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Utbyggd och nyrenoverad butik

Skolstarten
Allt för

SKOTTKÄRRA
  

Finns i 6 olika kulörer, lila, svart, röd, 
lime, turkos och gul.

Skottkärra 
90 l

995:-
Rek. ca pris  

1 195:-

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

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

Dalslands konstmuseum i Upperud har tre utställningar samtidigt under varje utställningsperiod. Dessutom visas en samling konsthantverk och konst från Dalsland. Här finns även butik och café. Foto: Susanne Emanuelsson.

Nu är kontoret stängt för semester
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

9 aug – 16 aug 2017
9:e sönd eft Trefaldighet
”Goda förvaltare”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 9.30  Gudstjänst i Bolstads kyrka, Lena Hildén.
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 17.00  Servering i Kyrkans Hus
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus. 
  Torbjörn Strand, violinist. Alicia Strand, fiol 
  och sång. Texter och musik som berör, allt 
  från pop, visa, psalmer till klassiskt och 
  folkmusik. Andakt: Marit Järbel. 
Tis 15/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Marit Järbel.
Tis 15/8 14.30  Andakt på Bergs, Marit Järbel.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 14.00  Friluftsgudstjänst i Upperud 9:9, Marit 
  Järbel. Sång: Corde Vocali, under ledning av 
  Walter Berggren. Fika 80:- föranmälan för 
  fikat till past.exp senast 10/8 tel. 0530-362 00

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Marit Järbel. 
Sön  11.00  Högmässa och 60-årig Konfirmandjubileum 
  i Gunnarsnäs kyrka, Lena Hildén. 
  Kontaktperson: Inger Larsson Hallebäck.

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Furusand 
Lördag 12 augusti 

18.00 Furusandskväll
tipspromenad

19.00 Sångkväll
med Inger & Lisa Moberg, 

Tidaholm 
Kvällsfika & korvservering
Avresa från kyrkan 18.00

Underhållning
2017

Lördag 12 augusti
Grand final med Reborn Band 

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

 11/8 Dún Aengus: irländsk afton

Hotell / Sommarcafé 11-16 / Fredagspub 18-00

www.upperud.se

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 12/8  kl 20-24

SVANTES
1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

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

Dalsland Kanotmaraton över 55 km 
Den 12 augusti är det dags 
för Dalsland Kanotmara-
ton, en kanottävling på 55 
kilometer, öppen  för både 
motionärer och elit. 

Dalsland Kanotmaraton den 12 augusti går genom Laxsjön, Svärdlång, Västra Silen och Lelång. Efter målgång i Bengtsfors arrangeras ”After 
Canoe”och det är feststämning i byn. Foto: Dalsland Kanotmaraton.

Tävlingen körs med antingen 
enmanskajak, tvåmanskajak 
eller canadensare. Starten 
går vid Baldersnäs Herrgård 
i Dals Långed och man har 
elva timmar på sig att nå 
målet i Bengtsfors. 

Tävlingen går genom de 
vackra sjöarna Laxsjön, 
Svärdlång, Västra Silen och 
Lelång. 

Nyheter för 2017 är klas-
serna K1 Vintage, en klass 
öppen för den som fyllt 60 år, 
Stand Up Paddling (SUP) 
och parstafett. Dessa klasser 
går över sträckan 20,7 kilo-
meter.

På kvällen efter loppet ar-
rangeras ”After Canoe” där 
deltagare och publik kan 
mötas för att dela sina upple-
velser och njuta av feststäm-
ningen som råder i Bengts-
fors under Sveriges största 
kanottävling.

TEMADAG:
HANTVERK & MATHANTVERK 

Lördag 12 augusti kl. 10-14
i Brålandas butiker och vid Råskogs 

hembygdsmuseum
Erbjudande och aktiviteter

Välkomna!

 Brålanda i samverkan
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Avslutning på eftermiddagskonserterna

Fredrik Almqvist avslutar sommarens konserter i Håverud.

Torsdag 10 augusti är Leif 
Hultin tillbaka med sitt 
andra program för som-
maren. Det kallar han för 
“Frank Sinatra – My Way”.
Det har skrivits spaltmil om 
denne stormige, generöse, 
kontroversielle och karisma-
tiske man och Leif berättar 
om hans liv, från den drama-
tiska födelsen i Hoboken, 
New Jersey, till positionen 
som underhållningens 
okrönte kung.

Leif kommer att spela och 
sjunga en rad av de melodier 
som Frank Sinatra gjort 
odödliga, alltifrån ”I’ve Got 
You Under My Skin” till 
”New York, New York”. 

Han bjuder på en tripp 
down Memory Lane tillsam-
mans med Frank Sinatra.
 

Lördag 12 augusti blir det 
skönsång. Då kommer 
Corde Vocali under led-
ning av Walter Berggren 
på besök till Håverud. 
Åhörarna kommer att känna 
igen många av medlemmar. 
Under namnet Encore har de 
sjungit i Håverud flera 
gånger tidigare.

Corde Vocali är en sång-
grupp med rötterna i Udde-
valla, en kör i miniformat, 
som har allt mellan himmel 
och jord på repertoaren, vi-
sor, klassiskt, kyrkligt, nytt 
och gammalt, finstämt och 
busigt, skämt och allvar. Ofta 
förstärker de stämsången 
med instrument, slagverk, 
gitarr, flöjt, piano eller fiol. 

Varje sommar har gruppen 
som tradition att göra en resa 
under ledning av Walter 

Berggren, före detta kyrko-
musiker i Uddevalla. Under 
några dagar sjunger de till-
sammans, umgås och har 
trevligt. 

Förra året gjorde de en 
konsertturné till Bremerha-
ven och Hamburg. De har 
även varit på Öland och i 
Lettland och sjungit. Grup-
pen har tidigare i Håverud 
framfört program med Olle 
Adolphsson, och visor med 
anknytning till Bohuslän.

Lördagen den 12 augusti 
kommer det att handla om 
sommar, natur och hav, un-
der rubriken Med ögon käns-
liga för grönt. Dessutom 
bjuds det på några musika-
liska överraskningar fram-
förda av några av gruppens 
deltagare.  

Söndag 13 augusti avslutas 
konsertserien med Fred-
rik Almqvists trio. 
Fredrik är en van håveruds-
underhållare. Han är en av 
dem som har varit med alla 
åren, och då oftast med en 
trio.

Fredrik är pianist och 
sångare och har gjort sig 
känd som Charlie Norman-
tolkare. Men hans repertoar 
är bredare än så, även om det 
mesta drar åt jazzen när han 
börjar spela.

Vilka musikanter han har 
med sig i år är inte klart när 
detta skrivs.
 

Denna vecka avslutas Håverudsmusiken med de tre sista av sommarens 30 konserter. 

Sinatrasånger

Leif Hultin sitt program 
”Frank Sinatra – My Way”.

Corde Vocali

Sånggruppen Corde Vocali, före detta Encore.

Jazz i Charlie Normans anda

Irländskt med Dún Aengus

På fredag gästar Dún Aengus Upperud 9:9 och bjuder på en irländsk afton.

På fredag 11 augusti står 
Dún Aengus på Upperud 
9:9:s scen och bjuder på en 
irländsk afton. Detta blir 
sommarens avslutande 
fredagspub.
Duon presenterar sig själva 
och sin musik:

”Peter Andersson och 
Martin Rahmberg heter vi 
och spelar i en duo som heter 
Dún Aengus. Namnet kom-
mer från en plats på den lilla 

ön Inishmore på Irlands väst-
kust som har en speciell be-
tydelse för oss. Vi har en 
mycket stor repertoar där vi 
utgår från den irländska folk-
musiken. Även skotsk musik 
är en stor influens för oss, 
men vi spelar även moder-
nare låtar vid behov.

Vi har känt varandra sedan 
1986. Tillsammans har vi 
över 50 års erfarenhet som 
musikanter och har spelat på 

de mest skilda ställen under 
alla möjliga och omöjliga 
omständigheter. 1992 bilda-
de vi gruppen King Laog-
haire med Leif Andersson på 
gitarr och Markus Svensson 
på nyckelharpa. Våra första 
år tillsammans turnerade vi 
land och rike kring med vår 
irländska repertoar, som 
även innehåller en hel del 
skotskt material, i huvudsak 
som gatumusiker.

Hantverksdag vid Råskogs 
hembygdsmuseum

På lördag blir det hantverksdag vid Råskogs hembygdsmuseum.

På lördag 12 augusti an-
ordnas hantverksdag vid 
Råskogs hembygdsmu-
seum.
Här kan du se hur man slår 
rep på gammalt vis, kardar 
och spinner ull. Här finns 

även vackra kort och du kan 
se konstnären Lars Garde-
brant i arbete. Det är försälj-
ning av hantverk såsom 
skinnhantverk, tovat, be-
tongarbeten, charkvaror, 
honung och grönsaker.

Inne i muséet som är under 
uppbyggnad, visas en speci-
alutställning av underkläder 
från gamla tider.

Arrangör är Brålanda 
Sundals-Ryrs hembygdsför-
ening.
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Veckans lunch
Måndag 14/8: Korvgryta med senap, 
potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa.
Tisdag 15/8: Stekt fläsk med löksås, 
potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 16/8 Sprödbakad sejfilé med 
gräddfilssås, potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Päronkräm.

Torsdag 17/8: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.
Fredag 18/8 Lantfärslimpa, gräddsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt.  
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 19/8: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott 
med vaniljsås.
Söndag 20/8: Fisk Bordelaise med sås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 33
Mån-tis, tors-lör: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker. Ons, sön: Ugns-
pannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 

Seniormatsedel

         

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!

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Bengt Andersson, nattv.
Equmeniakyrkan: Lörd 18 
Furusandskväll. Tipsprome-
nad. 19 Sångkväll m Inger 
och Lisa Moberg, Tidaholm. 
Kvällsfika & korvservering. 
18 Avresa från Missionskyr-
kan.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Robert Johansson, Väners-
borg.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Lörd 18 Rörvik, sång 
och musikgudstj. m Mika-
ela Simonsson, andakt: Sig-
ward K. Servering. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Brålanda 
Equmeniakyrka. Sigward K. 
Kyrkkaffe. .
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. m nattv. på Servi-
cehuset. Thomas Holm-
ström. Sönd 14 Gudstj. vid 
Råskogsstugan, Thomas 
Holmström. Sång: Eva 
Aronsson. Servering. Tisd 
18 Full fart och fika på are-
nan vid Sörgården. Lek, 
sport, gemenskap och fika. 
Ta gärna med eget fika eller 
något att grilla. Vid dåligt 
väder inställt.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll”. Sång 
och musik: Birgitta, Jennie 
och Karolina Åhlander. An-
dakt: Thomas Holmström. 
Servering 18.-21,

PREDIKOTURER
All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Gunnel Lönqvist

UPPVAKTNING

Sommarläsning: 

”Kokelstocken” 
Jag körde kokelstocken 
bak smia. Det var varmt, 
brännande hetta. Det var 
Bella, gammal trotjänare, 
som drog kokelstocken. 
Jag tålde inte starkt solsken. 
Det medförde att jag fick 
soleksem på armar och ben, 
det sved, kilade, värkte. Jag 
grinade så ont gjorde det och 
så hopplöst det verkade. 

Gärdet måste ha legat i 
träda, men var plöjt och har-
vat, skulle kanske besås med 
höstsäd. Det var i alla fall 
stora koklar som bearbetades 
med kokelstocken. 

Kockelstocken var en enk-
lare och gissar jag, en tidi-
gare variant av ringvälten. 
Som namnet avslöjar så var 
det en stock, en kraftig träd-
stam som utgjorde kokel-
stocken i vardera änden, med 
någon form av anordning 
fästes skäkerna. 

En häst spändes för och så 
var ekipaget klart att köra. En 
mycket enkel beskrivning av 
en kokelstock. Det var en 
sådan här kokelstock jag 
körde. Gärdet var inte speci-
ellt stort men solen gassade,

Bella segade sig fram med 

Artikelförfattaren Margareta 
Larsson med familjens älskade 
hund Nalle, i slutet av 1940-talet.

långsamma steg. Det sved 
och värkte på armar och ben. 
Jag grät. Jag var kanske fem-
ton – sexton år. 

Märklig häst
Bella var en märklig häst. 
Hon stod där man ställde 
henne. Blickstilla. Vid ett 
tillfälle räfsade jag hos Berta 
och Hagström, på gärdet 
mellan vår framfartsväg och 
deras gårdsbyggnader. Från 
Hagströms räknat så var jag 
längst bort från deras hus. 
Oskar kommer ut och bjuder 
in mig på kaffe. Jag stannar 
häst och räfsa och följer med 
in.

”Så där kan du väl inte 
ställa hästen” sa Oskar. ”Jodå 
hon står kvar när jag kommer 
tillbaka” var mitt svar. 

Och det gjorde hon. Stod 
där som om hon vuxit fast 
med hängande huvud. Jag 
tror att hon inte ens hade 
ansträngt sig för att få en 
tugga gräs. 

Bella var sådan. 
Men Bella hade en egen 

vilja. Var det något som inte 
passade henne sa hon ifrån på 
sitt sätt. Vid ett tillfälle körde 
min bror Rune med henne. 
Han skulle till Assareby 
kvarn för att mala, han var en 
bra bit på väg. Helt plötsligt 
och oväntat börjar Bella 
halta. Till slut stannade hon 
helt tvärt. Hon vägrade gå. 
Rune försökte men det var 
tvärstopp. Han fann ingen 
annan utväg än att vända 
hemåt igen med oförrättat 
ärende. 

Hem sprang Bella utan 
någon som helst svårighet.

Antecknat den 27 maj 2017  
av Margareta Larsson
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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:-
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Melodikrysset v.32 - 12 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. 32 – 12 augusti

SOMMARSHOPPA  
Rean fortsätter

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

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

Utsikt över Vänern!

Lättskött boende vid golfbana!

Charmig äldre läkarvilla!

Bo vid Sunnanå hamn!

MELLERUD - Sunnanå Kulingvägen 67 
Sjöbod i Sunnanå hamn! Ett lättskött och njutbart 
boende i hamnmiljö. Välplanerad interiör som ger ett 
luftigt och inbjudande intryck. Altan i direkt anslut-
ning till brygga på sjösidan. 

Pris 880.000:-

MELLERUD - Sunnanå Kullen 1 
Bostadsrättslägenhet i Sunnanå Herrgård! Balkong 
med utsikt över det grönskande landskapet. 50 kvm 
stor innehållande vardagsrum, kök, sovrum och 
badrum. Vån. 2/2.  Avg. 1.850:-. 

Pris 395.000:-

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 45A 
Äldre läkarvilla med "amerikansk" veranda. Boa 
114 kvm. 4 rok. Tomt 460 kvm. Godkänt cafékök,  
vid populärt utflyktsmål sommartid. Många vackra 
original interiörsdetaljer. Badrum i nyskick. 

Pris 475.000:- 

SUNNANÅ HAMN - Kulingvägen 89 
Arkitektritad sjöbod i vackra Sunnanå Hamn! Sjöbo-
den flyter på vattnet med egen altan och båtplats. 
Välplanerade 35 kvm, fördelat på allrum med pentry 
och sovloft. Fantastiska omgivningar. 

Pris 1.295.000:-

Mångsidiga fiskevatten
Fiskemöjligheterna är 
stora i Melleruds kommun.  
I  Vänern kan du fiska bland 
annat lax, och i de mindre 
sjöarna kan du fiska ab-
borre, gädda, regnbåge, 
öring och mycket mer. 

Nära fyra mil gränsar i 
öster till Vänern, det stora 
innanhavet med cirka  
22 000 öar, holmar och skär, 
berömt för sitt unika laxbe-
stånd. Förutom de traditio-
nella fiskesätten är trolling-
fisket mycket populärt. Den 
största av Vänerlaxarna, 
Gullspångslaxen, är värl-
dens största insjölax och kan 
väga över 20 kilo. Lax är inte 

den enda arten i Vänern, 
sammanlagt finns det cirka 
35 olika fiskarter.

– Hans ”Pallen” Aronsson, 
känner till både inre och 
yttre skärgården som sin 
västficka. Ett tips till den som 
vill fiska gädda är att det finns 
gott om dem från Köp-
mannebro mot Upperud och 
vidare upp mot Snäcke. 

– Det är det bästa gäddvatt-
net, säger Hans.

Han tipsar hobbyfiskaren 
att stanna i innerskärgården, 
här finns gott om både gädda 
och abborre och längre ut kan 
det vara besvärligt för den 
som inte är rutinerad.

Fina platser finns det gott 
om i skärgården.

– På Vänern har varje tid 
sin plats, säger Hans ” Pallen 
Aronsson”.

Sunnanå hamn är den na-
turliga platsen att utgå från 
om man vill fiska i Vänern. 
Här har du en fin gästhamn 
med ett flertal gästplatser, 
dusch och tvättmöjligheter, 
gasol, tankmöjligheter, kran-
lyft och restaurang.

För dig som inte vill ge dig 
ut på Vänern för att fiska 
finns det 100-tals sjöar och 
tjärn i kommunen. Där kan 
du bland annat fånga horn-
simpa, som är Dalslands 

När storlaxen hugger bugar spöt och rullen knarrar högljutt. Nu gäller det! Foto: Peter Grahn.

Mari Kristin Stenvik Kruge med sin rekordöring på 9 450 gram. Den tog i ett dubbelhugg med en gädda. 
Foto: Privat.

landskapsfisk. I Vänern är 
det fritt fiske, men alla som 
ska fiska i en insjö måste ha 
tillstånd. Detta fås enklast 
genom att köpa fiskekort för 
det fiskevårdsområde du är 
intresserad av. I vissa sjöar är 
det enskilt fiske, vilket bety-
der att endast fiskerättsägar-
na har rätt att fiska. 

Om du inte har egen båt 
finns det möjligheter att hyra. 
Hör med turistbyrån så hjäl-
per de dig.
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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

Begravningsentreprenör, 
guvernör, biskop och skådespelare

I Mellerud har sedan mer 
än hundra år tre generatio-
ner Ljungdahl verkat som 
begravningsentreprenö-
rer. De har varit Gustaf 
Ljungdahl f.1882 d.1972, 
Per-Axel Ljungdahl f.1930 
d.1915 och Peter Ljungdahl 

Släkthistoria på lösa grunder av Håkan Hultman

Luther W Youngdahl 1949. 

Biskopen Johan Jakob Hedrén 1775-1861. Målning av Fredrik Westin 1830. 

Affisch till filmen Fåglarna med 
Tippi Hedrén.

Tippi Hedrén, mamma till Melanie Griffith, lanserades av Alfred Hitch-
cock i ett par av hans filmer i början på 1960-talet. Bland annat Fåglarna.

Under mer än hundra år har tre generationer Ljungdahl verkat som begravningsentreprenörer i Mellerud. Här syns numera pensionerade Peter 
Ljungdahl.

f.1951 
Vid samtal med såväl Per- 
Axel och Peter har det fram-
skymtat, att släkten Ljung-
dahl skulle ha en förgrening 
i USA. Det kunde eventuellt 
vara så, att man var släkt med 
svenskättlingen Luther  
Youngdal, som på sin tid var 
en högt uppsatt man, bland 
annat en tid guvernör i staten 
Minnesota. Att utreda detta 
vore en utmaning för någon, 
som ibland kallar sig för 
släktforskare.

Som de flesta gör i dag, så 
började jag med att googla på 
Internet.  Först tog jag reda 
på följande om Luther Wal-

lace Youngdahl. Han föddes 
1896-05-29 i Minneapolis i 
Minnesota. Han deltog i för-
sta världskriget. Han utexa-
minerades från Gustavus 
Adolphus College 1919 och 
avlade juristexamen 1921.

Han hade en framgångsrik 
juristkarriär. 1942-1946 var 
han domare i Minnesotas 
högsta domstol. 1947-1951 
var han guvernör i Minne-
sota. Luther dog 1978 i can-
cer vid 82 års ålder och är 
begravd på den militära Ar-
lingtonkyrkogården i Wash-
inton DC.

Enligt uppgifter på Inter-
net var Luther Youngdahls 
föräldrar  John (Johan) Carl 
(Karl) Ljungdahl f.1860-07-
17 i Genarp i Skåne, död 
1934-11-26 i Minneapolis, 
och Elisabeth Johnsson.  

Det gick inte att hitta Johan 
Karl Ljungdahl med detta 
födelsedatum, men däremot 
en Jöns Ljungdahl född 
1860-04-14 i Skurup. Ofta är 
det svårt att skilja på siff-
rorna fyra och sju i kyrk-
böckerna. Det gick ju inte att 
heta Jöns i USA, så det är 
naturligt att han bytte för-
namn till John. Denne Jöns 
hade emellertid familj och 
utvandrade 1886 med fru och 
två barn till USA. Uppgif-
terna om Luther W Ljung-
dahls far verkar alltså inte 
stämma. 

Beredd att avskriva
När jag kommit så här långt 
var jag beredd att avskriva 
släktskapen mellan Ljun-
dahlarna i Mellerud och gu-
vernören i USA, men vem 
var dennes far? Kanske är det 

ändå en Ljungdahl från Mel-
lerud som  figurerar i bak-
grunden? 

Den nyligen bortgångne 
Bengt Ljungdahl (1926-
2017) har efterlämnat en 
anteckning om att hans far-
fars bror Johannes, född 
1836-01-11 skulle vara en 
misstänkt far till Luther 
Youngdahl.  Jag har inte kun-
nat hitta något mer än att han 
flyttade till Stockholm som 
målaregesäll 1860.

Här kunde berättelsen slu-
tat, men i sökandet på Inter-
net dök det upp en uppsats 
skriven av en Jim Anderson. 
Han skriver att Luther Youn-
dahls mor hette Elisabeth 
Mattiasdotter Johnsson. Hon 
skulle vara född i Dalsland i 
Sverige strax efter Nordame-
rikanska inbördeskrigets 
slut, omkring 1866. 

Hon var en av fem döttrar 
till Matthias Johnson. Enligt 
Jim Andersson var Matthias 
6 fot och 8 tum lång vilket 
blir cirka 200 cm och frun 

Lisa 5 fot lång, vilket är cirka 
150 cm. Vidare skulle  Mat-
thias vara son till en biskop, 
vilket jag återkommer till 
senare. 

Lurad på pengar
Matthias skall ha blivit lurad 
på en summa pengar och 
emigrerat till Norge med 
hela sin familj. Där arbetade 
han på en stor gård. Han 
skadade sig när han fick stål-
splitter i ena ögat. Familjen 
utvandrade från Norge till 
USA  och slog sig ner i Chip-
peva Falls i staten Wiscon-
sin. Matthias blev skogshug-
gare och här växte Luther 
Youndahls mor Elisabeth 
upp.

Elisabeth gifte sig med 
Martin Nelson. De fick två 
döttrar som hette Nora och 
Mabel   (Jim Anderssons 
mormor). De bodde i Wash-
burn i Wisconsin. Martin 
drunknade i Lake Superior 
och lämnade Elisabeth en-
sam med döttrarna, som var 
två och tre år gamla.

Var från Skåne
Jim Andersson skriver att 
John Youngdahl var från 
Skåne och kom till USA vid 
sjutton års ålder. Han arbe-
tade som kock på båtar på de 
stora sjöarna (Great Lakes) 
och som rallare. Johns första 
fru hette Emma. De fick två 
söner, Peter och Carl. Famil-
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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

Amerikanska skådespelerskan Melanie Griffith. 

jen flyttade till Minneapolis 
och Emma dog ung i cancer. 

John Youngdahl och Elisa-
beth Nelson bör ha varit be-
kanta på något sätt. Hur som 
helst erbjöd John Elisabeth 
kort efter hennes man Mar-
tins död, att komma till ho-
nom som hushållerska. John 
drev en livsmedelsaffär i 
Minneapolis.  Efter en tid 
uppstod kärlek och de gifte 
sig 1892. Tillsammans fick 
de sex barn och sammanlagt 
fanns det alltså tio barn i 
hushållet. Luther var num-
mer två i den ”nya” kullen. 
Han föddes 1896.

Som tidigare skrivits 
skulle alltså Elisabeth vara 
född i Dalsland omkring 
1866. Nu sökte jag i ett data-
register, som heter Emibas. 
Där hittade jag då en Elisa-
beth Mattiasdotter f.1866-
02-24 i Kabbo i Dalskog, 
som utvandrade 1870-06-10 
från Kappebo (Kabbo) i Dal-
skog till Norge. I detta regis-
ter hittade jag även resten av  
familjen. Fadern Mattias 
Johannesson f, 1832.09-09 i 
Dalskog och modern Lisa 
Olsdotter f.1825-09-28 och 
Elisabeths fyra systrar.

Nyfiken på Matthias
Nu hade jag blivit nyfiken på 
Elisabeths far Matthias. Var 
kom han ifrån och vilka var 
hans föräldrar. Kyrkböcker-
na gav svaren att hans far 
hette Johannes Andersson, 
f.1812-02-25, och modern 
Matilda Hedrén, f.1808,  och 
att familjen bodde i Södra 
Båsane i Dalskog, där alltså 
Matthias var född 1866.

Nu ringde det en liten 
klocka i mitt huvud. Fanns 
det inte en biskop som hette 
Hedrén och var från Dals-
land? Jo, Johan Jacob He-
drén född i Bäckenäs i Rän-
nelanda 1775-03-04. Han 
var biskop i Karlstad 1830-
1836 och i Linkö-
ping1836-1861. 

Inte i några handlingar 
finns uppgifter om att bisko-
pen skulle ha en dotter som 
hette Matilda och var född 
1808. Födelsedatum saknas i 
alla handlingar. Detta senare 
är märkligt, eftersom hon 
enligt uppgift i ”Gårdar i 

Kroppefjäll” var dotter till 
adjunkt (pastorsadjunkt) 
Mattias Hedrén. Denne var 
född i Ör omkring 1754 och 
dog 1810. Han var kommi-
nister i Dalskog 1798-1810. 
Om honom har det skrivits 
att han hade för vana ”att 
processa om allt och med alla 
samt bistod även däruti sina 
församlingsbor”. Mathias 
Hedréns föräldrar var nämn-
demannen Mats Andersson i 
Barrud i Ör och Maria An-
dersdotter. 

Hittar ingen koppling
Det går alltså inte att hitta 
någon koppling mellan 
Luther Youngdahl och bi-
skop Hedrén. Amerikanerna 
är nog litet vårdslösa med sin 
släktforskning och mycket 
går sannolikt på hörsägen. 
Det lät ju bättre att Luther 
Youndahls  morfars morfar 
var  biskop än ”bara” präst i 
Svenska Kyrkan.

Hedrén var ett ganska van-
ligt namn bland präster i våra 
trakter och det är lätt att 
blanda bort anorna. Hur är 
det då med den på sin tid 
välkända filmskådespeler-
skan Tippi Hedrén. Hon var 
döpt till Nathalie Kay He-
drén. Hennes farfar var Mat-
tias Hedrén f.1853-10-24 i 
Järbo i Dalsland.

Hennes farfars far var Olof 
Johansson, f.1825-01-02 i 
Brålanda. Farfars mor var 
Kristina Andersdotter Flo-
berg, f.1817-02-02 i Bäcke. 
Tippis farfar och farmor ut-
vandrade från Råggärd 1865 
till Bernadette i Minnesota  

Därmed har jag alltså inte 
hittat någon känd släktskap 
mellan Luther Youngdahl, 
biskopen Johan Jacob He-
drén eller Tippi Hedén.

Om den senare skriver 
Wikipedia: Tippi Hedren 
lanserades av Alfred Hitch-
cock i ett par av hans filmer 
i början på 1960-talet, men 
har sedan dess inte haft 
några större framgångar på 
filmduken. Hedren hade ett 
sjuårskontrakt med Hitch-
cock, men medverkade i 
endast två av hans fil-
mer; Fåglarna och Mar-
nie från 1963 respektive 
1964. 

Hon tyckte han blev alltför 
krävande och kontrolleran-
de. Enligt Tippi Hedrén lo-
vade Hitchcock då att för-
störa hennes karriär, vilket 
han också gjorde. Han hin-
drade henne från att ta andra 
roller under kontraktstiden.

Privat har hon ägnat sig 
mycket åt välgörenhet och 
bland annat rest världen över 
för att hjälpa till med nöd-
hjälpsarbete för svältoffer 
och för fattiga som drabbats 
av olika naturkatastrofer. 
Hon är också engagerad i 
djurrättsfrågor. 

Mor till Melanie Griffith
Tippi Hedrén var gift tre 
gånger och hon är mor till 
filmskådespelerskan Mela-
nie Griffith. Om henne skri-
ver Wikepedia: Melanie 
Richards Griffith, född 9 
augusti 1957 i New York, är 
en amerikansk skådespela-
re. Hon är dotter till Peter 
Griffith  och Tippi Hedren.  
Melanie Griffith har medver-
kat i ett 50-tal filmer och 
TV-produktioner. En av hen-
nes mest kända roller är i 
filmen Working Girl (1988), 
för vilken hon belönades 
med en Golden Globe och 
nominerades till en Oscar för 
bästa kvinnliga huvudroll.

Griffith var gift med Don 
Johnson (Miami Vice) 1976 
och igen 1989-1995, paret 
fick två barn. Dottern Da-
kota Johnson är även hon 
skådespelare. 1996 gifte hon 
sig med skådespelaren Anto-
nio Banderas (Zorro) och 
tillsammans har de en dotter 
född samma år. 

Slutsatser
Vad blir det då för slutsatser 
av allt detta: Ljungdahlarna i 
Mellerud kan ändå vara släkt  
med guvernören Luther 
Youngdahl, vars morfars 
mor var född i Dalskog, dot-
ter till prästen Mattias He-
drén. Denne är inte släkt med 
Tippi Hedrén.

Hur skall man kunna gå 
vidare. Finns det nu levande 
släktingar till Mattias Johan-
nesson född i Södra Båsane 
1812? Det får bli nästa forsk-
ningsprojekt.

Håkan Hultman

Storgatan 20, 464 30, Mellerud. Tel 0530-125 40. Fax 0530-400 40
www.mellerudsnyheter.se

Studier & Utbildning
– höstens första tema i Melleruds Nyheter

Höstens första tema 2017 handlar om studier & utbildning.  
Den 16 augusti berättar vi om det lokala studieutbudet, om kursverksamhet 
och om möjligheter till utbildning i vårt område. 

Utgivningsdag: 16 augusti

Annonsbokning: Senast 9 augusti

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta Christina Callh eller Maggan Lindholm 
Tel. 0530 - 125 40  christina@mellerudsnyheter.se  

  maggan@mellerudsnyheter.se
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ÖPPETTIDER 
Mån - fre 7-18

Lör 9-14

Kristian Stam
- Driv över 70 + verktyg för hem & trädgård med 

samma batteri! Kom in så tittar vi på vad
just du behöver.

Borrskruvdragare
RCD18-LL25T
Paketet innehåller 
en borrmaskin och 
ett 17-delars kit 
samt en verktygs-
låda. I paketet 
ingår även två 
stycken 2,5 Ah Li 
18V ONE+ bat-
terier.

Ryobi
Borrskruvdragare

1 799:-
Tillhör ONE+ 

serien!

18V ONE + är ett av marknadens största batteri system från 
Ryobi med verktyg för hem och & trädgård.  Besök butiken för 
fler produkter utan batteri, med batteri eller färdiga startkit.

Ryobi
Grästrimmer

749:-
Tillhör ONE+ 

serien!

OLT 1832
Grästrimmer med 
teleskopskaft med 
automatisk tråd-
matning, justerbart 
främre handtag och 
trimmerhuvud som 
kan vinklas i tre lägen 
alternativt vridas 
i 90° för trimning i 
trånga utrymmen 
eller av kanter.

OBS!
Batteri och 
laddare ingår ej.
Trimmer + ett 
batteri 1 595:-

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

Konsten att gömma ett landskap

Landskapet vid Bergs Säteri strax norr om Mellerud. Foto: Rolf Linder.

Det glömda Dalsland är, 
märker man när man un-
dersöker vad som skrivits 
om landskapet, ett mycket 
vanligt uttryck, vilket i sig 
är märkligt. 
Att ett litet landskap med 
bara en stad kanske inte gör 
sig påmint ideligen, är be-
gripligt. Underligare är, att 
begreppet det gömda Dals-
land är så vanligt.

Vem gömmer ett landskap? 
I vilken avsikt? Hur går det 
till? Om sagornas jättar hade 
varit gigantiska kan man 
tänka sig att någon av dem 

smugglat ner ett somrigt 
Dalsland i fickan, för att ta 
fram det en grå decemberdag 
och värma sig en smula. Om 
någon mindre modig krigs-
herre tänkt sig få behålla sitt 
Dalsland ett tag till, skulle 
han kanske ha försökt göm-
ma den lilla biten svenskt 
land bakom ryggen på det 
granithårda Bohusläns kar-
ska rygg, eller låtit det falla 
in i ledet bakom den mar-
scherande värmländska 
granskogen. 

Om man ska försöka hålla 
sig till realiteter och en tid 

närmare vår, skulle man 
kunna anklaga höga veder-
börande för att ha gjort Vä-
nersborg till residensstad och 
Karlstad till stiftsstad och 
lämnat Dalsland i ett byrå-
kratiskt ingenmansland och 
lilla Åmål åt sitt öde, eller i 
varje fall åt sin – mycket 
tilltalande – småskalighet, 
och åt epiteten ”Alltid nå-
got… ”och ”Fucking Åmål”. 

Genom att låta det lilla, 
fina Dalsland uppgå i en på-
tvingad gemenskap, vilket 
ofta är fallet med små platser, 
folk och människor, kunde 

Slussen i Upperud. Foto: Susanne Emanuelsson.

man undvika att avslöja ex-
akt var Dalsland finns. 
Wästgöta-Dals regemente 
och Värmlands- Dals nation 
är exempel på ett sådant 
handhavande. I Uppsala le-
ver denna sammanslagna 
nation fortfarande och är vid 
god hälsa. 

Den som länge blir förbi-
sedd har en tendens att 
krympa sig själv, att inte 
träda fram ur skuggorna av 
de stora. Få hjältar har fötts i 
Dalsland – vilket inte är så 
underligt om man betänker 

hur få dalslänningar det 
finns. Antalet herresäten är 
inte stort, kyrkorna desto fler 
och det är från de läs- och 
skrivkunniga i församlingar 
som Högsäter, Edsleskog 
och Ör ljuset har spritts även 
i form av det skrivna ordet. 

De diktare, som föddes här 
lämnade inte sällan sin hem-
bygd, men skrev desto mer 
om den. Om det finns ett 
ämne som förenar dem, som 
skrivit och skriver om Dals-
land, så är det naturen. Även 
i storstäder och främmande 

länder längtar de skrivande 
dalslänningarna dit och då 
inte minst till det dalsländska 
ljuset, det som smyger över 
slätten och försvinner ut över 
Vänern, det som vägrar 
släppa taget om bergskan-
terna i väster, medan solen 
dalar. 

Ur solens synvinkel har 
Dalsland aldrig varit gömt. 

Lilian Perme

Ny motion från MP

Med miljöpartiet ska 
Mellerud bli bästa miljö-
kommun i väst. Det sä-
ger Miljöpartiets Henrik 
Sandberg och Lill Kristof-
fersson som i samband 
med årets Kanalyra ser-
verade förfriskningar och 
informerade om en ny 
motion från Miljöpartiet. 
– Mellerud har fantastiska 
möjligheter för att bli en le-
dande miljökommun, menar 
Henrik Sandberg som kom-
mer att vara en av Miljöpar-
tiets toppkandidater i valet 
2018; 

– Det handlar om att se 

helheten, hur vi bygger, hur 
vi värmer upp, hur vi jobbar 
för att göra innemiljön giftfri 
och hur vi återvinner och 
sorterar vårt avfall, fortsätter 
Sandberg.

Motionen ligger i linje med 
partiets lokala slogan ”Sor-
tera sopor – inte människor”. 
En slogan som Lill Kristof-
fersson känner starkt för:

– Debattörer språkar ofta 
om att det är svårt att hantera 
asyl- och migrationspolitik, 
men vår tids största ödesfrå-
gor är och förblir miljö, bio-
logisk mångfald och klimat, 
menar Kristoffersson som är 

partiets ledamot i Dalslands 
miljönämnd.

I motionen som lämnas in 
av partiets gruppledare Tony 
Johansson efterlyser Miljö-
partiet strategier och förslag 
för att göra Mellerud till en 
stark miljökommun.

– Utan strategier och am-
bitioner så tappar kommunen 
styrfart, menar Johansson. – 
Mellerud har verkligen rasat 
i jämförelse med grannkom-
muner som Trollhättan och 
Åmål. Det är det som vi vill, 
kan och bör vända!

Henrik Sandberg och Lill Kristoffersson informerade om Miljöpartiets nya motion under Kanalyran.
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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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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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:                                                

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% 

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

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

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

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:-KILREMMAR 

& KULLAGER
Vi har ett stort 

sortiment

Dalslandsleden
Dalslandsleden är att rekom-
mendera för den cykelintres-
serade. Hela leden sträcker 
sig 358 km och startar i Vä-
nersborg. Den går runt i 
Dalsland genom orterna 
Mellerud, Åmål, Dals Lång-
ed, Bengtsfors, Ed, Färge-
landa och åter tillbaka till 
Vänersborg.

Dalslandsleden, som be-
står mestadels av asfaltsväg, 
erbjuder fantastiska natur-
upplevelser då den går ge-
nom nationalparker, fjällna-
tur, skogar och slättlandskap.

Du passerar du sevärdhe-
ter och aktiviteter som kan 
vara värda att göra ett litet 
stopp vid:

Akvedukten i Håverud
De orörda skogarna i Tre-

sticklans nationalpark
Dalslands konstmuseum
Kanotpaddling i Dalslands 

kanal
Utsikten från Sörknatten
Högsbyns hällristningar
Dals Rostock
Yttre Bodane
Åmåls stadskärna
Halmens hus, Bengtsfors

Dr Saedéns runda
Kroppefjälls Sanatorium 
byggdes som sjukhus för 
lungtuberkulossjuka och 
drevs mellan 1911 och 1960. 
Det uppfördes högt uppe på 
berget, den friska skogsluf-
ten ansågs välgörande för de 
sjuka. På det forna sanatorie-
området är de flesta byggna-
derna bevarade. I skogen 
omkring finns en promenad-
stig, Doktor Saedéns runda, 
med 25 monument från sana-

torietiden, uppförda av sten 
och trä. Det är bland annat 
tempel, fyrfat och inskrifter 
i berget som gjordes för att 
manifestera kampen mot 
sjukdomen. Här finns även 
ett par fina utsiktsplatser där 
man kan se ända till Kinne-
kulle på andra sidan Vänern. 
Området är även ett kom-
munalt naturreservat, Mört-
tjärns naturreservat.

Karolinerleden
En av de gamla vägarna till 
Norge gick över Kroppefjäll 
och det var bland annat den 
som avdelningar av Karl 
XII:s armé marscherade vid 
anfallet på Norge år 1718. 
Vägen övergavs dock sedan 
och var under lång tid helt 
igenvuxen. Men i början av 
1960-talet återupptäcktes 
den. Intresserade röjde vägen 
och ordnade vägvisning över 
fjället. 

Numera är Karl XII:s väg 
en av Dalslands populäraste 

turistleder. Den är cirka 12 
km lång och sträcker sig från 
torpet Forsebol, cirka 6 km 
söder om Dals Rostock, över 
fjället till Järbo kyrka på 
västsidan.

Vid Hästskotjärn på fjället 
har man byggt en knuttimrad 
raststuga som är öppen året 
runt, där vem som helst får ta 
in – under förutsättning att 
gästen lämnar stugan i minst 
lika städat skick, som när han 
kom dit.

Vandra på 
Pilgrimsleden

Pilgrimsleden genom Dals-
land är drygt fem mil lång 
och går från Holms kyrka i 
Mellerud till Edsleskogs 
kyrka i Åmåls kommun. 

Längs leden finns läger-
platser med vindskydd och 
eldstäder. Från Edsleskog 
går det bussar till Åmål och 
därifrån tar man sig tillbaka 
till Mellerud med tåg eller 
buss. Den som har krafter 
kvar kan vandra från Edsle-
skog till Åmål på Storspåret 

som är en cirka två mil lång 
vandringsled. 

Under flera hundra år 
vandrade pilgrimer genom 
Dalsland på sin väg till Ni-
darosdomen i Trondheim, 
där Olav den heliges reliker 
förvarades. Gustav Vasa för-
bjöd pilgrimsvandring 1527 
och några år efter det upp-
hörde de. Stridsyxorna i Mel-
leruds kommunvapen är ett 
av Olav den Heliges attribut.

Pilgrimsleden är drygt fem mil lång och startar vid Holms kyrka.

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



MELLERUDS NYHETER 11ONSDAG 9 AUGUSTI 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

CATERING

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

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

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

MURARE

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

GOLV

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

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

BILDELAR

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

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

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

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

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

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Var medmbraå

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 32 Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Ostkex
TUC. 100 g. Jfr pris 50:00/kg

Chips, Rings, Ostbågar
Estrella. 225-275 g. Jfr pris 54:55-66:67/kg.

Minibaguetter
Ica Basic. 600 g. Jfr pris 16:67/kg.

              

Fläskfilé
Danish Crown. Ursprung Danmark. Ca 500 g.  
Av v gris.  Jfr pris 49:90/kg.  
Max 2 köp/hushåll.

Svenska signalkräftor
Smålandskräftan, 500 g.
Jfr pris 298:00/kg.

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

Ekologisk gräddfil
ICA I love eco. 3 dl. Jfr pris 33:33/liter. 

149:-
/st

4990
/kg

5:-
/st

år och
framåt!

KALASPRISER
Fira med oss hela året!

Fetaost
Fontana. 150 g.  Jfr pris 116:67/kg.

10:-
/st

10:-
/st

35:-
2 för

30:-
2 för 

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:-

Måste bli bättre på att följa barnkonventionen
Vi är ett gäng på fem ung-
domar från Vänersborg 
som har fått feriepraktik 
på avdelningen för mänsk-
liga rättigheter i Västra 
Götalandsregionen. 
Vi har under några dagar 
lärt oss om barnkonven-
tionen och vi har insett 
att Sverige inte alls är så 
duktiga på att följa FNs 
överenskommelse som vi 
tidigare trodde.  
Barnkonventionen skrevs av 
FN år 1989 och de 54 artik-
larna som bestämdes ratifice-
rades redan 1990 av bland 
annat Sverige. Man lovar 
alltså att följa alla artiklar 
och sträva efter bättre liv för 
världens barn. Syftet med vår 
artikel är att vi vill att Sveri-
ges medborgare ska ha bättre 
koll på sina rättigheter, fram-
förallt barns rättigheter efter-
som att detta skulle stärka 
barnens individuella utveck-
ling, vi vill att vuxna ska se 
till att sina barn känner till 
deras rättigheter. 

Vi tycker också att detta är 
ett väldigt relevant ämne att 
prata om eftersom att barn-
konventionen ska bli lag år 

2020. Vi tycker att det är bra 
att förbereda landets befolk-
ning för de nya lagarna efter-
som förvandlingen från 
konvention till lag kommer 
innebära att vi blir ännu mer 
bundna till att följa den. 
Detta innebär att varje indi-
vid har en skyldighet att 
följa barnkonventionen ännu 
mer än tidigare.

Artikel 42
Det första och kanske största 
problemet vi ser att vi har 
med barnens rätt i Sverige är 
att vi inte följer artikel 42. 
Artikel 42 innebär att varje 
människa, både barn och 
vuxna har rätt till att få kun-
skap om sina egna rättighe-
ter. I Sverige kan vi av egen 
erfarenhet se att en stor andel 
av våra ungdomar inte har 
någon aning om vad barn-
konventionen är och vilka 
rättigheter varje barn har.

Enligt en rapport vi har 
tagit del av i Trollhättan (av 
Ung Röst, Rädda barnen) är 
det endast 45 procent av barn 
och ungdomar som har hört 
talas om barnkonventionen 
och ifall vi ska gissa så är det 

väldigt få av dem som fak-
tiskt har en uppfattning om 
vad den innebär och vad de 
har för rättigheter i samhället 
tack vare den. 

Endast 23 procent av barn 
i skolan har fått veta någon-
ting om barnkonventionen i 
skolan och detta anser vi är 
alldeles för låga siffror. 

Känner inte till dem
Bristen på medvetande är ett 
stort problem eftersom att 
detta innebär att barnen inte 
kan kräva att deras rättighe-
ter följs, om de inte ens kän-
ner till dem. Även vuxna har 
alldeles för dålig kunskap om 
deras och deras barns rättig-
heter. 

Vad vi måste göra för att 
åtgärda detta problem är att 
informera världens befolk-
ning om deras rättigheter på 
olika sätt. Vi måste lära ut 
mer om mänskliga rättighe-
ter i skolan och på arbetsplat-
ser och vi måste informera 
via sociala medier. Vi kan 
också uppmuntra innehållet 
av information via under-
hållning, som film och tv. Vi 
anser att det är väldigt viktigt 

att barnens rättigheter följs 
av alla och detta är omöjligt 
om folk inte känner till barn-
konventionen. 

Vi har som skyldighet att 
uppmärksamma detta till 
folk som inte har gjort det 
självmant. Det kommer krä-
va tid och resurser att sprida 
information som denna men 
det är något vi borde vara 
villiga att betala för att stärka 
gemenskapen, livskvalitén 
och solidariteten för varje 
människa i Sverige vilket 
kommer leda till ett mer väl-
mående folk.

Ser fler problem
Vi kan även se fler problem i 
Sverige med barnkonventio-
nen. Artikel 12 och 13 inne-
bär en obegränsad och en 
stöttad yttrandefrihet för 
varje barn och detta kan bli 
oerhört mycket bättre än vad 
den är idag. Yttrandefrihet är 
bland det viktigaste vi har 
och vi måste verkligen sträva 
efter att förebygga den med 
alla medel vi har. 

Vi måste lägga mer fokus 
på att uppmuntra barn och 
ungdomar till egna åsikter 

vid tidig ålder. Vi måste även 
hjälpa dem med att komma 
fram till deras åsikter rörande 
samhället och viktigast av 
allt deras egen roll i samhäl-
let i frågor som angår dem 
själva. 

Yttrandefrihet är en av 
Sveriges grundlagar men det 
betyder inte att den är perfekt 
och färdigutvecklad. Vi 
måste informera och upp-
muntra alla till att tycka till i 
samhället då detta är grunden 
för ett utvecklat samhälle för 
alla människor, grunden för 
demokrati. Ansvaret att följa 
artiklarna 12 och 13 ligger 
framförallt hos föräldrar och 
lärare att lära barnen i tidig 
ålder, men även hos alla an-
dra personer som arbetar 
med barn. 

Barnrättsutvecklare
Innan vi fick feriepraktiken 
som barnrättsutvecklare 
kände vi knappt till barnkon-
ventionen och detta är precis 
vad vi nu måste motverka: 
Det faktum att folk inte kän-
ner till deras egna och andras 
rättigheter. 

Sverige är ett bra land att 

växa upp i för det mesta, men 
vi har mycket kvar att göra 
för att alla barn ska kunna 
känna att deras röst är hörda 
och att de har en betydelse i 
samhället. Detta är saker som 
vi i Sverige kan och måste bli 
mycket bättre på. 

Vi måste utveckla landets 
förmåga att följa dessa vik-
tiga överenskommelser som 
påverkar vartenda barns liv 
och ger varje barn en möjlig-
het till ett lyckligt liv. Vi 
måste sträva efter ett sam-
hälle där folk känner till sina 
rättigheter, ett samhälle där 
rättigheterna råder fullt ut, ett 
samhälle där barnkonventio-
nen följs av alla och barnen 
är delaktiga i samhället som 
i framtiden är deras.

Barnrättsutvecklare:  
William Andersson  

Sahra Hassan  
Emmy Sandelin  
Emil Sandström  

Lukas Lindell


