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

JUL & 
advent

Dags för kräftskiva!REA!
30% på stora delar av 
vår sommaravdelning

Bär- och svampsäsongen är här!
Vi har  

tillbehören
Hos oss  
hittar ni  

dekorationer 
till er dukning

SLAMFÄRG
 

*Du som har kundnummer  
har alltid  25% rabatt 
på 10 liters burkar.

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

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

Beckers
Tradition Rödfärg 

10 l
449:-
337:-*

Pris efter rabatt*

Thomas Sylveson och Richard Johansson är nya ägare till Nuntorp. Förutom att bruka åkermarken är deras vision att skapa ett kunskapscentrum 
för de gröna näringarna. Nuntorp är en utmärkt plats för många verksamheter, bland annat en hästklinik, maskinfirmor och olika utbildningar. 
I samarbete med en arbetsgrupp i Brålanda företagarförening söks intresserade verksamhetsutövare och entreprenörer. Foto: Karin Åström.

Nuntorp i ny regi
Camilla tar över 
anrik skobutik

– Sidan 10 –

Här grävs det 
för fjärrvärme

– Sidan 10–

Tema: Studier 
och utbildning

– Sidan 8 –

Åseglass Cup 
lockade 45 lag

– Sidan 12 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 33.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

2995
för Bonuskunder

/st 6995
 

/kg

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0.935-1,14 kg, 
jfr-pris ca 32,84-40,04/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 33

Laxfilé
Falkenberg, Salmon salar, odlad Norge, färsk, hel 
sida. Max 2 köp/hushåll/vecka 33.

Kycklingbröstfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 33.

Pasta
Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnoc-

chi, Penne, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 33.

5:-/st
Toalettpapper
Lambi, 12-pack, jfr-pris 24,04/kg.

Bullar
Bonjour, gäller tosca, vanilj, kanel, 90-100 g, 
jfr-pris 50,00-55,56/kg.

  

Ny- 
gräddat
i butik!30:-

 

/st

129:-
för Bonuskunder

/kg 

5:-
för Bonuskunder

/st 
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Älgskjutbanan 
i Bolstad
stängd denna säsongen.
Öppnar hösten 2018.

Styrelsen BSJVO

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 10.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 17/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  19.000:-   -  54 rop

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Dagcentralen Älvan, Mellerud
Programstart på Café Älvan 

Onsdag 16 augusti kl. 10.00 Stickcafé
Måndag 28 augusti kl. 10.00 Stavgång
Tisdag 29 augusti kl. 10.00 Gymnastik 

Torsdag 24 augusti kl. 14.00
Jimson – Lars Stam & Ove Benjaminsson

Underhåller med sång, keyboard & gitarr
Alla hjärtligt välkomna!

Idé-gruppen Älvan i samarbete med
Vuxenskolan och Café Älvan

Hundkurser under hösten på
Dalskogs Häst- & Hundcenter

För info o. anm.: 070-366 47 87, Christina

• Agilitykurs nybörjare o. fortsättning • Valpkurs
Alla kurser är på 6 ggr. Pris 500:-/kurs

Järns Sångkör
söker basar till höststarten 2017

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

Fredagar 11/8- ca 29/9:       Vargön station 9.00, Vänersborg station 
9.45-10.30, Frändefors Frändegrillen 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 073-311 88 03, 073-159 88 65

Fredagar 11/8- ca 29/9:       Vargön station 9.00, Vänersborg station 
9.45-10.30, Frändefors Frändegrillen 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 073-311 88 03, 073-159 88 65

Vi beklagar fel datum i tidigare annonser

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

16 augusti – 23 augusti 2017 
10:e söndagen efter trefaldighet
”Nådens gåvor”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Marit Järbel. 
Ons 23/8 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING  
Tor 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in
Sön 8.30 Frukost i Kyrkans hus
Sön 9.30  Söndagsgudstjänst i Kyrkans hus, 
  Marit Järbel. 
Tis 22/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 22/8 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Musikgudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. 
  Matilda Lundström, sång och Daniel Jarl, 
  piano framför musik från Duke Ellington, 
  Sacred concerts samt musik ur Monica 
  Zetterlunds repertoar med svensk text av 
  Beppe Wolgers, Hasse och Tage.  

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Söndagsgudstjänst i Örs kyrka, 
  Kerstin Öqvist.
Ons 23/8 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist och 
  Erica Staaf.

Höstens barn och ungdomsverksamhet i 
Melleruds pastorat startar v 36.
Bolstads församling har verksamhet i Grinstads 
församlingshem.
Miniorer mån 4/9 12.15–14.00, Juniorer tis 5/9 14.15–
16.30 och Tisdax tis 5/9 17.30–20.30 
För anmälan och vidare information: 
Majsan Bartens 0530-362 11
Holms församling har verksamhet i Kyrkans hus.
Miniminiorer mån 4/9 13.30–16.00, Miniorer tis 5/9 
13.30–16.00 och Juniorer tis 5/9 16.30–18.00
Barntimmar ons 6/9 9.30–11.30
För anmälan och vidare information: 
Viktoria Lindh 0530-362 17
Skålleruds församling har verksamhet i Skålleruds 
församlingshem.
Ungdomsgrupp med ungdomskör tis 5/9 16.00-19.00 
TorsdagsQl och kör tors 7/9 14.15-16.30
För anmälan och vidare information: 
Martin Niklasson 0530-362 10
Örs församling har verksamhet i Stakelunds 
församlingshem.
Miniorer mån 4/9 12.15-14.00, Juniorer mån 4/9 14.00-
16.30 och Miniminiorer ons 6/9 12.00-14.00
För anmälan och vidare information: 
Catharina Johansson 070-509 61 95

Vill du börja rida

Frågor o. anm. ring ridlärare Eirin Nyquist  072-843 83 09

finns plats i våra grupper som börjar v. 34 

Prova på ridning  varje lördag kl. 12.00 fr. v. 34

Besök på biblioteket, 

Gunnar Landegren 

visar sin utställning 

”Bensinia”

Avslutas med mat på Börsen

  Rotary
Mellerud

Måndag 21/8 kl. 18.15

Söndag 20 aug • kl. 17.00
Scensommarkonsert 
– operapärlor och smakprov ur 
GöteborgsOperans nya spelår

Fyra opera
sångare ger en 
glimt av Göte
borgsOperans 
pro duktioner 
under spelåret 
2017/2018. Ope
rans dramaturg 
Göran Gademan 
(känd från Kul-
turfrågan Kontra-
punkt i SVT) led
sagar i musiken. 
Ackompanje
mang av  biträ
dande operachef Anders Ottosson. 

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 50 kr för vuxna 
Fri entré för barn/ungdom t o m 19 år/studerande
Arr:  Kulturbruket på Dal/GöteborgsOperan
Biljetterna säljs vid Kulturbruket på Dals entré från kl. 16.00.

Tisdagskaffe i 
Missionskyrkan
Nu startar tisdagskaf-
fet hos Missionskyrkan i 
Mellerud efter sommar-
uppehållet. 
Man träffas ett par timmar 
varje tisdag för att dricka 
kaffe och umgås. Det finns 
också möjlighet att gå in i 
kyrkan för en stilla stund, 
tända ett ljus och ta ett ”man-
nakorn” (bibelord) och fun-
dera över detta. 

En tisdag i månaden har 

kyrkan ett programinslag 
utöver detta med sång, film 
eller besök av någon. 

På tisdag visas ett avsnitt 
av ”Minns du sången”. Dessa 
program som sändes i SVT 
1998-2000 blev en tittarsuc-
cé och hade totalt 37 miljoner 
tittare under dessa år. Sång-
ernas texter kommer att fin-
nas på ett sångblad så att alla 
kan sjunga med. Filmen är 
cirka 30 minuter.

Åsebrostämman

Stor scen och dansbana under tak 

Lördag 19 augusti kl. 15.00 
Öppnar stämman 

Allspel, musikuppvisning
Dans från kl. 20.00

Konferencier: Bertil Sandberg
Servering

Lennart Karlsson tel. 0703-73 76 36 
Arrangör: Åsebro IF´s supporterklubb

Välkommen till

Åsebrostämman
19 augusti 2017

på Åsebro Fest- och Idrottsplats

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 lördag 2/9 2017 från Grinstads 
församlingshem 8.00 och från Kyrkans Hus 8.15
Vi besöker bland annat Domkyrkan samt lunch på 
Värmlands museum. Fri tid under eftermiddagen. 
Tag med förmiddagskaffe.
Anmälan senast 28/8 till exp tel.0530-362 00 
Ange ev specialkost.
Begränsat antal platser
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Kvällens film

Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Tulpanfeber.

Bilar 3 (Sv.tal)

Superswede- en film 
om Ronnie Peterson 

(Sv.text)
Onsdag 16/8 kl 19.00

Fredag 18/8 kl.19.00

Söndag 20/8 kl.19.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 29 min

Dumma mej 3 (Sv.tal 2D)
Söndag 20/8 kl 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 30 min

 

Arrangör
www.neor.com

MONSTER
RACE
i Ed

26-27/8 2017
kl. 11.00 båda dagarna

Entré: Vuxen 150:-, Barn 60:-
Tänk på barnen - tag med hörselskydd!

Monster-
Party 
lördag 
kväll!

Mat- och 
öltält!

Spelmansstämma 
med celebert besök

Lördag 19 augusti är det 
återigen dags för Dals-
lands Spelmansstämma, 
arrangerad av Dalslands 
Spelmansförbund. 
Precis som förra året äger 
stämman rum i Håverud, i 
och runt Dalsland Center. 
Om vädret tillåter kommer 
en stor del av aktiviteterna att 
äga rum utomhus.

Programmet inleds med 
allspel, det vill säga alla när-
varande med instrument 
samlas och inleder stämman 
genom att spela på förhand 
annonserade låtar tillsam-
mans.

Årets allspelslåtar: Gam-
mal vals från Håbol, Hambo-
polska efter Petter Karlsson, 
Bröllopsmarsch från Laxar-
by, Schottis efter syskonen 
Erlandsson, Polska efter 
Zackarias Jansson (a-moll), 
Alla herrans möjligheter 
Polska efter E J Jansson (g-
moll/G-dur), De tömte mjöd-
kruset

Därefter bjuder Dalslands 
Spelmansorkester på en kon-
sert på kajkanten

Under ett par timmar på 
eftermiddagen blir det scen-
framträdanden, öppen scen, 
buskspel, Visklubben Kor-
pen (hålls i Kanalmuséet) 
med mera. Den engelska fiolspelaren Ben Paley gästar stämman. Foto: Tom Paley.

16:e Åsebrostämman
Jimsons återkommer till Åsebrostämman i år och spelar första timmen under dansen, innan stämmans egna 
orkestrar fortsätter. Foto: Privat.

På lördag arrangerar Åse-
bro IF:s Supporterklubb 
Åsebrostämman för 16:e 
året i rad.
Efter fjolårets 15-årsfirande 
har klubben beslutat att dra 

ner på arrangemanget, så i år 
blir själva stämman enbart på 
lördagen. Torsdagen omfat-
tar buskspel bland deltagarna 
och på fredagen bjuds de på 
sill och potatis på dansbanan.

Vid lördagens invigning 
utses även årets ambassadör 
och durspelarna inleder all-
spelet. Allspelet avslutas 
med att hela ensemblen med-
verkar. Det blir såklart mu-
sikuppvisning och under-
hållning  hela dagen.

På kvällen startar dansen 
och första timmen står Jim-
sons på scenen.

Avslutningskonserten 
hålls av Alban Faust & Josué 
Trelles. Denna hålls i Kalan-
dersalen i Dalsland Center

 I år har man lyckats locka 
en speciellt gäst till stäm-
man, den engelska fiolspela-
ren Ben Paley. Ben är en av 
de bästa fiolspelarna i Eng-
land, specialist på tidig ame-
rikansk fiolmusik, men även 
mycket duktig på engelsk, 
irländsk och svensk fiolmu-
sik. Han har bland annat gett 
ut ett nothäfte i England med 
svenska spelmanslåtar plus 

en CD med svenska låtar 
tillsammans med sin far, 
Tom Paley, förutom ett antal 
andra skivor med olika grup-
per.

Ben kommer på söndagen 
att hålla i en workshop i cen-
trala Mellerud om ameri-
kansk och irländsk fiolmu-
sik. Till den krävs det 
föranmälan.

Ben har tidigare spelat i 
Mellerud under folkmusik-
festivalen i Kulturbruket på 
Dal i mars 2004.

– De spelade på vårt 
15-årsjubileum 2016 och 
tyckte det var så roligt att de 
ville vara med i år också. När 
de spelat sin timme fortsätter 
stämmans egna orkestrar att 
spela, förklarar Lennart 
Karlsson från supporterklub-
ben.

Som alla tidigare år är 
Bertil Sandberg stämmans 
konferencier. Sören Blom 
ansvarar för ljudet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Är ett socialistiskt samhälle 
det som ska utveckla oss och 
ta oss till nya höjder?

Var tredje elev lämnar 
grundskolan utan att uppnå 
de grundläggande kunskaps-
kraven i alla ämnen, samti-
digt som arbetslösheten sti-
ger. Då kanske det är dags att 
ställa sig frågan; Är det 
verkligen socialism och då 
även socialdemokrati som är 
rätt väg för att vända den här 
trenden och ta det moderna 
samhället framåt? 

När man i tidig ålder får det 
förklarat för sig att individen 
inte är stark, att man inte ska 
sticka ut eller försöka vara 
något eller någon speciell. 
Att det är i gruppen som man 
är stark, där alla är lika. Är 
det detta som ska sporra våra 
framstående individer? Att 
bli placerad på en nivå under 
ens förmåga för att inte sticka 
ut, bara för att låta de som 
inte vill eller inte bryr sig ta 
sig till samma nivå? Strävan 
kan inte vara efter lika resul-
tat, utan istället lika förutsätt-
ning. Men viktigast av allt, 
inte hålla tillbaka de som står 
ut.

Är det inte då istället bättre 
att rikta in sig på specifika 

elever och anpassa sig efter 
dem? Då hade man även fått 
utrymme att bidra med den 
stöttning som verkligen be-
hövs för de som har det svå-
rare, samtidigt som det även 
hade gynnat de som till synes 
har lätt för att lära. 

När jag själv var yngre och 
precis börjat på mitt första 
jobb, så sade jag nej till att gå 
med i föreliggande fackför-
ening. Varpå en framstående 
person i föreningen skratta-
de, tittade på mig och sa 
ironiskt:

’’Vadå? Ensam är stark el-
ler vad?’’.

”Ja exakt så” svarade jag. 
Är det med en stark själv-

känsla och tro på sig själv 
från tidig ålder som våra 
unga ska växa upp och ut-
vecklas med? Eller är det 
med ideologin och känslan 
av att det inte riktigt är okej 
att sticka ut, att man är bäst 
endast med hjälp utav andra?

Jag är övertygad om att det 
första alternativet är rätt väg 
att gå. Nej till socialism. 
Ludwig Mossberg, ordförande 

Melleruds Moderata  
Ungdomsförbund

Nej till socialism

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna!  
Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta 
texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.
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Veckans lunch

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    85:-
Helglunch  från 115:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 34 Måndag 21/8: Köttbullar med stuvade 
grönsaker (ärtor, morötter) och potatis. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 22/8: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 23/8: Grillkorv med potatismos
och broccoli.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 24/8: Redd grönsakssoppa.   
Dessert: Skogsbärspaj med vaniljsås.

Fredag 25/8: Skaldjurslunch. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 26/8: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 27/8: Ugnsbakad lax med 
dillsås, potatis och gröna ärtor.
Dessert: Drottningmousse.

Hemtjänstens alternativ v. 34
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker. 

Senior
Måndag Köttbullar* med brunsås 
och kokt potatis, ärtor/morötter, 
lingonsylt.
Alt: Falafel.

Tisdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Broccoligratäng.

Onsdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Torsdag Ost- och skinksås med 
pasta och majs. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag Kycklinglårfilé* med  
dragonsås, ris och skivad morot. 
Alt: Quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Nya möjligheter på Nuntorp

Thomas Sylveson, Teng-
elsbol och Richard Jo-
hansson, Västergården 
köpte Nuntorp av Västra 
Götalandsregionen den 
27 juli, för 40,1 miljoner 
kronor. 267 hektar mark, 
bestående av både åker 
och skog, plus fastighe-
terna där det bedrivits 
lantbruksskola i mer än 70 
år. Nu är det nytänkande 
som gäller.
Både Thomas Sylveson och 
Richard Johansson är företa-
gare inom de gröna näring-
arna. Grisproduktion, växt-
odling, biogas, vindkraft, 
och nötköttsproduktion till-
hör deras verksamhetsområ-
den. 

När det stod klart att VG-
regionen skulle lägga ner 
naturbruksgymnasiet på 
Nuntorp ingick de båda i den 

arbetsgrupp som i samarbete 
med Hushållningssällskapet 
Väst och flera andra jobbade 
hårt för att Nuntorp skulle bli 
en friskola med naturbruks-
utbildning. Av dessa an-
strängningar blev som be-
kant intet. Vänersborgs 
kommun som hade förtur 
köpte inte och så kom Nun-
torp ut på den öppna markna-
den, efter att alla elever slutat 
eller flyttats till andra skolor.

– Vi engagerade oss för 
Nuntorp från början, så det 
kändes naturligt att fortsätta. 
Vi har en vision för fastighe-
ten. Det optimala vore att här 
skapa ett utvecklingscen-
trum för de gröna näringarna 
och för lantbruket överhu-
vudtaget. Åkrarna kommer 
vi att bruka, berättar Richard 
och Thomas.

Spännande möjligheter 
– Vi tänker på anläggningen 
som finns här i olika delar. De 
kan antingen hyras ut eller 
säljas. Hästanläggningen är 
den finaste anläggningen i 
närområdet och den borde 
passa perfekt för bland annat 
en hästklinik. Vi hoppas att 
man inom hästnäringen får 
upp ögonen för de möjlighe-
ter som finns här. Hästar be-
höver ju både betesmarker 
och foder. Det finns här och 
med det kan vi vara behjälp-
liga, säger Thomas. 

Maskindelen har fina verk-
städer och gott om plats för 
maskinfirmor eller andra 
småföretag. Här finns en la-
dugård på dryga 2 000 kva-
dratmeter och skolbyggna-
derna med möjlighet till  
både mat och boende erbju-
der många möjligheter. Detta 

Thomas Sylveson och Richard Johansson söker verksamhetsutövare  och duktiga entreprenör till Nuntorp.

hoppas man är av intresse för 
närliggande kommuner och 
andra aktörer i utbildnings-
branschen. 

– Lärlingsutbildningar blir 
alltmer populära och borde få 
en bättre status som yrkesut-
bildningar. Kommunernas 
skolor skulle kunna stå för 
kärnämnen för den som i 
kombination med en lär-
lingsutbildning här vill 
skaffa sig behörighet för att 
studera vidare på högskola 
eller universitet. Att tänk nytt 
när det gäller utbildningar är 
ett måste, tror Richard och 
Thomas.

Söker intressenter
Västra Götalandsregionen 
har fram till i mitten av mars 
ansvar för skötseln av fastig-
heter och grönytor på skol-
området. 

De nya ägarna arbetar för 
Nuntorps framtida utveck-
ling mot ett grönt kluster/
kunskapscentrum, tillsam-
mans med en arbetsgrupp 
inom Brålanda företagarför-
ening. Att det kommer igång 
är kärnan i de nya ägarnas 
vision.

– Redan nu har vi hyrt ut 
en av bostäderna på området 
så att det inte ska vara helt 
tomt här. Vi börjar söka efter 
verksamhetsutövare och 
duktiga entreprenörer nu i 
höst.  Vi är entusiastiska att 
detta blir verklighet. Det 
finns krafter i bygden och ett 
stort engagemang. Om man 
kraftsamlar i frågan finns det 
möjligheter. Vi siktar högt, 
säger Richard Johansson och 
Thomas Sylveson.
 Karin Åström  

karin@mellerudsnyheter.se

Kolmilan i Källhult
Helgen 5-6 augusti träffades ett 30-tal personer för att bygga och resa 
kolmilan vid Källhults bygdegård.

Helgen den 5-6 augusti 
restes kolmilan i Källhult. 
Ett drygt 30 tal glada entu-
siaster träffades vid Käll-
hults bygdegård för att 
tillsammans resa/bygga 
den kolmila som ska bli en 
del av Skogens Veteraner. 
Man samlades för att lära sig 
hur det går till att bygga och 
kola en kolmila. Arbetet led-
des av Görgen Eriksson och 
Helena Sellering som är två 
vana kolare som har erfaren-
heter av flera tidigare kolmi-
lor. 

– Det är så himla roligt att 
jobba ihop med ett så glatt, 
villigt och kunskapstörstan-
de gäng, säger Helena. 

Deltagarna fick även skri-
va upp sig på vaktschema för 
att vakta kolmilan i septem-
ber. Kolmilan behöver tillsyn 

Hela milan täcks med granris för att förhindra att stybben (det lufttäta 
täckmaterialet) inte rasar in.

hela tiden de knappa två 
veckorna hon är igång. Vakt-
passen är på åtta timmar så 
man byts av tre gånger per 
dag, fast några sitter flera 
pass i sträck. 

Skogens Veteraner
Kolmilan i Källhult är en del 
av Skogens Veteraner som 
sker vid Dalskogs bygdegård 
i Källhult lördagen den 23 
september. 

Det tar mer än en dag att 
kola en mila, därför görs den 
i ordning innan och tänds 
sedan veckan innan Skogens 
Veteraner äger rum och går 
ytterligare cirka en halv 
vecka efter veterandagen. 

Kolmilan invigs söndagen 
den 17 september då hon 
även namnges. En kolmila är 
alltid en hon (ett farligt och 
oberäkneligt väsen). 

Vid kolning av veden sker 
en torrdestillation, vilket gör 
att kolen avger mer värme 
när den senare förbränns. Det 
var en förutsättning i gamla 
tider för att kunna smälta ur 
järnet ur järnmalmen. Torr-
destillationen sker genom att 
man begränsar tillgången på 
syre under förbränningen. 

Gammal kunskap
Kolarna i Källhult gör detta 
eftersom det är roligt och 
intressant och för att denna 
gamla kunskap inte ska gå 
förlorad. Det är ett gammalt 
hantverk som nu, liksom 
många andra gamla hant-
verk, håller på att helt falla i 
glömska i vår moderna tid. 

Man börjar med att resa in 
Kungen, mot den ska all ved 
siktas in emot så att hon inte 
rasar. Sedan bygger man ett 
roster, så att den begränsade 
mängden luft kan rotera ge-
nom milan. På rostret reser 
man sedan veden stående 
med en lagom lutning. Där-
efter täcks hela milan med 
granris för att förhindra att 
stybben (det lufttäta täckma-
terialet) rasar in i milan. Av-
slutningsvis lägger man på 
stybben som tätar mellan ved 
och luft. 

Helena Sellering 
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Många besökte Sunnamon
entusiaster som väckte mark-
naden till liv igen efter tt 
100-årig uppehåll. Vilt spå-
nande och och skeptiska re-
aktioner var det till en början 
men Sunnamo marknad blev 
en succé som står sig än idag. 
Hit kommer tusentals besö-
kare varje år för att handla 
och umgås. 

Liksom så ofta var vädret 
fint under marknadsdagen 
och besökarna, melleruds-
bor, turister och hemvändare, 
njöt i solskenet. Från scen-
vagnen bjöds på musik av 

Erik Hildén provade att göra takpannor av betong. Foto: Evert Magnusson.Spelmän och Dansare på Dal dansade bland annat oxdansen. Foto: Evert Magnusson.

Klengås och kaffe hade en strykande åtgång. Foto: Evert Magnusson.

En stor publik gillade unerhållningen från scenvagnen.

Gladde med sång och cello

Petronella Torin underhöll vid en av fredagspubarna på Upperud 9:9. 

Mellerudsbördiga Petro-
nella Torin har i sommar 
turnerat i landskapet och 
ett tillfälle var på Upperud 
9:9. 
Publiken fick en fin stund när 
hon sjöng och hanterade sin 
cello på ett för örat mycket 
behagligt sätt. 

A Swedish Cellist, Petro-
nella Torin, presenterade 
programmet Me, Myself & 
Mr Cello. Ett spännande 
program utöver det vanliga. 
Med andra ord – cellomusik 
när den är som bäst tillsam-
mans med sång och en pedal-
loop-station.

Storasyster Adelina Torin 
skrev en text för många år 
sedan: ”Solen sken och havet 
glittrade. Allt som hördes var 
fiskmåsarnas tjut och bar-
naglädje. En far, ett barn och 
en farfar stod på bryggan fast 
beslutna över sitt mål, målet 
för dagen. En behaglig kon-
takt med blodet....” 

Hon skrev den ur sin histo-
ria en dag som hon kände sig 
”under isen”. Nu blev den 
musikaliskt tolkad av Petro-
nella och den berörde publi-
ken.

Kan hända att det nu blir 
mer samarbete på detta om-

råde mellan systrarna Torin.
Petronella studerar Master 

of music vid Conservatorie 
Musique de Liége och har 
någon termin kvar innan ti-
teln är hennes.

– Tack för en fantastisk 
kväll, underbart att ha dig här 
igen och välkommen tillba-
ka, sade Kerstin Söderlund, 
Upperud 9:9, när hon tackade 
Petronella, som fick ytterli-
gare en varm applåd.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

skilda slag, bland annat drog 
det unga bandet Valley Land 
Rockers en stor publik. I ca-
fétältet hade man fullt upp 

med att servera kaffe och 
klengås. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lördag 5 augusti var det 
dags för Sunnamo mark-
nad, den 35:e sedan ny-
starten på 80-talet. Det 
kom lika mycket folk som 
alltid och 90 försäljare 
fanns på plats.
Evert Magnusson från ar-
rangerande Mellerud-Holm- 
och Järns hembygdsförening 
invigningstalade och på-
minde om marknadens ur-
sprung i slutet av 1700-talet 
och dess betydelse för både 
handel och det sociala livet, 
då som nu. 

Han berättade också om de 
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Hipp Hipp HURRA!

Varmt tack
till alla Er som på olika 
sätt hedrat minnet av  

min älskade 

Eimar Sandberg
i samband med hans 

bortgång.
SONJA

Grattis Thilde som fyllde 1 år 
27 juli. Foto: Åsas foto.

Många grattiskramar från 
mamma, pappa, Viggo och 

Zevve 

Melker Berglöv fyller 6 år 
20/8. En liten vetgirig filosof 
som vill veta allt från vulka-
ner och ormar till teknik och 
odling. Detta är Melker 6 år 
och en riktig gooing!

Stora grattiskramar från 
mormor Marianne och 

morfar Stig-Arne 

Vi vill i efterskott gratulera 
vår solstråle Wille Flodin 
som fyllde 2 år den 24/7.

Kramar från farmor, 
farfar, farbror Basse 

och Gammo Doris

I morgon fyller vårt busfrö 
Hugo Hektor 4 år.

Många grattiskramar
önskar mamma, pappa och 

lillasyster Ebba

www.mellerudsnyheter.se
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Den 30 Juni föddes vår älskade Vendela. Hon vägde 3910 gram och 
var 51 cm lång. Stolta föräldrar är Andreas Söderqvist och Madelene 
Gustafsson, Vässby.

FÖDDA

PREDIKOTURER

Konfirmandjubiléum

Från vänster: Inger Larsson, Anna-Lisa Dahlberg, Inger Vennberg, John Nilsson, komminister Lena Hildén, 
Kerstin Engström, Kurt Vikström, Åke Svensson, Sven-Arne Johansson och Kjell Holmsten. Foto: Privat.

I samband med högmäs-
san i Gunnarsnäs kyrka 
nionde söndagen efter 
trefaldighet firade 1957 
års konfirmander 60-års-
jubileum. 

Nio forna konfirmander hade 
mött upp och före gudstjäns-

ten samlades gruppen på 
kyrkogården för att hedra två 
avlidna kamrater, som finns 
begravda i Gunnarsnäs.

Högmässan leddes av 
komminister Lena Hildén, 
som predikade över dagens 
tema ”goda förvaltare” och 
som avslutningsvis höll ett 

tal till jubilarerna.  Firandet 
fortsatte i caféet Lantligt 
Anno 1785 på Ekholmens 
Säteri. Efter några timmars 
gemenskap runt kaffeborden 
med samtal om gamla min-
nen och annat, enades grup-
pen om att försöka jubilera 
om fem år igen.

Släktträff i Erikstad
Den 30 juli träffades ett 
trettiotal medlemmar 
av släkten ”Broberg på 
Dal” vid Carl och Cajsa 
Brobergs gravsten på Er-
ikstad kyrkogård. 
Carl var son till rotesoldaten 
Jonas Andersson, som tog sig 
soldatnamnet Broberg i bör-
jan av 1800-talet. Carl och 

Cajsa förde släkten vidare. 
Efter samling vid kyrkan 

gick man med kaffekorgar 
till Britta-Maja Brobergs 
trädgård på Göbyn ett sten-
kast från kyrkan. Britta-Maja 
var Carl och Cajsa Brobergs 
dotter.

Britta-Majas son Oskar tog 
Amerikabåten redan 1892 

och stannade i USA resten av 
sitt liv, men till dagens släkt-
träff infann sig hans sondot-
terdotter Diane Etling med 
dotter Carrie Rost. Initiativ-
tagare till släktträffen var 
Lars Peter Broberg, boende i 
Brastad. 

Anders Björhammar

Medlemmar av släkten Broberg träffades vid Erikstad kyrka den 30 juli.

MELLERUD
HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Predikan David C.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Lörd 12 Dophögtid 
Brålanda. Sönd 11 Gemen-

sam gudstj. Frändefors Sig-
ward K. Kyrkkaffe.
Sundals-Ryr: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Sönd 18 Sommar-
kvällsgudstj. Anette Jarsved 
Carlson. Sång: Anna-Karin 
Lindström Bergqvist. Sy-

föreningen inbjuder till ser-
vering i fsh. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. m nattv. på 
Ringhem. Lennart Staaf.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Stig Eklundh. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson ”I 
denna ljuva sommartid” av 
N. Söderblom varefter man 
lyssnade på ”Som en härlig 
gudomskälla” av F. A. 
Bloom. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 11, 249 och 190. Man 
lyssnade på ”Gabriellas 
sång” av S. Nilsson/P. Bäck-
man och som avslutnings-
musik spelades ”Härlig är 
jorden”. Vid kistan togs av-
skedet av makan Inga, bar-
nen Sune och Berit med fa-
miljer, släkt och vänner. Till 
minnet av Stig var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Anhörigas tack fram-
fördes av Fonus representant 
som även inbjöd till minnes-
stund i Bolstad bygdegård. 
Efter akten ägde gravsätt-
ning rum på Bolstad kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Elisabeth ”Bettan” Ols-
son. Akten inleddes med att 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson framförde ”Håll 
mitt hjärta”. Officiant var 
Daniel Westin och tillsam-
mans sjöng man psalm 249 
och 251. Under akten lyss-
nade man på ”Eternal love” 
och ”Du är alltid en del utav 
mig”. Som avslutningsmusik 
framfördes ”Candle in the 
wind”. Koret var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Bettan. Avsked 
togs av familj, släkt, vänner, 
arbetskamrater och grannar 
under stilla musik.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Berit Lundberg. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Elisabette Emanu-
elsson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Akten förrätta-
des av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 och 248. Solisten 
Stig-Arne Larsson sjöng ”Du 
är för alltid en del utav mig” 
av L. Holm/L. Berghagen 
och ”Där rosor aldrig dör” av 
J. Osborn och som avslut-
ningsmusik spelades ”Tears 
in heaven” av E. Clapton.Vid 
kistan togs avskedet av sö-
nerna med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Berit  
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Den efterföl-
jande minnesstunden ägde 
rum i Bolstad bygdegård. 
Efter akten ägde gravsätt-
ning rum på Bolstad kyrko-
gård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Jens Vikholm. Som inled-
ning på akten spelades ”Te-
ars in heaven” varefter alla 
gäster  hälsades välkomna. 
Under akten lyssnade man på 
”Strövtåg i hembygden”, 
”Spring inte så fort pappa” 
och ”Blå andetag”. Till 
minne av Jens var lokalen 
vackert dekorerad med 
blommor från familj, släkt 
och vänner. Minnestal hölls 
av officiant Anders Grimhe-
den som också läste upp de
minnesgåvor som kommit 
in. Som avslutning spelades 
”The sound of silence”. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Anna-Karin Örtenblad. 

Som inledning på akten spe-
lade officianten Daniel 
Westin ”Gärdeby gånglåt” 
av H. A. Olsson på fiol var-
efter man sjöng psalmen 193. 
Solist Katarina Kjörling 
sjöng ”Gabriellas sång” av 
S.Nilsson/P. Bäckman samt 
”Jag och min far” av O. 
Ljungström. Kyrkomusiker 
Anders Fredriksson sjöng 
”Fattig bonddräng” av A. 
Lindgren och Rostocks man-
skör sjöng ”Rör vid min själ” 
av Lövland/Graham/Jinder. 
Som utgångsmusik spelades 
”De blomster som i marken 
bor” av H. Martinsson. Till 
minnet av Anna-Karin var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Kistan fördes i 
procession till graven på 
Skålleruds kyrkogård där 
avsked togs av familj, släkt 
och många vänner som till-
sammans sjöng psalm 190. 
Anhörigas tack framfördes 
till gästerna som även in-
bjöds till minnesstund i 
Kyrkstugan.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Eimar Sandberg, Brän-
na. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Elisa-
bette Emanuelsson ”Håll 
mitt hjärta” av P. Hallström / 
L. Andersson. Akten förrät-
tades av komminister Chris-
ter Alvarsson. Efter överlå-
telsen spelade Elisabette 
”Gabriellas sång” av S. Nils-
son på flöjt. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 200 ”I denna ljuva 
sommartid” och psalm 249 
”Blott en dag”. Till minne av 
Eimar var koret vackert de-
korerat med blommor från 
makan Sonja, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan tog 
makan, broder med familj, 

släkt, grannar, f d arbetskam-
rater och vänner ett sista 
farväl av Eimar. Makans tack 
framfördes av Kerstin Öqvist 
och akten avslutade med att 
”Koppången” av P-E. Mo-
raeus spelades på orgel. 
Gravsättning kommer att ske 
i minneslunden på Skålle-
ruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Asta 

Olsson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Elisabette Emanuelsson 
”Air” av J. S. Bach. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 190, 
239 samt 297. Elisabette 
sjöng ”Kärleken är” av I. 
Forsman/B. Ljunggren och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Sparvöga” av M. Fre-
driksson. Vid kistan togs 

avskedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Asta  
var koret vackert dekorerat 
med blommor i underbara 
färger. Anhörigas tack fram-
fördes och gästerna bjöds in 
till minnesstund på Håkans 
Bar och Festvåning i Brå-
landa. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Örs kyrko-
gård.

JORDFÄSTNINGAR

JORDFÄSTNINGAR

Veckans 
ros...

...till. alla som på olika sätt bi-
drog till det goda resultatet 
11.940 kr, vid missionsombu-
dens och Brålanda kyrkliga 
sykrets missionskväll 20 juni.

Kerstin Åkesson
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Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 7/9 kl. 18.00
Vi behöver hjälp med fler vuxna under hösten.
För mer info gå in på www.mellerud.scout.se

eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

Välkommen att söka till 

• Nyhet! HT 2018 startar vi lärlingsutbildning inom 
   naturbruksprogrammet med inriktning trädgård
På skolan har vi även:
• Hotell- och turismprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet för elever inom 
   autismspektrum
• Gymnasiesärskolans program
 • Nationella program (4 st)
 • Individuella program
Vi har även ett introduktionsprogram för elever inom 
autismspektrum
Det finns möjlighet att bo hos oss på något av våra 
internat samtidigt som du läser
För mer info besök vår hemsida http://www.utsikten.info/

Vuxenutbildningen i Mellerud

erbjuder
• Yrkesutbildningar inom –VVS, Vård och omsorg, 

Hotell, Kock, Lokalvård  
(vissa utbildningar genomförs i andra Dalslands kommuner)

• Kurser på grundläggande nivå  
(vissa kurser erbjuds via Hermods)

• Kurser på gymnasial nivå (kurser erbjuds via Hermods)

• Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

• Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Mellerud.se/vux

För ytterligare information:
Studie- och yrkesvägledare - Susanne Dahlman 

susanne.dahlman@mellerud.se
Rektor - Anita Andersson-Hagsgård  

anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Anita ny rektor 
på Komvux

Den kommunala vuxenut-
bildningen i Mellerud har 
ny rektor, hon heter Anita 
Andersson Hagsgård, bor 
norr om Vänersborg och 
började sin tjänst den 
första augusti. 
Anita har jobbat med vuxen-
utbildning i många år, de 
senaste som rektor på Kom-
vux i Uddevalla. Hon har 
bland annat lång erfarenhet 
av SFI (Svenska För Invand-
rare), som idag är vuxensko-
lans största elevgrupp. Ur-
sprungligen är hon 
yrkeslärare inom vård- och 
omsorg.

Anita Andersson Hagsgård har ny-
ligen tillträtt tjänsten som rektor 
på Komvux i Mellerud.

Brett utbud på gymnasiet

Dahlstiernska gymnasiet i 
Mellerud startar höstter-
minen med 46 nya elever 
och kan glädjas över att 
ha en examensgrad som 
ligger över genomsnittet 
i landet.
Totalt går 163 elever på gym-
nasiet i Mellerud. Rektor 
Matti Bertilsson tror att man 
ett par veckor in i terminen 
kommer att vara cirka 170. 

– Fem till tio av de som 
sökt till andra gymnasiesko-
lor kan komma tillbaka, det 
brukar vara så, säger han.

Eleverna är fördelade på 
följande program: VVS, 24, 
plus nio nya. Barn- och fritid 
26, tio nya. Lärlingspro-
grammet 51, med elva nya 
elever. Esteprogrammet har 
tio elever, fyra nya börjar i 
höst. IM Språk har 41 och 
tolv nya tar plats i bänkarna 
när terminen börjar på mån-
dag.

– Vi har lite färre språkele-
ver än tidigare. De som går 
IM Språk kommer främst 
från Syrien och Afghanistan 
och är mycket flitiga elever, 
säger Matti Bertilsson.

Brett lärlingsprogram
Lärlingsprogrammet som är 
det näst största i Mellerud 

VVS-utbildningen är en av många populära lärlingsutbildningar på 
Dahlstiernska gymnasiet. Arkivblid.

83 procent av eleverna på gymnasiet i Mellerud går ut med fullständiga 
betyg. En bra siffra sett till genomsnittet i landet, men en siffra man vill 
förbättra. Arkivbild.

” Vi är inte förskonade 
från lärarbristen”

– För årskurserna ett till sex 
har de flesta lärarna lärarle-
gitimation men på högstadiet 
och gymnasiet har vi inte 
fullständig täckning. Vi är 
inte förskonade från lärar-
bristen, säger Anders Pet-
tersson, kultur- och utbild-
ningschef i Melleruds 
kommun.

Han berättar att man i äm-
nena matematik och natur-
orientering får använda 
obehöriga lärare. I lärarbris-
tens Sverige är det lärarnas 
marknad och många säger 
upp sig för att jobba i andra 
kommuner som erbjuder 
högre lön. Det är huggsexa 
om legitimerade lärare i hela 
landet.

Lena Andrén, som varit 
rektor på Fagerlidsskolan i 
två år slutar i september för 
en tjänst i Säffle. Tre av de 
sökande till den tjänsten ska 
intervjuas inomkort.

Igår startade en fortbild-
ningsinsats för grundskole- 
och förskolelärarna i Melle-

rud. Vid sex tillfällen ska de 
genom Riksförbundet Atten-
tion få hjälp i bemötandet av 
barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som 
till exempel autism.

– Sju procent av eleverna i 
Sverige har en diagnos. Ge-
nom utbildningen får lärarna 
lära sig förhållningssätt, be-
mötande och samspel med 
dessa elever och får känne-
dom om de hjälpmedel som 
finns, berättar Anders Pet-
tersson.

Antalet elever i Melleruds 
grundskolor är 1 040, samma 
antal som förra läsåret.

– Trots flera stängda asyl-
boenden har eleverna blivit 
kvar. Det beror dels på att 
elever som bott i Dalskog 
och Dals Rostock nu kommit 
till Mellerud, dels på annan 
inflyttning till kommunen, 
säger Anders Pettersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Studier & Utbildning

I Melleruds kommuns sko-
lor är det brist på legitime-
rade lärare, en situation 
som råder i hela Sverige.

erbjuder utbildningar inom 
industri, el, fordon, bygg, 
transport, handel, barn- och 
fritid, vård- och omsorg samt 
restaurang- och kök.

– Det är en bra spridning,  
tycker Matti Bertilsson och 
studie- och yrkesvägledaren 
Karoline Larsen och tilläg-
ger att även den som går ett 
lärlingsprogram har möjlig-
het att läsa grundläggande 
högskoleförberedande kur-
ser. 

– Nu startar också planerna 
för nästa år. Vi vill få igång 
ett lärlingsprogram inom 
lantbruk också, säger Matti 
Bertilsson.

Bra resultat
Av de elever som tog studen-
ten från Dahlstiernska gym-
nasiet i våras hade 83 procent 

fullständiga betyg i alla äm-
nen. Det är ett resultat som 
ligger över genomsnittet i 
landet, men som man vill 
förbättra ytterligare. 

– Målet om att nå 100 pro-
cent kvarstår som alltid. 
Höga förväntningar på elev-

erna och lärarnas fokus på att 
i samverkan nå detta är vik-
tiga delar. Nu ser vi fram 
emot att träffa de nya elev-
erna som kommer, säger 
Matti Bertilsson och Karoli-
ne Larsen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

– Det gäller att skapa möj-
ligheter för människor och 
att se det lokala behovet, 
säger hon.

Många elever kommer 
från en knepig skolbakgrund 
och får en ny chans genom 
vuxenutbildningen. Andra 
upptäcker mitt i livet att det 
är dags att prova något nytt. 
Ett exempel som Anita stött 
på är att män som som jobbat 
inom industrin börjat en ny 
yrkesbana inom vårdyrket 
och stortrivs.

– Elevgruppen hos Kom-
vux har växt kolossalt. Det är 
ingen statisk verksamhet, vi 
måste hela tiden lyssna av 
läget, ha en nära dialog med 
branschen och vara flexibla. 
Det som passar den ene pas-
sar inte för den andre. Jag 
tycker det är roligt att jobba 
med Komvux, att se männ-
iskor växa och göra nya val i 
livet, säger Anita Andersson 
Hagsgård. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Förnya ditt hem!
Annonsen gäller t.o.m. 3/9

På alla ytterdörrar
från Diplomat*

Massiva 
träpaneler från 

199:-
/kvm

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

Miljöpartist föreslår:
Stopp av utsättning av fågel

Tony Johansson (MP) vill stoppa 
utsättningen av fågel för jakt.

– Det här är en fråga 
som jag bokstavligen 
snubblade över för några 
dagar sedan, säger Tony 
Johansson, miljöpartist 
och fullmäktigeledamot i 
Melleruds kommun. 
Upprinnelsen till motionen 
var en promenad i gränstrak-
terna mellan Bengtsfors och 
Melleruds kommun, inte 
långt från turistvägen ”Route 
2218”. Vid en anlagd våt-
mark fann Johansson dussi-
net utslängda kartonger 
märkta med ”levande djur” 
samt en miljö fylld av patron-
hylsor. 

Att sätta ut vissa fåglar, 
som änder, är inte förbjudet. 
Men Johansson menar ändå 
i sin motion att Melleruds 

kommun genom dialog bör 
verka för att jaktformen av-
skaffas:

– En kommun som Melle-
rud kan påverka både våra 
grannkommuner, myndighe-
ter, näringsliv och organisa-
tioner. Det är på så vis vi kan 
förändra, menar Johansson.

Samtidigt som han i sig 
bejakar hållbar jakt genom-
förd av jägare som förstår 
relationen med naturen, an-
ser Johansson att det är oe-
tiskt att skjuta på fåglar som 
fraktats ut i skogen enkom i 
syfte att bli måltavlor:

– Nej, det är inte hållbart 
och jag tror att de flesta se-
riösa jägare håller med mig. 
För mig bygger jakt på öm-
sesidig respekt mellan jäga-

Vid en anlagd våtmark hittade Tony Johansson utslängda kartonger som 
märkts med ”levande djur” samt ett antal patronhylsor.

ren och naturen. Det här är en 
oetisk jaktform, rentav en 
”äckeljakt”, som en kollega 
från socialdemokraterna ut-
tryckte det när han fick se 
mina bilder, säger Johans-
son.

Johansson menar också att 
jaktmetoden, vid sidan av det 
etiska perspektivet, också 
bidrar till nedsmutsning och 
miljöförstöring:

– Bilderna talar för sig 
själv. Där låg fullt med tom-
hylsor och en massa tomkar-
tonger fanns utspridda i om-
rådet. Det såg ut som en 
soptipp mitt i skogen. Det här 
är helt fel sätt att locka turis-
ter ut till de dalsländska 
skogarna, avslutar Johans-
son.

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men 
måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. Vi 
förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publice-
ring. Manus returneras ej.

Läste insändaren som ung-
domarna på avdelningen för 
mänskliga rättigheter i Väs-
tra Götaland skrivit och som 
väckte lite funderingar.

Först ska det förtydligas att 
denna insändare INTE är 
någon kritik av dem eller 
deras text. Endast reflektio-
ner. Läste att syftet skulle 
vara att svenska medborgare 
skulle ha bättre koll på sina 
rättigheter, vilket förvånar då 

det verkar som om de flesta 
idag vet och kräver sina rät-
tigheter.

Lika förvånande är att barn 
med denna vetskap/kunskap 
om sina rättigheter skulle 
stärka sin individuella ut-
veckling. Hur är det med 
skyldigheter? Beträffande ett 
samhälle där rättigheter rå-
der fullt ut så är vi väl redan 
där... 

Skyldigheterna har börjat 

suddats ut eller nonchaleras, 
såväl av myndigheter som 
individen.

De enda som verkar ha 
skyldigheter idag äör de som 
ska ta vara på samt skydda 
våra rättigheter.

Många rättigheter förtjä-
nar man med sin skyldighet 
och att bara få utan att ge 
skapar obalans!

Uppgiven

Angående mänskliga rättigheter

– Jag har ramlat, sade sexår-
ingen, och slog ner blicken.

– Jag ramlade när vi lekte.
På kinden lyste ett illblått 

märke, stort som en vuxen 
knytnäve. Tre tänder var 
lösa, en var trasig. Håret var 
lite ovårdat, blicken flacka-
de, sökte förälderns och möt-
tes av en genomborrande 
blick som tydligt signalerade: 
”Tänk på vad du säger”. Sex-
åringen kände tårarna bränna 
bakom ögonlocken, blunda-
de och svalde gråten. 

Hos tandläkaren gnagde en 
oro över vad som egentligen 
hade hänt; ramlat eller sla-
gen?

Ovanstående är en fiktiv 
historia, men ändå alldeles 
vanlig.  

Tandvården har en unik 
möjlighet att komma i nära 
kontakt med barn och få en 
överblick över eventuella 
skador i mun- ansikts- och 
halsregionen. Det är just de 

områden som ofta vittnar om 
övergrepp mot barn.

Folktandvården ansvarar 
för regelbunden och fullstän-
dig tandvård för barn och 
unga upp till 24 år i Västra 
Götaland, och träffar därmed 
mellan 95-98 procent av alla 
barn i regionen. Personalen 
på folktandvården har ge-
nomgått utbildning i barnrätt 
och basutbildning inom våld 
i nära relationer och varit 
delaktiga i projektet ”Fråga 
på rutin” framtaget av kom-
petenscentrum om våld i nära 
relationer. Detta innebär att 
folktandvården har en gedi-
gen kunskap om barn som far 
illa.

På en familjecentral kan 
barn och deras vårdnadsha-
vare mötas och utbyta erfa-
renheter. Familjecentralerna 
är en förlängning av barna- 
och mödrahälsovårdscentra-
lerna. Här finns gedigen 
kompetens och är en plats för 

alla barn och deras vårdnads-
havare oberoende av ekono-
miska förutsättningar, kul-
turtillhörighet och etnicitet. 
Den är lättillgänglig för både 
blivande och nyblivna för-
äldrar. 

Men vi socialdemokrater 
ser att det går att förstärka 
skyddet för barnen ytterli-
gare. Därför har vi i en mo-
tion till regionfullmäktige i 
Västra Götalandsregionen 
föreslagit att Folktandvården 
ska finnas på alla familjecen-
traler. Då ökar möjligheten 
att i ett tidigt skede både 
fånga upp de barn som far illa 
och ge stöd till både barn och 
vårdnadshavare. 

Barnen är vår framtid och 
framtiden bygger vi här och 
nu.

Lena Hult (S) 
Regionråd i opposition

Michael Melby (S) 
Vice ordförande i styrelsen 

för beställd primärvård

Tänderna kan avslöja 
när barn far illa

Eidfest i Vita Sannar
Under två dagar i slutet av 
juni anordnade Islamiska 
Föreningen i Mellerud 
avslutningsfest vid Vita 
sandar camping för att fira 
Eid Al Fitr, som markerar 
avslutet på den heliga må-
naden ramadan.
Inom islam fastar man 30 
dagar under ramadan för att 
känna medlidande och em-
pati med de som svälter samt 
att rena sin själ från dåliga 
vanor, dåligt språkbruk och 
dåligt agerande. Det är också 
under denna månad som 
muslimer världen över stär-
ker sin tro genom att göra 
extra mycket goda gärningar, 
hjälpa andra och skänka gå-
vor till fattiga.

Föreningen samlade unge-
fär 250 vuxna och barn för att 
äta och leka lekar tillsam-
mans. Det ordnades även 
fotboll och volleyboll. Man 
åt god mat av olika sorter och 
det hade dukats upp ett stort 
bord med olika rätter och 

kakor. Barnen hade mycket 
att göra och det var tävlingar 
och spel som underhöll de 
mindre. Det delades ut godis 
och andra godsaker till alla 
barn. Alla var mycket glada 
och feststämningen var på 
topp.

Det var en härlig bland-
ning av människor från 
många olika delar av världen 
och olika religioner. 

Islamska Föreningen i 
Mellerud bjöd in till dessa 
festligheter med en önskan 
om att så många som möjligt 
från hela samhället skulle 
komma oavsett tro eller etni-
citet att fira tillsammans och 
bygga broar i vårt samhälle.

Arbeta mot fördomar
Föreningen tycker det är 
mycket viktigt att vi alla ar-
betar mot fördomar och isla-
mofobi och att vi alla tillsam-
mans blir en del av lösningen 
till de problem som finns i 
vårt gemensamma samhälle 
och inte låta fördomarna få 

fäste i våra sinnen och omöj-
ligt göra för oss att leva sida 
vid sida. 

Nästa högtid heter Eid Al 
Adhada och infaller i sep-
tember och föreningen hop-
pas kunna bjuda in till ännu 
en festlig dag med aktiviteter 
där vi önskar att så många 
som möjligt vill komma och 
dela denna dag med oss.

Islamiska Föreningen  
i Mellerud

Bordet var uppdukat.
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Hög kvalitet 
på fölen

I söndags var det fölbe-
dömning i ridhuset i Re-
arsbyn, Mellerud.
Norra Älvsborgs Hästavels-
förening arrangerade be-
dömningen och domare var 
Hans Wallemy, A-domare 
från Falköping.

13 hästar bedömdes, varav 
elva föl.

Det var det ädla ridpon-
nyfölet GeBe Double Rasp-
berry efter Houdringes Ras-
poetin som fick dagens 
högsta betyg, 82,2 procent. 
Stolta ägare och visare av 
fölet var Hillevi och Hanna 
Hagsgård från Gasebergs-
ängen i Bolstad. Både föl och 
sto fick mycket beröm för sin 
ädla typ och fina gångarter. 
Stoet Coelenhages Alamis är 
importerad från Holland.

Högst bedömda halv-
blodsföl, med 81 procent, 
blev eleganta, dressyrstam-
made High Hope, efter High 
Cruiser/Bocelli. Ägare är 
Cathrine Gustafsson i Säffle. 

Bland de hoppstammade 
fölen var det Penelope F efter 
Bravour/ Heartbeat som låg 
i topp med 80,5 procent. Hon 
fick beröm för sin fina galopp 
och goda balans. Ägare är 
Gunnel och Kjell Frölin, 
Mellerud. 

Det var mycket jämnt mel-
lan samtliga föl, tiondels 
procent skilde dem åt. Samt-
liga skördade lovord från 
domaren som menade att de 
höll en mycket hög kvalitet 
och visades i ett utmärkt 
skick.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Hanna och Hillevi Hagsgård med ridponnyfölet GeBe Duoble Raspberry 
som blev ”Best in show” under söndagens fölvisning i Rearsbyn.

Dressyrstammade fölet High Hope blev högst bedömda halvblodsföl. 
Här med ägaren Cathrine Gustafsson.

Gunnel Frölin med Penelope F, söndagens högst bedömda hoppstam-
made föl.

Anrik skobutik byter ägare

Rose-Ann Nyström t.v har drivit butiken i 32 år. Den 1 september tar 
Camilla Eriksson över verksamheten.

1 september får Nyströms 
Skor i Mellerud nya ägare. 
Rose-Ann Nyström säljer 
verksamheten efter 32 år 
till Camilla och Lennart 
Eriksson.
Rose-Ann har haft butiken 
ute till försäljning sedan i 
höstas. I slutet av juni i år 
träffades hon och Camilla på 
ICA-parkeringen och buti-
ken kom på tal.

– Jag åkte hem och pratade 
med Lennart och vi beslutade 
oss för att köpa. Jag tänkte 
”Nu jäklar så kör vi”. Allt 
gick väldigt fort, men vi har 
alla med oss, berättar Ca-
milla, som kommer att finnas 
på plats i butiken.

– Jag är jättenöjd med 
detta. Nu hoppas jag att mel-
lerudsborna fortsätter att 
handla på hemmaplan så att 
butikerna kan överleva i 
framtiden, konstaterar Rose-
Ann.

Hon har drivit Nyströms 
Skor i 32 år, under många år 
tillsammans med maken Leif 
Nyström, som avled 2014 
efter en lång tids sjukdom.

Mer tid för barnbarnen
– Jag har sagt länge att jag 
skulle sluta vid 63 års ålder, 
eftersom jag vill få tid att 
hjälpa till med mina fem 
barnbarn. Jag och Leif fick 
två barn och ingen av dem 
bor kvar i Mellerud, säger 
Rose-Ann.

Hon understryker att det 
alltid varit roligt att gå till 
jobbet. Inte en dag har Rose-
Ann varit sjukskriven.

– Jag är så tacksam för alla 
år i butiken och kunderna 
som delat glädje och sorg 
med mig genom åren, fram-
håller hon.

I september flyttar Rose-
Ann till Jönköping för att gå 
vidare i livet.

NK i många år
Camilla och Lennart driver 
ett litet lantbruk i Ör och har 
tre söner; Oskar 16, Daniel 
26 och Kristoffer 28. Ca-
milla har jobbat på NK (Nya 
Konditoriet) i många år, men 
även som djurskötare på 
Bergungen och Hjärtungen i 
flera år. Senast kommer hon 
från Facklan i Bäckefors där 

hon arbetat i ett halvår. Len-
nart arbetar som förman på 
Hjärtungens Lantbruk AB.

– Jag tycker om att arbeta 
i serviceyrken där man möter 
kunder. Jag är med Rose-
Ann i butiken nu i augusti 
månad för att komma in i 
arbetet. Just nu väntar vi på 
att få in nya varor, höstmo-
det. Det ser jag fram emot, 
säger Camilla.

I augusti reser båda två på 
en mässa för att köpa in vå-
rens och sommarens mode 
2018.

– Det känns tryggt att ha 
med Rose-Ann. Man ändrar 
inte på ett vinnande koncept, 
säger Camilla leende.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot:  Rose-Ann och 
Camilla har känt varandra 
sedan 1976 då Rose-Ann höll 
i Smyrnakyrkans barnverk-
samhet i Åsensbruk, där nio-
åriga Camilla deltog.

Omfattande grävarbeten för fjärrvärme

Så här ser det ut längs Storgatan utanför Fagerlidshemmet. Ett meterdjupt schakt där ledningarna för fjärrvärmen ska ligga. I mitten av september 
beräknas värme och varmvatten släppas på.

Minskar koldioxidutsläppen med 240 ton per år

Kommunens satsning på 
fjärrvärme kan knappast 
ha undgått någon. Ett 
omfattande grävningsar-
bete pågår längs Storga-
tan nedanför järnvägen. 
Satsningen innebär en 
minskning av koldioxid-
utsläppen i Mellerud med 
240 ton årligen.
Projektet startade i maj 2017 
och innebär grävning av to-
talt cirka en kilometer. 
Schaktet blir ungefär en 
meter djupt och de dubbla 
rören ligger på 80 centime-
ters djup. I ledningarna går 
sedan 95-gradigt vatten som 
ska värma upp gruppbosta-
den på Magasinsgatan, Mell-
bos nybyggnation av flerfa-
miljshusen i kvarteret Järven, 
Fagerlidshemmet, Markus-

gården, Fagerlidsskolan och 
förskolan på Ymers gata.

I dagsläget har man hunnit 
till Bragegatan på väg mot 
Ymer.

– Vi gör detta för att sänka 
koldioxidutsläppen. Idag går 
det åt 90 kubikmeter olja för 
att värma upp de fastighe-
terna. Omkring 15 september 
släpper vi på värme och 
varmvatten, förklarar Peter 
Mossberg, fastighets- och 
fjärrvärmechef i kommunen.

Arbetet har försenats lite 
eftersom det varit svårt att få 
tillstånd att gräva under järn-
vägen. Tillståndet är nu klart 
och man kommer att borra 
5,5 meter under rälsen.

Kostnaden för projektet 
hamnar på cirka sju miljoner 
kronor. Kommunen har fått 
1,9 miljoner kronor i bidrag 

av Naturvårdsverket på 
grund av minskningen av 
koldioxidutsläppet och detta 
innebär en minskning av 
återbetalningstiden från tio 
till 7,5 år.

75-procentig kapacitet
Klackens panncentral, som 
har två flispannor och en pel-
letspanna, har gått med 
75-procentig kapacitet tidi-
gare. En oljepanna finns i 
reserv, men den har inte an-
vänts på flera år.

– Pellets och flis är de mest 
miljövänliga uppvärmnings-
källorna som finns. Det är 
bättre än både berg- och 
luftvärme, eftersom det 
handlar om 100 procent  
förnyelsebar energi. Det som 
ryker ur skorsten på pann-
centralen är enbart vatten-

ånga, berättar Mossberg.
Genom fjärrvärmesats-

ningen kommer panncentra-
len att utnyttjas fullt ut.

– Vi förbättrar VA-nätet 
med tanke på bygget av kvar-
teret Järven, så grävarbetet 
på Långgatan, mellan Stor-
gatan och Viaduktgatan, 
handlade om det och inte 
fjärrvärmesatsningen, säger 
Mossberg.

Grävarbetet utförs av ETF, 
som även gräver för fjärr-
värme i Bengtsfors kommun.

Under sommarlovet har ett 
vattenburet värmesystem 
installerats på Markusgården 
och Fagerlidsskolan – totalt 
150 element. Det arbetet har 
utförts av Rörtjänst i Melle-
rud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Öppen trädgård på Aspebohl
Marianne Karlsson i trädgården i Aspebohl.

Även i år deltog Marianne 
Karlsson på Aspebohl, 
Brålanda i tidningen Lands 
Öppen trädgård.
Många passade på att titta på 
blommor, odlingslådor, 
köksväxter med mera. Erfa-
renheter byttes och tips 
kunde man också få angå-
ende utformning av det 
mesta i trädgården.

Marianne Karlsson visade 

upp sin stora trädgård med 
mycket berg och en stor na-
turlig damm, rabatter med 
rosor, perenner och sommar-
blommor. Växthus och köks-
trädgård med betonglådor 
för ätbar odling kunde också 
beskådas.

– När det var som torrast 
har jag vattnat från en prak-
tisk 1 000-liters behållare 
med vatten från dammen, 

som mest 4 000 liter på en 
dag, berättade Marianne.

– Nytt för i år är de betong-
skydd min man Ingemar satt 
runt träden för att underlätta 
för robotklipparen, säger 
Marianne.

Vid halvtid hade 150 per-
soner besökt Aspebohls 
trädgård.  För den sugne 
fanns klening och våfflor.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Välbesökt allsångskväll
Onsdagen den 2 augusti 
bjöd Lions Club, Brålanda 
i samarbete med Väners-
borgs kommun in till årets 
första allsång i Centrum-
parken. 
Minst 220 numrerade all-
sångshäften nyttjades flitigt 
och många gick hem med 
trevliga vinster. Fler tillfällen 
att samlas och sjunga kom-
mer.

Lions nyvalde president 
Roland Smedbäck hälsade 

välkommen och överlämna-
de ord och ton till Lionsor-
kestern och allsångsledaren 
Anders Ljungqvist.

Kvällens gästartister var 
dansbandet Dalsländers och 
unga Valley Land Rockers.

Ljudtekniker Sören Blom 
fixade så att alla hördes när 
tekniken strulade.

I pausen fanns det möjlig-
het till en fika.

– Det är ju kvinnan bakom 
allt så nu får ni gå till lejonin-

Anders Ljungqvist och Lionsorkestern ledde allsången och bjöd på ord-
vitsar och historier.

Populära Valley Land Rockers spelade och publiken diggade.

Offline på tonårsläger
Ett 80-tal tonåringar och 
ledare avslutade nyligen 
en veckas läger på Rör-
viksgården, Gestad. 
Med minimalt användande 
av mobiltelefoner hade man 
en härlig vecka både vad 
gällde väder och gemenskap.

 Inte helt oväntat ville te-
mat ”Offline” belysa vad det 
betyder i ljuset av kristen tro 
att en stund vara vid sidan av 
mediabruset. Funderingar 
och samtal om livet varvades 

med femkamp, volleyboll, 
spex, god mat, bad i Vänern 
och sång med lovsångban-
det.

Lägret gjorde också en 
insamling till Invisible 
Friend, en organisation som 
arbetar för bland annat de 
kenyanska  barn som är med 
sina föräldrar i fängelse. Lä-
gerdeltagarnas insamlade 11 
117 kronor räcker till 55 
dockor och målarböcker.

Deltagarna kom från ett 

stort område och de flesta 
ledarna hade själva tidigare 
varit med på tonårsläger på 
Rörvik.

– Tack tonåringar, föräld-
rar, ledare och inte minst 
kökspersonalen för en fan-
tastisk vecka, sade lägerche-
ferna  Victoria Håkansson, 
Frändefors och Christian 
Karlsson, Brålanda, innan 
lägret avslutades med ett 
stort kramkalas.

  Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

En fin lägervecka på vackert belägna Rörviksgården avslutades med kramkalas.

Brålanda • Frändefors

norna och dricka kaffe, sade 
Anders Ljungqvist.

Det var dragning på all-
sångshäftena med många 
vinster.

– Fjolårets behållning blev 
närmare 8 000 kronor och 
gick till Cancerfonden, be-
rättade Gunnar Gustafsson, 
en av  dragspelsspelarna i 
Lionsorkestern. 

Kommande onsdagar i 
augusti gästas Centrumpar-
ken av Stefan Wenerklang, 
Gustav Hauri, Smépojkarna, 
WeMeNy, Johan och Lars-
Erik Frendberg, Andreas 
Jonsson och Pink Cadillac 
Band samt Stadsmusikkåren.

Glädjen är stor över att ha 
möjlighet att komma tillsam-
mans och sjunga samt lyssna 
till härliga välljudande gäst-
artister under onsdagarna i 
augusti.   
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Populär hantverksdag

Råskogs hembygdsmuséum hantverksdag var ett populärt arrangemang.

I lördags var det hant-
verksdag i Råskogs hem-
bygdsmuseum, ett eve-
nemang som intresserade 
ett stort antal besökare.
På gräsytan mellan muséet 
och Råskogsstugan fanns 
repslagaren Lennart Anders-
son från Väne-Åsaka och 
visade hur man slår rep på 
gammalt vis. Tvinnverket 
han hade med sig var tillver-
kat 1927 och fungera utmärkt 
efter alla år. Lennart tvinnade 
rep av flera olila material 
inför många intresserade 
åskådare och berättade om 
repslagarkonstens olika 
knep.

Framför hembygdsmuséet 
var det försäljning av grön-
saker, charkvaror, hantverk 
och annat. Folk njöt i august-
isolen av hembakt tunnbröd 
och kaffe.

Hantverkare i arbete
Inne i muséet var det både 
försäljning av hantverk och 
hantverkare i arbete. Lisbeth 

Tell spann ullgarn, Lars Gar-
debrant målade sina natur-
trogna bilder och Sture Jo-
hansson visade sin fasters 
gamla stickmaskin av märket 
Perssons från 20-talet. 

– När jag kontaktade hem-
bygdsföreningen och frågade 
om de ville ha stickmaski-
nen, sa de att de bara ville ha 
den om jag kom hit och vi-
sade hur den fungerar, berät-
tar Sture.

Han läste instruktionsbo-
ken, smörjde maskinen och 

provstickade hemma i Frän-
defors. Nu var Sture och 
stickmaskinen en attraktion i 
hembygdsmuséet. Stickma-
skinen fascinerade.

Underkläder
I muséet visades också en 
utställning av underkläder 
från olika tidsepoker. Allt 
från långkalsonger av ull, 
fina gamla underkjolar med 
spetsar, laxrosa mamelucker 
till stringtrosor.

Kristina Bick, styrelse-
medlem i Brålanda-Sundals-
Ryrs hembygdsföreing, ba-
kade tunnbröd i högt tempo 
åt serveringen utanför mu-
séet. Hon berättade att mu-
séet är under uppbyggnad 
och att det finns många idéer 
och på hur det framöver ska 
användas. Workshops i 
gamla hantverk, fler utställ-
ningar och dagar som denna 
är bara några av planerna.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.seRepslagare Lennart Andersson tvinnade rep av olika material. Här är det 
vanliga balsnören som används.
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DM-finalen lottades

Rekordmånga lag på Åseglass Cup

Kroppefjälls IF hade flera lag med i Åseglass Cup, här är ett stort gäng från flera av lagen, i sina fina blå-gula 
matchdräkter. 

Wargöns pojkar mot Tösses pojkar i en jämn match på Rudevis gröna gräs. 

Det fanns många duktiga fotbollsspelare under turneringen, här några tjejer från Sollebrunns AIK/Stora Mellby SK & Eds FF. 

Ett härligt gäng från Åsebro/Brålanda/Gestad, blandat från F9-laget samt F10. 

Åsebros duktiga fotbollsgrabbar, redo för match mot Bengtsfors IF under turneringen som bjöd på strå-
lande solsken. 

SPORT

Brakförlust för Tösse
FOTBOLL 
Tösse IF hade ingen bra lör-
dag hemma på Tössevallen 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Bengtsfors IF

3-9 (0-2)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
14’ 0-1 Jim Glimmersten
33’ 0-2 Jim Glimmersten
55’ 0-3 Jonas Alfredsson
60’ 1-3 Johan Moberg
62’ 1-4 Jim Glimmersten
64’ 1-5 Almir Aldzic
 70’ 1-6 Almir Aldzic
74’ 1-7 Simon Fredriksson
77’ 2-7 Andreas Jonsson
80’ 3-7 Jacob Gård
82’ 3-8 Jakob Blom
86’ 3-9 Rasmus Bergström

när serieledarna Bengtsfors 
gästade. 

Tösse, som tidigare i år 
besegrat topplaget Håfre-
ström, brukar kunna stå upp 
mot bra motstånd. Denna dag 
kunde laget sätta något emot 
giganterna från norr som 
dock bara ledde med 2-0 i 
paus. Tösse kunde flika in 
med lite mål in emellan, men 
i andra halvlek var det 
Bengtsfors som styrde både 
spel och målskytte. 3-9 blev 
slutresultatet, vilket innebär 
att Tösse fortsatt får kämpa i 
mitten om en tredjeplats.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Regnet höll upp och solen värmde på Rudevi när den 18:e 
upplagan av Åseglass Cup spelades förra söndagen. De 
tre gräsplanerna var fyllda till brädden av spelare, ledare 
föräldrar och övrig publik.

Året bjöd på rekord sett till de 
senaste åren, med 45 delta-
gande lag från både Norge 
och Sverige som spelade den 
fina fotbollsturneringen. De 
spelande barnen, som var upp 
till tolv år gamla, fick glass 
efter varje spelad match, i 
sann Åseglassanda.

– Det bästa är att man får 
glassar, man får så många 
glassar man spelar matcher, 
berättade en glad Haidi 
Brännfeldt i laget Åsebro/
Brålanda/Gestad.

– Men man orkar inte äta så 
många glassar, fortsätter hon.

Hennes lagkamrat konsta-
terar:

– Det roligaste är att möta 
andra lag, men vi har förlorat 
alla matcher, berättar lag-
kamraten Ylva Janveden.

Årets turnering är ett nytt 

rekord i antal lag, en speciellt 
stor ökning är det bland tjej-
lagen. Detta tror arrangören 
från Åsebro IF, Stefan Lars-
son, kan bero på deras beslut 
att inte bokföra resultat eller 
föra tabeller under turne-
ringen.

Utan tabeller och resultat
– Detta är första året vi kör 
helt utan tabeller och resultat, 
innan har vi gjort så på de 
yngre åldrarna. Vi har fler 
tjejlag än de andra åren, det är 
det som höjt det totala, så det 
är roligt, berättar Larsson 
som har närmare 60 funktio-
närer igång från klubben.

Ute på en av fotbollspla-
nerna hänger ett av lagen från 
Åsebro IF och väntar på sin 
match mot Bengtsfors IF. Kil-
larna i P11-laget är laddade 

för match och är väldigt glada 
efter en lyckad dag.

– Det bästa är att spela fot-
boll och utvecklas. Det går 
någorlunda bra, säger mål-
vakten Axel Olsson som ätit 
fyra glassar under dagen.

Lagkamraten Alex Rydell, 
i Åsebro IF, har ätit ytterlig-
gare ett par glassar.

– Jag har ätit 15 glassar, 
berättar han stolt.

– Men rekordet är typ 20 
eller något, jag kanske kom-
mer dit efter denna matchen, 
säger Alex.

Hugo Berglofsson tycker 
att matchen mot Brålanda IF 
var roligast.

– Det gick bra. Vi vann mot 
dem.

Åsebros Stefan Larsson är 
väldigt nöjd med årets upp-
laga.

45 anmälda lag
– Det är väldigt lyckat tycker 
jag. Vädret är med oss och 
detta är det bästa resultat på 
tio år, 45 lag anmälda, de 
sista åren har vi haft runt 30-
35. Jag skulle gissa att det är 
bortåt 500 spelare här idag, 
berättar cupgenerelen som 
mer eller mindre arbetat med 
turneringen sedan årsskiftet.

– Vi börjar med första ut-
skicket strax efter nyår. Men 
vi har ju bra rutin, det har 
fungerat bra. Det är tight med 
parkering och att få fram mat 
till alla. Men inget har krång-
lat vad jag vet. Vi är ett stort 
gäng från Åsebro som jobbar, 
närmare 60 personer och igår 
blev det en heldag för flera. 

Flera av funktionärerna, 
bland annat domarna, är spe-
lare från äldre ungdomslag i 
klubben och i damklubben 
Åsebro/Brålanda/Gestad. 
Flera dömer för första gång-
en, men det i en bra och vän-
lig atmosfär. 

Räkna med att det blir fler 
upplagor av denna turnering 
framöver.

– Det tror jag, tanken är att 
vi skall försöka igen, berättar 
Stefan Larsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Dalslands Fotbollsförbund 
har lottat finalen i distrikts-
mästerskapen, Dalslands 
Sparbanks Cup. Lotten föll 
på att division 3-laget IFK 
Åmål får hemmaplan i fina-
len mot Melleruds IF. Match-
en skall preliminärt spelas 
första veckan i oktober, om 

inte något av lagen behöver 
kvala i sina respektive serier. 
Melleruds IF är regerande 
mästare då man besegrade 
det andra Åmålslaget IF Vi-
ken förra året efter en spän-
nande straffläggning.

Vinnaren i finalen får spela 
i Svenska Cupen 2018.
 Tobias Coster  

tobias@mellerudsnyheter.se
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Frändefors vann 
FOTBOLL 
Frändefors IF jagar en topp-
tre placering i division 5, som 
Åsebro IF innehar för tillfäl-
let. I söndagens match mot 
tabelljumbon Eds FF lag 2, 
såg det först ut att bli tre 
enkla poäng.

Men laget i botten stod upp 
bra och såg ut att kunna 
knipa en poäng till sist, men 
så blev aldrig fallet. Frände-
fors stora matchhjälte blev 
Mahmoud Alghoul som 
gjorde mål efter tio minuter. 
Sedan gjorde han tvåan i mit-
ten av första halvlek och yt-
terligare ett mål direkt efter 
pausvilan. Men ett hattrick 
räckte inte för Alghoul, som 
med en kvart kvar av match-
en satte 4-0 för Frändefors, 
som såg ut att kamma hem 
tre enkla poäng.

Dock ville Ed annorlunda. 

Första reduceringen kom i 
den 75:e minuten för att se-
dan få straff och där satte 
hemmalaget 2-4. Förra mel-
lerudsspelaren Karl Wenner-
ström sköt in 3-4 i den 88:e 
minuten, men närmare kom 
inte Ed.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Eds FF lag 2 – 
Frändefors IF
3-4 (0-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
10’ 0-1 Mahmoud Alghoul
21’ 0-2 Mahmoud Alghoul
47’ 0-3 Mahmoud Alghoul
72’ 0-4 Mahmoud Alghoul
75’ 1-4 Ahmed Ziku Jaggwe
83’ 2-4 Christoffer Sandström (straff)
88’ 3-4 Karl Wennerström

Delad poäng i 
regnigt derby

FOTBOLL 
Regnet föll över fjället när 
Kroppefjälls IF gästade 
Bäckevallen och seriele-
darna Bäckefors IF. Der-
byt, som betydde oerhört 
mycket för båda lagen, var 
samtidigt en seriefinal.
Hemmalaget tog ledningen 
tidigt genom Jonas Anders-
son som kunde placera in 
Martin Jonassons nickskarv, 
i en inte allt för välspelad 
match. 

Båda lagen visste att seger 
var det enda som gällde.

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 
Kroppefjälls IF

1-1 (1-0)
Division 6 Dalsland

Målskyttar:
10’ 1-0 Jonas Andersson
49’ 1-1 Mathias Skoogh-Olsson

Det var inget skönspel som publiken bjöds på i derbyt, däremot två lag 
som kämpade för att ta alla tre poängen. Här Kroppefjälls Ali Makiya 
som når högst i duellen. Foto: Marcus Ek

Efter paus, i den 49:e mi-
nuten, kvitterade Kroppe-
fjälls IF genom Mathias 
Skoogh-Olsson som tar till-
vara på ett rörigt Bäckefors-
försvar som inte lyckas rensa 
undan bollen. Ett oavgjort 
resultat kändes rättvist till 
slut, i en match som innehöll 
mycket kamp och fysiskt 
spel.

Båda lagen hade chanser 
att avgöra matchen i slutet av 
den andra halvleken, men 
målvakterna fick hålla tätt 
och rädda poäng till sina 
respektive lag. I och med det 
oavgjorda resultatet leder 
Bäckefors division 6 med 
fortsatt fyra poängs marginal 
ner till Kroppefjäll och 
Åmåls andralag. Dock har 
KIF en match mindre spelad 
än sina två toppkonkurrenter.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreström vann derbyt 
– Florijan slog till med hattrick

FOTBOLL 
Det var upplagt för en 
riktig sexpoängsmatch i 
lördags när Håfreströms 
IF tog emot Åsebro IF i der-
byt på lånade Rådavallen i 
Mellerud. Efter en målrik 
första halvlek skulle Hå-
freström sedan dra ifrån 
och vinna stort.
En sexpoängsmatch spela-
des i lördags, Åsebros egent-
ligen sista chans att på riktigt 
haka på toppduon Bengtsfors 
och Håfreström. Håfreström 
hade vid matchstart en poäng 
upp till Bengtsfors som sam-
tidigt spelade borta mot 
Tösse IF.

Åsebro å sin sida hade sex 
poäng upp till tvåan Håfre-
ström, som hade kunnat 
minska till tre poäng vid se-
ger.

Det bjöds på en spännande 
första halvlek med en hel del 
chanser för båda lagen, men 
där Åsebro såg ut att sitta i 
förarsätet och styra. Bland 
annat hade Åsebros Fredrik 
Grenander ett par lägen, men 
effektivitet saknades i för 
dagen vitklädda Åsebro. 

Målrik andra halvlek
I andra halvlek hettade det 
till på planen. Spelet blev en 
aning fulare samtidigt som 
båda lagen skapade vassa 
chanser för att spräcka nol-
lan. 

Men först att göra detta 
blev Håfreströms Florijan 
Fejzulovic. Efter ett inlägg 
från vänster, kunde mitt-
backen Jakob Johansson 
nicka ner bollen till målskyt-
ten som sköt in 1-0.  I takt 
med att regnet ökade i styrka 
på Rådavallen ökade också 
Håfreströms offensiv mot ett 
allt tröttare Åsebro.

En tilltrasslad situation 
framför Åsebros målvakt 
Thomas Mattsson två minu-
ter senare ledde till att Åse-
broförsvaret inte lyckades 
rensa bort bollen. Den lan-
dade istället framför Flori-
jans fötter, som utökade till 
2-0.

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF 

– Åsebro IF
4-0 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
55’ 1-0 Florijan Fejzulovic
58’ 2-0 Florijan Fejzulovic
69’ 3-0 Florijan Fejzulovic (straff)
86’ 4-0 Flamur Mollapolci

Hattricket fastställdes med 
20 minuter kvar av matchen, 
efter att lagets skyttekung 
Burim Avdijaj blivit fälld i 
det högra hörnet av straffom-
rådet. Domaren tvekade inte 
på att det var straff, en som 
Florijan Fejzulovic tryckte in 
till vänster om målvakten för 
ett äkta hattrick.

– Vad skall jag säga, första 
målet kom och sedan flöt det 
bara på, med andra och 
tredje målet, sade hattrick-
hjälten Florijan Fejzulovic 
efter matchen. 

– I första halvlek var vi inte 
på tå, men i andra var vi rik-
tigt bra tycker jag Vi sade i 
andra att vi skulle ut och 
kämpa, vi var inte riktigt med 
i första. I andra gör vi det bra, 
berättar han.

Åsebro hade chansen
För Åsebros del var det desto 
tyngre. Efter en väl genom-
förd första halvlek, tappar 
man både initiativ och spel, 
till Håfreströms fördel.

– Det är tungt, speciellt 
eftersom vi är minst lika bra 

som dem i första halvlek, 
men i andra är vi inte alls bra. 
Vi kommer inte upp i samma 
nivå som i första, som jag 
ändå tycker är jämn. Vi 
kände i paus att vi hade 
chans, men så fick de två ti-
diga mål, sade Åsebros trä-
nare Peter Eriksson efter 
matchen, som betyder att 
laget är nio poäng efter topp-
duon.

– Det är en del passningar 
som inte riktigt sitter, samma 
sak med de längre crossarna 
som fastnar på vägen. Sedan 
är spelet på sista tredjedelen 
avgörande, de har några 
spetsspelare där som avgör 
till deras fördel. Tungt att 
förlorade med 4-0, känslan 
var god både före matchen 
och i paus, berättar Eriksson.

Efter segern hänger Håfre-
ström på Bengtsfors i striden 
om serieseger, där bara en 
poäng skiljer lagen åt. BIF 
såg till att spänna musklerna 
då man samtidigt som derbyt 
på Rådavallen, besegrade 
Tösse med 9-3.

– Det är väldigt viktigt, 

Florijan Fejzulovic lyckas undvika Åsebros Alassane Ouarma i derbyt som för dagen spelades på Rådavallen. 

Melleruds IF klara för final
FOTBOLL 
DM-semifinalen på Råda-
vallen mellan Melleruds IF 
och Högsäters GF blev en 
spännande historia, trots 
att Mellerud bar favorit-
skapet. Gästerna hade 
ledningen, men MIF vände 
och tog sig till final tack 
vare Sebastian Hedlund.
Det var ett Mellerud som 
vilade flera av sina ordinarie 
startspelare i semifinalen 
mot Högsäter i Dalslands 
Sparbanks Cup, distrikts-
mästerskapen. Och det bör-
jade tungt för MIF.

Redan efter tre minuter 
gjorde Högsäters Raymond 

SLUTRESULTAT
MIF – Högsäters GF

2-1 (1-1)
Dalslands Sparbanks 

Cup – Semifinal
Målskyttar:
3’ 0-1 Raymond Andersson
43’ 1-1 Hamed Hosseini
76’ 2-1 Sebastian Hedlund

Andersson 1-0. Det var se-
dan nära ytterligare mål för 
gästerna efter flera vassa 
chanser. Men Mellerud reste 
sig och kunde före paus göra 
det viktiga 1-1-målet. Unge 
anfallaren Hamed Hosseini 
fick chansen från start och 
tryckte in kvitteringen efter 
hörna, som Oscar Jonasson 
först nickat i ribban.

– Jag tycker det är en svår-
spelad match, Högsäter spe-
lar sitt spel med långa bollar. 
Vi var inte på tårna idag från 
början, men vi jobbar oss in 
och fick ordning på spelet 
och sedan även kvitteringen, 
berättar Melleruds match-

hjälte Sebastian Hedlund.
Hedlund skulle avgöra 

med en kvart kvar av semifi-
nalen och hade dessförinnan 
en handfull kvalificerade 
målchanser, men till slut le-
tade sig bollen in bakom 
Högsäters keeper.

– Jag hade väl fem chanser, 
men det blev mål till slut. Det 
var väldigt skönt, det rann av 
en del från axlarna där, berät-
tade Hedlund.

Båda lagen fick spela med 
en man mindre efter ett min-
dre gruff mellan två spelare 
vilket resulterade i varsitt rött 
kort, detta tio minuter in i den 
andra halvleken.

Mellerud ställs nu mot IFK 
Åmål i DM-final senare i 
höst.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

varje match är viktig nu för 
oss. Vi får inte förlora eller 
spela lika. Det var tungt sist 
i Bengtsfors, jag tyckte vi var 
bättre än dem men vi hade 
otur. Nu fick vi visa att vi är 
bättre, konstaterade Florijan 
efter matchen om att laget 
fortsätter jaga precis bakom 
Bengtsfors.

Matchens sista mål place-
rade Flamur Mollapolci in 
snyggt i mål efter en kon-
tring.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Kungshamns IF
Onsdag 16/8 KL. 19.00

Ute & Inne, VärmDal Traktorservice, XL Bygg 

Tredje kvalet 
i Dalsland Tour

GOLF 
Årets upplaga av golftäv-
lingen Dalsland Tour är 
på väg mot sin upplös-
ning. Nu på lördag, den 19 
augusti spelas den sista 
kvaltävlingen.
Dagsholm GK i Färgelanda 
är arena för det tredje och 
sista kvalspelet i Dalsland 
Tour 2017. För sommaren 

har kvalen på Forsbacka GK 
och Melleruds GK avgjorts.

Finalspelet äger i år rum på 
Forsbacka den 9 september. 
Cirka 60 tvåmannalag kom-
mer då att göra upp om se-
gern.

Anmälan till kvalet på 
Dagsholm den 19 augusti är 
öppen till och med idag ons-
dag.

Träna med Friskis&Svettis i höst

Vecka 35 drar Friskis&Svettis Mellerud igång sina träningspass igen.

GYMPA 
Snart står en ny härlig 
hösttermin för dörren, 
med massor av rörel-
seglädje och bra träning. 
Efter en förhoppningsvis 
lugn och skön sommar är 
det skönt att komma igång 
med träningen igen. 
Friskis&Svettis startar upp 
vecka 35 och med totalt tio 
pass i veckan finns det något 
för alla. Hela schemat finns 
på hemsidan och på face-
book.

Veckan startar med, vad 
som blev ett av vårens mest 
populära pass, jympa ”Flow 
Ride”, en så kallad Limitid 
edition framtagen av 
Friskis&Svettis Riks. Flow 
Ride är ett jympapass som 
fokuserar på känslan att pas-
set ska flyta fram utan up-
pehåll mellan de olika de-
larna med mjuka, naturliga 
övergångar där den taktfasta 
musiken förstärker känslan 
av ett flow. Och så klart ger 
detta möjlighet till tränings-
glädje.

Måndagarna innehåller 
även vårt tuffa pass HIT/
Flex, det är ett kombinerat 
pass med först 35 minuter 
styrketräning med HIT (Hög 
Intensiv Träning med högt 
tempo) som avslutas lite lug-
nare i 20 minuter med Flex 
och fokus på rörlighet.

Vuxenpass dagtid
På tisdagarna har vi vårt enda 
vuxenpass på dagtid, Jympa 
Soft, som är så uppskattat av 

alla daglediga, pensionärer 
och andra. Skönt att få träna 
mitt på dagen och passar bra 
som till exempel ett lunch-
pass för dig som arbetar. 
Även kvällspasset på tisda-
gar Jympa Medel ligger kvar.

Onsdagarna ser ut som i 
våras, först ett härligt med-
eljympapass, följt av vårt 
enda 75 minuterspass Skiv-
stång/Intervall – som är pre-
cis som det låter, ett skiv-
stångspass som avslutas med 
ett svettigt intervallpass. 

Crossen som startade upp 
i våras och som även var med 
på sommarjympan blev 
snabbt ett populärt pass, 
detta varierande utomhus-
pass fortsätter därför på 
torsdagar några veckor i 
höst. När mörket sedan faller 
på flyttar vi in igen och var-

var torsdagarna mellan Cir-
kelfys och Intervall/Flex. 

Omtyckta Jympa PulsBas 
ligger kvar på torsdagar, 
PulsBas passar även medel-
motionärer eftersom det är 
fokus på kondition och man 
kan ta i så mycket man själv 
känner och orkar.

Core på fredagar visade sig 
passa bra för många – ger 
möjligheter till After Train-
ing då och då som avslutning 
på veckans arbete. Och så 
veckans roligaste pass – Fa-
miljejympan på lördag för-
middag – som vi tänkte 
krydda med litet extra över-
raskningar i höst.

Variera din träning
På hemsidan kan du läsa mer 
om inriktningen i de olika 
passen för att se vad som kan 

passa dig bäst. Och om du 
föredrar att fokusera din trä-
ning på styrka, kondition, 
rörlighet eller litet av varje.

Det är bäst med en varierad 
träning så växla gärna mellan 
olika typer av pass under 
veckan när du tränar flera 
dagar. Träningslust är 
Friskis&Svettis idé. Det be-
tyder att du kan komma 
precis som du är och göra så 
gott du kan och orkar eller 
har lust till, allt efter dina 
egna förutsättningar och 
framförallt känna glädjen i 
att röra på dig!

Kom och ta med dig din 
kompis, pappa, partner eller 
granne. Första veckan kan ni 
prova på alla passen gratis.

Lina Sjödelius  
Friskis&Svettis Mellerud

Mellerud vann 
enkelt borta 

FOTBOLL 
MIF vann borta mot Munke-
dals IF med 3-0. Samtidigt 
tappade Ödsmål poäng hem-
ma mot Herrestad, vilket gör 
att MIF nu har motorväg mot 
uppflyttning till division 3.

Inte mycket talar emot 
Melleruds IF i toppstriden i 
division 4. Den enda topp-
konkurrenten, Ödsmåls IK, 
tappade poäng hemma mot 
Herrestad, vilket gör att av-
ståndet nu är tre poäng till 
Mellerud. 

Borta mot Munkedals IF 
kunde Melleruds Sebastian 
Hedlund sätta 1-0 strax före 
paus. Därefter, i den andra 
halvleken, utökade samma 
Hedlund till 2-0 innan Gustav 
Larsson avgjorde matchen, i 

SLUTRESULTAT
Munkedals IF –

Melleruds IF
0-3 (0-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
39’ 0-1 Sebastian Hedlund
69’ 0-2 Sebastian Hedlund
86’ 0-3 Gustav Larsson

BIF tappade 
tvåmålsledning

FOTBOLL 
Brålanda IF fick upp farten 
inför sommaruppehållet i 
division 5 efter en tung start 
på våren.

Förra vecka kom ännu en 
seger för de grön-vita, som 
såg ut att kunna besegra El-
lenö i lördags av bara farten. 
Men trots en tvåmålsledning 
på hemmaplan, fick laget 
nöja sig med en poäng mot 
Ellenö. 

Erik Aronsson gjorde två 
mål för Brålanda i första 
halvlek och efter paus redu-
cerade Ellenö genom Pontus 
Larsson. Dock svarade Brå-
landa med att göra 3-1 minu-
ten senare och laget såg ur-

starkt ut. Men sedan kom 
Ellenö tillbaka och knep en 
poäng i slutminuterna, då 
Daniel Brattberg gjorde 3-3 
på Sörbyvallen. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Brålanda IF 
– Ellenö IK

3-3 (2-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
37’ 1-0 Erik Aronsson
39’ 2-0 Erik Aronsson (straff)
50’ 2-1 Pontus Larsson
52’ 3-1 Marcus Andersson 
67’ 3-2 Sebastian Angmyr
89’ 3-3 Daniel Brattberg

United för svåra för Mellerud

SLUTRESULTAT
Melleurds IF –

Carlstad United
0-6 (0-2)

Svenska Cupen
Omgång 1

Målskyttar:
30’ 0-1 Uchenna Ike
44’ 0-2 Sebastian Carlsson
65’ 0-3 Uchenna Ike
79’ 0-4 Claes Nyman
81’ 0-5 Lawand Haidar
85’ 0-6 Sebastian Carlsson Melleruds Viktor Öhrling var en av de offensiva spelarna i mötet mot Carlstad United som försökte spräcka 

nollan, men inte lyckades trots en bra första halvlek. Foto: Marcus Ek.

FOTBOLL 
Melleruds IF ställdes mot 
division 1-laget Carlstad 
United i Svenska Cupens 
första omgång. 
Matchen, som spelades på 
Rådavallen, lockade närmare 
200 personer och då också 
flera tillresta supportrar från 
solens stad, Karlstad.

Lagen möttes så sent som 
2015, även då i Svenska Cu-
pen. Där blev det förlust med 
5-0, men då med ett yngre lag 
på banan.

MIF inledde matchen posi-
tivt och med självförtroende, 
men trots det så var United 
det klart starkaste laget. 1-0 
och 2-0 kom i den första halv-
leken, mål som kanske hade 
kunnat undvikas.

1-0 var ett missförstånd 
mellan målvakten och en 
utespelare i MIF som slutade 
med en misslyckad rensning 
rakt till en Carlstadspelare, 
som kunde trycka in bollen i 
mål. Andra målet var ett skott 
från ungefär samma position, 
strax utanför straffområdet, 
som keepern Andreas Grim-
heden inte kunde stoppa.

Men MIF stod upp bra och 

hade sina chanser matchen 
igenom, där ömsom skärpa 
och ömsom tur hade kunnat 
ta matchen till ett helt annat 
läge. 

I andra halvleken blev det 
ännu mer United som stund-
tals rullade ut Mellerud, som 
sig bör sett till skillnaderna i 
divisionerna. 3-0 kom från en 
unitedspelare som fick stå 
helt fri på bortre stolpen och 

trycka in bollen. Vidare fort-
satte målen rulla in i takt med 
att MIF tröttnade och match-
en slutade med en 0-6-förlust. 
United, som gick vidare till 
omgång 2, lottades där att 
möta allsvenska IK Sirius FK 
från Uppsala.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

den 86:e minuten, med 
3-0-målet. I och med Hed-
lunds två mål i lördags, kliver 
han upp på en andra plats i 
skytteligan, fem mål bakom 
skyttekungen och lagkamra-
ten, Albin Broberg. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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med din mobiltelefon 
eller dator?

med att filma ert 
 bröllop?

Behöver du 
hjälp 

Har du en

Behöver du 
hjälp 

gammal video som 
du vill kopiera till dvd 

eller hdd?

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: Fredags-
kaffet börjar i lokalen 18/8 
kl. 10.00-12.00. Välkomna!

HIF:are med på
Baldersnäsjoggen

LÖPNING 
Återigen deltog sju Hå-
freströmare i en tävling. 
Denna gång i den 35:e 
upplagan av Baldersnäs-
joggen som arrangeras 
av Dals Långeds IK den 5 
augusti. 
Det blev bland annat två 
förstaplatser i ungdomsklas-
serna genom Shirin Husseini 
och Vahid Hassani. Unge 
Alfred Söderblom 12 år vi-
sade prov på mycket god 
uthållighet genom att springa 
sex kilometer i herrklassen.

Resultat:
Flickor 3,5 km: 1) Shirin 
Husseini 17,24
Pojkar 3,5 km: 1) Vahid 
Hassani 13,27, 4) Asad Sar-
wari 14,04, 5) Rohullah Qa-
semi 15,28
Kvinnor 6 km: 36) Eva Ger-
dén 35,38
Män 6 km: 48) Alfred Sö-
derblom 31,16
Män 12 km: 32) Ulf Söder-
blom 58,37 

Shirin Husseini vann sin klass. 
Foto: Privat.

22 grenar på två dagar

Ungdomarna i Håfreströms IF som deltog under Stjärnspelen i Arvika. Foto: Privat.

FRIIDROTT 
Sju ungdomar från Hå-
freströms IF avverkade 
22 grenar på två dagar i 
Stjärnspelen som arrang-
erades av Arvika Friidrott 
29-30 juli. 
Det blev många bra resultat 
och placeringar och särskilt 
kan nämnas ett nytt långt 
spjutkast av Daan Lauten-
bach, Kim Rodéns nya 
klubbrekord i höjd och 
Minna Geerts snabba lopp på 
80 m.

Resultat  
(vind inom parentes)
P 16 100 m (+0,2): 4) Vahid 
Hassani 12,79, 5) Asad Sar-

wari 13,39
P 16 200 m (+0,6): 4) Vahid 
Hassani 25,71
P 16 1500 m: 1) Vahid Has-
sani 4.53,17, 2) Asad Sar-
wari 5.04,07
P 16 längd: 3) Vahid Has-
sani 5,34 (0,0), 5) Asad Sar-
wari 4,47 (0,0)
P 15 80 m (+1,4): 5) Rohul-
lah Qasemi 10,75
P 15 200 m (0,0): 4) Rohullah 
Qasemi 27,04
P 15 1000 m: 1) Rohullah 
Qasemi 3.17,57
P 15 längd: 5) Rohullah Qa-
semi 5,28 (0,0)
P 13 spjut 400: 2) Daan Lau-
tenbach 33,12
F 14 80 m heat 1: 5) Shirin 
Husseini 12,11 (+1,9)

F 14 80 m heat 2: 2) Minna 
Geerts 10,71 (0,0)
F 14 80 final: 4) Minna 
Geerts 10,62 (+2,4)
F 14 200 m: 4) Minna Geerts 
27,51 (0,0), 9) Kim Rodén 
30,55 (0,0)
F 14 800 m: 3) Shirin Hus-
seini 3.05,08
F 14 höjd: 2) Kim Rodén 
1,48
F 14 längd: 7) Minna Geerts 
4,45 (+1,2), 10) Shirin Hus-
seini 3,89 (0,0)
F 14 kula 3,0: 4) Kim Rodén 
6,41
F 14 trekamp: 5) Kim Ro-
dén 2.257 p. 200 m 730 p, 
höjd 925 p, kula 602 p.

Uttagna till regionläger

Agnes Ferm och Elvira Olsson är uttagna att delta på ett regionläger i 
badminton på fredag. Foto: Privat.

BADMINTON 
På fredag har BMK Stin-
gets Agnes Ferm och Elvi-
ra Olsson blivit uttagna till 
regionläger i badminton  i 
Trollhättan. 
Stingets tjejer är ute på 
många tävlingar och placerar 
sig bra nästan varje gång och 
det ger dem nu möjligheten 
till att få åka på läger och 
träffa många nya kompisar 
och utveckla sig både på och 
utanför planen. 

Tidigare i våras var Julia 
Jonsson, Agnes och Elvira i 

Uppsala och spelade Svens-
ka Cupen.

Elvira har varit i Stock-
holm i sommar på landslags-
läger och kom även nu i 
veckan hem efter läger i 
Danmark. 

Det skall bli kul att följa 
tjejerna till hösten ute på 
tävlingar. Denna hösten kan 
vi även få se dem på hem-
maplan då Stinget har jubi-
leum med tävling i Rådahal-
len.

BMK Stinget
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Allmänreporter till 
Melleruds Nyheter

Vi söker ytterligare en medarbetare som på 
frilansbasis vill skriva om vad som händer 
inom Melleruds Nyheters utgivningsområde

Körkort och tillgång till bil är ett krav 

Intresserad? Ring Susanne 0530-74 50 65 
eller maila susanne@mellerudsnyheter.se

Senast 30/8 vill vi ha din ansökan!

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Ryrsvägen 19 – Köpmannebro
I en lummig trädgård mitt på vackra Ryrhalvön ligger denna 1½-plans-
villa/fritidshus med tillhörande gäststuga/garage. Tomt 1 580 m2. 
Utgångspris: 850 000:-

Visning: Lördag 19/8 kl 11:00 – 12:00

Barn- och familjefotograf

Åsa Andersson
Ånimskog

www.asasfoto.se

 

I Mellerud tillverkas Dalockoncernens stålpartier, brandportar 
och högsäkerhetsdörrar. Din uppgift är som innesäljare att 
offerera och sälja stålpartier samt ge teknisk produktsupport 
till kunder. Du är en nyutexaminerad eller erfaren ingenjör 
med siktet inställt på en spännande karriär i ett expansivt 
företag.   

Läs mer och ansök på www.daloc.se / jobb 
Sista ansökningsdag den 21/8 2017.

Daloc AB i  Mellerud söker

Innesäljare 
med tekniskt kunnande     

SäljeS
HUSVAGN Kabe Smaragd 
540 GL. Årsmodel 1986. Tel. 
0521-308 60.

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:                                                

TORR BJÖRKVED 30 cm, 35 
cm 450:-/m3. 50 cm 400:-/m3. 
Tel. 0530-101 58.

Lokalvårdare 80%
Brålanda pastorat ledigförklarar ett graviditetsvikariat

1 oktober 2017 – 31 december 2018
I första hand handlar det om städning i våra kyrkor och 
församlingshem, men också andra vaktmästaruppgifter kan 
bli aktuella. Du ska vara tillhörig Svenska kyrkan, ha körkort 
och tillgång till egen bil. 
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta kyrkoherde Thomas 
Holmström. E-post: thomas.holmstrom@svenskakyrkan.se 
Telefon: 070-230 58 59.
Ansökan skickas till 
Brålanda pastorat, Storgatan 26, 464 62 Brålanda
Vi vill ha din ansökan senast 1 september.

BRÅLANDA PASTORAT

e-post: benny@mabentho.se
Benny 070-595 61 34
Kerstin 070-603 20 05

Mellerud 
Centralt  

PD Lundgrensgatan 19 

3 rok, 70 m2. Stor 
uteplats, garage  

Ledig 17-12-01
mabentho.se

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

ÖNSKAS HYRA/KÖPA
Båtförråd
Sunnanå. Köpes el. hyres. 
Tel. 070-216 37 11.

Personal för produktion 
av betongelement till vår fabrik strax utanför Mel-
lerud. Arbetsuppgifterna består till största delen 
av formbyggnad, armeringsarbete och gjutning. 
Erfarenhet inom byggområdet eller liknande är ett 
plus.

Frågor om tjänsterna besvaras av  
Mats Larsson, tel. 0530-74 50 02

Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansök-
ningstiden löpt ut.

Välkommen med din ansökan per mail senast 
2017-09-03 till mats@orscementgjuteri.se

söker

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

Närhälsan söker:

MEDICINSK SEKRETERARE
Närhälsan Vårdcentralen Mellerud
Referensnummer: 2017/4349
Sista ansökningsdag: 2017-08-29

Mer info och fler lediga tjänster hittar du på:
vgregion.se/jobb

MÖJLIGHETEN FINNS I NÄRHETEN
VI BRYR OSS OM DIG SOM GÖR SKILLNAD FÖR ANDRA

UTFÖRES
Måla om huset?
Tak- och fasadtvätt utföres. 
Alla typer av måleriarbeten. 
F-skatt. Ring Andreas  
076-205 74 14.

UTHYRES
Litet hus 
i Mellerud. 3 rok. Kallhyra. 
Tel. 0047-934 890 25.

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

Eldaregatan 4 • www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Gräset växer igen och  
vi har maskiner i lager!

    

25 liter miljöbränsle medföljer vid köp av  

åkgräsklippare!
 Vi byter in din gamla klippare!

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

BORTSKÄNKES
Byggmaterial
för återanvändning, fasad-
skivor m.m. Finns för gra-
tis avhämtning mot själv-
plock. Ring 072-015 10 29.

ÖNSKAS KÖPA
Foderkorn o. vete
Torkat. Leverans Åsebro 
Kvarn. Tel. 0521-360 48.

UTFÖRES
Måla om huset?
Tak- och fasadtvätt utföres. 
Alla typer av måleriarbeten. 
F-skatt. Ring Andreas  
076-205 74 14.
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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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Melodikrysset v.33 - 19 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. 33 – 19 augusti

21.00 Allsång på Skansen
  - syntolkat
22.00 Oscar och Greta och huset 
de byggde - syntolkat
22.55 Saknad, aldrig glömd
00.25 Mysteriet Maria 
 Magdalena
01.25 Världens bästa veterinär
02.10 Cowboykåken

15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Sex genom världs-
 historien
19.20 Matdetektiverna
20.10 Världens natur: Gryning
21.00 Berlin-Tokyo med bil
21.45 Vår mänskliga hjärna
22.30 Naturens mirakelungar
23.25	 Science	fiction	genom	
 tiderna

05.00 Seinfeld
05.25 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Die hard 4.0
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.10 Scrubs
02.10 My name is Earl
02.35 Family guy
03.25 American dad
03.50 Seinfeld
04.40 Fear factor USA

21.00 Sorans krig - syntolkat
22.00 Den unge Zlatan
23.35 Enkelbiljett till Mars
00.30	 Uppfinnaren
01.10 Skattjägare
02.05 Världens bästa veterinär

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga 
 städer
18.25 Kangaroo Dundee - att 
 leva med kängurur
18.55 Dansk sommar på B&B
19.25 Världens natur: Sillkungen
20.15 70-talets USA
21.00 Seriestart: Naturens största
 skojare
21.55 Världens hårdaste jobb
22.45 Vår mänskliga hjärna
23.35 Scenerna som förändrade 
	 filmen

05.30 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 The equalizer
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.10 Scrubs
02.10 My name is Earl
02.40 Family guy
03.25 American dad
03.50 Nattsändningar

21.00 Skam
21.45 Please like me
22.10 What Richard did
23.35 Efterlysta för mord
00.20 Världens bästa veterinär
01.05 Skattjägare
02.00 Allsång på Skansen 
 - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga 
 städer
18.25 Pantertanter och krutgub-
 bar: Arbetsförmedlingen
19.10 Naturens största skojare
20.05 Världens fakta: Sanningen 
 om lögner
21.00 Matdetektiverna
21.50 Kangaroo Dundee - att 
 leva med kängurur
22.20 Dansk sommar på B&B
22.50 Unga talar så andra lyssnar
23.35 Världens natur: Sillkungen

05.25 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.35 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Penthouse North
22.45 The possession
00.35 American dad
01.05 Scrubs
02.05 My name is Earl
02.40 Seinfeld
03.30 Nattsändningar

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 Vår stora kärlek
22.40 Ett fall för Vera
00.10 Adele: Live at Radio city 
 music hall
00.55 Moving Sweden: Hold me 
 down
01.25 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Örtskolan
15.05 Big ballet
15.55 Världens hårdaste jobb
16.45 Naturens mirakelungar
17.35 Världens fakta
18.30 Berlin-Tokyo med bil
19.15 Vår mänskliga hjärna
20.00 Kangaroo Dundee - att 
 leva med kängurur
21.00 Sex genom världshistorien
21.55 Världens natur: Gryning
22.45 Dokument utifrån
23.40 70-talets USA
00.20 Scenerna som förändrade 
	 filmen

05.05 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.45 Frasier
07.10 Community
07.30 Jims värld
09.35 Royal pains
10.30 Face off
12.25 Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
14.25 NCIS: Los Angeles
15.20 2 1/2 män
15.50 2 1/2 män
16.20 Making history
16.45 99 saker med Erik & 
 Mackan
17.50 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
18.20 Big daddy
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Righteous kill
23.00 Accepted
00.50 Die hard 4.0
03.20 12 rounds
04.55 American dad

05.00 Oscar och Greta 
 och huset de byggde
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Norge från luften
10.50	 Uppfinnaren
11.30 Oscar och Greta och huset 
 de byggde
12.30 Familjearvet
13.10 Gör om mig
13.20 Adele: Live at Radio city 
 music hall
14.05 Allsång på Skansen
15.05 Ung man med gitarr
16.50 Gomorron Sverige
17.15 Stugor
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Vi som diggar Elvis
19.25 Hitlåtens historia på två 
 minuter
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det bästa ur Antikrundan
21.00 På fel sida av lagen
21.50 Say something
22.50 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
 13.35Sändningsuppehåll
13.45 Så skapas en mördare
14.45 Smak av England
15.30 Samlare som campar
16.00 SVT Nyheter
16.05 Grillat med Hrefna
16.30 Sökarna
16.40 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Mysteriet Maria Magdalena
19.00 Världens bästa veterinär
19.45 Det goda livet
20.00 Vår stora kärlek
20.55 Kulan
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: Hold me 
 down
22.15 Ung man med gitarr
00.00 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Husjägarna
12.55 Tinas sommarkök
13.55 Sveriges mästerkock
14.55 Bygglov
15.55 Hela England bakar
16.50 Sommar med Ernst
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Prinsessan Diana: Minnet 
 efter vår mamma
21.00 Agatha Raisin – privat-
 detektiv
22.00 Nyheterna och sporten
22.05 Väder
22.15 Agatha Raisin – priva-
 detektiv, forts
23.05	 Hawaii	five-0
00.00 Nattsändningar

05.00 Under klubban
05.30 Stugor
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Vi som diggar Elvis
10.55 Det bästa ur Antikrundan
11.55 Stugor
12.25 Cowboykåken
12.55	 Uppfinnaren
13.35 Det söta livet - sommar
13.50 Abba
14.40 Pingis för ensamstående
14.50 Sommarkväll med Rickard
 Olsson
15.50 Oscar och Greta och huset 
 de byggde
16.50 Gomorron Sverige
17.15 Semesterresa till 80-talet
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Svensken som blev inuit
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Landgång
21.00 Seriestart: Paula
22.00 Säsongstart: Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
13.40 Sanningar om mygg
14.25 Inred med loppis
15.10 Auktionskammaren
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Enkelbiljett till Mars
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Seriestart: Skattjägare
18.55 Igelkottar på besök
19.00 Världens bästa veterinär
19.45 Det goda livet
20.00 Sorans krig
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Oasis: Supersonic
23.45 Hitler, påven och Maurizio 
 Cattelan
00.40 Anslagstavlan
00.45 Sändningsuppehåll
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Husjägarna
13.00 Tinas sommarkök
14.00 Sveriges mästerkock
15.00 Bygglov
16.00 Hela England bakar
16.55 Sommar med Ernst
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Sommar med Ernst
21.00 10 000 timmar
22.00 Nyheterna och sporten
22.05 Väder
22.15 10 000 timmar
23.10	 Hawaii	five-0
00.05 Wentworth
01.10 Gotham
02.10 Revolution
03.05 Blue bloods
04.00 Reign
04.55 Reign

05.15 Sverige idag 
 sommar
05.30 Semesterresa till 80-talet
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Svensken som blev inuit
11.00 Semesterresa till 80-talet
11.30 Allsång på Skansen
12.30 Landgång
13.30 Trettiplus
13.55 Hitlåtens historia på två 
 minuter
14.00 Opinion live
14.45 Dox: Den unge Zlatan
16.25 Gomorron Sverige
16.50 Karl för sin kilt
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.10 Kulturnyheterna
18.20 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30	 Home	fires
19.20 Gör om mig
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Gynekologen i Askim
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Tomas Andersson Wij 
 spelar med: Timbuktu
23.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
13.35 Sändningsuppehåll
13.55 Deadly 60
14.25 20,000 Days on Earth
  – Nick Cave
16.00 SVT Nyheter
16.05 Deadly 60
16.35 Vår stora kärlek
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Oddasat
18.00 Skattjägare
18.55 Lamadjur mot varg
19.00 Världens bästa veterinär
19.45 Det goda livet
20.00 Blod, ben och sten
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The lunchbox
23.30 Drottning Kristina - den 
 vilda drottningen
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.50 Husjägarna
12.55 Tinas sommarkök
13.55 Sveriges mästerkock
15.50 Hela England bakar
16.50 Sommar med Ernst
17.50 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Flight
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Flight
00.30 Generalens dotter
03.00 Burning man

05.50 Norge från luften
06.40 Stugor
07.10 Opinion live
07.55	 Uppfinnaren
08.35 Abba
09.25 Pingis för ensamstående
09.35 Karl för sin kilt
10.30 Ridsport: EM Fälttävlan
16.30	 Home	fires
17.20 Cowboykåken
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Det söta livet - sommar
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Seriestart: Duellen
21.00 Paula
21.55 Lördagsbio: Wanderlust
23.30 SVT Nyheter
23.35	 Nattfilm:	Sju	vågade	livet

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägare
10.00 Sorans krig
11.00 Vetenskapens värld
12.00 SVT Nyheter
12.05 20,000 Days on Earth
  – Nick Cave
13.40 Världens natur: Sillkungen
14.35 Grillat med Hrefna
15.00 Motor: RallyX Nordic
16.00 SVT Nyheter
16.05 Motor: RallyX Nordic
17.45 Det goda livet
18.00 Verklighetens Downton 
 Abbey
18.45 Det söta livet - sommar
19.00 Sveriges historia - den 
 nakna sanningen
20.25 Iliza Shlesinger - War paint
21.40 En liten fransk stad
22.35 Mattias Klums hotade 
 koraller
23.30 Deadly 60
00.00 Please like me
00.25	 En	biskop	flyttar	in
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.05 Fantasifulla hem
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
13.00 Fångarna på fortet
14.40 Hela England bakar
  – masterclass
16.55 Vad blir det för mat
17.25 Leilas supermat
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Sommarkrysset – med 
 Lottodragningen
21.20 Min bäste väns bröllop
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Min bäste väns bröllop
23.50 The good lie
02.00 Dark tide
04.25 Seriously funny kids

Boka nu!
Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

TEMA

Fastig-
heter

Onsdag 6 september
Manusstopp:

Torsdag 31 augusti
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Saltön - syntolkat
22.00 Abba
22.50 Tomas Andersson Wij spelar med: 
 Timbuktu
23.50 Morgan Freeman: Jakten på Gud
00.40 Oscar och Greta och huset de 
 byggde - syntolkat
01.35 Sorans krig - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Örtskolan
15.05 Unga talar så andra 
 lyssnar
15.50 Pantertanter och krutgubbar: 
 Arbetsförmedlingen
16.35 Naturens största skojare
17.30 Matdetektiverna
18.20 Kangaroo Dundee - att leva med 
 kängurur
19.20 Big ballet
20.10 Naturens mirakelungar
21.00 Världens natur: Gryning
21.50 Världens fakta: Sanningen om 
 lögner
22.45 Atari - Game Over

05.20 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Frasier
07.10 Community
07.35 The exes
08.50 Cooper Barret's guide to surviving 
 life
09.15 2 1/2 män
10.15 Big daddy
12.00 NCIS: Los Angeles
14.55 Bring it on: All or nothing
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Nemas problemas med Erik och 
 Mackan
20.00 Superstore
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 Linje 1 2 3 kapad
00.10 Deadbeat
00.40 2 1/2 män
01.10 Last man on earth
01.40 How I met your mother
02.10 Superstore
02.40 Battle creek
03.30 Deadbeat
03.55 Royal pains
04.40 Amazing race

21.00 Gynekologen i Askim
22.00 Vi lagar bästa maten 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.30 Världens bästa veterinär
00.15 Gift vid första ögonkastet Norge
01.00 Landgång

15.00 UR Samtiden
18.00 Att bo granne med havet
18.40 Vår mänskliga hjärna
19.30 Berlin-Tokyo med bil
20.15 Unga talar så andra lyssnar
21.00 Världens natur: Det nya Indien
21.50 Rubble Kings - gängkrig i New 
 York
22.55 Big ballet
23.45 Studio natur

05.25 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Making history
21.30 2 1/2 män
22.00 Taken
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.55 Nattsändningar

20.00 Ridsport: EM
22.15 Trädgårdstider
23.15 Skam
00.05 En liten fransk stad
01.00 Bakfyllekliniken
01.30 Världens bästa veterinär
02.20 Under klubban

15.00 UR Samtiden
18.00 Det är en mansfråga
18.25 Världens fakta: 
 Sanningen om lögner
19.20	 Science	fiction	genom	tiderna
20.05 Naturens största skojare
21.00 Seriestart: Kärlek som förändrade 
 historien
21.45 Dokument utifrån: Fossilbran-
 schens sista strid
22.45 70-talets USA
23.25 Rubble Kings - gängkrig i New 
 York 

05.20 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Brooklyn nine nine
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 The expendables 2
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Taken
01.30 Nattsändningar

05.00 Svensken som blev 
 inuit
06.00 Det söta livet - sommar
06.15 Oscar och Greta och huset de 
 byggde
07.15 Det bästa ur Antikrundan
08.15 Landgång
09.15 Duellen
10.15 Gynekologen i Askim
11.15 Ridsport: EM Fälttävlan
12.45 Under klubban
13.15 Allsång på Skansen
14.15 Ridsport: EM Fälttävlan
16.00 Friidrott: Diamond League
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Motor: Rally-VM
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Saltön
21.00 Seriestart: Nobel
22.30 Elton John: Ett liv i rampljuset
23.35 SVT Nyheter
23.40 Ett fall för Vera
01.10 Paula

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägare
10.00 Jørgen och ångbåten
10.05 Gudstjänst
10.35 Grillat med Hrefna
11.00 Blod, ben och sten
12.00 SVT Nyheter
12.05 Sveriges historia - den nakna 
 sanningen
13.30 Iliza Shlesinger - War paint
14.45 Tack för resan
15.05 Vår stora kärlek
16.00 SVT Nyheter
16.05 Moving Sweden: Hold me down
16.35 Harold och supersmarta myggan 
 Anabel
16.55 Kulan
17.00 Romernas historia 1900-tal
18.00 Rock'n'roll will never die
18.30 Seriestart: Studio Sápmi
19.00 Världens natur: Det nya Indien
19.50 Från Nepal till norska fjällen
20.00 Gitarrtokig
21.00 Aktuellt
21.15 Putin enligt Oliver Stone
23.05 Gudstjänst
23.35 Nattsändningar

05.00 Fantasifulla hem
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset – med 
 Lottodragningen
12.50 Bygglov
13.50 Brynolf & Ljung – Street magic
14.50 Prinsessan Diana: Minnet efter vår 
 mamma
15.50 Love me, love my cat
16.50 Unga män och extrem fåfänga
17.55 Keno
18.00 Sommar med Ernst
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Vad blir det för mat
20.00 Hellenius hörna
21.00 Johan Falk: Ur askan i elden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Johan Falk: Ur askan i elden, forts
23.15 Shaft
01.15 Skicka vidare
03.55 Husjägarna: Australien

05.00 Sportspegeln
05.30 Cowboykåken
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Sportspegeln
11.30 Saltön
12.30 Gör om mig
12.40 Duellen
13.40 Under klubban
14.10 Det söta livet
14.30 11-årig knivsmed
14.35 Matiné: När mörkret faller
16.25 Gomorron Sverige sammandrag
16.50 Under klubban
17.20	 Uppfinnaren
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Säsongstart: Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Vi lagar bästa maten
21.00 Paula
21.50 Efterlysta för mord
22.35 Skam
23.25 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
13.35 Sändningsuppehåll
14.15 Smak av England
15.00 Romernas historia 1900-tal
16.00 SVT Nyheter
16.05 Gudstjänst
16.35 Det goda livet
16.50 Grillat med Hrefna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Det goda livet
19.00 Säsongstart: Vem vet mest?
19.30 Seriestart: Förväxlingen
20.00 Säsongstart: Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Ridsport: EM
23.00 Putin enligt Oliver Stone
23.55 Nattsändningar

05.10 Seriously funny kids
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 Hela England bakar
16.25 Hellenius hörna
17.00 Sommar med Ernst
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2017
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Wentworth
01.00 Gotham
01.55 Revolution
02.55 Blue bloods
03.50 Reign

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Fråga doktorn
10.45 Jan och räven
11.00	 Uppfinnaren
11.40 Say something
12.40 Norge från luften
13.30 Vi lagar bästa maten
14.30 Duellen
15.30 Gomorron Sverige sammandrag
15.55 Matiné: Sommaren med Monika
17.30 Vem vet mest?
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Säsongstart: Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Trädgårdstider
21.00 Per Anders Fogelström
22.00 Mina drömmars stad
00.40 SVT Nyheter
00.45 Trettiplus

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
11.30 Förväxlingen
12.00 SVT Nyheter
12.05 Kärlek och svek
13.35 Verklighetens Downton Abbey
14.25 Smak av England
15.10 Auktionskammaren
16.00 SVT Nyheter
16.05 Otto
16.15 Komiska genier - Jacques Tati
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Det goda livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Skeppet Ponape - en dröm om 
 havet
20.30 Seriestart: Skönhetens makt
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 Hela England bakar
16.25 Hellenius hörna
16.55 Sommar med Ernst
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2017
21.00 Fuskbyggarna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Wentworth
01.00 Gotham
01.55 Revolution
02.55 Blue bloods
03.50 Reign

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning torsd. 24/8 kl. 17-18

Bra villa!

Boka visning!

Inflyttningsklar!

Stilig villa!

MELLERUD - Ör Bön 1 
Välskött fritidshus, 1978. Öppen planlösning, modern 
standard och inrett i ljusa färger och furugolv. Mysig 
braskamin. Flera altaner. 3 rok varav 2 sovrum, Boa 
43 kvm. Tomt 1025 kvm.

Pris 495000:-

MELLERUD -Torsgatan 5 
1-planshus med inredd källare. Altan delvis under 
tak. Trivsamt trädgård med fruktträd och bärbuskar. 
Beläget i lugnt och barnvänligt område med närhet 
till skola och förskola. Vidbyggt garage. 

Pris 1.195.000:-

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
Välskött 1½-planshus med fina, tilltalande rum och 
bra planlösning. 6 rok varav 4 sovrum.. Lättskött 
tomt med ett lugnt läge och med direkt närhet till 
naturen. Fristående garage med förrådsdel. 

Pris 825.000:- 

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 vackert läge och sjöutsikt 
över Upperudshöljden. Flera uteplatser. Rymlig och 
genomtänkt interiör, 4 sovrum, vardagsrum med 
murad braskamin. Fristående garage och förråd. 

Pris 1.150.000:-
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Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters sommarkorsord nr 1, tillverkat av Julia Ja-
cobsson – uppväxt i Dals Rostock men numera boende i Skåne, 
har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 115 svar. 
Lösningen var 
”Kanalpersonal”.
Vinnare: Carina 
Sjögren, Brålanda. 
Hans Östlund, Hå-
verud. Leif Guld-
brandsen, Köp-
mannebro. Beryl 
Eriksson, Köp-
mannebro. Ingrid 
Fritzon, Mellerud.

Vinsterna (triss-
lott) skickas till 
vinnarna med pos-
ten.
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 33. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Färsk potatisgratäng
Peka. 700-800 g. Original, svamp,  
rotfrukt. Jfr pris 25:00-28:57/kg.

Ägg
Torggummans ägg. 6-pack. Frigående. 
M/L. Gäller ej ekologiska.  
Jfr pris 1:67/st.

              
Fruktkorgar
Spanien/Italien. 1 kg. Plommon, persikor, 
nektariner. Klass 1. Jfr pris 10:00/kg.

20:-
/st

5990
/kg

15:-
/st

Var medmbraå

Minst
25%

rabatt

25:-
/st

superklipp

10:-
/st

10:-
/st

KORT 
PRIS

Grillskiva
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800 g. 
Av picnicbog. Jfr pris 59:90/kg.

Glass
SIA. 1,5 liter. Jfr pris 16:67/liter.

Dubbla stycksaker
Marabou. 35-60 g. 
Gäller ej Bubblig mjölkchoklad.
 Jfr pris 83:33-135:14/kg.

5:-
/st

Mysiga
augusti

Plommontomater i ask
ICA. Spanien/Nederländerna. 500 g. 
Klass 1. Jfr pris 30:00/kg.

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:-

Passa på!
HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS

Bra pris på flera 
begagnade  
åkgräsklippare. Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Passa på!

Stort intresse för ny fiskebutik

Butikschefen Hans ”Pallen” Aronsson och delägaren Lennart Dahl testar spöböjen på ett av butikens trol-
lingspön.

Lördagen den 29 juli slog 
sportfiskebutiken Beason 
Fishing upp portarna i 
Mellerud. Mellan 250-300 
personer kom på öpp-
ningsdagen.

Välkände fiskaren Hans 
”Pallen” Aronsson är butiks-

chef. Han har haft fullt upp 
sedan butiken öppnade. Här 
finns allt från flöten till avan-
cerad trolling- och gäddfis-
keutrustning samt tillbehör. 
Det är uppskattat bland mor-
gonpigga fiskare att butiken 
öppnar extra tidigt på lörda-
gar.

– Intresset är stort. Vi har 
många kunder och utökar 
sortimentet utifrån deras 
önskemål. Det ringer både på 
kvällar och helger, fantas-
tiskt roligt, säger Pallen.

På öppningsdagen visades 
även två av företagets egen-
producerade båtar upp. Bea-

Gäddspecialisten Jocke Blom, som hjälper företaget att utveckla en ny båt, visar en av de största håvarna 
som kan ta en 20-kilosfisk utan problem.

Butiken är välfylld av allehanda fiskedrag. Här syns Shark Flashers t.h 
som attraherar laxen. De sätts framför betet.

– Det har varit fullt ös se-
dan första dagen och vi har 
nya beställningar hela tiden. 
Dessutom utökar vi hemsi-
dan. Mycket beror på att vi 
har produkter som ingen an-
nan i Skandinavien har, be-
rättar Lennart.

Han syftar bland annat på 
drag till trollingfiske. Len-
nart flaggar även för flera 
intressanta nyheter för ab-
borrfisket.

– Det är något av vår grej, 
att leta upp spännande nyhe-
ter genom våra kontakter i 
USA, där sportfiskemarkna-
den är betydligt större än här. 
Fiske är den fritidssysselsätt-
ning som omsätter mest i 
Sverige, konstaterar Lennart.

Utvecklar ny båt
Jocke Blom, Mellerud, hjäl-
per till att utveckla en ny båt. 
Han står i ständig kontakt 
med företagets båtdesigner. 
Det handlar om en båt som 
tas fram specifikt för spinn-
fisket i vårt område.

– Samtidigt breddar vi den 
delen av vårt fiskeutrus-
ningssortiment. Båten plane-
ras vara klar i februari 2018, 
förklarar Lennart.

Gäddspecialisten Jocke 
Blom ska även hålla i en stor 
gäddfisketävling som kom-

mer att utgå från Sunnanå 
hamn. Arrangör är Beason 
Boats of Sweden.

– Jockes kunskaper är oer-
hört värdefulla för oss, in-
tresset för gäddfiske har ex-
ploderat de senaste åren, 
poängterar Lennart.

– Det är väldigt roligt att få 
vara med på den här resan, 
det ger otroliga möjligheter, 
menar Jocke.

Pallen, som varit med från 
början med renoveringen av 
lokalen till färdig butik, med-
ger att detta länge varit en 
dröm för honom.

I ett rum längre in finns 
mängder av spön, gäddbeten 
och trollinghåvar. Företaget 
säljer även egenproducerade 
håvar och spön.

– Vi är bland de första i 
världen med att ta fram stora 
båthåvar med karbonskaft, 
framhåller Lennart.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Beason Boats of Sweden 
startade 1986. Peter Hed-
qvist tog över 2006 och 2016 
gick Lennart Dahl in som 
delägare. I oktober 2016 
breddades sortimentet med 
sportfiskeutrustning.

son Boats of Sweden ägs av 
Lennart Dahl och Peter Hed-
qvist. Lennart kommer från 
Karlstad men bor och arbetar 
numera i Schweiz. Peter bor 
i Karlstad. Båttillverkningen 
sker i Skattkärr.


