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Succé för ny tävling

Här går starten för Dalsland Swimrun. Först en kort löpsträcka följt av simning i stålrännan mellan tredje och fjärde slussen i Håveruds akvedukt.  
Provloppet blev en succé med 23 deltagande lag som sprang och simmade från Håverud till Bengtsfors. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 16 –

www.uteinne.se

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

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

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

Entrélås
Doorman Yale V2N.

2 995:-
Rek. ca pris 3 995:-

SUPERKLIPP 

Doorman entrélås används på ytterdör-
rar med elektroniska nycklar: Nyckeltag, 
kod, fjärrkontroll eller din mobil via 
Verisure App.

Hjälp oss att göra plats 
för höstans nyheter

SLUTREA

50-70%

Minskar risken för 
översvämningar

– Sidan 9 –

Möjligheter för 
Grönt Kluster?

– Sidan 11 –

I måndags påbörjades kommunens VA-arbete i 
Gerdserud, vilket innebär avstängda gator.

Nu söks medfinansiärer till en förstudie om 
möjligheten att starta verksamheter på Nuntorp.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 35.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Falukorv
Garant, 800 g, jfr-pris 25,00/kg.

Torskfilé
Falkenberg, Gadus Morhua, Nordsjön, skinn 
och benfri, i tråg, 400 g, jfr-pris 124,88/kg.

Nacho Chips
Santa Maria, 185 g, jfr-pris 27,03/kg.  

Max 5 köp/hushåll/vecka 35.

5:-/st
Blomkål
Sverige, klass 1.

Baguette
Dafgård, halv, gäller även frö, 135 g,  
jfr-pris 37,04/kg.

10:-
 

/kg

20:-
för Bonuskunder

/st 

5:-
för Bonuskunder

/st

Ny- 
gräddat
i butik!

2995
 

/st

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 35

4995

för Bonuskunder

/st
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 12.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 31/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  21.000:-   -  56 rop

Lådbingo Jack ca 6.000:- 

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

 

Lörd 2 september 
kl. 21-02

DRÄNGARNA
0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Bilar 3 (Sv.tal)
Lördag 2/9 kl 16.00 (2D)

Söndag 3/9 kl 16.00 (3D)

Barntillåten Biljettpris 80:-

1 tim. 49 min

Dunkirk

Borg (Sv.text)

 

The Square (Sv.text)
Söndag 3/9 kl 19.00

Onsdag 6/9 kl 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim 22 min

Scout startar
tisdag 5/9 kl. 1800

i Missionskyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

Kafferepets historia 
och 7 sorters kakor 

Söndag 3 september kl. 15.00 
Källhult, Dalskogs bygdegård
Entré: 100:-   Först till kvarn...

Det stora kafferepet i Källhult!
Birgitta Rasmusson från Hela Sverige bakar

Håller en underhållande föreläsning om kafferepets historia och du 
har möjlighet att smaka vår buffé av hembakade kakor med kaffe

Välkomna!     Dalskogs Bygdegårdsförening i samverkan med SV

Lek- & integrationsdag
”Till firandet av Eid - Al Adha”

Lördag 2 sep. kl. 16.00-21.00
i Rådahallens A-hall

Fri entré o. fika

Hoppborgar 

för barn, 

spel, lekar 

m.m

Alla är välkomna oavsett religion!

 

Tillsammans gör vi kyrkovalet – Gör Din röst hörd
Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart 
fjärde år och alltid den tredje söndagen i september. Svenska kyrkan är demokratiskt 
uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta 
initiativ och dela ansvar. Du röstar på tre olika nivåer: 
 Lokala nivån = Kyrkofullmäktige i Melleruds pastorat (vit valsedel)
 Stiftsnivå = Stiftsfullmäktige i Karlstads stift (rosa valsedel)
 Nationell nivå = Kyrkomötet (gul valsedel)
Du har möjlighet att förtidsrösta i Kyrkans hus på Kapellgatan 6 i Mellerud. Ta med 
röstkortet som Du får omkring 30 augusti.

OBS! Om du bor på annan ort och är i Mellerud på valdagen så kan du också rösta i 
röstningslokalen (ej vallokalen) i Kyrkans hus.

Öppettider:  
4 – 8 september   kl. 10.00 – 12.00,  kl. 13.00 – 15.00
11-15 september kl. 10.00 – 12.00,  kl. 13.00 – 15.00
Måndagarna den 4 och 11 september även öppet mellan kl. 17.00 – 20.00
Lördagarna den 9 och 16 september öppet kl. 10.00 – 12.00
Valdagen den 17 september öppet kl. 09.00 – 11.00 och 12.00 – 14.00

För vidare information om bl. a. vilka nomineringsgrupper Du kan rösta på:   
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Valnämnden i Melleruds pastorat

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

30 augusti – 6 september 2017
12:e söndagen efter trefaldighet
”Frihet i Kristus”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
Torsdag 31 augusti är Pastorsexpeditionen stängd.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Musik i höstkväll i Klöveskogs kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson. Damkören   
  ”Rosamunda” från Vänersborg.
Ons 6/9 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem.
Tor 7/9 14.30-15.30 OBS nytt datum! Start Bolstads församlings 
  barnkör i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
OBS Torsdag! Ingen Morgonmässa i Kyrkans Hus.
Sön 11.00  Högmässa i Holms kyrka och Välkomnande 
  av Diakon Erica Staaf, Pär-Åke Henriksson. 
  Sång: Katarina Kjörling . Efter högmässan 
  Öppet hus och kaffe i nya vaktmästar- 
  lokalerna ”Kullen” intill kyrkan, kl.12-14. 
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 14.30  Mässa på Bergs, Lena Hildén.
Ons 6/9 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl. 11.00  tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist.
Tor 7/9 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 16.00  Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist. 
Tis 5/9 15.00  Prat och Kakkafé i Stakelunds församlingshem.
Ons 6/9 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

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 tel 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 tel 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 tel:070-509 61 95

Intercitymöte i

Sunnanå

  Rotary
Mellerud

Måndag 4/9 kl. 18.15

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 2/9  
Kl. 1000-1400

www.mellerudsnyheter.se
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En folkkyrka 

öppen
för alla

Centerpartiet går till val i september med engagemang 
och hjärta för kyrkans framtid. 

Vi vill se en lokalt förankrad folkkyrka i hela landet. 
Från den lilla församlingen på landsbygden till 
katedralen i storstaden.

Kyrkan ska vara öppen för alla. Inte minst för de som 
är utsatta, ensamma eller på fl ykt. Genom omsorg om 
människor är kyrkan en trygg famn i en orolig värld. 

Men kyrkan ska också våga höja rösten för öppenhet 
och allas lika värde i tider när främlingsfi entligheten 
växer. För oss är människors olikhet en rikedom. 

Vi vill att kyrkan ska präglas av framtidstro. Svenska 
kyrkan är en brygga mellan människor och en röst att 
räkna med. 
Vi tänker göra allt vi kan för att det ska fortsätta vara så. 

Följ oss inför valet på
centerpartiet.se/kyrkoval

Kurs i tegplöjning
Grålleklubben ordnar plöjningskurs 
lördag 23 september 
hos T. Berg, Simonstorp, Gestad
Både teoretisk och praktisk undervisning.
Rutinerade lärare Stig Nordin o Dan Andersson.
Anm. o info: Lennart Andersson, 070-245 00 81 
el. l.m.andersson@telia.com före 15 sept.

VÄLKOMNA!

Hyresgäster hos Mellbo

Grillträff  
om vädret tillåter

Grönområde: Korsgat. Torsd. 7 sept. kl. 17.00
 Backegat. Torsd. 14 sept. kl. 17.00

VÄLKOMNA!              Hyresgästföreningen

Kommande
Borg

Söndag 10/9

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

American made 
Torsdag 31/8 kl. 19.00

11 år    1 tim 55 min 
Pris 60:-

Bilar 3 
Fredag 1/9 kl. 18.00

Barntillåten    1 tim 49 min 
Pris 60:-

PREMIÄR!

7, 11 eller 15 år?
Bestämmelser om  
åldersgränser vid  
bioföreställningar

• Vid föreställningar där 
åldersgränserna 7,11 eller 15 
år fastställts för tillträde, är 
biografpersonalen skyldig att i 
tveksamma fall kräva att ved-
erbörande styrker sin ålder

• I sällskap med vuxen som fyllt 
18 år äger barn under 7 år 
tillträde till filmer godkända 
från 7 år och barn som fyllt 
7 år till filmer godkända från 
11 år.

• Till filmer med åldersgräns 
15 år får barn mellan 11 och 
14 år tillträde i sällskap med 
en vuxen som fyllt 18 år.

 

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

 Upphandling av 
 VINTERVÄGHÅLLNING 

 finns ute nu!
  Anbud lämnas elektroniskt. Information om  

upphandlingen finns på www.mellerud.se. Klicka  
på ”upphandlingar” till höger.

Välkommen att lämna anbud!

Samhällsbygnadsförvaltningen 
0530-181 62

Rösta för en kyrka 
som tar ställning!

Rösta i kyrkovalet - 17 september

FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Alla 
medlemmar som fyllt 16 år, senast på valdagen, har en demokratisk 
rättighet att påverka hur, och av vem, Svenska kyrkan ska styras. 
Att gå och rösta på de som du tror kan föra din talan bäst i din 
församling, i stift och på nationell nivå är en
unik möjlighet. Ta chansen att påverka och uttrycka just din åsikt.

Tillsammans gör vi kyrkovalet!

010-33 00 900 • vast@sv.se • sv.se/vast

Välkommen till 
oss i höst!
Se alla cirklar på sv.se

Cirkel  Arr Datum Pris

      Kundaliniyoga  49149 Ti 26/9 990:-

Motorsågskörkort A+B 31597 Löpande 4750:-

Gitarr | nyb.  27005 Under hösten 990:-

        Smide  24445 Må 2/10 1250:-

Baka surdegsbröd  45414 Sö 8/10, 1 dag 750:-

      Ölbryggning  49651 Lö 11/11, 1 dag  750:-

Ny!

Ny!

Ny!

The Squrae
Christian är en framgångsrik 
ledare på ett modernt konst-
museum. Han kör elbil och 
försöker leva som han lär. 
Dagarna innan utställningen 
The Square, ett verk som 
skall påminna om vårt ge-
mensamma ansvar i det of-
fentliga rummet, ska öppna 
blir han bestulen på öppen 
gata, något han varken kan 
skaka av sig eller låta pas-
sera obemärkt. Han påbörjar 
en jakt på förövaren och 
försätts i allt mer pressade 
situationer som får honom att 
ifrågasätta sin egen moralis-
ka kompass. Samtidigt måste 
Christian hantera den PR-
byrå som museet anlitat för 
att marknadsföra den kom-
mande utställningen. Något 
som visar sig ta en oväntad 
riktning och som försätter 
såväl den konstnärlige leda-
ren som muséet i kris. Ruben 
Östlunds Guldpalm-vinnare 
är en stjärnspäckad och vass 
satir över vår samtid - Om 
gemenskap, civilkurage och 
vårt behov av självcentrering 
i en allt osäkrare värld.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 3 septem-
ber.

Aktuellt
 på bio

Rosen och Polaren Per

Örjan Fahlström, Maria Lundqvist och Bengan Janson hyllar Monika Zet-
terlund samt Cornelis Vreeswijk. Foto: Hasse Linden.

– hyllning till Zetterlund och Vreeswijk

Bohuslän Big Band. Foto: Samuel Andersson

Maria Lundqvist, Bengan 
Janson och Örjan Fahl-
ström bjuder tillsammans 
med Bohuslän Big Band 

på en musikalisk hyllning 
till Monika Zetterlund och 
Cornelis Vreeswijk. 
På lördag 9 september ar-
rangerar Kulturbruket på Dal 
en konsert med toner häm-
tade ur de bådas omfångsrika 
och älskade visskatt.

Dirigenten Örjan Fahl-
ström svarar också för ar-

rangemangen i konserten 
som lyfter fram de välkända 
tonerna på nytt, spännande 
och lekfullt sätt. En hyllning 
som med skärpa i klang och 
ton berör på djupet.

De båda folkkära artisterna 
Monika Zetterlund och Cor-

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 206 45
www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

nelis Vreeswijk skulle ha 
fyllt 80 år i augusti respek-
tive september i år och ett 
bättre sätt att minnas dem 
och deras oförglömliga mu-
sik än genom denna konsert 
går inte att tänka sig.

Maria Lundqvist har ett 
unikt tilltal och alldeles egen 
förmåga att blanda komik 
och allvar. Här samspelar 
hon med Bengan Janson, 
spelmannen och dragspela-
ren som behärskar det mesta, 
och med Bohuslän Big Band, 
det framgångsrika storban-
det vars kännetecken är tradi-
tion och nytänkande.

Räkna med en musikalisk 
kväll i kärlekens, förlustel-
sens och längtans land.
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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 36 Måndag 4/9: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivad morot och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 5/9: Kycklinggryta med thaismak, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 6/9: Hedvigsoppa.  
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 7/9: Chilifisk med potatis och 
gröna ärtor.   
Dessert: Mangokräm.

Fredag 8/9: Ugnsstekt falukorv med stuvad 
vitkål och potatis. 
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 9/9: Stekt salt sill med potatis och 
blomkål. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 10/9: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 36
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. 

Senior
Måndag Köttbullar*, makaroner 
och skivad morot.
Alt: Falafel.

Tisdag Kycklinggryta med thai-
smak*, ris och bukettgrönsaker.
Alt: Rotsaksgryta.

Onsdag Hedvigsoppa, mjukt 
bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilibakad sejfilé* med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås.

Fredag Ostsås med rotsaksstrim-
lor, pasta och brytbönor. 
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

TARBUSH
GRILL & PIZZERIA

Mån-lör 11-22  sön 11-21
Tel. 0530-301 70

Österrådaplan, Mellerud

(Gamla Rubinen)

Ring & beställ,  

kom & hämta

Pizzor

Vardagar 11-14

59:-
inkl. dricka

Följ oss på

Drängarna på scenen

Drängarna intar scenen lördag 2 september på Gruzzolo i Mellerud.

På lördag 2 september 
spelar Drängarna på Gruz-
zolo i Mellerud.
Drängarna är en svensk mu-
sikgrupp som grundades 
1995 i Göteborg. Låten ”Vill 
du bli min fru” blev en stor 
succé 1995. Singeln sålde 
cirka 35 000 exemplar och 
albumet ”I Afton Logdans” 
cirka 100 000 exemplar. 

Andra populära stycken 
var bland annat ”Kung över 
ängarna”, ”Du käre lille 
snickerbo”, ”Jösses Lilla 
Flicka” och ”Raggaren”.

Drängarna består av Sunna 
Robert, fiol, sång och key-
board. Starke Mange, sång 
och gitarr. Olav i Fossen, 
dragspel, sång, mungiga och 
enbens-snurr. 

Equmenia 
scout startar

Equmenia scout i Mellerud 
drar igång höstterminen i 
början av september. Sam-
ling sker på tisdagar i Mis-
sionskyrkan. 

Den som går i  andra klass 
eller är äldre är välkommen. 
Missionskyrkans lokaler an-
vänds och delar av program-
met genomförs vid kyrkans 
egna vindskydd i sjöskogen 
nära sommarhemmet Furu-
sand. Det blir aktiviteter som 

eldning, grillning och delta-
garna lär sig att göra saker 
tillsammans. Hur man an-
vänder yxa, såg och kniv 
blandas med lekar, sång, 
bakning med mera. 

Höstterminen avslutas 
med en jul- och luciafest i 
Missionskyrkan.

En viktig ledstjärna på träf-
farna är att vi gör saker till-
sammans och ”learning  by 
doing”.  

Vid kyrkans egna vindskydd i sjöskogen nära sommarhemmet Furusand 
blir det aktiviteter som eldning och grillning. Här syns en så kallad Pa-
godeld, den byggs som ett timmerhus med spintor och ris i mitten.

Kafferep i Källhult

Birgitta Rasmusson gästar Dalskogs bygdegård i Källhult 3 september.

Söndag 3 september gäs-
tas Dalskogs bygdegård 
i Källhult av Birgitta Ras-
musson från tv-program-
met ”Hela Sverige bakar”.
– Att det ska bjudas något 
ätbart till kaffet är en svensk 
tradition, säger Birgitta Ras-
musson.

Ända sedan Birgitta bör-
jade på ICA Provkök på 
1980-talet har hon arbetat 
med både bak- och kok-
böcker, framför allt med 
klassikern Sju sorters kakor. 
De traditionella bakverken 
har funnits med Birgitta ända 
sedan uppväxten på gården i 
Ljungskile.

De klassiska kafferepen är 
något Birgitta är uppväxt 
med och hon har förvaltat 
den kunskapen väl. I boken 

”Birgittas bästa; favoritre-
cepten till det svenska fikat”, 
berättar hon om den unika 
svenska kaffetraditionen och 
vad som har hört den till ge-
nom decennierna: den lilla 
goda bullen, minst sju sorters 
småkakor och kronan på 
verket – tårtan.

En del av recepten i Birgit-
tas bästa kommer från hen-
nes mammas och mosters 
vaxduksskrivböcker och har 
aldrig publicerats tidigare.  

I bygdegården bjuds det på 
kafferep med dukat kaffe-
bord och alla de härliga 
smakerna – en blandning av 
tradition och kakor i tiden.  

Birgittas bok kommer att 
finnas till försäljning i byg-
degården.

Kulturarvsdagen
Söndagen den 10 september 
är det den Europeiska Kul-
turarvsdagen. I Mellerud 
finns i dagsläget två registre-
rade arrangemang:

• Öppet hus på Karl Karls-
songården. Gårdens vänför-
enings ordförande, författa-
ren Lars Brink, berättar om 
poeten och fotografen Karl 
Karlsson. Föreningens se-
kreterare, Maj-Lis Dolk, le-
der diktpromenad till gårdens 
friluftskyrka. Kaffe med 

hembakt serveras i man-
gårdsbyggnaden, den gamla 
dalslandsstugan.

• Natur och kultur i Åsne-
byn. Det blir föreläsning om 
nyttodjur, vandringar i land-
skapet och workshops om 
hur man bygger ett insekts-
hotell. Även här serveras 
fika.

Den programpunkten är 
också smygstart på Arena-
veckan i Mellerud 16-24 
september.

Rättelse
I förra veckans nummer av 
Melleruds Nyheter, i artikeln 
om avslutningen på ”Ons-
dagskväll i Parken, missade 

vi att nämna Kristdemokra-
terna bland de partier som 
fanns representerade i 
Brunnsparken.
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Fredag 1 september 
öppnar vi i ny regi!

Handla för minst 500:-  
och få en present (värde 70:-)
Gäller fredag 1 september

Nya öppettider 
Måndag-fredag 10-18
Lördag 10-13

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

– Vi önskar gamla och nya 
kunder hjärtligt välkomna!

– Jag vill tacka alla mina ”goa” kunder för alla 
år, jag kommer att sakna er. Samtidigt önskar 
jag Camilla och Lennart lycka till!

Vi bjuder på fika under dagen

Rose-Ann Nyström

Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Jeans
Herr

149:-
/st

Ersätter Brost

I komedin ”Han ska bli min” 
som visas fredagen den 24 
november i Kulturbruket på 
Dal ersätter Rafael Edholm 
Johannes Brost på grund av 
sjukdom. 

Sanna Ekman spelar Stella, 
en arbetslös skådespelerska, 

medan Rafael Edholm spelar 
Viktor, en höjdare inom re-
klamfilm. Detta är en full-
ständigt galen gisslankomedi 
där alla medel är tillåtna. 
”Han ska bli min” är en pro-
duktion av Nöjeshunden HB.

Rafael Edholm och Sanna Ekman i komedin ”Han ska bli min”.

Sista dagen 
bankerna tar 
emot gamla mynt

Imorgon, torsdag 31 au-
gusti, är sista dagen man 
kan sätta in ogiltiga 1-, 
2- och 5-kronor på bank-
konto. Fortfarande finns 
mynt till ett värde av 1,6 
miljarder kronor kvar.
Bankerna tar emot ogiltiga 
1-, 2- och 5-kronorsmynt för 
insättning på bankkonto till 
och med den 31 augusti 
2017. Det finns 983 miljoner 
stycken mynt till ett värde av 
1,6 miljarder kronor kvar av 
de äldre mynten. 

Cirka 43 procent har hit-
tills kommit in till Riksban-
ken. Det är ungefär vad 
Riksbanken hade räknat 
med, baserat på bland annat 
tidigare indragning. 

– De äldsta mynten är från 
slutet av 1800-talet så man 
får räkna med att en hel del 
helt enkelt är borta, eller 
behålls eftersom de kan ha 
ett samlarvärde. Men på tors-
dag är sista dagen bankerna 
tar emot dem så den som 
fortfarande vill bli av med 
sina mynt får skynda sig, 
förklarar Christina Wejs-
hammar, chef för avdel-

ningen för betalningssystem 
och kontanter.

Använd gärna myntkartan.
se för att hitta det närmaste 
stället där du kan sätta in myn-
ten. På myntkartan.se finns 
information om vilka banker 
och växlingskontor som tar 
emot mynt. Riksbanken löser 
inte in ogiltiga mynt.

Miljöpartiet i Mellerud 
ställer en interpellation 
till kommunstyrelsens 
ordförande med frågan 
om integrationssamord-
nartjänsten i kommunen 
blev tillsatt eller inte.
MP skriver att Mellerud tog 
emot många asylsökande 
och erhöll stora statliga 
medel för att stärka och satsa 
på integration och etablering 
av de nyanlända. Redan 2015 
informerades om att Melle-
ruds kommun skulle tillsätta 
en integrationssamordnare.

I Brunnsparken i Dals Ro-
stock, i juli 2017, möttes 
nyanlända, engagerade med-
borgare och politiker. 
Miljöpartiets representant på 
plats, Sofia Falander, infor-
merades då om att någon 
integrationssamordnare ald-
rig tillsattes, samt att kom-
munen varit väldigt osynlig i 

arbetet med ett aktivt integra-
tions- och etableringsarbete  
för de nya invånarna i Mel-
leruds kommun.

MP finner detta förvånande 
och tråkigt, inte minst då en 
lyckad etablering är såväl 
humant som samhällsekono-
miskt lönsamt.

Nu frågar MP kommunsty-
relsens ordförande, Tommy 
W Johansson, vad som hände 
med tjänsten, om den blev 
tillsatt eller inte. Man frågar 
om han delar bilden av att 
kommunen varit osynlig i 
integrationsarbetet på asyl-
boendena och om inte, varför 
han har en annan bild.

Avslutningsvis frågar MP 
om Tommy W Johansson 
anser att insatser för etable-
ring bör intensifieras och i så 
fall hur.

MP har frågor 
om integration

Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisd. 11-18 Utanför ICA
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget 
Mellerud  fred. 10-18 Utanför ICA
Bengtsfors lörd. 9-14 Tingshustorget

FISKBILEN

Alla havets 
delikatesser 

hittar du hos oss!
Välkomna!

249:-

Erbjudande

FANTASTISKA 
NYKOKTA 

SKALDJUR!

Nykokta 
havskräftor

kg

Storsatsning inför Kanalyrans 50-årsjubiléum
Första Kanalyran i Mel-
lerud arrangerades 1968, 
vilket innebär 50-årsjubi-
léum nästa år. Detta bör 
uppmärksammas genom 
en extra stor satsning.
Det framkommer i en tjäns-
teskrivelse från kultur- och 
fritidsutvecklaren Lars Nils-
son och kommunchef Björn 
Lindquist. Första Kanalyran 
anordnades som en del av 
Dalslands kanals 100-årsju-
biléum 1968. Detta innebär 
att kanalen firar 150 år och 
Kanalyran 50 år 2018.

För att uppmärksamma 
Kanalyans 50 år krävs en 

större organisation och be-
tydligt större budget än vid 
de tidigare årens Kanalyror.

Det framkommer i skrivel-
sen att en jubileumsyra kan 
bygga vidare på den tradition 
som man skapat de senaste 
åren. Den innebär en sats-
ning på lokalbefolkningen 
och hemvändare – för att 
kunna anordna en riktig 
stadsfest.

Några frågor måste dock 
lösas. Enligt tradition brukar 
Kanalyran ligga första lörda-
gen i juli och det skulle inne-
bära ett tredagarsarrange-
mang 6-8 juli. Men det har 

Lördagens kortege hade lockat ett flertal föreningar i år. Nästa år hoppas man på ännu fler deltagare; både 
föreningar och privatpersoner är välkomna att delta.

signalerats om att detta kom-
mer att krocka med flera 
stora arrangemang i närom-
rådet och därför bör detta 
undersökas närmare för att 
senast i september besluta 
om datumet ska ligga kvar 
eller flyttas till 29 juni-1 juli.

Arbetsgrupp
Dessutom måste det bildas 
en arbetsgrupp som också är 
i tjänst under Yran. Grunden 
i arbetsgruppen bör vara 
kommunala tjänstemän som 
har möjlighet att lägga tid på 
arrangemanget inom ramen 
för sin arbetstid. Förslagsvis 
bör kärnan i arbetsgruppen 
bestå av fritidsutvecklaren, 
näringslivsutvecklaren och 
folkhälsostrategen. Det bor-
de finnas representanter från 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och Kultur Mellerud. 
Utomstående som är villiga 
att hjälpa till kan sedan kny-
tas till gruppen. Det kan även 
vara aktuellt att hyra in kon-
sulter för vissa uppgifter.

Jubileet kommer att på-
verka näringsidkare på och 
runt torget och de bör bjudas 
in till ett samverkansmöte. 
När datum är fastställt och 
preliminära planer är fram-
tagna borde övriga företag 
bjudas in för diskussioner 
kring sponsring och aktivite-
ter. När det gäller budget 
kommer 2018 års Kanalyra 
att kräva betydligt större be-

lopp än tidigare års Yror. Att 
anlita större kända artister 
kostar sexsiffriga belopp och 
kräver dessutom större scen-
lösningar. Det behövs mer 
personal, vissa avstängning-
ar och ökad marknadsföring. 
Kanalyrans budget har åren 

2014 – 2017 legat på strax 
under en kvarts miljon kro-
nor. För jubileet 2018 bör 
man räkna med en budget på 
cirka en miljon kronor, varav 
kommunen bör vara beredd 
att skjuta till minst hälften.
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PREDIKOTURER

Vår älskade mamma,  
farmor och svärmor

Maud Lindberg
* 17 oktober 1932

har i stillhet insomnat
20 augusti 2017
Bengt och Helén
Karl och Anna

Släkt och vänner

Minnet vår glädje 
återseendet vårt hopp

Älskad och saknad

Begravningen äger rum i 
Holms kyrka fredag 15 sep-
tember 2017 kl. 11.00. 

Lika välkommet som blom-
mor är en gåva till Fagerlids 
gruppboende. Insättes på 
Melleruds kommun bg. 
533-7233. Ange ”Trivsel 
för boende på Fagerlids 
gruppboende – 7913” på 
inbetalningen. Efter akten 
inbjuds till minnesstund i 
Sunnanå stationshus.

Uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.

Gullan Strömblad

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

FÖDDA

Majken har fått en lillebror! Den 29 juni föddes vår fine August. 
Föräldrar är Justine Aronsson och Björn Karlsson Frändefors.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. 
Sönd 10 Höstupptaktsdag 
börjar, bön, nattv. OBS! ti-
den. Ca 11 Predikan Ragnar 
Andersson, Säffle. 12.30 
Sopplunch. Månd 17 U-
landsgruppen börjar. Tisd 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

Brålanda: Onsd 19-21 
Bön- och lovsångskväll i 
fsh. Fred 19-21 Bön- och 
lovsångskväll i fsh. Sönd 
11 Gudstj. i fsh med ter-
minsupptakt, Thomas 
Holmström. Ssk, kyrkkaffe 
och information om hös-
tens verksamhet. Månd 12 
Middagsbön. 12.15-13.30 
Lunch i fsh. Onsd (6/9) 19 
Inskrivning av årets konfir-
mander från hela pastoratet 
i Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Vecka 36 
startar kören.
Gestad: Vecka 36 startar 
kören. Sönd 15 Gudstj. på 
Granbacken, Anette Jarsved 
Carlson. Dragspel: Gustav 
Hauri. Servering. Månd 19-
21 Samtalsgrupp i fsh.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff i fsh. Alva 
Svantesson och Uno Hans-
son sjunger och spelar. 
Kaffe och andakt. Sönd 10 
Gudstj. med nattv. Ralph 
Liljegren. Kyrktaxi. Tisd 
13.30 Gudstj på Ringhem 
Lennart Staaf. Onsd (6/9) 19 
Församlingsafton i fsh. No-
mineringsgrupperna presen-
terar sina program inför kyr-
kovalet. Kaffe och andakt. 
Torsd (14/9) 13 De äldres 
utfärd. Vi besöker Väners-
näs kyrka. Kaffe och andakt. 
Anmälan till Lennart. Tel. 
26 23 61 senast 8 sep.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads kyrka för 
Alice Andersson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Gammal fäbod-
psalm”. Därefter sjöng han 
solo ”Där björkarna susar”. 
Officiant var komminister 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 235 och 
249. När avslutningsmusiken 
”Amazing grace” spelades på 
orgel så bar sönerna och barn-
barn ut kistan till graven, där 
avsked togs av familj, släkt 
och vänner. Koret var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Alice.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans hus, Mel-
lerud för Svein-Erik Börsjö.  
Som inledning på akten fram-
förde kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Våren”.  Offici-
ant var kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
190 och 297. Avslutningsmu-
sik var ”Amazing grace” som 
spelades på orgel. Urnan var 
vackert dekorerat i de norska 
färgerna som ett minne av 
Svein-Eriks ursprung.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för 
Gunnar Tommy Fast. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air”. Officiant var 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
200. Anders Fredriksson 
sjöng solo ”Stand by me” och 
”Ave Maria” Som avslut-
ningsmusik spelades ” Ama-
zing grace”. Koret var vack-
ert dekorerat med blommor 
till minnet av Gunnar. Avsked 
togs vid graven, av familj, 
släkt och vänner, där man 
sjöng psalm 297.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Elsa Milén. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Barbro Magnusson 
”Koppången”. Därefter 
sjöng Anna K. Larson ”Blott 
en dag” och Sanna Anders-
son spelade cello. De sjöng 
och spelade även ”Håll mitt 
hjärta” och ”When you tell 
the world you´re mine” un-
der gudstjänsten. Officiant 
var komminister Anette Jar-
sved Carlson och tillsam-

mans sjöng man psalmerna 
201 och 190. Avsked togs 
inne i kyrkan av familj, släkt 
och vänner. Efter avslut-
ningsmusiken ”Tröstevisa” 
som spelades på orgel så bars 
kistan ut och kördes i proces-
sion till graven, där det sista 
avskedet togs av  de närmast 
sörjande vid gravsättningen. 
Koret och kyrkan var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Elsa och Röda 
Korset närvarade med flagga 
vid kistan.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Ida Karlsson. Som inled-
ning på akten spelades ”Sex 
fot under” – Totta Näslund. 
Officiant var komminister 
Lena Hildén och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
791 där kyrkomusiker An-
ders Fredriksson spelade. 
Man lyssnade även på 
”Mockingbird” – Eminem.  
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Tears in heaven” – 
Eric Clapton. Avsked togs av 
familj, släkt och vänner. Ko-
ret var vackert dekorerat med 
blommor, katter och änglar 
till minnet av Ida.

JORDFÄSTNINGAR

Konfirmander 
firade jubileum

1957 års konfirmander i Ör 
har haft 60-års jubileum. Den 
ursprungliga gruppen bestod 
av sex flickor och fem pojkar.
Konfirmationspräst var kyr-
koherde Lauri Kurkiala. 

De jubilerande konfirman-
derna träffades på Lantligt 

ANNO 1785, beläget vid 
Ekholmens vackra säteri.

Efter flera timmars gemen-
samma minnen och  en härlig 
räksmörgås, kaffe och tårta 
var alla överens om att träffas 
igen om fem år.

Fr v: Marianne Vessman f. Mellegård, Ör, Stig Granath, Högen Ör, Lennart 
Andersson, Frändefors, Knut-Åke Andersson, Ör, Leif Johansson, Bön 
Brålanda, Åke Karlsson, Kyrkebol Ör, Berit Aronsson f. Nyström, Brålanda, 
Inga-Lill Jostby f. Rydqvist, Vänersborg och Ingeborg Nordström f. Lars-
son, Hjärtungen, Ör. Saknas på fotot gör Ingrid Gustavsson f. Granath, 
Tidan.

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

vår älskade mor

Alice Andersson
i samband med hennes 

bortgång.
Ett särskilt tack till Hem-
vården, Bergs och Fager-

lidshemmet avd. 2.
Söner med familjer

SORGTACK

DÖDSFALL

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Lörd 10 Höst-
upptakt på Rörviksgården. 

Anmälan David C. Tel 
073-912 87 69.
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward K, Medlemshäls-
ning. Servering.
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BILDELSSHOPEN MELLERUD AB
Landsvägsgatan 80, 464 34 Mellerud
Tel: 0530–730740, info@bildelsshopen.com 
Öppettider: Mån–Fre 07.00–18.00
Lördag 10.00–14.00

INVIGNING 2/9!
Kl. 10–15

Välkommen till invigning av vår nya Butik.   
Massor av unika erbjudanden och många utställare på plats!  

Veteran Classic startar sitt Veteran-Rally från oss kl. 11.00.
Hoppborg för barnen, ponnyridning, godisregn,  

korv och fika serveras. Tipspromenad och tävlingar.
Följ vårt Facebook-konto för mer detaljerat program. 

 
Varmt välkommen! 

UNIKA ERBJUDANDEN!
Vad är kyrkovalet?

Fem miljoner svenskar får 
rösta i kyrkovalet. Kyrkova-
let är de direkta kyrkliga val 
som vart fjärde år vid ett och 
samma tillfälle tillsätter de 
beslutande instanserna i 
Svenska kyrkan. Sedan 
Svenska kyrkan år 2000 fick 
ändrade relationer till staten, 

ansvarar kyrkan själv för sina 
val och de är numera direkta 
på i stort sett alla nivåer.

Kyrkofullmäktige är det 
högsta beslutande organet på 
lokal nivå för församling el-
ler pastorat (flera försam-
lingar med gemensam styr-
ning). Stiftsfullmäktige är 

del av den regionala nivån, 
stiftet, som har till uppgift att 
stödja församlingarna. Kyr-
komötet är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ på 
nationell nivå.

kyrkovalet.nu

Medlemmar i svenska kyr-
kan som fyllt 16 år. Om du är 
född i Sverige före 1996 är 
du normalt sett medlem i 

svenska kyrkan. Det gäller 
även om du inte är konfirme-
rad eller döpt. Om du är 
osäker så kan du titta på din 

senaste deklaration där du 
kan se om du betalar kyrko-
avgift.

kyrkovalet.nu

Vem får rösta?

Kyrkovalet äger rum sönda-
gen den 17 september 2017 
med möjlighet till förtids-
röstning i alla pastorat den 
4-17 september. 

Då har mer än fem miljo-
ner människor – alla Svenska 

kyrkans medlemmar som är 
16 år eller äldre – rösträtt. 

Efter den strukturföränd-
ring som skedde från och 
med kyrkovalet 2013 är det 
tre direktval som äger rum 
samtidigt, nämligen till: kyr-

komötet (nationell nivå) 
stiftsfullmäktige (13 stycken 
på regional nivå) kyrkofull-
mäktige (omkring 800 på 
lokal nivå, det vill säga i 
församling eller pastorat).

kyrkovalet.nu

Hur röstar man?
Du får ett röstkort i brevlådan 
senast 30 augusti. Du kan 
rösta mellan 4 – 17 septem-
ber. Du kan inte att rösta di-

gitalt. Väl på plats i valloka-
len är det tre olika val du ska 
rösta i. Vit valsedel för lokal 
nivå. Rosa valsedel för regio-

nal nivå. Gul valsedel för 
nationell.

kyrkovalet.nu

När är kyrkovalet?

PRO:s sommarfest i Åmål

PRO Mellerud och Åmål sammanstrålade för gemensam sommarfest i mitten av juli. I år samlades man i Åmål.

Onsdagen den 19 juli reste 
ett gäng PRO:are från Mel-
lerud till vännerna i Åmål. I 
år var det Åmål som inbjöd 
till traditionell sommar-
fest. 
Föreningarna turas om att 
ordna dessa sammankoms-
ter. Bibbi Moberg hälsade 
oss välkomna till deras 
klubblokal i Skogshyddan, 
strax norr om stan.  Den lig-
ger naturskönt vid en vik av 
Vänern. Vi möttes av musik 
och sång från Sven-Görans 
duo, Sven Wannerbratt och 
Göran Karlsson. Bibbi berät-
tade om upplägget för efter-
middagen. En poängprome-

nad hade ordnats med kluriga 
och trevliga frågor.

Efter denna påfrestning för 
att försöka få några rätt, sma-
kade det gott med kaffe och 
fika. Under fikat återkom 
musikanterna med mer här-
lig musik, blandat med histo-
rier.

Så var det tid för årets höjd-
punkt, spiktävlingen. Det är 
alltid lika spännande vilken 
förening som tar hem priset. 
Åmål vann i Mellerud förra 
året, så nu var det Melleruds 
tur att vinna – så resonerade 
gänget från Mellerud. Men 
ack så blev inte fallet. Mel-
lerud föll på några få missade 
hammarslag. 

Mellerud kommer att ligga 
i hårdträning inför nästa år, 
för att återta vandringspoka-
len till Mellerud. 

Åmåliterna hade också 
ordnat med korvförsäljning, 
lottförsäljning med mera. 
Festen avslutades med utdel-
ning av priser till deltagarna 
i poängpromenaden och 
lottdragningen.

Barbro Olsen, tidigare ord-
förande i mellerudsfören-
ingen, tackade för trevlig 
samvaro. Åmåliterna hälsa-
des välkomna till Mellerud 
nästa år.  

Text och foto:  
Evert Magnusson

Kyrkovalet 2017

Nästan 100 glada SPF-Seni-
orer från Mellerudsbygden 
träffades tisdagen den 15 
augusti på Sunnanå Golfres-
taurang.

Det var nämligen dags för 
den traditionella sillsexan. Vi 
möttes som vanligt av ett 
digert sillbord med flera olika 
sillsorter, kokt lax, ägghalvor 
samt en förnämlig ostbricka.

Vårt allt-i-allo Elin Mar-

tinson hade iordningsställt 
ett gigantiskt frågesportspro-
gram med 55 frågor, alla med 
bilder, som skulle besvaras. 
Det tog lite tid innan alla 
frågor var besvarade och rät-
tade, så kaffet smakade extra 
gott. Tårtan till kaffet var 
skänkt av Anna Lisa örten-
blad. Hon fyllde nämligen 80 
år denna dag.

Hon blev givetvis hedrad 

med sång, hurrarop samt 
blommor.

Avslutningsvis gjorde Elin 
Martinson reklam för vår 
nästa resa som går till Göte-
borgsoperan där vi ska lyssna 
till musikalen ”The Phantom 
of the Opera”.

Text och foto:  
Lars-Åke Svensson

Ett hundratal medlemmar i SPF Seniorerna i Mellerudsbygden deltog på sillsexan. Stående: Elin Martinson.

FÖRENINGSREFERAT
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Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD).  Miljöklass Euro 6. Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Volvo Inclusive Privatleasing: 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Service avtal 
och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Volvia försäkringspremie och Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. **Volvo Inclusive Billån: Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt 
ingår i 36 mån. Volvia försäkringspremie tillkommer. Körsträcka 1500mil/år. Kontantinsats 20%, 84 månader, ränta 4,95% eff. ränta 5,06%. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Reservation för ev. slutförsäljning och tryckfel.

UPPLEV VOLVO XC60 HOS OSS. 
Nu är nya Volvo XC60  äntligen här. En bil för människor som bryr sig om andra människor.  
Det avancerade säkerhetssystemet kan upptäcka och undvika kollisioner med fotgängare,  
cyklister, andra bilar och stora djur. Och på den stora touchskärmen sköter du enkelt bilens 
olika funktioner. En unik kombination av skandinavisk design, användarvänlig teknik och  
framtidens säkerhet. Välkommen in!

NYA VOLVO XC60
PREMIÄR NU I HELGEN

MADE BY SWEDEN

PRIS FRÅN 405 900:-

Prisexempel Pris  Privatleasing*  Inclusive Billån**

Volvo XC60 T5 AWD Aut. Business Advanced  430 800:- 6 395:-/mån 5 065:-/mån
Volvo XC60 D4 AWD Aut. Business Advanced  443 800:- 6 495:-/mån 5 210:-/mån

AWD FYRHJULSDRIFT OCH  
AUTOMAT TILL SPECIALPRIS
Automatlåda gör körningen lugn och  
behaglig och med AWD fyrhjulsdrift ökar  
du framkomlighet och väggrepp. Nu kan du 
utrusta din Volvo V90 eller S90 till kampanjpris.  
Automat 9 900:- (ord pris 17 900:-)
Automat + AWD 19 800 (ord pris 33 900:-)
Gäller Volvo S90 och V90 24 aug t.o.m. 25 sept 2017.

MAXUTRUSTA VOLVO XC90
Volvo XC90 är den mest exklusiva Volvon 
som du nu kan göra ännu mer välutrustad till 
kampanj pris. Unna dig första klass i din bil.
Lounge-, Teknik-, och Klimatpaket:  
19 900:- (ord pris 43 700:-) Lounge Pro-, 
Teknik Pro och Klimatpaket med Volvo On 
Call: 49 900:- (ord pris 90 700:-)
Gäller Volvo XC90 24 aug t.o.m. 25 sept 2017.

25% RABATT PÅ 
BARNSÄKERHET
Upptäck Volvos sortiment 
av barnstolar och andra 
produkter kring barn i bilen. 

Gäller 2-3 sep 2017 vid  
betalning med Volvokort.

VINTERHJUL 4 900:-
Vinterdäck på Volvo Original alu.
fälg för endast 4 900:- 

Gäller vid beställning av ny Volvo S90, V90, 
V90 Cross Country och XC60 Classic 24 aug 
t.o.m. 25 sept 2017. Ord. pris fr. 17 300:-.

Mellerud  
Landsvägsgatan 36 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 

Ed
Verkstadsvägen 3 

Lysekil
Förrådsvägen 1 

Dingle
Kustvägen 1 

Åmål
Vänersborgsvägen 17 

Strömstad
Tångenvägen 1 

Helgsöppet:  lördag 10-14, söndag 11-14  Lördagsöppet 10-14
Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1 

Immigration och raggarkultur 
lockade amerikansk journalist

Anders ”Tuten” Andersson blir intervjuad av journaliststudenten Julia Case-Levire från New York.

Nyligen hade Anders 
”Tuten” Andersson be-
sök av den amerikanska 
journalisten Julia Case-
Levine, som under en 

månad besöker Sverige 
för att framför allt skriva 
artiklar om invandringen.
Julia Case-Levine från New 
York går sista året på sin 

journalistutbildning på Prin-
ceton University.

– Skolan har fått pengar 
från staten till ett projekt som 
tar upp immigrationen i Sve-

rige. Så jag besöker olika 
orter i Sverige under en må-
nad, till exempel Göteborg, 
Stockholm och flera platser i 
Dalsland, berättar Julia.

Att Mellerud blev aktuellt 
beror bland annat på ett re-
portage hon läste i Expressen 
om Anders ”Tuten” Anders-
son och hans intresse för 
50-talet och amerikanska 
bilar.

Raggarkulturen
– Jag blev intresserad av rag-
garkulturen. Så jag kom hit 
för att träffa Anders och be-
söka hans butik Rocking 
Fish och dessutom se hans 
amerikanska bilar, säger Ju-
lia.

– Du ska också få se ett rum 
hemma hos mig som är inrett 
enbart i 50-talsstil, avslöjar 
Anders.

Han äger sju amerikanare 
(Cadillac och Buick) och är 
sedan många år ordförande i 
Big Lake Cruisers, en mel-
lerudsklubb för ägare till 
”jänkare”. Dessutom är An-
ders djupt engagerad i 
mänskliga rättigheter och 
som ordförande i LO Mel-
lerud föreläser han en hel del.

Möter nysvenskar
– Jag möter många ny-
svenskar och informerar 
dem bland annat om svenska 
regler, arbetsmarknadenoch 

den politiska historien till-
baka till 1880-talet när 
många började engagera sig 
fackligt. Det tyckte inte ar-
betsgivarna om, så många 
emigrerade till Amerika för 
att fly svält och fattigdom, 
berättar Anders.

Med i butiken finns även 
Anders syster Anneli An-
dersson, Melleruds museum 
och kunnig vad gäller 
svenskarnas utvandring till 
Amerika.

Julia, vad händer med 
ditt material från besöket i 
Sverige?

– Några artiklar kommer 
det att bli, men jag vet ännu 
inte var de kommer att publi-
ceras. Jag är imponerad över 
hur bra Sverige tar emot im-
migranter, jämfört med USA 
som inte alltid inser att man 
är en nation som byggdes 
upp av invandrare.

Vad anser du om Donald 
Trump?

– Han är skrämmande och 
en skam för landet. Men jag 
tvivlar på att han blir avsatt, 
eftersom hans efterträdare är 
lika galen, svarar Julia. 
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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KAMPANJ-
PRIS!

RIDER 112C 
BAKVAGNSSTYRNING, FRONTMONTERAT 
KLIPPAGGREGAT MED TVÅ KNIVAR.

LÖVBLÅS 125B 
BENSINDRIVEN.
ORD. REK. PRIS 3.600:- INKL. MOMS

28.500:-
INKL. MOMS, BEGRÄNSAT ANTAL

KÖP EN ÅKGRÄSKLIPPARE 
- FÅ EN LÖVBLÅS PÅ KÖPET!

Vill ha avgiftsfri 
återvinningscentral

Liberalerna föreslår i 
en motion till kommun-
fullmäktige att det ska 
bli avgiftsfritt att lämna 
sopor för privatpersoner 
på Hunnebyns återvin-
ningscentral och att öp-
pettiderna ses över för 
ökad tillgänglighet.
De föreslår att privatperso-
ner ska få slänga sitt avfall 
utan avgift på plats, en möj-
lighet som finns i flera grann-
kommuner och som vore 
rimligt även i Mellerud.

Kostnadstäckningen tas 
istället ut via den faktura som 
går ut till samtliga hushåll för 

vanlig sophämtning. På så 
sätt minskas administrativt 
arbete på plats för att frigöra 
personal för sortering, last-
ning, med mera. För företag 
som lämnar avfall bör fak-
tura sändas.

Liberalerna föreslår också 
att återvinningscentralen re-
gelbundet har lördagsöppet, 
samt kvällsöppet en dag i 
veckan för ökad tillgänglig-
het gentemot medborgarna.

Med fri lämning och ökad 
tillgänglighet minskas an-
ledningar till att dumpa av-
fall där det inte borde vara 
skriver Liberalerna i sin mo-
tion.

Önskar fast scen
Liberalerna i Mellerud 
föreslår i en motion till 
kommunfullmäktige att 
en fast scen uppförs i P.D 
Lundgrensparken.
De skriver i sin motion att 
parken idag är lite använd 
och genom att uppföra en 
scen skulle möjligheter ges 
till spontana aktiviteter, all-
sång, ideella evenemag och 
framträdanden av olika slag.

Liberalerna föreslår att 
scenen byggs i kommunal 
regi, i ett utbildningsprojekt 
eller annan lämplig form och 
att den inte behöver vara av 
det dyrare slaget.

Liberalerna anser att kom-
munen bör arbeta mer aktivt 
med att öka antalet mötes-
platser som främjar kultur 
och livskvalitet och att en 
scen i parken vore ett steg i 
rätt riktning.

Minskar risken för översvämning

Anders Broberg, VA-chef i Melleruds kommun.

I måndags startade kom-
munens VA-arbete i Gerd-
serudsområdet. Anled-
ningen är gamla ledningar 
som läcker in vatten, fel-
kopplade stuprör och drä-
neringar.
Bakgrunden är ett åläggande 
från Länsstyrelsen vid se-
naste miljötillståndet på 
grund av problem med in-
läckande regnvatten i kom-
munens avloppssystem.

– 70 procent av allt vatten 
som går till reningsverket är 
idag regnvatten och det är 
helt onödigt. Vid kraftiga 
regn kan ledningarna till käl-
lare översvämmas och det 
innebär problem under re-
ningsprocessen i reningsver-
ket, förklarar Anders Bro-
berg, VA-chef i Melleruds 
kommun.

I ett område i Gerdesrud 
som består av 81 fastigheter 
är 34 av dem felkopplade. 

Det innebär att ledningarna 
fylls direkt vid dessa fastig-
heter.

– Även delar av gatorna är 
felkopplade, inflikar Bro-
berg.

Fastighetsägarna åläggs 
att koppla sina stuprör rätt. 
Vid dränering runt källare 
bistår kommunen med en 
mindre pumpstation till fast-
ighetsägaren om det inte går 
att koppla rätt på dagvattnet.

– Hur många det handlar 
om är det svårt att uttala sig 
om, det framkommer under 
arbetets gång, säger Broberg.

Samtliga ledningar för 
spill- och dagvatten samt för 
vatten i gatorna ska bytas.

Etapp ett
Etapp ett omfattar hela Bäck-
gatan och norra delen av 
Gärdesgatan samt gång- och 
cykelvägen mellan Bäckga-
tan och Dalslandsgatan.

Etapp två handlar om Vall-

Denna veckan påbörjades grävarbetet i Gerdserud. Anledningen är problem med ovidkommande vatten och risk för översvämningar i källare.

mogatan och Trädgårdsga-
tan, medan den tredje etap-
pen omfattar resten av 
Gärdesgatan, Solgatan och 
Humlegatan.

– Det påverkar trafiken 
som stängs av för genomfart 
på Gärdesgatan och Bäckga-
tan, men det går att köra 
”bakvägen”. När kommunen 
kopplar in vatten blir det 
kortvariga avbrott på vatten-
distributionen, berättar Bro-
berg.

Projektets första etapp är 
planerad att pågå i cirka 2,5 

månad. Nästa etapp startar 
förhoppningsvis direkt efter, 
beroende på väderleken.

Det är avsatt fem miljoner 
kronor per år för arbetet med 
ovidkommande vatten. Men 
under 2017 är det budgeterat 
för en kostnad på åtta miljo-
ner kronor.

– Vi har även grävt på 
Långgatan i Mellerud och 
Dals Rostock på grund av 
samma problem med ovid-
kommande vatten, säger 
Broberg.

Han berättar vidare att man 

gör en utredning på fastighe-
ter när det gäller felkopplade 
stuprör och den fortsätter i 
höst. Då handlar det om 
”gamla” delar av Mellerud, 
såsom Mellerudsgatan, om-
rådet vid Indiankullen, vid 
Sunnanå Säter och runt om-
kring Vattenkullen.

Förståelse
– Vi hoppas att alla har för-
ståelse vid störningarna när 
det gäller framkomligheten 
och vattendistributionen. Vi 
har varit ute och pratat med 

direkt berörda som fått infor-
mation om första etappen, 
säger Broberg.

Redan förra veckan har 
man gjort förberedande ar-
bete; lagt ut så kallat som-
marvatten längs Gärdesga-
tan och Bäckgatan för att 
minimera störningarna i 
vattenleveransen.

– Det är första gången vi 
provar detta. Kunderna har 
tillgång till vatten och de 
som jobbar får bättre ar-
betsro, menar Broberg.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Bäst miljökommun
Tony Johansson, Mil-
jöpartiet de Gröna har 
lämnat in en motion till 
fullmäktige med rubriken 
”Mellerud bäst i väst som 
miljökommun”.
Miljöpartiet föreslår att 
kommunfullmäktige fast-
ställer som mål att Mellerud 
ska vara bästa miljökommun 
bland västsveriges 49 kom-
muner. Dessutom vill man 
att fullmäktige ger kommun-
styrelsen i uppdrag att arbeta 

fram en strategi för att göra 
Mellerud till bästa västsven-
ska miljökommun samt att i 
strategin arbeta fram ett för-
slag kring hur varumärket 
Mellerud kan stärkas att vara 
en ledande miljökommun.

I motionen skriver Johans-
son att kommunen arbetar 
med praktiskt miljöarbete i 
det dagliga arbetet, men är 
dåliga på att arbeta strate-
giskt med miljö- och klimat-
frågorna.

Han vill utveckla det rörliga friluftslivet
Gösta Westman har läm-
nat in en skrivelse till 
kommunstyrelsen där han 
yrkar att kommunen ska 
ansöka om EU-bidrag för 
att utveckla det rörliga fri-
luftslivet på och i anslut-
ning till Vita Sannar och 
närområdet till Sunnanå.
Gösta Westman, som delvis 
arrenderat Vita Sandars cam-
ping i 27 år, framhåller vik-
ten av att enkelt kunna ta sig 
till campingen sjövägen – 
både för dagliga besök och 
för övernattning i båten.

Detta är i dagsläget inte 
möjligt eftersom viken är 
såpass långgrund. Men 

Westman föreslår att man 
anlägger en vågbrytare från 
”Jättebryggan” till ”Näsan” 
för att dämpa vågorna. Om 
en vågbrytare byggs kan man 
även uppfylla önskemål från 
handikappade som vill bada 
på djupare vatten i Vänern. 
Lösningen skulle vara en 
gummimatta eller annat al-
ternativ för att ta sig över 
sanden samt en ordentlig 
brygga med placering vid 
”Näsan”.

Här skulle man dessutom 
kunna anlägga en isbana 
vintertid.

Motionsspåret behöver 
rustas upp, enligt Westman, 
med liknande belysning som 

på cykelvägen. Stigen mellan 
Vita Sannar och Sunnanå 
behöver också rustas upp. 

Stigen behöver breddas till 
1,5 meter och flisas eller gru-
sas för bättre tillgänglighet.
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Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. Finansiering via BMW Financial Services. Företagsleasing exkl. moms. 36 mån, 20% kontant, 50% restvärde och 3,95% kundränta. Billån inkl. moms och beräknas på ränta 3,95%, 20% 
kontantinsats, 50% restvärde och 36 mån. avtalstid. Priset gäller 150 hk samt senaste dieselmotor Euro 6. Bränsleförbr. bl. körn: 4,5 l/100 km, CO2 117 g/km. Bilen på bild är extrautrustad. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

VÄLUTRUSTAD BMW 3-SERIE TOURING.
PASSA PÅ ATT GÖRA EN RIKTIGT BRA AFFÄR!

Kampanjpris från 322.100 kr/mån
Ord. pris 378.400 kr
Billån privat från 3.381 kr/mån
Företagsleasing från 2.510 kr/mån exkl. moms

Redan välutrustade  BMW 3-serien Touring
kompletteras med: automatlåda, Model Sport med 
sportstolar, 17’’ lättmetallfälg, takreling etc. och 
Connected med navigation, wifi -hotspot och mycket mer.

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

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

Trollhättan • Uddevalla

Nystartat politiskt ungdomsförbund

Fyra unga MUF:are. Från vänster: Alvin Johansson, vice ordförande, kassör, Ludwig Mossberg, ordförande, 
David Ahlqvist, ledamot och Rickard Johansson. Saknas på bilden gör Rickard Westman, ledamot.

Uppstartsmötet för MUF 
i Mellerud anordnades i 
slutet av juni av fyra en-
gagerade ungdomar. Idag 
har Moderata ungdoms-
förbundet i Mellerud 
dryga 20-talet medlem-
mar.
Diskussionerna att bilda ett 
politiskt ungdomsförbund 
för moderater i Mellerud 
startade redan i vintras.

– Jag har varit medlem i 
ett par år, eftersom jag vill 
vara med och påverka och se 
och lära, säger initiativtaga-
ren Ludwig Mossberg, ord-
förande i MUF Mellerud.

Moderaterna har inte haft 
något ungdomsförbund i 
Mellerud på många år. När-
maste MUF finns i Väners-
borg och Åmål.

Ludwig kontaktade parti-
ets MUF:s distriktsord-
förande Vidar Ericson, som 

uppmanade honom att kolla 
runt hur stort intresset var. 

– Jag pratade med några 
vänner och vi träffade di-
striktsordföranden Vidar 
Ericson och andra MUF:are 
för att fika och diskutera. Vi 
hade ett uppstartsmöte i 
slutet av juni och nu är vi 
över 20 medlemmar, berät-
tar Ludwig, som vill bygga 
upp en stark bas i MUF i 
området.

Styrelsen består av Lud-
wig som ordförande, Alvin 
Johansson, vice ordförande 
och kassör samt ledamöter-
na David Ahlqvist och Rick-
ard Westman.

Fler yngre
– Vi vill få fler yngre perso-
ner intresserade av politik i 
allmänhet, säger David Ahl-
qvist.

För att vara medlem i 

VGR satsar 95 miljoner på kompetensutveckling inom vården
Västra Götalandsre-
gionens personalutskott 
beslutade, vid sitt sam-
manträde den 22 augusti, 
om hur 95 miljoner kro-
nor ur 2018 års budget 
ska prioriteras för den 
regionövergripande kom-
petensutvecklingen inom 
vården. 

Det handlar om 75 miljoner 
kronor för sjuksköterskor i 
specialist- och barnmorske-
utbildning och 20 miljoner 
kronor i förstärkt yrkesintro-
duktion för nyutexaminerade 
sjuksköterskor.

De 75 miljonerna som 
finns avsatta för satsningar 
på specialistutbildningar för 

sjuksköterskor i bristyrken 
går under 2018 till följande 
inriktningar: hälso- och sjuk-
vård för barn- och ungdom, 
psykiatrisk vård, distrikts-
sköterska, medicinsk vård, 
operationsvård, vård av äldre 
och barnmorskeutbildning.

Med syfte att bidra till att 
säkra kompetensförsörjning 

av sjuksköterskor vill Västra 
Götalandsregionen fortsätta 
satsningen på förstärkt yr-
kesintroduktion för nyexa-
minerade grundutbildade 
sjuksköterskor. 

Förstärker
Därför avsätter personalut-
skottet 20 miljoner kronor ur 

det personalpolitiska ansla-
get 2018 till en förstärkt yr-
kesintroduktion för nyutexa-
minerade sjuksköterskor.

– Dessa satsningar är en 
mycket viktig del i att bland 
annat utveckla kvalitet och 
kontinuitet inom hälso- och 
sjukvården, kommenterar 
Gunilla Levén (M), perso-

nalutskottets ordförande. 
Vår ambition är att komma 
tillrätta med och konstruktivt 
bryta den brist vi har inom en 
del specialiteter.

MUF ska man vara mellan 
13 och 30 år. Det kommer 
att anordnas träffar, en del 
med olika slags aktiviteter.

Vilka frågor är viktigast 
för dig?

– Jag brinner för skattefrå-

gor, integration och migra-
tion. Det är viktigt att börja 
prata om detta. Vi måste 
väcka intresset bland unga 
att engagera sig politiskt, 
konstaterar David.

– Jag tycker frågor som tar 

upp utbildning och skola 
och skattefrågor är intres-
santa. Det är roligt att disku-
tera med människor som 
tycker annorlunda. Det är 
intressant att man kan ha 
olika åsikter om saker, men 

ändå har som mål att arbeta 
för landets bästa, säger Lud-
wig.

Ungdomarna har varit i 
kontakt med både Eva Pärs-
son, gruppledare i Mellerud 
och Harald Ericson, parti-
ordförande i Mellerud

– Vi är jätteglada över att 
det finns ungdomar som är 
intresserade, det tryggar 
återväxten för partiet. Det 
verkar vara ett bra gäng. Vi 
kommer självklart att sam-
arbeta med dem och de har 
en given plats på våra grupp-
möten, konstaterar Harald 
Ericson, ordförande i Mode-
raterna i Mellerud.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Brålanda bygdefest 9/9

Företagare, organisationer 
och  privatpersoner

Passa på och boka plats
även Bakluckeloppis 

Anmälan görs till Thore 070-620 21 21 
senast 4/9 

Välkommen!

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 6/9 15.00 
Solrosen: Gunnar Svensson, Säffle 
Alla är välkomna till en stunds trevlig 
gemenskap och fika. 
Välkomna till höstens 
programaktiviteter. 
- Måndag 
10.00 Vandring med Ingrid, start 11/9 
10.00 Promenader Sinnenas hus 
10.00 Fågelskådning, start 18/9 
14.30 Stickcafé, start 12/9 
- Måndag och torsdag 
07.30 Rör dig frisk (motionsträning) 
Lokal: STC Ledare: Margaretha G 
09.30 Minnesträning (gemenskap 
o kortspel) 
- Tisdag 
10.00 Bridge 
15.00 Akvarellcirkel 
Jämn vecka, Sinnenas hus 
- Onsdag 
10.00 På spåret. Start 20/9 
Jämn vecka, Samling vid elljusspåret 
14.00 Bingo, Start 13/9 
18.00 Gymnastik, f.d. sjukhemmet 
- Torsdag
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus 
10.00 Gin Rummy, Stationshuset 
15.00 Bokcirkel, Sinnenas hus 
17.00 Ukulelelirarna, start 14/9 
- Fredag 
10.00 Känn ditt Dalsland 
Fyra träffar, 22/9, 6/10, 20/10, 17/11 

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Palma 
Byggbar soffa i tyg eller läder.
3-sits i tyg. B 211 D 91 H 94

Från 4.995:-

Matgrupp Lyon 
Bord + 6 stolar. Omonterat.  
Bordsstorlek 190 x 95. 

Paketpris 7.490:-

Sitt skönt i höst!

Brålanda • Frändefors

SPF Seniorerna Södra Dal 
har startat höstens verksam-
het med sillsexa, som hölls i 
Gestad enligt tradition i au-
gusti. Ordförande Uno Löf-
gren hälsade en stor skara 
medlemmar välkomna. Det 
presenterades två resor under 
hösten. Man uppmuntrade 
också till cirkelverksamhet. 
De kan starta i Vuxenskolans 
regi. Även Väntjänstens fest-
lighet på Rörvik gav Tage 
Severinson påminnelse om, 
då många medlemmar även 

deltar i Väntjänstens aktivi-
teter.

SPF:s sånggrupp under 
ledning av Märta Eriksson 
inledde därefter sitt program 
med sånger som ”Röda stu-
gor”, ”Sju sjungande valser” 
och ”Båklandets vackra 
Maja” i sin första avdelning 
av underhållningen.Därefter 
blev det servering av mat 
som bestod av sill, gräddfil, 
potatis med mera. Mycket 
gott och vällagat. Sedan 
följde dragning i lotterierna. 

Vid nästa möte i september 
på Ekebro kommer Dalspira 
mejeri att ge information om 
sin verksamhet.

Efter kaffeservering med 
hallontårtor fortsatte sång-
gruppen med tre sånger som 
avslutning, bland annat ”Nu 
är det härligt att leva” och ”I 
skogens djupa stilla ro”. Ge-
mensamt sjöng alla ”Härlig 
är jorden” och mötet avsluta-
des.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

Värdefull simundervisning
Även i år fick Brålanda 
Rödakorskrets de sökta 
pengarna för att ge ny-
anlända  simundervisning 
hos Annelie Andersson på 
Brålandabadet.   
Röda korset har olika fonder 
där medlemsavdelningarna 
kan söka bidrag för behjär-
tansvärda insatser. Kerstin 
Andersson Carlsson, ordfö-
rande Brålanda Rödakors-
krets, sökte och fick pengar 
för simundervisning för ny-
anlända. 

Hon tog hjälp av Svenska 
kyrkans kulturcafé där Brå-
landabadet informerade om 
möjligheten till detta. Det 
resulterade i att tre grupper 
med barn och en med vuxna 
fick träna vattenvana och 
flera kan nu simma.

40 barn mellan tre och 16 
år har deltagit och fått tio da-
gar med en 45 minuters lek-
tion per dag, så även gruppen 
med män.

Bidraget från Röda Korset 
räckte inte helt, så Annelie 
stöttar i med resten.

Röda Korsets ordförande I Brålanda, Kerstin Andersson Carlsson och 
Brålandabadets Annelie Andersson är tacksamma för samarbetet kring 
nyanländas  simundervisning.

Simlärare gör praktik 
Några av simlärarna gick 
simlärarutbildningen på Brå-
landabadet tidigare i år och 
gör nu sin praktik här.

– Vi har minst fyra lärare i 
bassängen per pass. En sim-
lärare talar arabiska och det 
är mycket värdefullt när man 
ska förklara för eleverna, 
säger Annelie. 

– Det är mycket viktigt att 
vi har fått möjligheten för 
våra nyanlända att lära sig 
simma och de gör det så bra 
här, säger Kerstin Andersson 
Carlsson.
– Ja det är bra att de får lära 
sig, jag kan inte välja bort 
barn, alla är lika mycket 
värda, säger Annelie, samti-
digt som hon hejar och säger 
namnen på barnen som kom-
mer in till ännu en lektion i 
simmandets ädla konst.

 Läsåret 2017-18 har Brå-
landabadet simundervis-
ningen för skolorna i Dals-
landsdelen av Vänersborgs 
kommun. Någon skola i 
centralorten låter de elever 
som behöver extra simunder-
visning få den på Brålanda-
badet.
  Marianne Karlsson  

marianne@mellerudsnyheter.se

Ansöker om medfinansiering

Förutsättningarna för att starta ett Grönt Kluster på Nuntorp ska undersökas. Dalbo Hushållningsgilla och 
Brålanda företagarförening ansöker om finansiella medel för ändamålet.

Dalbo Hushållningsgille 
och Brålanda Företagar-
förening ansöker hos 
Melleruds kommun om 
medfinansiering på 50 000 

kronor för en förstudie 
med syfte att undersöka 
möjligheterna för att star-
ta upp ett Grönt Kluster på 
Nuntorp.

Tilltänkta medfinansiärer i 
projektet är Dalslands Spar-
bank, Fyrbodals kommunal-
förbund, Brålanda företagar-
förening, LRF (två 

lokalföreningar), Nuntorps 
elevförbund och kommu-
nerna Mellerud, Färgelanda, 
Vänersborg och Trollhättan. 

Projektets totala budget är 
490 000 kronor. 

Förstudien ska ge ett tyd-
ligt beslutsunderlag för för-
utsättningarna att starta 
verksamhet på Nuntorp, hur 
denna ska vara organiserad, 
kostnader, intäkter och tids-
perspektiv.

Förstudien är tänkt att pågå 
från september i år och fram 
till Mars 2018. Därefter är 
målet att starta företaget ” 
Gröna Klustret Dalsland” 
och att köra igång verksam-
heter från och med hösten 
2018.

Exempel på tänkbara verk-
samheter är utbildning inom 
lantbruk, häst, djursjukvård, 
maskinförare och till yrken 

inom slakterinäringen. Gym-
nasiesärskola, nationella och 
individuella program i sam-
arbete med andra aktörer, 
uppdragsutbildning, SFI-ut-
bildning i kombination med 
praktik, konferensverksam-
het, ”Bo på lantgård”, pröva 
på aktiviteter inom lantbruk, 
forskning och företagsut-
veckling är ytterligare exem-
pel.

Ett framgångsrikt referns-
objekt är Vreta Kluster i 
Östergötland som blivit en 
mötesplats och en tvärveten-
skaplig utvecklingsarena för 
de gröna näringarna.

Info: Dalbo Hushållningsgille

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



MELLERUDS NYHETER12 ONSDAG 30 AUGUSTI 2017

Idag upplever vi att vår så 
kallade välfärd med trygg-
het, sjukvård och samhällets 
möjlighet att hjälpa de sjuka 
och handikappade har kraf-
tigt försämrats! Detta kan 
delvis beskrivas av en hän-
delse sommaren 2017. Att 
först ha besökt Dalslands 
sjukhus och där fått remiss 
sent på eftermiddagen till 
akutintaget på Näl för att 
sedan bli hemskickad med en 
tabletter i en påse i en taxi kl: 
03:00 på natten utan någon 
påtaglig åtgärd ger varken ett 
gott förtroende eller någon 
trygghet.

Symtomen var av en sådan 
art att en utredning med mag-

netröntgen var betingad för 
att utesluta en allvarligare 
diagnos. I skrivande stund 
kvarstår symtomen och en 
tablett i påse har inte gjort 
någon effekt.  Remitterande 
läkare på Dalslands sjukhus 
har inte hört av sig och inte 
följt upp om det blev något 
svar från Näl. Vi vet ingen-
ting, kanske ingen bryr sig 
längre om oss äldre?

Detta har nu skapat oro 
över varför inte en magnet-
röntgen gjordes och på så sätt 
utesluta en allvarligare diag-
nos, som exempelvis cancer-
tumör i huvudet. Att enbart 
förlita sig på att högt blod-
tryck är den enda diagnosen 

kanske är lätt att ta till men 
inte alltid rätt. 

Om det var ”rörigt” denna 
dag kan i så fall beskrivas 
med att när anhörig till paten-
ten fick besked av växeln på 
Näl att patienten skulle vara 
inlagd på en namngiven av-
delning var detta inte sant. 
Patenten var fortfarande på 
akutmottagningen!

Under vår tid som anställda 
i Älvsborgs Läns Landsting 
numera Västra Götalandsre-
gionen upplevs nu som om 
det då var bättre ”ordning 
och reda” än idag. Detta inte 
sagt att det inte fanns pro-
blem som sjukhusledning 
och politiker måste försöka 

komma till rätta med. Men då 
var det mindre stress och de 
anställda kanske hade en 
bättre arbetsmiljö än idag?

Varför nu ansvariga för den 
så kallade vården på Näl och 
Dalslands sjukhus borde ta 
sitt ansvar och se till att den 
”ofullständiga” undersök-
ningen och bedömningen får 
ett annat slutresultat.

Vi som växte upp på 
1950-talet strävade för en 
bättre framtid, men var tog 
den vägen nu när vårt sam-
hälle ser ut som det gör idag 
med ökat våld och otrygghet 
för både gammal och ung!

Ulla-Britt Lindh, Bäckefors

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.

Tvivelaktig bedömning på Näl 
– är det fel eller rätt?

Att Tonnie Andersson får 
känslan av att jag är medlem 
i IF Metall får stå för honom, 
hur han nu kan få för sig att 
jag skulle vilja det under rå-
dande omständigheter? När 
jag kritiserar nämnda organi-
sation så hårt borde min in-
ställning till ett medlemskap 
vara klargjort.

Jag är ”välkommen” säger 
han vidare och framhåller att 
jag kan emotse att få mina 
intressen försvarade i arbets-
livet. Helt klart har vad jag 
försökt förmedla inte nått 
fram.

Som Sverigedemokrat 
känner man sig naturligtvis 
inte välkommen i en organi-
sation där man blir behand-
lad på det sätt som jag påtalat.

En hjälpsökande ska aldrig 
behöva hamna hos en förtro-
endevald som ser ner på an-
dra människor heter det. Nej, 
det stämmer naturligtvis, då 
infinner sig frågan osökt hur 
i hela friden man som SD-
företrädare och därmed en 
andra klassens medlem 
skulle kunna känna sig be-
kväm med att låta sina intres-
sen tillvaratas av fackliga 
företrädare som själva beter 
sig på just det sättet och inte 
själv få chansen? Detta om 
något torde vara otänkbart i 
varje organisation som aspi-
rerar på att definiera sig som 
demokratisk.

Personligen kan jag inte se 
någon konflikt mellan ett 
politiskt engagemang och att 
företräda ens arbetskamrater 
ute på en arbetsplats, är man 
Metallarbetare så är man. 
Alldeles oavsett hur man ser 
ut, varifrån man kommer, 
vad man tror på eller hur ens 

sexuella preferenser ser ut. 
Det hör inte hemma i sam-
manhanget, dessa farhågor 
är antingen hjärnspöken hos 
IF Metall eller ren politisk 
propaganda. 

Man kan ju befara det sist-
nämnda och det är synd och 
skam att man offrar medlem-
mar på det sättet. Att man 
som SD-politiker skulle ”se 
ner på andra” är inget annat 
än ett grundlöst påstående, 
tillika en förolämpning, nå-
got annat kan man inte kalla 
det.

Man kan fråga sig hur 
fackföreningarna tycker sig 
kunna ställa högre krav på 
sina företrädare än vårt rätts-
väsende, där går det utmärkt 
att tjänstgöra som nämnde-
man oavsett vilket parti man 
tillhör. Där krävs att man 
hänger av sig partitillhörig-
het samt personliga åsikter 
och gör objektiva bedöm-
ningar utifrån den kontext 
man befinner sig i just där 
och då. På eget ansvar. IF 
Metall sitter därmed på hö-
gre hästar än vad som anses 
rimligt i samhället i övrigt.

Jag skulle gärna emotse ett 
konkret exempel på hur han 
menar när han påstår att jag 
och mina kollegor ser ner på 
andra, vad exakt är det han 
avser, och hur menar han att 
det skulle påverka ett fack-
ligt förtroendeuppdrag? 

Det duger inte med att man 
kritiserar den förda migra-
tionspolitiken, det är som 
bekant skillnad på äpplen 
och päron. Det innebär inte 
per automatik att man ser ner 
på sina medmänniskor.

Ulf Rexefjord, SD-Mellerud

Svar till 
Tonnie Andersson

Når vi skulle male vårt torp i 
Dalsland kontaktet vi firmaet 
Seniorbolaget for å få utført 
jobben. Vi tenkte at også se-
niorene kunne tjene noen-
kroner som tillegg på den 
heller lave pensjonen i Sve-
rige. Personen som kom var 
riklig nok ikke fagmann, 
men gjorde jobben helt greit.

Han opplyste at han hadde 
150 kroner i timelønn. Job-
ben tok 46,5 time pluss 
kjøring 210 kroner. Tilsam-
men regner jag dette til 7 185 
kroner. Regningen fra Seni-
orbolaget lød på 21 135 
kroner eller 460 kroner per 
time.

Det var også plusset på 1 
820 kroner for bruk av lift, 
også sendt til min hjemme-
adresse. Denne ble senere 

Nei alt er ikke
billigere i Sverige

De uppgifter som nämns i 
insändaren stämmer inte. Du 
är välkommen att kontakta 
oss direkt för att få svar på 
dina funderingar.

Mvh Eva Andersson,  
regionchef, Seniorbolaget

Svar till 
Arne W 
Olsen

Då var det dags igen. Borger-
liga politiker föreslår sänk-
ta löner. Att det inte har med 
vad arbetsmarknaden el-
ler vad arbetsgivare behöver 
spelar ingen roll. 

Vi har rekordmånga lediga 
jobb i Sverige och vi har 
många som bara behöver en 
yrkesutbildning och en yr-
kesinriktad svenskundervis-
ning för att ta dem. Ändå 
fortsätter borgerliga politiker 
att vilja binda fast nyanlända 
i jobb med lön som inte går 
att leva på och som inte gör 
ett dugg gott för Sveriges in-
ternationella konkurrens-
kraft.

Allianspartiernas förslag 
om ”inträdesjobb” innebär 
dels lagstiftade lägstalöner. 
Något som skulle innebära 
slutet för den svenska model-
len där arbetsmarknadens 

parter sätter lönerna. Dels 
innebär det att arbetsgivare 
skulle få sänkta lönekostna-
der utan att behöva göra nå-
gonting i gengäld.

 Att de borgerliga partierna 
så totalt har missuppfattat 
situationen på svensk arbets-
marknad är häpnadsväckan-
de. Det är inte lönenivåerna 
som hindrar arbetsgivare att 
anställa. Det är inte fler sub-
ventioner som behövs. De 
prövade under förra mandat-
perioden utan resultat.

 Det som saknas på svensk 
arbetsmarknad är nämli-
gen inte arbetstillfällen. Det 
är människor med rätt utbild-
ning för att ta dem. LO kan 
tänka sig att man till en bör-
jan inte tjänar lika bra som 
sina arbetskamrater men då 
måste arbetsgivaren och 
samhället tillsammans ställa 

upp och utbilda hen som har 
tjänsten. Vi kallar det utbild-
ningsjobb och det behövs 
inga lagstiftade löner för att 
införa det.

Det mest effektiva som 
politikerna på riksnivå kan 
göra är att bygga ut möjlig-
heter till individuella insat-
ser för den som riskerar 
långtidsarbetslöshet. Med 
fokus på vad en person vill 
och kan i förhållande till de 
lediga jobb som finns. Det 
handlar om bättre samverkan 
med arbetsgivare och fack 
och färre byråkratiska fällor 
för den som vill utbilda eller 
utbildas utanför ramarna för 
den traditionella skolan.

Arbetsgivarna själva mås-
te investera i kompetensut-
veckling för befintlig perso-
nal och bidra till en spiral på 
arbetsplatserna som lämnar 

plats åt nya människor på 
jobben med lägst kvalifika-
tionskrav.

 Vi har idag en akut brist på 
lärare, undersköterskor, in-
genjörer, byggnadsarbetare, 
bagare och ett trettiotal andra 
kvalificerade yrkesgrupper i 
Västra Götaland.

Det vore helt enkelt 
dumt att göra som de borger-
liga vill och konstruera 
en lösning där människor 
inte kan leva på sin lön istäl-
let för att försöka utnyttja 
möjligheterna till att få fler 
kvalificerade yrkesmännis-
kor, något som Sverige behö-
ver. På riktigt.

 LO Fackens 
Ordförande Dalsland 

Anders Andersson , Mellerud 
Jocke Örtengren, Åmål 

Urban Henriksson, Färgelanda 
Susanne Öhrn, Bengtsfors

Låglönejobb är fortfarande varken 
vad Sverige eller nyanlända behöver

Tack för din omtanke Mari-
anne, även jag tycker det är 
viktigt att bemöta den an-
strängning du gjort. Först 
och främst, så tvivlar jag 
absolut inte på att skolan 
följer skollagen. Jag menar 
inte, och hoppas verkligen 
inte, att lärare lär ut att man 
inte ska sticka ut.

Jag är ganska bekant med 
skolan, det var nämligen inte 
så länge sedan jag själv satt 
vid skolbänken. Det är ingen 
nyhet att såväl skola som 
läroplan är vriden mer åt 
vänster än åt höger, tyvärr. 
Du skriver att ”Alla ska 
med”, en fin tanke som nog 
alla håller med om. Men inte 
till varje pris, Marianne. 
Elever och personer ska inte 
hållas tillbaka för att ”alla 
ska med” och precis som du 
skriver är inte det något som 
aktivt lärs ut i klassrummen. 

Men likväl är det inpräntat 
i det svenska skolsystemet 
och något som det måste bli 
ändring på. Den högt aktade 
rättvisan i det här landet kan 
i vissa fall bli mer likt skyl-
dighet, en känsla av att det är 
orättvist att vissa kan mer än 
andra. Den känslan måste 
arbetas bort, det är inte fel att 
vara duktig i skolan, det är 
inte fel att det finns skillnader 
i kunskapsnivåer. Kunskap 
måste uppmuntras och utma-
nas istället för att hållas till-
baka.

Marianne Sand Wallin 
skriver att skolresultaten 
sjönk under de moderatledda 
åren. När man gör föränd-
ringar i skolan så ser man inte 
resultat över en natt. Innan 
den moderatledda regering-
en tillträdde hade vi i tolv 
raka år haft en regering be-
stående endast av socialde-

mokraterna. Marianne skri-
ver som att detta endast 
skulle vara moderaternas fel. 
Under moderaternas åtta år i 
regering genomförde man de 
mest omfattade skolrefor-
merna på över hundrafemtio 
år. Dessa förbättringar märk-
tes främst i undersökningar 
efter det att alliansregeringen 
avgått, då skolresultaten pe-
kade uppåt. 

Den nuvarande regeringen 
låter dessutom Alliansens 
reformer ligga fast. Det kan 
man väl tolka som att social-
demokraterna och miljöpar-
tiet tyckte att det var rätt bra, 
trots allt. Den röd-gröna re-
geringen vill självklart få det 
till att det var de själva som 
lyckades vända trenden och 
då efter endast ett år vid mak-
ten.

Intressant att du även tar 
upp skattesänkningar för 

höginkomsttagare. Där har 
du helt rätt, men det är inte 
bara för höginkomsttagare 
som vi vill sänka skatterna. 
Moderaterna vill sänka skat-
terna för alla som arbetar. 
Eftersom moderaterna före-
språkar arbete och inte bi-
dragsberoende.

’’För socialdemokrater är 
människan målet – hennes 
utveckling och frihet’’. Detta 
är en del i ett motto som so-
cialdemokrater vill ska 
spegla deras skolpolitik. 
Men när man vill ta bort det 
fria skolvalet och begränsa 
skolor kraftigt genom vinst-
tak för  skolor som fungerar 
exemplariskt. Då tar man ett 
rejält kliv ifrån det som jag, 
och moderaterna, kallar fri-
het.
Ludwig Mossberg, ordförande 

Melleruds Moderata Ung-
domsförbund

Svar till Marianne Sand Wallin

slettet da den vistnokk var 
brukt i Åmål.

Neste gang blir det en ma-
lemester fra Mellerud, sik-
kert til en billigere pris.

Arne W Olsen



MELLERUDS NYHETER 13ONSDAG 30 AUGUSTI 2017

Det är viktigt att poängtera 
att jag inte på något sätt är 
emot fackföreningar eller 
olika organisationer. Fack-
föreningar har varit mycket 
bra genom tiderna och kom-
mer att fortsätta vara det 
framöver. Karl-Axel Nord-
ström skriver att jag på för-
frågan om att gå med i facket 
bemöter det med ’’Ensam är 
stark’’, det förmedlar fel bild. 
Jag tackade nej till en förfrå-
gan, precis som väldigt 
många andra gör. Det jag 
reagerade på och ville be-
möta var alltså att en repre-
sentant från facket bokstav-
ligt talat skrattade åt, samt 

förlöjligade detta i sann so-
cialistisk anda.

Å andra sidan står jag för 
tankesättet att ensam är stark. 
För att alla människor ska bli 
den bästa versionen av sig 
själva så måste man i första 
hand utgå från sig själv och 
tro på sig själv. För att sedan 
självklart utgöra delar av 
olika organisationer och för-
eningar. Viktigt att notera är 
att jag alltså inte säger att 
ensam är starkast. 

Tack för ditt svar, roligt 
med motreaktioner.
Ludwig Mossberg, ordförande 

Melleruds Moderata  
Ungdomsförbund

Några stillsamma svar  
till Karl-Axel Nordström

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.

Ryssbesök i Åsebro
Sedan augusti 2015 äger 
och bor Herman och Joan-
na Heyman i förra försko-
lan i Åsebro, som numera 
är ett pilgrimshem. De 
kommer från Leuven i 
Belgien och Herman har 
besökt ett flertal länder 
för att ledsaga kristna 
ledare.

Pilgrimshemmet ska vara en 
plats där chefer och ledare 
inom organisationer, kyrkor 
och företag samt vanliga 
människor kommer för att i 
lugn och ro, utifrån sin spe-
cifika livssituation, kunna få 
vägledning för att utveckla 
framtida planer. Vägled-
ningen stöder deltagaren att 

Från vänster, främsta raden: Vadim Babashkin, Roman Popov, Samuel 
Lundgren Roman Nosach. Från vänster, bakre raden: Anna Gonikhina 
Servaéus, Daniel Servaéus, Robert Servaéus, Arthur Shakurov, Andrej 
Udartsjev, Joanna och Herman Heyman, Karin Fredriksson. Britta Holm-
ström och Anders Holmström träffades i pilgrimshemmet i Åsebro.

utveckla ett strategiskt tän-
kande som de direkt kan an-
vända i sitt liv och i sin orga-
nisation.

– Vi arbetar med mindre 
grupper för att vi vill att 
varje deltagare får en person-
ligt anpassad utbildning. På 
lektioner och övningar är det 
viktigt att alla deltar aktivt, 
berättar Herman Heyman.

Att han och Joanna ham-
nade i Åsebro beror på att 
byggnaden och omgivningen 
passar deras verksamhet.

I sommar besöktes de 
av en grupp kristna ledare 
från Ryssland och de bjöd in 
svenskar som fick höra om 
deras arbete.

Förföljelse och straffarbe-
te drabbade de kristna som 

trots det bildade försam-
lingar. Efter perestrojkan, 
som medförde en viss frihet, 
hade församlingarna svårig-
heter att hantera den. De 
visste inte vad de skulle göra 
med sin nya frihet, berättade 
de. Att man måste vara frisk 
i sin ande och inte stanna i 
utvecklingen var de dock på 
det klara med.

Man konstaterade att 
mycket av frågeställningarna 
är likartade i Ryssland och i 
Sverige.

– Vi har givande samtal här 
i pilgrimshemmet som gör 
att vi styrkta kan fortsätta 
arbetet, säger de ryska besö-
karna.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Kanalbåten M/S Nils Ericson var välfylld när Socialdemokraterna i Mel-
lerud bjöd in till utflykt.

En välfylld utflykt
När Socialdemokraterna 
i Mellerud bjudit in till 
sommarutflykt för med-
lemmar och sympatisörer 
med familjer var det 55 
anmälda och det kom flera 
som hoppades komma 
med trots att de inte hun-
nit anmäla sig.
Många passade på att lyssna 
på fantastiska Dalslands 
Spelmansorkester innan det 
var dags att borda. Någon 
hade glömt sin kofta i hänfö-
relsen och fick rusa iväg i 
sista minuten. Med gemen-
samma krafter kom alla om-
bord, kaffekorgar och barn-
vagnar var på plats. 

 Kanalbåten M/S Nils Er-
icson af Håverud stävade ut 
för en tur i slussarna och vi-
dare upp i Åklången. 

Ombord fanns många iv-
riga barn som inte tidigare 

åkt i slussarna och gamla 
veteraner som visste allt om 
vad som hänt längs kanalen 
de senaste 50 åren.

Fikakorgarna tömdes, det 
hembakade bjöds runt, utsik-
ten beundrades, kontakter 
knöts under något som blev 
en härlig tur i vår härliga 
kanal.

Marianne Sand Wallin

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 eller 
maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se

Bengtsfors 
0531-719 98

Bäckefors 
0530-360 00 roybil.se

» 3 års service, assistans & garanti på köpet*

»                 Din personliga assistent på vägen1

» Apple CarPlay™

ASTRA – VINNAREN AV ÅRETS BIL 2016

2Opel Astra 5d 1,4T Enjoy fr.

159 900 kr
Ord. pris 205 800 kr

Köp till
Metallic 5 900 kr
Sports Tourer 8 000 kr

Bränsleförbrukning bl. körning 3,4–6,2 l/100 km. CO2 utsläpp bl. körning 90–142 g/km. 1OnStar-tjänsterna kräver aktivering och tillhanda-
hålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet av OnStar Europe Ltd. Avgifter tillkommer efter testperioden. För mer information se 
opel.se/onstar. Apple™ och Apple CarPlay™ är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. *Erbjudandet gäller tillsvidare och gäller 
vid köp av nya personbilar sålda till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. 
Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombi-
nera med andra erbjudanden eller avtal. Med reservation för felskrivning. Bilarna på bilden är extrautrustade.

Just nu säljer vi ut våra sista Opel Astra Enjoy inkl. Plus-
paket i förmån för våra nyheter, så passa på att fynda 
Årets Bil 2016, Opel Astra.  
Välkommen in redan idag! Antalet är begränsat.

ÅRETS  
UTFÖRSÄLJNING!

SPARA
Upp till

45 900 kr

Nya Opel

INSIGNIA
ÖPPET HUS 2 OCH 3 SEPTEMBER
Tysk teknik för alla
• Klassledande LED Matrix-strålkastare

• Intelligent fyrhjulsdrift och 8-växlad automatlåda1

•                       24 timmars nödsamtalstjänst2  

• 3 års service, assistans och garanti ingår3

Insignia Sports Tourer

fr. 237 900 kr

Det är dags att vidga vyerna, se världen med nya ögon och 
möta helt nya Insignia Sports Tourer. Den exklusiva 
utmanaren som är designad efter dagens drömmar och 
framtidens visioner. Ta ditt förnuft till fånga men behåll gärna 
dina förstklassiga begär – kom in och provkör. 
Välkommen till nya Opel.

1Tillval. 2OnStar-tjänsterna kräver aktivering och tillhandahålls i mån av mobiltäckning och tillgänglighet av OnStar Europe Ltd. Avgifter 
tillkommer efter testperioden. För mer information se opel.se/onstar. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3-8,7 l/100 km. CO2 utsläpp 
blandad körning 112-199 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 3Erbjudandet gäller tillsvidare och vid köp av nya personbilar sålda 
till privatpersoner, utom Opel KARL. Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens 
servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra 
erbjudanden eller avtal.

        HELGÖPPET 2 - 3 september           Lördag 10-14       Söndag    11-14
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80 (bakom Husbilen) Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 
airbag och motorstyrning

• AC-fyllning och felsökning
• Hjulinställning – en av våra specialiteter

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

Båsanevägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Elinstallation - Service - Data - Tele
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Tel. 070-716 36 60
jaentreprenad.se Följ oss på

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

Tel. 076-390 28 05 mail. info@dahlandersenbygg.com

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

i tropisk miljö
• Massage
• Taktil stimulering
• Spa-behandlingar
• Spa. produkter
• Tempurprodukter

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

Tvätt, städ, sanering
Vi hjälper både stora och små företag, privat

personer med allt inom städ och sanering.
Tveka inte att ringa oss på

0531-722 74 el. 070-325 78 01
eller besök www.kapi.se

STÄD

Utför det mesta inom gräv

LEDIG ANNONSPLATS

FÖNSTER

till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

SKADEDJURSBEKÄMPNINGREP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 97 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Ledig annonsplats
Vill du att ditt  

företag ska synas
Ring  

0530-125 40 
för info och pris

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

995:-
med installation och rotavdrag

Kontakta oss för att se om 
du kan ta del av detta 

erbjudande

KG Svets & Maskin AB
Rep av entreprenad-, jord- & skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget
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SPORT

Succé för nyheten Dalsland Swimrun

Camp Dalsland är en ideell 
turistförening som arrangerar 
outdoorevenemang i Dalsland. 
Det största internationella eve-
nemanget är Dalsland Kanot 
Maraton+. På senare år har 
Camp Dalsland startat upp två 
nya arrangemang, ett mountain-
bikelopp (DXC) och ett terräng-
löplopp (DXT).

Nu finns även möjligheten att 
genomföra Dalslandsklassikern. 
Du måste då genomföra alla tre 
tävlingarnas långa sträckor i 
singelklass* inom tolv månader.

CAMP DALSLAND

Per Johnler, Christer Blüme och Lisa Pedersen ur arrangörsstaben.

Team Camp Dalsland 2 bestod av Magnus Nordqvist och Maria Wånggren. De slutade på en sjunde plats i 
Mix-klassen på tiden 5:38:45.

Strålande lyckliga totalsegrare blev Camilla Jonsson och Emil Carlsson 
i Team Moffi. De fick tiden 4:34:41. ”Vi kommer tillbaka” lovade båda.

Jennie Olofsson, engagerad 
mamma, hustru och syster, till tre 
av deltagarna. Hon cyklade med 
under hela loppet och var mäkta 
imponerad av den dalsländska na-
turen. ”Nästa år ska jag också vara 
med”, lovade hon.

Vid Högsbyns Fritidscenter anlände deltagarna simmande. Här var ett av depåstoppen, sedan följde 3,6 kilometers löpning.

Melker (endast 16 år) och pappa Martin Olofsson, Team Olofsson käm-
pade till sig en fin fjärdeplats totalt och en tredjeplats i herrklassen.

I lördags genomfördes Dalsland Swimrun som ett prov-
lopp, då premiären ska ske nästa år när Dalslands kanal 
firar 150 år. 23 lag sprang och simmade mellan akveduk-
ten i Håverud till Ekaparken i Bengtsfors.

– Jag kan bara sammanfatta 
loppet som en succé. Vi är 
jättenöjda – vi har en fantas-
tisk råvara att leverera. Det 
var strålande sol under dagen 
och lagom svalt i starten. Vi 
har fått massor av feedback, 
Dalsland visade sig verkli-
gen från sin bästa sida, säger 

Christer Blüme, från arrang-
erande Camp Dalsland.

Loppet omfattade drygt tre  
mil löpning och cirka fyra 
kilometer simning.
Tävlingen skall sedan per-
manentas och ingå i Camp 
Dalslands arsenal av outdo-
ortävlingar.

Av de 28 anmälda lagen, 
med två deltagare i varje, 
kom 23 till start. Startskottet 
gick vid Dalsland Center i 
Håverud. Efter tio meters 
löpning kastade sig delta-
garna i stålrännan i akveduk-
ten för att simma 150 meter 
mellan tredje och fjärde slus-
sen för att sedan kämpa vi-
dare till Buteruds sluss.

Fysiskt utmanande
Den fysiskt utmanande ba-
nan gick längs slingriga vä-
gar intill Dalslands kanal och 
simningen kunde genomför-
as i spegelblanka sjöar. Pu-
bliken möttes av idel leenden 
när de tävlande passerade.

– Det är så vackert! utbrast 
Camilla Jonsson, som ingick 
i den segrande duon Team 

Moffi, när de passerade Tis-
selskog.

Bansträckningen gick 
bland annat förbi hällrist-
ningarna i Tisselskog, Högs-
byns Fritidscenter, slussen 
vid Långbron, Baldersnäs 
(där herrgårdsmiljön impo-
nerade på många), Billings-
fors och vidare längs gamla 
järnvägen till Bengtsfors för 
att avsluta med simning över 
Bengtsbrohöljen till målet 
vid Ekaparken.

Först i mål var Camilla 
Jonsson och Emil Carlsson, 
Team Moffi från göteborgs-
området. Duon ledde från 
start till mål.

– Det är fantatiskt vackert 
i Dalsland. Allt gick bra, det 
var bara lite dåligt markerat 
på några ställen, säger Emil 
efter målgången.

– Emil, som är min bror, är 
simmare i botten och han har 
varit modern femkampare. 
Han satsar på tävlingen 
Trans-Alpine-Run där man 
springer genom fyra länder 

under en vecka. Emil är en 
multisportare på elitnivå och 
min man Martin Olofsson är 
i kölvattnet, förklarar Jennie 
Olofsson, Kullavik – som 
cyklade med under hela lop-
pet från start till mål.

Även 16-årige sonen Mel-
ker Olofsson deltog, han 
tävlade ihop med sin pappa 
Martin i Team Olofsson som 
gick i mål som totalfyra och 
på tredje plats i herrklassen.

– Melker hade inte sprung-
it mer än en mil innan täv-
lingen, så han har överträffat 
sig själv idag, konstaterar 
Jennie.

Speciell historia
Namnet Team Moffi har en 
speciell historia. Jennie be-
rättar att hennes och Emils 
morfar (som kallades Moffi) 
alltid var deras största sup-
porter på tävlingar när han 
levde. Då cyklade han med 
på samma sätt som Jennie 
gjorde denna dagen.

– Jag cyklar så att säga i 
morfars spår, säger Jennie.

Många deltagare berömde 
bansträckningen och kunde 
även njuta av miljön under 
tiden de sprang.

– Många har skrivit på fa-
cebook att de ville stanna 
eller flytta hit, det är väldigt 
roligt. Det var ett lyckat 
provlopp, första gången 
nästa år måste bli riktigt bra. 
Det anordnas extremt många 
tävlingar idag. Loppet är ett 
Leaderprojekt under testpe-
rioden. Vi har förlagt banan 
förbi kända turistanlägg-
ningar och målet är ju att 
marknadsföra kanalen med 
tanke på 150-årsfirandet 
2018, förklarar Christer 
Blüme.

Han berättar att man ser 
över möjligheten att även 
bjuda in till en kortare sträcka 

med eventuell start i Dals 
Långed, för att ger fler chan-
sen att klara av tävlingen.

– Vi ska nog förlänga den 
första löpsträckan också. Nu 
var den bara tio meter, vilket 
gjorde att det blev trångt när 
de skulle hoppa i akveduk-
ten, understryker Christer 
Blüme.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Crossover by Renault

Lägg till Plus-paket och få ännu mer utrustning. Endast 1 900 kr

*Erbjudandet består av 3 års fri service, 5 års garanti och en nybilsrabatt  (15 000 kr Renault Kadjar och Renault Koleos, 18 000 kr Renault Captur) , totalt värde (22 800kr Renault Kadjar, 24 000 kr Renault Captur, 23 000 kr 
Renault Koleos). Erbjudandet gäller t.o.m. 31/10 2017 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader, med reservation för lokala 
avvikelser. **Erbjudandet har ett  värde av 3 000 kr och gäller vid köp av en ny Renault t.o.m 22/9 2017 med leverans senast 30/9 2017. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100km: (5,1-5,6 Renault Captur, 3,8-5,6 
Renault Kadjar, 4,6-5,8 Renault Koleos). CO2 utsläpp gram/km: (113-127 Renault Captur, Renault Kadjar 99-126, 120-153 Renault Koleos). Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. 
Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

5
ÅRS
100 000 km

G
A
R
A
N
TI

Nya Renault CAPTUR Intens TCe 90

Välutrustad kampanjmodell  
från165 900 kr inkl. 3 års fri service* 

(Ord. pris från 183 900 kr)

Renault KADJAR Zen TCe 130

Välutrustad kampanjmodell  
från 199 900 kr inkl. 3 års fri service* 
(Ord. pris från 214 900 kr)

Nya Renault KOLEOS Zen dCi 175 X-Tronic

Välutrustad kampanjmodell  
från 274 900 kr inkl. automat och 
3 års fri service* (Ord. pris från 289 900 kr)

*Erbjudandet består av 3 års fri service, 5 års garanti och en nybilsrabatt  (15 000 kr Renault Kadjar och Renault Koleos, 18 000 kr Renault Captur) , totalt värde (22 800kr Renault Kadjar, 24 000 kr Renault Captur, 23 000 kr 

(Ord. pris från 214 900 kr)

Plus-
paket

renault.se

Öppet Hus 2-3 september

Öppet Hus
erbjudande

Presentkort hos 
GreatDays värde: 

3 000 kr**

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 

Ed
Verkstadsvägen 3 

Lysekil
Förrådsvägen 1 

Dingle
Kustvägen 1 

Åmål
Vänersborgsvägen 17 

Strömstad
Tångenvägen 1 

Helgsöppet:  lördag 10-14, söndag 11-14     Lördagsöppet 10-14

OK Kroppefjäll och Dalslands 
Löpare sprang i Vasas spår

Vasastafettens två lag. Ett gäng bestående av löpare från OKK och Dalslands Löpare. Foto: Privat. 

Vasakvartettens fyra löpare placerade sig på 16 plats av 170 lag.  
Foto: Privat 

Lördagen den 19 augusti 
fanns ett härligt gäng 
från OK Kroppefjäll och 
Dalslands Löpare  på plats 
i Sälen då Vasastafetten 
och Vasakvartetten ge-
nomfördes. 
Under ett träningspass hös-
ten 2016 bestämde några lö-
pare från OK Kroppefjäll sig 
för att samla ihop ett gäng 
och åka upp till Sälen och 

tillsammans springa de 90 
kilometerna mellan Sälen 
och Mora. 

Blandade åldrar
Det blev till slut hela 23 per-
soner i blandade åldrar, så två 
stafettlag med nio löpare 
vardera och ett kvartettlag 
med fyra löpare kunde sättas 
samman. 

Ett par fjällstugor hyrdes 

och på torsdagen och freda-
gen  gick resan mot Sälen i 
ett antal bilar. Bilarna använ-
des sedan under loppen för 
att transportera löpare till 
respektive sträckor och lo-
gistiken planerades noga för 
att allt skulle fungera bra.

Kvällen före loppet gjor-
des många förberedelser och 
stugan liknade mest en sjuk-
stuga där det tejpades, mas-

serades och förebyggande 
behandlingar gjordes även 
för de minsta känningar av 
tidigare löparskador.

Utmanande terräng
På tävlingsdagen ösregnade 
det nästan oavbrutet och sti-
garna förvandlades snabbt 
till leriga löparspår med 
gyttjepölar och översväm-
made partier som påminde 
om små sjöar och bäckfåror. 

Den utmanande terrängen 
blev nu något som vi fick 
kämpa oss fram igenom, men 
vad gör man inte för sitt lag. 
Kanske var de leriga spåren 
till vår fördel då vi är vana 
vid tuff terräng och småstigar 
uppe på Kroppefjäll. 

Våra deltagare i stafetten 
delade på tio sträckor mellan 
4,5 kilometer till 15 km och 
växlingarna gjordes vid de 
välkända vasaloppsdepåerna 
som exempelvis Smågan, 
Mångsbodarna och Risberg.

Målgång 
Regnet hade precis slutat och 
solen kom fram då det var 
dags för den sista sträckan in 
mot Mora. 

Glädjen var stor då våra 
väntande lag vid målgången 
slutligen såg sina sista löpare 

dyka upp och tillsammans  
springa in genom den klas-
siska målportalen. 

Alla blev nöjda med insat-
serna på sina sträckor och 
loppet kunde trots det blöta 
underlaget genomföras på ett 
bra sätt, utan några missöden 
eller skador. 

Ha kul
Totalt 420 lag var anmälda i 
Vasastafetten och båda våra 
lag placerade sig på den övre 
halvan av resultatlistan. För 
oss fanns inget mål att pre-
stera en snabb tid. Det hela 
gick istället ut på att ha så kul 
som möjligt och det hade vi. 

I Vasakvartetten där våra 
fyra löpare sprang mellan 20 
och 25 km vardera placerade 
vi oss på en fin 16:e plats av 
totalt 170 lag.

Med glada leenden på läp-
parna och massor av stelhet 
och träningsvärk överallt 
planerades redan dagen där-
på 2018 års Vasastafett och 
Vasakvartett i bilarna på väg 
hemåt.

Patrik Lundgren, OKK 

Info: Dalslands Löpare är en 
Facebookgrupp för löpare.
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Bäckefors ångar på 
– storseger igen

FOTBOLL 
Bäckefors IF tog en ny se-
ger i helgen, med stor ma-
ginal. Efter förra veckans 
10-0 seger mot Ärtemark/
Billingsfors var det Vikens 
B-lags tur att åka på pum-
pen på Bäckevallen.
6-1 blev slutresultatet till 
serieledarna som ser oerhört 
starka ut. 

I matchen gjorde Martin 
Jonasson, som innehar an-
draplatsen i skytteligan, två 
mål.

Bara tre matcher återstår 
på säsongen och mycket ska 
till för att Bäckefors skall 
tappa seriesegern och där-

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF
– Viken lag 2
6-1 (2-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
40’ 1-0 Martin Jonasson
43’ 2-0 Martin Jonasson
51’ 3-0 Shaip Bajrami
57’ 3-1 Mahdi Dolati
70’ 4-1 Jonas Andersson
79’ 5-1 Johan Jensen
82’ 6-1 Magnus Andersson

med en plats i division 5 
nästa säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Derbyförlust för TIF
FOTBOLL 
Tösse IF förlorade med 0-3 
på hemmaplan i derbyt mot 
Fengersfors IK. Det var 
jämnt spelmässigt, men gäs-
terna var starkare i prestige-

mötet och effektivare framåt. 
Tösse får istället ladda om 

till mötet mot Håfreström på 
lördag.
 Tobias Coster tobias@

mellerudsnyheter.se

Frändefors tar 
grepp om topp 3

FOTBOLL 
Frändefors mål denna sä-
song var att hamna topp 
3, något man nu ser ut att 
klara av efter seger mot 
konkurrenten Ellenö med 
4-1. 
Detta tillsammans med att 
Åsebro åkte på pumpen 
denna omgång gör att Frän-
defors har tredjeplatsen i sin 
hand.

Matchen då, ja Frändefors 
tog ledningen efter en halv-
timme på straff genom Ras-
mus Johansson, samtidigt 
fick Ellenös Johan Vikmo ett 
rött kort.

Dock skulle det jämna ut 
sig före paus då Kalle Berner 
fått syna detsamma.

Efter paus kvitterade gäs-
terna Ellenö, men likaläget 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF –

Ellenö IK
4-1(1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
26’ 1-0 Rasmus Johansson (straff)
64’ 1-1 Patrik Kataja
66’ 2-1 Mattias Boman
88’ 3-1 Rasmus Johansson
89’ 4-1 Mahmoud Alghoul

varade bara i en minut innan 
Frändefors tog ledningen 
igen. Sedan var det spän-
nande till slutminuterna, då 
Frändefors dödade matchen 
med två mål genom Rasmus 
Johansson och Mahmoud 
Alghoul.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjäll jagar 
– ny seger i helgen

FOTBOLL 
Efter en tuff inledning, 
med underläge redan ef-
ter sex minuter, vände KIF 
matchen borta mot DLIK/
Laxarby i lördags.
Pausledningen utökades se-
dan till 1-3 genom Ali Ma-
kiya som gjorde hattrick i 
matchen. Hemvändaren 
Carlos Rodén presenterade 
sig också genom att sätta sitt 
namn i målprotokollet i den 
83:e minuten med 6-2 målet.

Matchen slutade 7-2 till 
Kroppefjäll som jagar serie-
ledarna Bäckefors, just nu 
fyra poäng före, men KIF har 
en match mindre spelad. 

Serien lever i allra högsta 

SLUTRESULTAT
DLIK/Laxarby – 
Kroppefjälls IF

2-7 (1-2)
Division 6 Dalsland

Måskyttar:
6’ 1-0 Fabian Reidevall
12’ 1-1 Sherif Haziri
 15’ 1-2 Ali Makiya
54’ 1-3 Ali Makiya
68’ 2-3 Tommy Agnehäll
70’ 2-4 Självmål
75’ 2-5 Ali Makiya
 83’ 2-6 Carlos Rodén
89’ 2-7 Jonatan Emanuelsson

grad med bara några om-
gångar kvar att spela.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mardrömmen fortsätter – 
förlust i livsviktig match

FOTBOLL 
Det fungerar inte alls för 
Åsebro/Brålanda denna 
säsong. I lördagens vik-
tiga bottenmöte hemma 
på Rudevi, mot Bullarens 
GOIF, var målet att ta po-
äng. Det blev istället för-
lust med 4-0, trots stort 
spelövertag.
Siffrorna är missvisande, 
men ändå inte. Ett stort 
spelövertag, massor av mis-
sade målchanser, men fyra 
insläppta mål rimmar dåligt. 
Men det är en bra samman-
fattning på Åsebro/Brålan-
das säsong. 

Tränaren Morgan Jacobs-
son är frustrerad över situa-
tionen:

– Det är riktigt surt. Jag är 
en av de som tycker att fot-
boll är rättvist, men inte i 
denna matchen. Vi har så 
många chanser som vi inte 
förvaltar och istället kommer 
deras mål på kontringar, när 
vi trycker på och är som när-
mast att göra mål. Siffrorna 
visar helt fel, vi var minst lika 
bra, berättar Jacobsson efter 
förlusten. 

Det som brister i Åsebro/
Brålanda är förutom försva-
ret även målskyttet. I flera av 
lagets matcher, denna inräk-
nad, skapas målchanser för 
att ibland kunna leda med 
flera mål. Men det där lilla 
sista saknas, likaså någon 
som kan göra de lätta målen, 
som är så viktigt i fotbollen.

– Skärpan saknas framför 
mål, det sätter sig till slut i 
huvudet på tjejerna, förklarar 
tränaren.

Matchens första mål kom 
redan efter en kvart för gäs-
terna, efter ett långskott där 
målvakten var skymd och 
inte hann reagera på skottet. 

0-2 kom psykologiskt fel 
för Åsebro/Brålanda, som 
hade hårt tryck på gästerna i 
den andra halvleken. Istället 
kontrade Bullaren och gjorde 
2-0, något av en käftsmäll för 
hemmalaget.

Därefter kom 0-3 och 0-4 
innan domaren, som slapp ta 
fram kortleken i matchen, 
blåste av.

– Vi tar med oss att vi spe-
lar bra och skapar målchan-

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Bullarens GOIF
0-4 (0-1)

Div. 2 Nv Götaland 
damer

Målskyttar:
15’ 0-1 Linnea Edvardsson
63’ 0-2 Emma Cederström
76’ 0-3 Jennifer Karlsson
88’ 0-4 Jennifer Karlsson

ser, sade Morgan, som ställs 
mot serieledarna Skoftebyn 
på fredag på bortaplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

MIF körde över trean – 
Albin hattrickhjälte

FOTBOLL 
Melleruds IF besegrade i 
lördags serietrean Stala/
Myckleby på Rådavallen 
med hela 6-1 efter en for-
midabel överkörning i den 
första halvleken. Därefter 
sjönk tempot i andra halv-
lek, men segern var aldrig 
hotad för serieledarna.
Det small till hela fem gång-
er bakom Stala/Mycklebys 
målvakt i den första halvle-
ken på Rådavallen i lördags. 
Serietrean hade inte mycket 
att komma med när Mellerud 
skruvade upp tempot och fick 
allt att stämma. 

Bäst på planen, med tre 
mål och två framspelningar, 
var Albin Broberg som är 
skyttekung i division 4 Bo-
huslän/Dal.

– Det var klasskillnad, 
inget snack om det. Vi fick 
tidigt hål på dem och sedan 
rullade det bara på, sade an-
fallaren efter matchen.

Efter bara nio minuter hade 
Broberg gjort två mål i 
matchen, mål nummer två 
var en riktig delikatess.

– Jag fick en fin passning 
från Sebastian Hedlund, som 
så många gånger tidigare 
denna säsong. Sedan drog 
jag den upp i nättaket, berät-
tade Albin, som nu gjort 22 
mål denna säsong.

Den stora framspelaren 
Sebastian Hedlund fick även 
han göra mål, som betydde 
4-0, denna lördag. Däremel-
lan hade försvararen Tim 
Svensson varit framme och 
gjort trean.

Strax före paus kom Bro-
bergs hattrick som betydde 
5-0 och han blev såklart 
framspelad av Hedlund även 
den gången.

Avslaget efter paus
Efter pausvilan blev det de-
sto lugnare. Tempot sjönk 
och spelarna sneglade oftare 

på klockan för att få matchen 
att gå mot slutsignal.

Det blev dock några mål 
även i denna halvleken, ett 
för varje lag. 

Melleruds försvarare Os-
car Jonasson nickade in 6-0 i 
den 50:e minuten, hans första 
mål för säsongen.

En kort stund senare kvit-
terade gästerna från Orust 
efter slarv i MIF:s försvar 
som slappnade av i och med 
den stora ledningen.

Avgörande match
Det skiljer mycket mellan 
serieledarna Mellerud och 
serietrean Stala/Myckleby, 
hela 17 poäng. Det är däre-
mot mer tight ner till tvåan 
Ödsmål, där en poäng och ett 
mål skiljer lagen åt. På sön-
dag möts de på Ödsmåls IP i 
en direkt seriefinal som ser ut 
att avgöra hela säsongen.

– Det är helt klart avgö-
rande. Har gått och väntat på 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 

Stala IF/Myckleby IK
6-1 (5-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
6’ 1-0 Albin Broberg
 9’ 2-0 Albin Broberg
22’ 3-0 Tim Svensson
33’ 4-0 Sebastian Hedlund
41’ 5-0 Albin Broberg
50’ 6-0 Oscar Jonasson
60’ 6-1 Alexander Hellohf

den här matchen, som vi 
skall vinna. Det känns bra, 
det har varit lite ryckigt i el-
van i några matcher, men nu 
börjar alla komma tillbaka 
från skador och från resor. 
Mot Ödsmål är vi kompletta, 
berättar Albin Broberg, som 
kommer att vara en nyckel-
spelare i den matchen.

Det är oerhört jämnt mel-
lan lagen, med en liten fördel 
för Ödsmål som har hem-
maplan och vann vårens 
drabbning på Rådavallen 
med 2-3. En match där Wic-
tor Svensson och Albin Bro-
berg snyggade till siffrorna i 
slutminuterna. 

Vid seger på söndag för 
Mellerud leder laget med 
fyra poäng, en ledning som 
blir tuff för Ödsmål att ta 
igen. 

Vid poängtapp, eller i vär-
sta fall förlust för MIF, så 
kommer det skilja ett respek-
tive två poäng lagen emellan, 
ett avstånd som skulle få se-
rien att leva till sista match-
minut denna säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Albin Brobergs hattrick strax innan pausvilan betydde 5-0. Matchen slutade med siffrorna 6-1 till MIF. Arkiv-
bild. Foto: Marcus Ek.
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 2 september kl. 16.00

Åsebro IF – Eds FF lag 2

Dagens matchbollar är skänkta av:
Melker & Elinor Thill, Gajan Biogas AB, Dina försäkringar,  

Mark & Maskin Trestad AB, Handarbetsboden 

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Grinstads Lanthandel

Huvudsponsor:

Lördag 2/9 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Tösse IF
Matchbollarna skänkta av: 

Bertil Johansson Bygg, TLAB, KonsumentKemi

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:-

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

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

Amine går sin första titelmatch

Amine Boufaranne, Fox Fight Club, är stolt över att representera Mel-
lerud och klubben i sin första titelmatch på lördag i Bergen. Foto: Privat.

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje tors-
dag kl. 11-12. Välkommen 
till Brunnsvallen i Dals Ro-
stock.

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 6/9 kl. 10.00. Väl-
komna!

Ny seger håller 
toppstriden vid liv

FOTBOLL 
Håfreströms IF tog en ny 
seger när man i onsdags 
besegrade Melleruds B-
lag med 5-2 på Håvåsen.
Burim Avdijaj bäddade för 
segern med två mål, det för-
sta i den 27:e minuten be-
tydde 1-0 för hemmalaget. 
Ytterligare tre mål rullade in 
för vinnarmaskinen innan 
pausvilan. 

Mellerud gjorde två mål i 
den andra halvleken genom 
Hamed Husseini och Ham-
pus Soppi Svensson, men 
Håfreström var för starka för 
detta unga B-lag som ligger 
näst sist med sju insamlade 
poäng. 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 
Melleruds IF lag 2

5-2 (4-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
27’ 1-0 Burim Avdijaj
30’ 2-0 Victor Ljung
38’ 3-0 Mubarak Altib
43’ 4-0 Florijan Fejzulovic
64’ 4-1 Hamed Hosseini
75’ 5-1 Burim Avdijaj
84’ 5-2 Hampus Soppi Svensson

Hemmalaget ligger tvåa, 
en poäng bakom Bengtsfors 
som leder division 5, tills 
vidare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

KICKBOXNING 
25-årige Amine Boufar-
anne, Fox Fight Club, går 
sin första titelmatch på 
lördag 2 september vid 
Fight Night Bergen.
– Jag har drömt om en titel-
match i sju år, så detta är 
mycket stort för mig. Jag har 

tränat hårt och känner mig 
redo, säger Amine leende.

Fight Night Bergen är en 
ren proffstävling med fyra ti-
telmatcher i olika kategorier/
viktklasser. Amine tävlar i 
klassen Low Kick -64,5 kilo 
och kommer att möta norr-
mannen Milton Galarreta.

– Man går fem ronder á tre 

minuter. Jag är stolt över att få 
representera Mellerud och 
klubben, konstaterar Amine, 
som nu letar efter sponsorer 
till matchen.

Sex dagar i veckan
Han tränar sex dagar i veckan 
– två pass varje dag. Stor hjälp 
under träningen har han av 
sambon Maria Andersson, 
även hon engagerad i Fox 
Fight Club.

– Tävlingen i Norge är en 
nordisk titelmatch med svens-
ka och norska deltagare, för-
klarar Maria, som självklart 
följer med och coachar i 
Bergen.

På plats kommer även 
Glenn Amartey att vara, han 
var Amines tränare i Tysk-
land.

Amine är född i Marocko 
men flyttade till Italien som 
barn. Han kan titulera sig 
italiensk mästare i -63 kilos-
klassen. Han har bland annat 

BIF drog längsta strået i derbyt

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – Åsebro IF

5-3 (3-3)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
8’ 1-0 Erik Aronsson
11’ 2-0 Tobias Svensson
13’ 3-0 Karl Andersson
21’ 3-1 Jonatan Ugrell
31’ 3-2 Bilgin Aliosman
41’ 3-3 Alassane Ouarma
48’ 4-3 Nicklas Skogsberg
83’ 5-3 Erik Aronsson (straff)

FOTBOLL 
Det är alltid spännande 
matcher när Brålanda och 
Åsebro möts, precis som 
de gjorde i helgen.
I en målrik tillställning på 
Sörbyvallen, som slutade 
5-3, fick vi framför allt se en 
första halvlek med tvära kast.

Brålanda tog greppet om 
derbyt från minut ett och 
trampade på mot Åsebro i 

division 5. Redan i den åt-
tonde minuten kom match-
ens första mål, genom Brå-
landas Erik Aronsson, son till 
Åsebros assisterande tränare 
Per Aronsson.

Bara några minuter senare 
var det dags igen för Brå-
landa som utökade till 2-0 
genom Tobias Svensson. 
Målkalaset var dock inte 
över, Brålanda snurrade upp 
Åsebro kring sitt lillfinger 
och såg ut att gå mot en un-
derbar söndagskväll i och 
med Karl Anderssons 3-0 
mål i den 13:e minuten.

Slappnar av
Åsebro var i brygga, Brå-
landa i extas.

– Jag tycker att hela laget, 
startar jättebra. Vi sätter 
tempo direkt i matchupptak-
ten och det resulterar ju i att 
vi leder med 3-0 efter 13 
minuter, berättar målskytten, 

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

segrat i en stor internationell 
tävling i Tyskland. Då vann 
han på poäng i första matchen, 
sedan vann han på knockout 
både i semifinal och final.

– Det var en skön revansch 
eftersom jag vann alla match-
er på samma tävling året 
innan, men förlorade på po-
äng i finalen, säger Amine. 

Han talar flytande italien-
ska och arabiska samt pratar 
bra tyska och engelska.

– Nu håller jag på att lära 
mig svenska. 

Solskenshistoria
Hur Amine hamnade i Sverige 
är en liten solskenshistoria. 
Maria och Amine blev vänner 
på facebook i vintras, framför 
allt på grund av det gemen-
samma intresset för kickbox-
ning. Tycke uppstod och efter 
flera resor mellan länderna då 
de träffades och lärde känna 
varandra fortsatte kärleken att 
spira. I mitten av juni flyttade 

Amine hem till Maria i Mel-
lerud. Nu väntar Amine på att 
få uppehållstillstånd.

– Jag har sagt till mina kom-
pisar att jag ska bli världsmäs-
tare en dag. Det gäller bara att 
fortsätta träna, att aldrig ge 
upp. Första titelbältet ska jag 
ge till Glenn, det har jag lovat, 
avslöjar Amine.

Matchen livesänds på lör-
dag kväll på knockout.no
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Erik Aronsson och fortsätter:
– Men sedan så slappnar 

hela laget av. Vi går ner för 
mycket i tempo och släpper 
in Åsebro i matchen och vi 
rycker inte upp oss, berättar 
han.

Åsebro fick lov att arbeta 
sig in i matchen och kom 
närmare Brålanda i den 21:a 
minuten när Jonatan Ugrell 
satte en reducering till 1-3. 
Kort därefter kom 2-3 genom 
Bilgin Aliosman, som till-
sammans med sitt lag pres-
sade Brålanda.

Precis före paus skulle 
Alassane Ouarma fullborda 
comebacken, när han satte 
3-3 på Sörbyvallen.

– Vi släpper två av målen 
lite väl enkelt kan jag tycka, 
säger Aronsson, som dock 
skulle bli derbyhjälte.

Straff avgjorde
Matchen skulle vända igen. 
Trots Åsebros upphämtning 
så var det Brålanda som gick 
ut i den andra halvleken och 
tog ledningen, detta genom 
att göra 4-3.

Matchen stod länge och 
vägde, men avgörandet 
skulle komma först i den 83:e 
minuten.

Brålanda tilldöms straff, 
som unge Aronsson kliver 
fram och sätter bakom Tho-
mas Mattsson i Åsebromålet.

– I andra halvlek rycker vi 
upp hos ordentligt och jag 
tycker det är starkt av hela 
laget att vi lyckas ta oss sam-
man och vinna. Min egen 
insats måste jag ändå tycka 
var helt okej, jag försöker 
jobbar för laget i defensiven 
och sedan försöker jag skaffa 
lägen för laget framåt. Att få 
göra två mål och en assist är 
ju inte fel, sade Erik Arons-
son.

I och med segern närmar 
sig nu Brålanda övriga mit-
tenlag, samtidigt som Åse-
bro tappar i striden om tred-
jeplatsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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SäljeS
GRÅLLE -51 bensin. 
Välvårdad. Pris 12.000:-. 
Tel. 070-971 88 90.

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:                                                

JUNGA GROVTVÄTTMASKIN 
äldre modell. 500:-. Tel. 070-
971 88 90.

Egen halvö i Dalsland

Mellerud, 11 ha            

Fantastiskt läge med välskötta
marker och byggnader.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 0521-27 27 55

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 
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

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

En folkkyrka
Öppen för alla

Benny Ahremark Persson, Karlstad
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Benny
i kyrkovalet
17 september!

En folkkyrka
Öppen för alla

Karin Nodin, Dalsland
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Karin
i kyrkovalet
17 september!

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

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

STORGATAN 10, MELLERUD

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Räddningstjänsten 
behöver DIG!

Norra Älvsborgs Räddingstjänst Förbund söker

BRANDMAN/KVINNA
med placering i Mellerud och Åsensbruk.

Vill du hjälpa dina medmänniskor i nödläge?

Vi kan erbjuda dig:
* En bra utbildning.
* Ett trivsamt gäng med god kamratskap.

Vi vill att du:
* Har god fysik.
* Har körkort, B och gärna C.

Låter det intressant?
Hör av dig till oss. Vi har mycket att berätta.

Platschef, Mellerud
Patrik Tellander
070-574 05 73

Facklig representant
Lennart Gustavsson

070-626 16 85

Din ansökan måste vi ha senast fredag 8 sept.
Sänd den till: NÄRF, Larmvägen 1
  461 38 Trollhättan

villapellets
Prisexempel 

 2 pall 2.250 kr/st
 3 pall 2.200 kr/st
 4 pall 2.150 kr/st
 5 pall 2.100 kr/st

Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.se

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

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

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

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

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

Gräset växer igen och  
vi har maskiner i lager!

    

25 liter miljöbränsle medföljer vid köp av  

åkgräsklippare!
 Vi byter in din gamla klippare!

En folkkyrka
Öppen för alla

Benny Ahremark Persson, Karlstad
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Benny
i kyrkovalet
17 september!

En folkkyrka
Öppen för alla

Karin Nodin, Dalsland
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Karin
i kyrkovalet
17 september!

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

Nu är vi på stor frammarsch och skall 
utveckla. Därför söker vi
1-2 st självgående 
SNICKARE
Så vill du utmana dig själv med många oli-
ka utmaningar varje dag med mycket eget 
ansvar så kan detta vara perfekt för dig. 
Kontakta Christer tel. 070-229 71 02

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor
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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

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.35 - 2 september

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. 35 – 2 september

21.00 Att förföra med mat: 
 Alla hjärtans dag
21.45 Det goda livet
22.00 Lita på mig
22.55	 Världens	konflikter
23.25 Världens bästa veterinär
00.10 Nåt måste göras - syntolkat
00.40 Saltön - syntolkat
01.40 Tro, hopp och kärlek
  - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Schrödingers katt
18.30 Vaneslavar
19.25	 Science	fiction	genom	
 tiderna
20.10 Världens natur: Gryning
21.00 CERN och atomernas 
 hemlighet
21.55	Med	mobilen	på	flykt
22.45 Naturens mirakelungar
23.35 Det antika Roms hemlig-
 heter

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 Grown ups
23.05 Family guy
00.05 American dad
00.35 Scrubs
01.35 My name is Earl
02.05 Family guy
02.50 American dad
03.15 Seinfeld
04.00 Fear factor USA
04.45 Community

20.00 Ishockey: Champions 
 hockey league
21.00 Arvinge okänd 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Tro, hopp och kärlek
  - teckenspråkstolkat
23.00 Nåt måste göras 
 - teckenspråkstolkat
23.30 Meningen med livet
00.00 Skönhetens makt
00.30 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Seriestart: Äventyr-
 are i Lofoten och Vesterålen
18.35 Den australiska kusten
19.25 Världens natur: Det nya 
 Indien
20.20 70-talets USA
21.00 Naturens största skojare
21.55 Världens hårdaste jobb
22.45 Kärlek som förändrade 
 historien
23.30	Med	mobilen	på	flykt
00.20 Schrödingers katt

05.10 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 Grown ups 2
23.05 Family guy
00.05 American dad
00.35 Scrubs
01.35 My name is Earl
02.05 Family guy
02.55 American dad
03.20 Seinfeld
04.10 Fear factor USA

20.00 Ishockey: Champions 
 hockey league
20.30 Hitlåtens historia 
 - The Final countdown
21.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Efterlysta för mord
22.45 The Frankenstein chronicles
23.35 Betongprinsessor
00.05 Uppdrag granskning
01.05 Trädgårdstider
02.05 Hundra procent bonde

15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Guld på godset
19.05 Siffror
19.35 Världens godaste insekter
20.05 USA:s största oljekatastrof
21.00 Historiska hemligheter
21.50 Den stora nedsläckningen
22.35 Att älska matematik
23.35 Världens natur: Det nya 
 Indien
00.25 Naturens största skojare

05.00 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 Chronicles of Riddick
23.45 Smokin' aces
01.50 American dad
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Nattsändningar

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 Kalles sex liv
22.15 American odyssey
23.00 Stan Lee's Lucky Man
23.45 Nobel
00.30 Dox: Systrar bakom galler
02.00 Robins

09.00 UR Samtiden
15.00 Äventyrare i Lo-
 foten och Vesterålen
15.30 Den stora nedsläckningen
16.15 Schrödingers katt
16.45 Naturens mirakelungar
17.35 Historiska hemligheter
18.25 Världens hårdaste jobb
19.15 Världens natur: Gryning
20.10 Den australiska kusten
21.00 CERN och atomernas
 hemlighet
21.55 Pompeji - livet före döden
23.25 FIFA – en kärlekshistoria
00.25 70-talets USA
01.05	 Science	fiction	genom	
 tiderna

05.35 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Frasier
08.25 Jims värld
10.10 Royal pains
11.05 The exes
12.05 Amazing race
13.05 Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
14.05 NCIS: Los Angeles
16.05 2 1/2 män
17.00 Making history
17.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
18.00 Grown ups 2
20.00 Simpsons
21.00 Sahara
23.30 Sniper: Legacy
01.30 The marine
03.10 Scorpion king
04.35 The exes

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Norge från luften
10.45 Trädgårdstider
11.45 Tro, hopp och kärlek
12.45 Saltön
13.45 Duellen
14.45 Gör om mig
14.55 Matiné: Lilla prinsessan
16.30 Stugor
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Hitlåtens historia - The 
 Final countdown
21.30 Kalles sex liv
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet student
23.00 Kortfilmsklubben	-	engelska
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
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 Meningen med livet
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The Frankenstein chronicles
23.05 Komiska genier
 i Hollywood
00.05 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 Sommar med Ernst
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.35 112 – 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 Farang
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
02.50 The good wife
03.50 Reign

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Stugor
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Robins
11.55 Hitlåtens historia - The 
 Final countdown
12.25 Kalles sex liv
12.55 Att förföra med mat: Alla 
 hjärtans dag
13.45 Det söta livet - sommar
14.00 Betongprinsessor
14.30 Saltön
15.30 Vi lagar bästa maten
16.30 Semesterresa till 80-talet
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Landgång
21.00 Arvinge okänd
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Komiska genier i 
 Hollywood
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vem vet mest?
18.30 Ishockey: Champions 
 hockey league
20.00 Prinsessan Diana: Dagen 
 då världen grät
20.50 Barry's bespoke bakery
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel
23.15 Magi i luften
01.00 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 Escape to the Chateau
17.55 Prinsessan Diana: Minnet 
 efter vår mamma
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sommar med Ernst – 10 år
21.00 Loch Ness
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
02.50 The good wife
03.50 Reign

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Saltön
10.55 Landgång
11.55 Vi lagar bästa maten
12.55 Trettiplus
13.20 Tro, hopp och kärlek
14.20 Opinion live
15.05 Arvinge okänd
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Kristallen 2017
22.15 Stan Lee's Lucky Man
23.00 Seriestart: American 
 odyssey
23.50 Rapport
23.55 Arvinge okänd
00.55 Att förföra med mat: Alla 
 hjärtans dag
04.50 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Hundra procent bonde
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: Champions 
 hockey league
20.00 Friidrott: Diamond League
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vem vet mest?
22.15 Play
00.10	 Världens	konflikter
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.25 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 Escape to the Chateau
17.50 Vägen till vinnarcirkeln
17.55 112 på liv och död – det 
 hände mig
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Jack Ryan: Shadow recruit
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jack Ryan: Shadow recruit,
  forts
23.55 GI Joe: The rise of Cobra
02.15 Area 51
04.05 Mitt galna hem

05.20 Go'kväll
06.05 Fråga doktorn
06.50 Uppdrag granskning
07.50 Opinion live
08.35	 Uppfinnaren
09.15 Saltön
10.15 Go'kväll
11.00 Karl för sin kilt
11.55 Arvinge okänd
12.55 Semesterresa till 80-talet
13.25 Betongprinsessor
13.55 Kalles sex liv
14.25 Hitlåtens historia - The 
Final countdown
14.55 Prinsessan Diana: Dagen 
 då världen grät
15.45 Finnkampen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Duellen
21.00 Robins
21.30 Diana: Folkets prinsessa
23.00 Rapport
23.05 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Rapport
09.05 Sändningsuppehåll
09.30 Vem vet mest?
12.00 Rapport
12.05 Vetenskapens värld
13.05 Världens natur: Det nya 
 Indien
13.55 Stella Maris
14.25 Skönhetens makt
14.55 Ishockey: Champions 
 hockey league
16.00 Rapport
16.05 Ishockey: Champions 
 hockey league
17.30 Vitt
17.40 Sverige idag på romani
17.50 Finnkampen
19.45 Kulturstudion
19.50 Salonen dirigerar Bartók
20.30 Kulturstudion
20.35 Riddar Blåskäggs borg
21.45 Kulturstudion
21.50 En liten fransk stad
22.50 Ketanes/Tillsammans
23.20 Meningen med livet
23.50 Hundra procent bonde
00.20 Nattsändningar

05.05 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2017
14.30 Småstaden
15.00 Parlamentet
15.30 Fångarna på fortet
16.55 Världens roligaste djur
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.25 Snuten i Hollywood
21.55 Nyheterna
22.00 Väder
22.10 Snuten i Hollywood, forts
23.50 Snuten i Hollywood 2
01.55 360
04.05 Mitt galna hem

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 Diana: Folkets 
 prinsessa
23.30 Prinsessan Diana: Dagen då 
 världen grät
00.15 Tro, hopp och kärlek 
 - teckenspråkstolkat
01.15 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat
02.15 Fängslad: Helvetet bakom galler
03.00 Robins

09.00 UR Samtiden
15.00 Örtskolan
15.05 USA:s största oljekatastrof
16.00 Guld på godset
17.00 Världens hårdaste jobb
17.50 Dox: Systrar bakom galler
19.20 Klättring på Färöarna
20.15 Den gamle och älgen
21.00 Seriestart: Själens läkning utan 
 piller
21.45 Den australiska kusten
22.40	Med	mobilen	på	flykt
23.30 Att älska matematik
00.25 Siffror

05.15 Community
05.40 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.25 Cooper Barret's guide to surviving life
08.50 2 1/2 män
09.20 Grown ups
11.30 NCIS: Los Angeles
14.30 Sahara
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 Bad country
00.05 Deadbeat
00.30 2 1/2 män
01.00 Last man on earth
01.30 How I met your mother
02.00 Superstore
02.30 Royal pains
03.20 Deadbeat
03.45 Amazing race
04.35 Fear factor USA

21.00 Vi lagar bästa maten
  - teckenspråkstolkat
22.00 Agenda - teckenspråkstolkat
22.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.15 Världens bästa veterinär
00.00 Gift vid första ögonkastet Norge
00.45 Landgång
01.45 Robins

15.00 UR Samtiden
18.00 Skrot eller konst?
18.05 Övergivna rum
18.25 CERN och atomernas 
 hemlighet
19.15 Historiska hemligheter
20.05 Livets viktigaste tenta
21.00 Humledrottningen
21.50 Schrödingers katt
22.20 Siffror
22.50 Själens läkning utan piller
23.35 Pompeji - livet före döden

05.30 2 1/2 män
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 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
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	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.15 Nattsändningar

21.00 Tro, hopp och kärlek - syntolkat
22.00 En liten fransk stad
23.00 Fängslad: Helvetet bakom galler
23.45 Kristallen 2017
02.00 Under klubban

15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Världens godaste insekter
18.35 Pompeji - livet före döden
20.05 Naturens största skojare
21.00 Den stora nedsläckningen
21.45 Dokument utifrån: Påven och 
	 pedofilerna
22.45 USA:s största oljekatastrof
23.40 70-talets USA

05.10 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 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
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 Faster
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
01.55 Nattsändningar

05.30 Trädgårdstider
06.30 Tro, hopp och kärlek
07.30 Landgång
08.30 Vi lagar bästa maten
09.30 Duellen
10.30 Diana: Folkets prinsessa
12.00 Stugor
12.30 Stephans klassiker
12.45 Sportstudion
13.00 Finnkampen
16.30 Ishockey: Champions hockey 
 league
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Saltön
21.00 Nobel
21.45 Seriestart: Regnbågshjältar
22.15 Billions
23.10 Rapport
23.15 Dreamhack Masters Malmö
02.15 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

05.00 Rapport
09.05 Studio Sápmi
09.35 Ketanes/Tillsammans
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani
11.00 Babel
12.00 Rapport
12.05 Prinsessan Diana: Dagen då
 världen grät
12.55 Meningen med livet
13.25 15 somrar senare
13.30 Hundra procent bonde
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på romani
16.15 Världens största sjöslag
17.00 Sprich los!
17.10 Popreel
17.25	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.42 #lovemilla
17.47 NO-land
18.00 Champions hockey league
19.00 Seriestart: Jenni möter
19.30 Studio Sápmi
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Nattsändningar

05.05 Hela England bakar
06.00 112 på liv och död 
 – det hände mig
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Tillsammans med Strömstedts
14.55	 Ogifta	par	–	en	film	som	skiljer	sig
16.55 Sommar med Ernst – 10 år
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
20.30 Småstaden
21.00 Johan Falk
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Johan Falk, forts
23.25 GW:s mord
00.25 Farang
01.25 Loch Ness
02.25 Allt för min syster
04.35 Seriously funny kids

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sportspegeln
10.55 Norge från luften
11.45 Saltön
12.45 Kristallen 2017
15.00 Matiné: Banketten
16.30 Under klubban
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vi lagar bästa maten
21.00 Lita på mig
21.55 Efterlysta för mord
22.40 Seriestart: Au pair i Australien
23.10 Rapport
23.15 Nobel
00.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
00.15 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag på romani
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 Sprich los!
08.10 Popreel
08.25	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.42 #lovemilla
08.47 NO-land
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Hannahs heliga kommunion
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Seriestart: Bil- & båttokig favoriter
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Nattsändningar

05.10 Lucky dog – en andra 
 chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 Escape to the Chateau
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
02.50 The good wife
03.50 Reign

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55	 Uppfinnaren
10.35 Under klubban
11.05 Opinion live
11.50 Nåt måste göras
12.20 Lärlabbet student
12.50 De magiska skorna
13.10 Vi lagar bästa maten
14.10 Robins
14.40 Matiné: Ombyte av tåg
16.10 Norge från luften
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Fråga Lund
21.00 Tro, hopp och kärlek
22.00 Seriestart: Fångar
22.45 Rapport
22.50	 Nattfilm:	Taking	Woodstock
00.45 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Det kritiska ögat
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Bil- & båttokig favoriter
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00	 Världens	konflikter
20.30 Skönhetens makt
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45 Black dandy - makt och mode
23.40 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 Escape to the Chateau
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
02.50 The good wife
03.50 Reign
04.45 Blue bloods

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

BRÄNNA - Skållerud Backen Jonsberg 
Villa med vackert och ostört läge! Härliga öppna ytor, 
två kakelugnar och vedspis. Nästan 180 kvm, 5 rok, 
två badrum och tvättstuga. Altan under tak längs 
gavel. Dubbelgarage och fristående förråd.

Pris 950.000:- 

HÅVERUD - Ramslökevägen 26 
Charmigt 30-talshus. Totalrenoverat. Rymlig källare 
med egen ingång. Från husets balkong skymtar 
naturnära och inbjudande vyer, närhet till bad och 
akvedukten i Håverud. 76 kvm.

Pris 875.000:-

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

Pris 2.195.000:- 

ÅSENSBRUK - Gamla Vägen 30 
Enplansvilla, 3 rok och källare. Beläget i lugnt och 
trivsamt villaområde. Härligt nybyggt vinterisolerat 
uterum på baksidan och uteplats under tak på fram-
sidan. Vardagsrum med braskamin. Garage. 

Pris 500.000:-

ÅSENSBRUK - Klippvägen 4 I 
Bekvämt och bekymmerslöst boende med mycket 
låg månadskostnad! Välvårdad lägenhet på 81 kvm 
fördelat 3 rum + kök och badrum, egen terrass med 
soligt och vindskyddat läge. Avg. 2.451:-. 

Pris 275.000:-

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

STORG. 10 / TEL. 0530-131 10 / FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD

Mellerud / Åsensbruk / Håverud / Envägen 14
Bekvämt boende och låg månadsavgift. Uteplatser i söder samt norr varav markis på södersidan. Trivsamt kök, stort vardagsrum och två 
rymliga sovrum med god förvaring. Förråd, parkering och närhet till akvedukten. 3 rok Boyta: 82 kvm. Pris: 330 000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 5/9 kl. 17.00-17.30

Mellerud / Dals Rostock / Brunnsvägen 37
Charmig 1½-plansvilla med avskilt läge i Dals-Rostock med tillhörande förrådsbyggnad, gästrum, snickarbod/verkstad och garage med 
plats för 2 bilar. 4 rok. Boyta: 87 kvm. Tomtareal: 934 kvm. Pris: 480 000:-

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 7/9 kl. 17.00-18.00



ONSDAG 30 AUGUSTI 2017

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 35. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Tvättmedel, Sköljmedel
Ariel, Lenor. Pulver 675 g, flytande 900 
ml, refill 945 ml. Sköljmedel 925-1000 
ml. Pulver 675 g, flytande 900 ml, refill 
945 ml, Sköljmedel 925-1000 ml. Jfr 
pris 0,35-26,76/tvätt.

Makaroner, Spaghetti
Kungsörnen. 750-1000 g. Makaroner 750 g, 
Spaghetti 1 kg. Gäller ej fullkorn, fiber och 
ekologiskt. Jfr pris 10:00-13:33/kg.Torsk

Findus. 400 g. Fryst. Jfr pris 87:50/kg.

              

Vatten
Ramlösa. 1,5 liter. 
Jfr pris 6:00/liter 
+ pant 4 kr.

Minst
25%

rabatt

Vatten

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

5:-
/kg

superklipp

35:-
/st

Svensk isbergssallat
Klass 1.  Jfr pris 5:00/kg.

Rosor 10-pack
ICA Fairtrade. Höjd 50 cm. Olika färger.

Skinkstek
Rybergs. Av gris. Jfr pris 59:90/kg.

Bregott
Arla. 600 g. Gäller ej ekologisk. Jfr pris 
43:33/kg. Max 2 köp/hushåll.

99:-
4 för

Alla dagar 7–22

49:-
/st

Makaroner, Spaghetti
Kungsörnen. 750-1000 g. Makaroner 750 g, 
Spaghetti 1 kg. Gäller ej fullkorn, fiber och 
ekologiskt. Jfr pris 10:00-13:33/kg.

5990
/kg

Var medmbraå

10:-
/st
10:-

KORT 
PRIS

Makaroner, Spaghetti

26:-
/st
26:-

KORT 
PRIS

Var medmbraå

18:-
+ pant

2 för

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

RÖJSÅG 
FS 460 C-EM K
Kort riggrör.
Rek. pris 9.390:-KAMPANJPRIS 

8.190:-

Passa på!
HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS

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

Vår kunskap Er trygghet

Passa på!

Primärvården ska prioriteras
En  omställning  inom  
hälso- och sjukvården är 
på gång i Västra Götaland. 
Regionrådet Kristina Jon-
äng (C) besökte Närhälsan 
i Mellerud tillsammans 
med Kenneth Gustavsson 
(C) från Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden Fyrbodal 
och Karin Nodin (C) kom-
munpolitiker i Mellerud. 
Primärvården har en vik-
tig roll i omställningen.
Regionfullmäktige har i bud-
geten 2017 – 2019 avsatt 450 
miljoner kronor till en om-
ställning inom hälso- och 
sjukvården. Det som priori-
teras fram till utgången av 
2018 är bland annat att ut-
veckla den nära vården, ex-
empelvis genom att fl ytta ut 
verksamheter från sjukhusen 
och ge mer specialistvård ute 
i kommunerna. 

Det fi nns också förslag på 
mobila hemsjukvårdsläkare 
som kommer hem till äldre 
patienterna. Detta skulle 
minska infl ödet till både 
vårdcentraler och till akuten 

och kan bli verklighet från 
och med 2018.

Förstå hur det är
Besöket i Mellerud var ett i 
en serie besök hos sjukvår-
den i Västra Götalandsregio-
nen för att bättre förstå hur 
vården fungerar och upplevs 
av personal och patienter. 
Det kom till efter en inbjudan 
från Eva-Lisa Fröjd, verk-
samhetschef på Närhälsan.

– Det var ett intressant 
möte. Närhälsan i Mellerud 
har full bemanning på sjuk-
sköterskor och specialist-
sjuksköterkor som det är 
brist på på många andra stäl-
len. Det fi nns vakanser på 
läkarsidan, men rekrytering 
är på gång och de vakanser 
som fi nns beror inte på att 
någon slutat utan handlar om 
barnledighet. I Mellerud 
upplever man goda rekryte-
ringsmöjligheter genom ut-
ländska läkare som efterfrå-
gar att bo på landsbygden. 
Här fi nns också ett impone-
rande ledarskap, vilket är 

Regionrådet Kristina Jonäng (c), Kenneth Gustvasson(c), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Fyrbodal och mellerudspolitikern Karin Nodin 
(c), besökte Närhälsan i Mellerud.

helt avgörande för att sjuk-
vården ska fungera, säger 
Jonäng.

Fler till vårdyrken

Bemanningsproblemen som 
råder i stort vill VG-regionen 

försöka lösa med att satsa 
nya pengar på förbättrad OB-
ersättning för att öka vårdyr-
kens popularitet. Kristina 
Jonäng och Kenneth Gust-
vasson tycker också att man 
ska vara öppen för privata 
aktörer och tar fram Prakti-
kertjänsts sjukhus i Bäcke-
fors, Lysekil och Strömstad 
som goda exempel på hur bra 
det kan fungera. Där har man 
inte så svårt med att hitta 
personal.

– Vad som är viktigt i den 
kommande omställningen är 
övergripande samtal mellan 
kommunerna, regionen och 
sjukvården. Bland annat om 
var gränsen går mellan akut-
sjukhus och kommuner när 
det blir mer och mer avance-
rad vård i kommuner, säger 
Kenneth Gustavsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

24/8 Olovlig körning med A-traktor i centrala Mellerud. 
Den gick vid provkörning i över 70 kilometer i timman. 
Transportstyrelsen är informerad, vilket innebär att lämp-
lighetsintyg inte kommer att ges.

Diverse saker har stulits ur en trädgård i centrala Mellerud 
sedan i april. Många brevlådor har blivit skadade på grund 
av smällare.

I Håverud var det inbrott i ett garage 20-22/8. Ett hänglås 
hade brutits upp. Verktyg stals.

I Erikstad bröt sig någon in i ett hus genom ytterdörren  
den 25-27/8 och stal diverse saker.

I centrala Mellerud var det inbrott i en lägenhet på Stor-
gatan den 27-28/8. Lägenhet plus innehåll slogs sönder. 
Enligt polisen borde grannar hört något.

En mobiltelefon, rosa Iphone, stals ur ett låst skåp i Råda-
hallen den 28/8.

En slangvinda stals ur en trädgård i Dals Rostsock 23-
24/8.

Den 23/8 upptäcktes ett bedrägeri. Uttag hade gjorts på 
okänt sätt från ett bankkonto.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.   
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym)
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se


