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KAMPANJ 

Välj tre fönster, betala för två – du får 
det billigaste på köpet. Gäller på hela 
beställningssortimentet.  
Kampanjen gäller t.o.m. 18/9.

Fönster&
fönsterdörrar

TA 3
BETALA 

FÖR 2
Vi bjuder på det 

billigaste

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 36.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

79:-
för Bonuskunder

/kg

Fläskkotlett
Garant, Sverige, färsk, med ben, ca 1-1,7 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 36.

Laxfilé
Falkenberg, Salmo Salar, odlad Norge, färsk, 
helsida. Max 2 köp/hushåll/vecka 36.

Krossade tomater
Garant Eko, ekologisk, gäller även hela, passe-

rade, 390-400 g, jfr-pris 12,50-12,82/kg.  
Max 10 köp/hushåll/vecka 36.

5:-
/st

Färskpotatis
Sverige.

Ciabatta
Dafgård, 150 g, jfr-pris 33,33/kg.

5:-
för Bonuskunder

/st

Ny- 
gräddat
i butik!

5995
 

/kg

Färsk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färska ca 0,925 g.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 36.

129:-      
för Bonuskunder

/kg

5:-
för Bonuskunder

/kg

Veteran Classic Dalsland har arrangerat 14 välbesökta träffar under sommaren. Förra tisdagen var sista gången man sågs i Sunnanå hamn i år och igår var det avslutning vid klubblokalen på Västerråda.

– Sidan 10 –

Populära träffar för veteraner

Att tänka på 
inför kyrkovalet

– Sidan 7 –

Den 17 september är det dags för kyrkovalet. 
Vilka mål har Svenska kyrkan på lokalt plan?

Lyckad invigning 
och veteranrally

– Sidan 9 –

I lördags hade Bildelsshopen festlig invigning av 
nya lokalen. Samtidigt var det veteranbilsrally.

Melleruds IF 
vann seriefinalen

– Sidan 26 –

MIF visade ingen pardon i den tuffa seriefinalen 
borta mot Ödsmål IK. MIF vann övertygande.
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Bolstad
Prästgård
Söndag 10 sept. kl. 15 
Bertil Landegren 
 Gustaf på Jonsere – 

 hembygdsvän och sponsor 
av Dalaborgstavlan 

Entré m. kaffe: 75 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst.

Kvällens film

Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

 

The Square (Sv.text)
Onsdag 6/9 kl 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim 22 min

Dunkirk
Söndag 10/9 kl. 19.00

Tisdag 12/9 kl. 19.00 

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim 47 min

Borg (Sv.text)

Det (IT)

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. www.bibliotekdalsland.se
info: 0530-182 00
www.mellerud.se

”Fas Trä”
Slöjdutställning 

Västarvet
Konstrummet, Melleruds Bibliotek 12-26 september

Vernissage tisdag 12/9 kl. 14
Täljworkshop lördag 23/9 kl. 10.30 från 8 år

Anmälan görs till Biblioteket
Välkomna! Håfreströms Bio 

Åsensbruk

Borg 
Söndag 10/9 kl. 19.00

7 år    1 tim 45 min 
Pris 60:-

 

Kulturarvsdagen 

Välkomna till Åsnebyn 10 sep kl 11-16
Utställningar: Insektshotell, Spår i landskapet och Hotad 
mångfald. Hur ser en bikupa ut? Låna en ”bidräkt” och 
titta in i en bikupa. 
Föreläsning om nyttodjur kl 11
Vandringar i landskapet kl 11.15 och 13.00
Workshop ”Bygg ett insektshotell” kl 12 och 14
Försäljning av ”Kaffe med dopp”

Västarvet, Melleruds biodlarför.
och Nordals hushållningsgille

Öppet Hus
inför hösten 2017 

 Tisdag 12/9 kl.10-12
Därefter öppet hus varannan vecka

Trivselkväll 
Onsdag 13/9 kl. 17-20

Kommer vara som vanligt varje vecka 
Välkomna!

Ta chansen!
Avgiftsfria kortkurser 

på Kulturskolan i Mellerud
Det finns något för alla-barn, ungdom och vuxen!

OBS! Endast läsåret 2017/2018

Information och anmälan: 
www.mellerud.se/kulturskolan

Djembe-trummor, gehör för vuxna, sång- och rytmik 
2-4 år med föräldrar, balett för vuxna, projekt Stinsen, 

gruppspel-liten ensemble

Först till kvarn!

Extra årsmöte
Torsdag 28/9 kl 18:00

Brandstationen
Sedvanliga  

årsmöteshandlingar
Välkomna!       Styrelsen

Du som har fyllt 16 år på valdagen har en unik 
möjlighet  – att Rösta i kyrkovalet 2017! 
Du är viktig i Svenska Kyrkan! Vi behöver Dig! 

Vi skapar kyrkans framtid! 
Pär-Åke Henriksson

Kyrkoherde 

 

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. Där kan du även hämta brev och 
budröstningspaket.

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

6 september – 13 september 2017
13:e söndagen efter trefaldighet
”Med människan”

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem, Erica Staaf.
Tor 14.30-15.30 OBS nytt datum! Start Bolstads församlings 
  barnkör i Grinstads församlingshem.
Sön 11.00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Margareta 
  Olsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl. 11.00 tel.0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, En ensemble ur 
  Järns sångkör, Pär-Åke Henriksson och 
  Anders Fredriksson.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta Olsson.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Erica Staaf.
Tis 14.30  Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  kyrkans Hus.
Ons 13/912.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl. 11.00 tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Kerstin Öqvist
Sön 11.00 Högmässa i kyrkan, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. 
  Sång: Anna Forsebo och Martin Nagashima 
  Toft.
Mån 15.00  Örs kyrkliga syförening träffas hos Ella 
  Carlsson, Dals Rostock.
Tor 14/9 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 7 sept. kl.14.00

När jag gick i skolan 
 – ta med egna skolböcker

Skolsång med 
Lennart Magnusson
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Lördag 9 sep • kl. 19.00
Maria Lundqvist, Bengan Janson, 
Örjan Fahlström och Bohuslän Big Band

Rosen och Polaren Per 
– en hyllning till Zetterlund och Vreeswijk
En konsert med 
toner hämtade 
ur Zetterlunds 
och Vreeswijks 
älskade och 
omfångsrika 
visskatt. Oför-
glömlig musik i 
nya spännande 
arrangemang 
av Örjan Fahl-
ström som 
också är kvällens dirigent. 

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 340 kr för vuxna , 
275 kr barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär
Arr:  Kulturbruket på Dal • Vin- och ölservering i pausen.

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00.

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 13.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 7/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  22.000:-   -  57 rop

Rimliga krav på 
landsbygdens avlopp?

Fakta & dialog - Krav & jämförelser  
Enskilda & kommunala anläggningar

Tisdag 12 september
Järbo allhem kl. 18.30 

Fikaförsäljning från kl. 18.00
Medverkar gör bl.a.: Länsstyrelsen, Dalslands 

Miljökontor, Lantbrukarnas Riksförbund
Välkomna!

Sänd in hela annonsen senast 11 september

Namn..............................................................................

Adress.............................................................................

Postadress.........................................................................

Vinnare publiceras på 
www.cirkusmaximum.se 

13 september

100 biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!

Mellerud - Cirkusplatsen
Lördag 16 september kl 16:00

Så här gör du:
• Jämför cirkusbilderna och hitta de fem felen i den högra bilden.
• Ringa in felen tydligt och sänd in hela annonsen senast 11 september till:

Cirkus Maximum, Kinnavägen 11, 311 63 Älvsered.
Märk kuvertet med ”Mellerud”.

U p p l e v  M a x i m u m  p å  r i k t i g t .  T ä v l a  o m  b i l j e t t e r !

Grönt kluster 
i Dalsland

Torsdag 14 september 
  Klockan 18.30 

Välkommen till en intressant diskussion om behovet av att skapa 
ett grönt kluster på Nuntorp. Vi kommer att samtala om ett grönt 
centrum och dess betydelse för Dalsland och Västra Götaland. 
Vilka behov och utmaningar ser vi på kort och lång sikt i regionen? 
På vilket sätt kan samverkan, klustertanken bidra till utveckling?  

För vår planering önskas svar om deltagande snarast, dock senast 
12/9. Vi bjuder på fika 
Lars-Göran Berg, projektledare förstudien Gröna Klustret i Dalsland. 
SMS: 0730-301 548, Mail: lars-goran.berg@hotmail.com

Kick-Off möte
Brålanda Vandrarhem

bra för bygdens utveckling!

Brålanda Företagarförening 
Dalbo Hushållningsgille 
LRF lokalavdelningar 
Nuntorps Elevförbund

Varmt välkomna!

Medfinansiärer  

Nu har vi satt i gång start
11/9 resp. 14/9 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 250:- 2 ggr 350:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

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 LÄR DIG ETT HANTVERKSYRKE
PÅ STENEBYSKOLAN
MÖBELTAPETSERARE YH 2 år 

 SÖK NU! 
LEDIGA PLATSER
www.steneby.se

0555-130 15, www.grums.nu

Julmarknader
Liseberg, 2 dgr ........ 25/11
Lübeck, 3 dgr .......... 27/11
Kiel, 3 dgr .................. 1/12
Rostock, 3 dgr ........ 11/12

Boka snarast- begr. antal!

Kakor
4 burkar 70:-

Äpple/kanellängd20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 15 augusti 

Pistagebullar
5-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 1 augusti

Säterbullar
5-pack 20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 18 juli

Jordgubbslängd 20:-
Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 29 augusti 

Butterkaka
20:- Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 12 september 

Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud • Tisdag 26 september 

Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

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!

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE
Hör av dig till Christina ring 0530-125 40
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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

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 37 Måndag 11/9: Fläskköttsgryta med lingon, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 12/9: Kålpudding med brunsås, 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 13/9: Fiskbullar i dillsås med 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Aprikoskräm.

Torsdag 14/9: Ärtsoppa.   
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 15/9: Skivad örtkalkon med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker. 
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 16/9: Krögarbiff med svampsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 17/9: Fisk- och skaldjursgratäng 
med potatis och skivade morötter.
Dessert: Cheesecake.

Hemtjänstens alternativ v. 37
Mån-tis, tors-lör: Fiskgratäng, potatismos 
och grönsaker. Ons, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker.

Senior
Måndag Fläskköttsgryta med 
lingon* bulgur och skivade morötter.
Alt: Linsgryta.

Tisdag Kålpudding* med brunsås, 
kokt potatis och lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.

Onsdag Fiskbullar** i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad. 
Alt: Redd grönsakssoppa.

Fredag Skivad örtkalkon* med 
potatisgratäng och bukettgrön-
saker. 
Alt: Kikärtsbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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!

Dalsland på mässa
På Bok & Biblioteksmässan 
i Göteborg 28 september till 
1 oktober medverkar Dals-
landskommunerna i samar-
bete med Dalsland Turist AB 

och Stenebyskolan med en 
stor monter. I montern blir 
det också ett omfattande pro-
gram med presentationer och 
samtal.

Dunkirk
Är berättelsen om de hundra-
tusentals brittiska och allie-
rade trupper som blir invade-
rade och omringade på 
stranden vid Dunkerque av 
fientliga styrkor under andra 
världskriget.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 10 sep-
tember.

I kväll 6 september visas 
filmen The Squrae.

Aktuellt
 på bio

Arenavecka med 
natur och kultur

16-24 september ordnar 
Melleruds kommun i sam-
arbete med Västarvet och 
föreningar och organisa-
tioner i kommunen en så 
kallad Arenavecka. 
Under veckan fokuserar man 
på natur- och kulturarvet i 
kommunen. Temat är ”Dåtid 
- Nutid - Framtid”.

Det erbjuds en mängd olika 
aktiviteter under de nio da-
garna. Aktiviteterna är 
spridda över hela kommu-
nen. Det tryckta programmet 
finns på bland annat Medbor-

garkontoret och biblioteket. 
Informationen kommer att 
uppdateras och kompletteras 
efter hand.

Veckan ”tjuvstartar” med 
ett program i Åsnebyn sön-
dag 10 september (se separat 
artikel) och avrundas med att 
pedagoger från Göteborgs 
naturhistoriska museum be-
söker Karolinerskolan 27-28 
september för att med elever 
där genomföra programmet 
”Upptäck liv i löv”.

Arenaveckan ersätter den 
Kulturnatta som annars 
skulle ordnas i höst.

Öppet hus på Karl Karlssongården

Här syns mangårdsbyggnaden på Karl Karlssongården i Anolfsbyn.

En del av firandet av 
Kulturarvsdagen den 10 
september sker på Karl 
Karlssongården i Anolfs-
byn, där det hålls öppet 
hus.
Det är gårdens vänförening 
som visar minnesgården ef-
ter författaren, poeten och 
diktaren Karl Karlsson 
(1921-1999), som levde hela 
sitt liv i ”Nol i Stuga” i 
Anolfsbyn, numera känd 
som Karl Karlssongården.

Föreningens ordförande 
Lars Brink presenterar Karl 
Karlsson, medan förening-
ens sekreterare Maj-Lis Dolk 
leder en diktpromenad till 
gårdens friluftskyrka.

Det serveras hembakt i 
mangårdsbyggnaden, som 
för övrigt är en gammal Dals-
landsstuga som uppfördes 
1828 av Karl Karlssons för-
fäder.

Gården ligger cirka en mil 
norr om Mellerud på vägen 
mot Håverud.

Kulturarvsdag i Åsnebyn

Gården Åsnebyn söder om Mellerud har varit ett kulturreservat sedan 2008. Arkivbild. Foto: Alma Håkansson.

Europarådet och Europe-
iska kommissionens sam-
arbete resulterar bland 
annat i European Heritage 

Days, i Sverige kallar vi det 
Kulturarvsdagen. 
Ett femtiotal länder deltar för 
att visa upp en rad olika kul-

turella tillgångar i varje land 
genom evenemang som är 
publika. Varje år har man ett 
internationellt tema och i år 
är det ”Heritage och Nature” 
vilket ungefär betyder kul-
turarvet och naturen. 

Syftet med Kulturarvsda-
gen är att skapa förståelse 
och ett intresse för vårt kul-
turarv, naturen samt de kul-
turmiljöer vi har tillgång till.

Sedan 2008 har gården 
Åsnebyn varit ett kulturre-
servat vilket gör att man ar-
betar aktivt med att bevara 
det vackra kulturlandskapet 
och den tidstypiska dalsländ-
ska bondgården. 

Här är spåren tydliga från 
1800-tal till tidigt 1900-tal 
som om tiden stått stilla. Men 
gårdens historia sträcker sig 
längre bakåt i tiden än så, då 

den är omnämnd redan år 
1380 som en ersättning för 
stulna hästar.

En dag med aktiviteter
Hushållningssällskapet i 
Väst arrangerar under sönda-
gen den 10 september en dag 
ute i kulturreservatet Åsne-
byn. Här kommer man att få 
tillgång att titta i kulturbygg-
naderna, se på utställningen 
som finns i den gamla ladu-
gården. Under dagen anord-
nas även en föreläsning med 
hortonom från Hushållnings-
sällskapet, workshops, vand-
ringar i kulturlandskapet 
med antikvarie och biolog 
från Västarvet. Ytterligare 
samarbetspartners under 
denna dag är Melleruds Bi-
odlarförening samt det lo-
kala gillet. 

Biodlarföreningen kom-
mer under dagen hålla i ser-
veringen så att kaffetörstiga 
och fikasugna blir tillfreds-
ställda med något gott. 

Ung som gammal är väl-
komna till Åsnebyn. Det 
kommer att finnas aktiviteter 
både för vuxna och barn; 
tipspromenad med priser, 
möjlighet att bygga insekts-
hotell, fika i en genuin kul-
turarvsmiljö och vandringar 
i den vackra naturen via sti-
gar och spångar.
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Hembygdsvännen Gustaf på Jonsere

När jag gick i skolan
Skolböckerna ”Vill du 
läsa” och böckerna om 
Sörgården och Önnemo 
är för många välbekanta 
namn.
Idégruppen Älvan inbjuder 
till samling kring våra allra 
första skolminnen och skol-
böcker. Det sker på torsdag 
eftermiddag och på Café 
Älvan. Känslor av skolmin-
nen är blandade. Bra och 
dåliga.  Förhoppningsvis så 
har vi fått distans till de då-
liga minnena och minns med 
glädje de goda. Vilket det än 
är så kan man prata om sina 
speciella minnen.  

Många av oss minns nog 

vår första stapplande inlär-
ning av stavning, räkning 
och läsning. Nog blev en del 
av oss både luggade och ör-
filade när det inte gick som 
det skulle. Det var inte så lätt 
att börja skriva med bläck.

Först doppa bläckpennan 
med sitt speciella bläckstift i 
bläckhornet och sedan skriva 
snyggt och prydligt på ra-
derna i skrivboken.  För min 
del gjorde jag en rejäl bläck-
plump i skrivboken. Det re-
sulterade i en rungande örfil. 
Men visst minns vi också de 
första läseböckerna med de 
fina teckningarna som; Mor 
är rar, Far ror, Den store 
skräddaren och den lilla 

mannen och mycket, mycket 
annat.  Elsa Beskow och 
Herman Siegvalds ”Vill du 
läsa?” för första och andra 
skolåret är så vackra med alla 
fina bilder i svart-vitt och 
färg. 

Skoldagen började oftast 
med psalmsång och någon 
enkel god berättelse. Psal-
merna kunde vara ”Morgon 
mellan fjällen” eller ”Din 
klara sol går åter upp”. Vi får 
hjälp med att sjunga några av 
våra gamla skolsånger av 
Lennart Magnusson.

Margareta Larsson 

I Bolstad Prästgård blir 
det föredrag på söndag 
den 10 september om  
hembygdsvännen och 
entreprenören Gustaf 
Johansson (1907 – 1994) 
på Jonserud under Sveck-
lingebyn, Örs socken. 
Det är Bertil Landegren, 
Dals-Rostock som berättar 
om sin fosterfar Gustaf på 
Jonsere som var en stor me-
cenat inom förenings- och 
kulturlivet i Melleruds kom-
mun. Han bekostade Kroppe-
fjällsboken till stora delar 

och köpte Carl-Oscar Borgs 
berömda tavla Dalaborgs 
förstöring som han skänkte 
till Melleruds kommun. 
Aron Gerles tavla med häs-
tarna från Svalungebyn gav 
han till Melleruds hem-
bygdsförening. 

Gustaf på Jonsere hjälpte 
många ekonomiskt men ver-
kade i det tysta för sådan var 
hans personlighet, att verka 
men inte synas. Han gav ge-
nerösa bidrag till Svenska 
kyrkan och alla som behövde 
hjälp. Släktingen Bertil Lan-

degren tog han hand om 
tillsammans med sin syster 
Elisabet när dennes föräldrar 
dog i unga år. 

Gustaf Johansson var en 
tidig entreprenör i Dalsland. 
Han drev bolagen Melleruds 
Brunnsborrning (med fyra 
borrmaskiner varav en var 
fast stationerad i Strömstad, 
en i Norge och en i Dalsland), 
Melleruds Schaktmaskiner 
och Melleruds Grävbolag, 
köpte och sålde grus och te-
gelrör och drev föräldragår-
den Jonserud. 

På Jonserud bodde han 
med sin ogifta syster Elisabet 
som var hans avlönade hus-
hållerska och skötte mark-
tjänsten åt honom inklusive 
telefonpassning. Det var 
många som fick sin försörj-
ning genom hans företags-
verksamhet. 

Föredragshållaren Bertil 
Landegren är ett välkänt 
namn inom dalsländsk släkt-
forskning och styrelseleda-
mot av Bolstads Prästgårds 
Vänner. 
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HELGÖPPET 9 - 10 september           
Lördag     10-14       Söndag     11-14

Sapphultsgatan 6 - 8
464 34 MELLERUD
Telefon: 0530 - 444 40

Vi har lagerbilar för omgående leverans!

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

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Ett stort tack 
till alla underbara människor som 
med blommor och kramar önskat 

lycka till med övertagandet 
av skoaffären

Camilla

Kanalyran firar 50 år
2018 fyller Kanalyran 50 
år. Den första yran hölls 
1968 med anledning av att 
Dalslands Kanal då fyllde 
100 år.
Jubileet kommer att firas re-
jält 6-8 juli. Det blir en 
Kanal yra som bygger vidare 
på de senaste årens modell, 
men med lite nytänkt kring 
vissa programpunkter. Det 
kommer också att, förutom 
de lokala grupperna, bjudas 
på några artister eller grupper 
av det mer kända slaget. Pla-
neringen har börjat i veckan 
och hur det hela kommer att 
se ut presenteras efter års-
skiftet.

Under hösten kommer 
Melleruds Nyheter att ha en 
serie artiklar om de gångna 
50 årens Kanalyror. Det blir 
tillbakablickar och intervjuer 
med dem som var med och 
arrangerade då.

Bästa Kanalyreminnet
Men vi vill också ha dina 
minnen från de år som gått. 
Vad är ditt bästa Kanalyre-
minne? Skriv och berätta för 
oss. Vi kommer att publicera 
några av historierna under 
hösten.

Du kanske också har någon 
bra bild från de gamla yror-
na? Du får gärna skicka in 

någon eller några till oss. 
Skriv en liten rad om vem 
som tog den, vilket år den 
togs och vilka som är med på 
den. Vi kommer även att 
publicera ett urval av de in-
skickade bilderna.

Du skickar både texter och 
bilder till susanne@melle-
rudsnyheter.se 

Om det handlar om pap-
persbilder kan du lämna in 
dem på redaktionen. Lämna 
ditt namn och adress så att du 
får tillbaka bilden.

 Lars Nilsson,  
kultur- och fritidsutvecklare 

informationsansvarig
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Vår kära

Vera Jacobsson
* 14 december 1933

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Brålanda 25 augusti 2017

Lisbeth och Mats
Torgny

Morgan och Carina
Roger och Katarina

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut

All smärta den är borta
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor

För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor

Begravningsakten äger rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på en gåva till
Reumatikerförbundet pg.
900319-5.
Blixt Begravningsbyrå.

Vår älskade 
Make, Pappa
Son och Bror

Robert
Ottosson

* 19 mars 1975

har för tidigt lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Trollhättan
19 augusti 2017

KRISTIN
Ester, Majken

Mamma och Pappa
Martin och Karin
Maria och Arben
Släkt och vänner

Världens bästa Pappa
Alltid älskad
Alltid saknad

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Tunhems
kyrka torsdagen den 14
september klockan 12.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Valfri klädsel.
Blixt Begravningsbyrå.

Varmt tack
till alla som hedrat  

minnet av vår älskade

Lars-Erik Rudell
i samband med hans 

bortgång.
KRISTINA

Barnen med sina familjer

Vår älskade mamma

Mercedes  
Camacho Peña 

* 16 maj 1955
har stilla somnat in

20 augusti 2017
Javier och Kim

Alexander, Bella, Leo
Rodrigo och Elin
Victor, Benjamin

Dionisio
Mariana och Martin

Emilia, Frank
Mikaela och Thomas
Felicia, Mio, Ludvig
Martina och Fredrik

Juan, Dylan, Tuva-Lisa
Det sägs att ovan molnen 

är himlen alltid blå. 
Men det kan vara svårt att 
tro när man ingen ser den. 

Och det sägs att efter regnet 
kommer solen fram igen...

Det sägs att det finns alltid 
någonting bra i det som sker. 

Och tron är ofta den som  
ger oss styrka.

B. Afzelius
Avskedscermonin äger rum 
fredag 15 september kl. 13.00 
i Kyrkstugan, Skållerud. Tänk 
gärna på Hjärtebarnsfonden 
gåvotelefon 08-442 46 50.

SORGTACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Sundals Ryrs kyrka 
för Gunnar Karlsson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Barbro Mag-
nusson ”Air” – J.S. Bach. 
Officiant var Anette Jarsved 
Carlson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
251. Man lyssnade också på 
”Amazing grace”, framförd 
på panflöjt, ”Strövtåg i hem-
bygden” – Mando Diao, 
”Eternal Love” – M. Carls-
son och ”You raise me up” – 
J. Groban. Som avslutnings-
musik spelades ”Tröstevisa” 
- B. Andersson. Avsked togs 
av familj, släkt och många 
vänner under toner till ”Time 
to say goodbye”, spelad på 
panflöjt. Koret var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Gunnar. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Gunnar Udd. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Anders Fredriksson 
”Bridge over troubled wa-
ter”. Officiant var komminis-

ter Lena Hildén och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
248 och 235. Anders Fre-
driksson sjöng solo ”Ljus och 
värme” och ”Ta mig till ha-
vet” Avsked togs av familj, 
släkt och vänner. Som avslut-
ningsmusik spelades ” Ama-
zing grace”. Koret var vack-
ert dekorerat med blommor 
till minnet av Gunnar.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans hus, Mel-
lerud för Sara Jansson. Som 
inledning på akten spelades 
”Brusa högre lilla å” av Björn 
J:son Lindh på CD. Officiant 
var kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson. Anders Fre-
driksson var kyrkomusiker 
och spelade psalmerna 249, 
248 och 297. Jan Berglöv 
spelade gitarr och sjöng solo 
”Jag har hört om en stad ovan 
molnen” och ”Pärleporten”. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Time to say goodbye” 
på CD. Koret var vackert 
dekorerat med blommor i 
vackra färger till minnet av 
Sara.

Grattis på 5-årsdagen Elvin.
önskar mormor & Peter

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår startar. Sönd 11 
Gudstj. Tommy Pettersson, 
församlingsmöte. Tisd 10 
Bönedag i Halden - anmälan.
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gudstj., Anja Wändal, kyrk-
kaffe. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons

ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Sönd 
11 Gudstj. Besök av Stani-
slaw Gawel, Chevra, info om 
Israel. Ssk. Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats, stickcafé 
och kvällsmacka. Torsd 15 
Kongogruppen. Lörd 10 
Bygdefest i Brålanda. Kaffe 

& våffla i Equmeniakyrkan. 
Sönd 11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. Sönd 14 Gudstj. 
m nattv. i Gestads missions-
hus. Sigward K.
Brålanda: Onsd 19 Inskriv-
ning av årets konfirmander 
från hela pastoratet i Brålan-
da fsh. Fred 14.30 Nattv. på 
Servicehuset. Thomas Holm-
ström. Sönd 14 Utflyktskyr-
kan, samling vid fsh. för av-

färd till Kroppefjäll. Mer info 
finns på pastorsexpeditionens 
telefonsvarare och Facebook 
några dagar i förväg. Månd 
12 Middagsbön. 12.15-13.30 
Lunch i fsh. 17-19 Kulturca-
fé i fsh. Tisd 19 Veckomässa 
i fsh. Thomas Holmström. 
19.45 Storsamling Efesier-
brevet. 
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkkaffe. 
Kyrkbil 308 70. Onsd (13/9) 
15 Sundals-Ryrs kyrkliga 
Syförening hos Elisabeth Jo-
hansson. Almgatan 162.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch till självkostnads-
pris i Bygdegården i samar-
bete med LRF. 11.30 ”Tid för 
eftertanke”. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkan. Sig-
ward K. Servering. 
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. m konfirmandin-
skrivning. Lennart Staaf. 
Onsd 19 Församlingsafton i 
fsh. Nomineringsgrupperna 
presenterar sina program 
inför kyrkovalet. Kaffe och 
andakt. Torsd (14/9) 13 De 
äldres utfärd. Vi besöker 
Vänersnäs kyrka. Kaffe och 
andakt. Anmälan till Lennart. 
Tel. 26 23 61 senast 8 sep.

model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

1/2 priset på par två

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 20 augusti – 31 oktober 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens bågar

  

Följ oss på

Orädd bäver

Sven Johansson från Håverud mötte en orädd bäver under en av sina 
promenader längs Lilla Spåret en tidig morgon i början av augusti. ”Den 
satt kvar och åt medan jag stod två meter från den. Det var fantastiskt”, 
säger Sven som också tagit den fina bilden.

Vår glada och positiva 
arbetskamrat

Christina 
Örtenblad

har lämnat oss i sorg och 
stor saknad.

Arbetskamraterna på

VTD i Mellerud
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Valet till stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är stif-
tets högsta beslutande 
organ som tar beslut i 
övergripande- och prici-
piella ärenden. Detta är 
ett politiskt val.
Evert Magnusson (S), Mel-
lerud slutar i stiftsfullmäkti-
ge efter 30 år, varav tolv år i 
styrelsen. Evert har varit 
förstanamn på socialdemo-
kraternas lista i tre mandat-
perioder. I socialdemokrater-
nas val till stiftsfullmäktige 
2017 hittar vi Reine Dalman, 
Åsensbruk som förstanamn. 
Övriga namn är Cecilia Gus-
tafsson, Åmål, Uno Call, 
Ödeborg och Inga Engström, 
Ånimskog.

Evert ingår i stiftsfullmäk-
tige och stiftsstyrelsen fram 
till årsskiftet. 

– Vi är tio personer totalt i 
stiftsstyrelsen, varav två är 
dalslänningar; Anna-Lena 
Forsdahl (C) från Dals Ed 
och jag, säger Evert.

I stiftsfullmäktige ingår 

Kyrkovalet 2017

Evert Magnusson slutar i stiftsfull-
mäktige efter 30 år, varav tolv år 
i styrelsen.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och beslutar i 
principiella ärenden och övergripande ärenden av stor betydelse för 
stiftets verksamhet. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år. I 
september 2013 genomfördes kyrkoval för mandatperioden 2014-2017. 
Stiftsfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet, 
budget, kyrkoavgift och årsredovisningens resultat och balansräkning 
samt beslutar om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens och egendoms-
nämndens ledamöter. Stiftsfullmäktige beslutar om inrättande av 
nämnder och deras verksamhet.

Källa: svenskakyrkan.se

FAKTA STIFTSFULLMÄKTIGE

Opolitiskt val för pastoratets bästa

Fyra av namnen på samlingslistan för valet till kyrkofullmäktige. Från vänster: Peter Ljungdahl, Holm, Karin Nodin, Bolstad, Anders Perme, Ör och 
Mauri Simsson, Skållerud.

Viktiga punkter
Melleruds pastorat har ett 
flertal punkter som man job-
bar för:

• Arbeta för en hållbar ut-
veckling och förvaltning av 
kyrkans verksamheter

• Vårda vårt kulturarv. Ett 
stort åtagande. Exempelvis 
kostade ett nytt tak på Bol-
stad kyrka cirka fem miljoner 
kronor. Melleruds pastorat 
omsätter cirka 28 miljoner 
kronor årligen.

• Levandegöra kyrkans 
verksamheter, till exempel 
utöka barnverksamheten och 
utveckla ungdomsverksam-
heten.

• Fokusera på samvaro för 
vuxna och äldre. Ett exempel 
är onsdagsluncherna som är 
mycket populära.

• Möjliggöra för enskildas 
engagemang, framför allt i 
församlingsarbetet. Såsom 
enskilda hembesök eller 
baka i köket.

• Kyrkans sociala engage-
mang genom diakoni/med-
mänsklighet.

• Kyrkan ska finnas för sina 
medlemmar i både glädje och 
sorg.

• Ekonomi i balans under 
kommande mandatperiod. 
Målet är att inte höja kyrko-
avgiften under 2018.

Sänka kostnaderna
– Under flera år har vi gått 
minus. Vi jobbar för att sänka 

kostnaderna, främst genom 
att se över fastighetsbestån-
det, berättar Perme.

Peter Ljungdahl, tvåa på 
listan, framhåller att man vill 
behålla befintlig personal 
och  bibehålla/utveckla en 
hållbar verksamhet.

– Det är viktigt att värna 
om kyrkans värdegrunder, 
understryker Ljungdahl.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Melleruds pastorat:
1. AnnChristine Ivarsson, Skållerud
2. Peter Ljungdahl, Holm
3. Anders Perme, Ör
4. Inger May Grimheden, Ör
5. Karin Nodin, Bolstad
6. Torgny Thelander, Skållerud
7. Reine Dalman, Skållerud
8. Helge Magnusson, Bolstad
9. Christine Andersson, Holm
10. Ann-Christine Andersson, Holm
11. Lennart Magnusson, Holm
12. Jan Berglöv, Holm
13. Asbjörn Andersson, Skållerud
14. Carina Walterlin, Holm
15. Ingvar Lisius, Holm
16. Sara Petersson, Holm
17. Andreas Jonsson, Holm
18. Gunilla Kärnestedt, Skållerud
19. Maria Larsson, Holm
20. Stig Larsson, Ör
21. Georg Eriksson, Holm
22. Thomas Hagman, Holm
23. Margareta Wårlén, Skållerud
24. Jan Carlsson, Ör
25. Susanne Björk Jensen, Bolstad
26. Evert Magnusson, Holm
27. Johan Lorentzon, Bolstad
28. Jörgen Eriksson, Bolstad
29. Inger Råberg, Skållerud
30. Per Eriksson, Ör
31. Jan Olsson, Holm
32. Mauri Simsson, Skållerud
33. Lars Olof Andersson, Bolstad
34. Harald Ericson, Bolstad
35. Katarina Norgren, Bolstad
36. Jeanette Kraft, Holm
37. Anne Andersson, Holm
38. Sture Torstensson, Skållerud
39. Elin Martinson, Holm
40. Martin Eriksson, Ör
41. Birgitta Ottosson, Skållerud
42. Kerstin Andersson, Skållerud
43. Christina Andersson, Ör

VAL TILL 
KYRKO-

FULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige består av 
25 ledamöter plus ersättare. 
Kyrkofullmäktige förrättar val av 
valnämnd, revisorer, kyrkoråd och 
församlingsråd (Bolstad, Holm, 
Skållerud och Ör). 
Ledamöter och ersättare i för-
samlingsråden har nominerats på 
församlingsmöten.

FAKTA

Hon är yngst 
på listan

Carina ”Cina” Walterlin, 
33, är yngst på Melleruds 
pastorats samlingslista 
till kyrkofullmäktige. Hon 
är 14:e namnet på listan.
Cina arbetar till vardags som 
församlingsassistent i Kyr-
kans hus och har därmed en 
bra insyn i verksamheten.

– Det är viktigt att kyrkan 
finns, den har stor betydelse 
i samhället. Jag vill jobba för 
en öppen kyrka för alla. Vi 
behöver vara ute och visa 
oss, syns vi inte så finns vi 
inte, säger Cina.

Hon understryker vikten 
av att fånga upp ungdomar så 
att de får bra värderingar i 
livet.

– Vår specialitet i Mellerud 
är dop och konfirmationer, 
det är vi superbra på. Men 
efter konfirmationen gör det 
ett jättehopp och vi får vara 
glada om de återvänder för 
att gifta sig, säger hon.

Kyrkan har anordnat akti-
viteter för ungdomsgrupper i 
Bolstad och Skållerud och 
från och med förra onsdagen 
finns en ungdomsgrupp även 
i Kyrkans hus som konfir-
mandledarna håller i.

– Vi ska ha ungdomsmässa 
en gång i månaden, det är ett 
sätt att fånga upp ungdomar 

Yngst på listan är ”Cina” Walterlin.

När det gäller valet till 
kyrkofullmäktige har 
Melleruds pastorat satt 
samman en samlingslista 
med 43 namn. Valet är 
helt opolitiskt med målet 
att arbeta för pastoratets 
bästa  – oavsett vilket parti 
ledmötena tillhör.
– Vi vill inte politisera arbe-
tet, utan arbeta för samver-
kan och pastoratets bästa. 
Det är ju vi som har närheten 
till våra medlemmar och 
verksamheten, säger Anders 
Perme, tredje namnet på lis-
tan.

– Det som kommer från 
stiftet och kyrkorådet verk-
ställer vi på lokal nivå, för-
klarar Karin Nodin, femte 
namnet på listan.

När du ska rösta så kan du 
kryssa i tre namn på sam-
lingslistan. Tänk på att du 
kan kryssa oberoende på 
platsen på listan.

i konfirmandåldern. Cina 
påtalar också vikten av att 
använda kyrkorna mer.

– Man kan till exempel 
införa mer musik i våra verk-
samheter. Jag vill påverka 
det jag kan och den största 
utmaningen är åldersglappet, 
säger Cina.

Ett annat nytt namn på 
listan som håller ner medel-
åldern är 42-åriga diakonias-
sistenten Sara Petersson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

fullmäktige är opolitisk. Här 
toppar AnnChristine Ivars-
son, Skållerud, följd av Peter 
Ljungdahl, Holm, Anders 
Perme, Ör, Inger May Grim-
heden, Ör och Karin Nodin, 
Bolstad.

– Viktiga frågor är en sats-
ning på barn och ungdomar. 
Det finns cirka 400 konfir-
mandledare runt om som gör 
ett fantastiskt arbete, vi 
måste vara rädda om den 
gruppen och rekrytera fler i 
framtiden. Det är viktigt att 
stimulera konfirmandledar-
na som kan vara en grupp att 
få till studier, till exempelvis  
till församlingspedagoger, 
diakoner och prästtjänster. 
Det diakonala arbetet är väl-
digt viktigt, liksom integra-
tionsarbetet i samarbete med 
kommunen, understryker 
Evert.

Lokala insatser
Nya biskopen Sören Dalevi 
vill föra ut idéer om lokala 
insatser för både unga som 
gamla. Det ska bli lättare att 
utbilda sig till exempelvis 
församlingsassistent och 
möjligheten till distansut-
bildning bör utökas. 

Dalsland är ett av sex kon-
trakt i stiftet. 

Evert framhåller vikten av 
att stiftet ger stöd till de olika 
verksamheterna ute på fältet. 
Allt ska inte likriktas från 

stiftet, utan de olika kontrak-
ten/pastoraten ska med stöd 
från stiftet utveckla det som 
känns bra just i det lokala 
området. En utveckling av 
församlingslivet är en annan 
viktig punkt.

Fånga upp ungdomarna
– Vi är med och stöttar att 
kyrkan ska jobba mer lokalt, 
vi måste bli bättre på att 
fånga upp ungdomarna efter 
konfirmationen. Fast det 
finns fler konfirmander på 
landsbygden än i städerna, 
det är en trend i hela Sverige, 
säger Evert.

Han nämner också vikten 
av att undehålla alla fastig-
heter, det finns cirka 900 i 
hela stiftet. Det ska göras 
vård- och underhållsplaner i 
varje pastorat.

– Vi driver på detta. Vi har 
satsat pengar så att det finns 
fyra fastighetsingenjörer ute 
på fältet, förklarar Evert.

I Melleruds pastorat finns 
flera fastigheter ute till för-
säljning, bland annat Bol-
stads- och Örs församlings-
hem samt Skålleruds 
prästgård.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

totalt 65 ledamöter, en 
minskning från tidigare 81.

– Det är viktigt att Dals-
land finns representerade, vi 
är ett av de mindre stiftena 
men har ändå haft förhållan-
devis många ledamöter.

Kyrkofullmäktige

Melleruds pastorats sam-
lingslista för valet till kyrko-
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Några platser kvar 
på yrkesutbildning

Stenebyskolan i Dals 
Långed har fortfarande 
ett par platser lediga på 
den fina YH-utbildningen 
till möbeltapetserare.

Det är en av de tre hantverks-
yrken man kan lära sig på 
Stenebyskolan. Utbildning-
en ges i exklusiva och små 
klasser med hands-on läran-
de. Man lär sig gamla och nya 

Det finns fortfarande några platser kvar på den tvååriga YH-utbildningen 
till möbeltapetserare på Stenebyskolan i Dals Långed. En kort tid till  har 
man chansen att haka på. 

Avgiftsfria kurser för alla nyfikna
Kulturskolan i Mellerud 
har fått nästan 300 000 
kronor från statens kul-
turråd och kan under läs-
året 2017/2018 erbjuda av-
giftsfria kurser för vuxna, 
barn och ungdomar som 
vill prova något nytt. Kul-
tur för alla är satsningens 
röda tråd.
Svenska staten har satsat 100 
miljoner kronor för att prova 
nytt inom kulturens område. 
Melleruds kulturskola var en 
av många skolor som skick-
ade in en ansökan om stöd 
och fick till alla engagerades 
stora glädje ett positivt be-
sked.

Oväntade förmågor?
Cirka 300 000 kronor gör det 
möjligt att ge avgiftsfria kur-
ser utöver den ordinarie 
kulturskoleundervisningen.

 Kursen ”Gehör för vuxna” 
riktar sig till personer som 
anar en musiker inom sig men 
kanske aldrig har provat.

– Här får man vid tolv träf-
far lära sig grunderna i not-
läsning, att sjunga prima 
vista, alltså sjunga från bla-
det och lära sig känna igen 
ackord och intervaller, berät-
tar Renske Spek och Maria 
Jakobsson som är ledare för 
kursen. Renske har studerat 
slagverk och dirigering i 
Holland, Maria är utbildad 
violinist i Norge.

På Kulturskolan i Mellerud står glädjen högt i tak. Under läsåret 2017/2018 ges avgiftsfria kurser, utöver den ordinarie undervisningen,  för den 
som vill prova något nytt.

Ja till utökad budget
för sporthallsbygget

Förra onsdagen, 30 au-
gusti, hölls ett extrainsatt 
kommunfullmäktigemöte 
i Tingshuset i Mellerud. 
Det beslutades att utöka 
2017 års investeringsbud-
get med sex miljoner kro-
nor, från 14 till 20 miljoner 
för till- och utbyggnaden 
av Rådahallen.
Ett flertal ledamöter äntrade 
talarstolen i detta ärende: 
Tommy W Johansson (S) 
yrkade bifall  till kommun-
styrelsens förslag att utöka 
budgeten och menade att 
beslutet om en budget på 14 
miljoner som ursprungligen 
togs hängde samman med de 
pengar kommunen fick för 
integration av nyanlända. 

– Sport är en viktig bit i det 
arbetet och det tillägg som nu 
får göras är till för åtgärder 
på den befintliga fastigheten 
som ändå fått vidtas inom 
några år och de pengar som 
investeras på en utbyggnad 
av gymet att komma tillbaka 
till kommunen i form av 
hyresintäkter, sade Johans-
son.

SD emot
Ulf Rexefjord (SD) vände 
sig emot satsningen och sade 
att det inte beror på att SD 

inte ser värdet av en större 
sporthall, utan att man tycker 
det är viktigare att spara 
pengar till äldreboendet och 
att kostnaderna för invand-
ringen är osäker, att den be-
tyder ökade kostnader både  
för kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämn-
den. SD vill tillämpa försik-
tighetsprincipen och 
Rexefjord yrkade avslag på 
förslaget att utöka inves-
terinsgbudgeten.

Daniel Jensen (KD), 
tyckte att de 20 miljonerna är 
väl investerade pengar. Han 
påpekade att ytorna som 
fanns i Rådahallen är de-
samma idag som 1979 när 
hallen invigdes, att det är 
svårt att få tider och att man 
inte kan förvänta sig att skol-
barn ska gå dit efter klockan 
23.

Gunnar Karlsson (C) påpe-
kade att det finns många fler 
idrotter representerade i hal-
len idag än någonsin tidigare 
och nämnde bland annat 
framgångsrika lag i futsal, 
badminton och handboll som 
är en stolthet för melleruds-
borna. Gunnar Karlsson 
tyckte att utbyggnaden av 
sporthallen är ett ypperligt 
tillfälle att ge tillbaka något 
till medborgarna. Han påpe-

kade att skola, vård och om-
sorg finansieras av skatte-
pengar och att ett attraktivt 
Mellerud ökar antalet skat-
tebetalare.

En omröstning vidtog där 
förslaget till utökad investe-
ringsbudget bifölls av samt-
liga partier utom Sverigede-
mokraterna som reserverade 
sig mot beslutet.

Taxor
Andra ärenden på dagord-
ningen handlade om taxor 
och tillsynsavgifter för e-ci-
garetter och påfyllnadsbe-
hållare, taxor för spolning 
och filmning av vatten- och 
avloppsledningar anslutna 
till det kommunala lednings-
nätet och taxa för före-
tagstomter.

När det gäller företagstom-
terna finns för första gången 
en fast taxa och det är slut 
med förhandlingar vid varje 
försäljning. Längs E 45, när-
mast vägen kostar tomterna 
50 kronor/kvadratmeter. 
Andra tomtraden vid E 45 35 
kronor/kvadratmeter, övriga 
företagstomter i Melleruds 
kommun kostar 10 kronor/
kvadratmeter.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Högt i tak
Kursen ”Balett för vuxna” 
kombinerar artisteri och fy-
sisk aktivitet och de som 
provade vuxenbaletten un-
der ett testtillfälle i våras var 
lyriska.

– Vi har högt i tak och alla 
jobbar utifrån sina egna per-
sonliga förutsättningar, sä-
ger Mattias Wargbo som är 
ledare för kursen. 

Mattias är utbildad på es-

tetlinje och på dansskolan 
Dansa i Falun.

Småbarn och rytmer
I kursen ”Sång och rytmik 
för barn mellan två och fyra 
år med föräldrar” kommer 
man tillsammans med cel-
listen Klara Skogqvist och 
violinisten Maria Jakobsson 
att sjunga och ha kul tillsam-
mans. Det behövs inga för-
kunskaper.

Det blir också en kurs i att 
spela afrikansk trumma, 
Djembe, under ledning av 
slagverkaren Renske Spek 
som fått sin afrikanska ut-
bildning av bland andra Ali 
N´Diayje Rose. Den som 
gillar dessa rytmer har hittat 
hem här. 

Spela tillsammans
Kurs i kammarmusik, grupp-
spel och liten ensemble ges 

under en helg, fredag, lördag 
och söndag. 

Den ger möjlighet att pro-
va på att spela tillsammans 
med andra under ledning av 
kursledarna Clas-Göran 
Jansson, violinist och riks-
spelman, Lars Pihlström gi-
tarrist, Peter Söderlund, 
tvärflöjtist, Klara Skogqvist, 
cellist och Cici Albinsson, 
valthornist. 

Det kommer att spelas 

folkmusik, pop, klassiskt 
och jazz. Kursen välkomnar 
både vuxna och ungdomar.

Projekt Stinsen
Musikläraren Jonathan 
Bryntesson kommer att fin-
nas på Ungdomshuset Stin-
sen en kväll i veckan och 
hålla i musikaliska kvällar 
för tjejer.

– Vi vill träffa ungdomar 
som annars inte är här på 
Kulturskolan. På Stinsen 
kommer vi att spela elgitarr, 
bas och jobba i studio, berät-
tar Jonathan.

Under rubriken ”Kulår” 
vill kulturskolan också nå 
alla elever i årskurs två. 

– Hur vi gör det beror på 
hur skolorna tar emot detta, 
vi får vi se var det landar, 
säger rektor Clas Göran 
Jansson.

Samtliga avgiftsfria kurser 
kommer att starta i slutet av 
september och pågår läsåret 
2017/ 2018. Först till kvarn 
gäller.

– Dessa avgiftsfria kort-
kurser tränger ut den vanliga 
kulturskoleundervisningen. 
Kortkurserna sker endast 
under höstterminen 2017/
vårterminen 2018 och finan-
sieras med stasbidraget, un-
derstryker Clas- Göran Jans-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

stoppningstekniker, att ar-
beta i skinn och textil. 

– Vi tänker att det är en 
intressant utbildning för den 
som kanske är mitt i livet och 
vill lära sig något nytt – 
jobba med händerna eller 
utveckla en hobby. Det är ju 
ett fantastiskt återbruk att ta 
vara på gamla saker och re-
novera dem, säger Bodil 
Söderlund Davidson, kom-
munikatör på Stenebyskolan. 

Vägg i vägg med tapetse-
rarna finns utbildningarna  
till finsnickare och möbelres-
tauratör. Man har därigenom  
många kompetenser samlade 
och lär sig även delar av deras 
yrken under utbildningen 
som är tvåårig och på heltid. 

– Från Melleruds kommun 
är det ju fullt pendlingspart  
och det är ganska fantastiskt 
att denna typ av utbildning 
finns så nära. YH-utbildning 
är dessutom gratis, studieme-
delsberättigad och har inga 
speciella förkunskapsprov 
förutom gymnasiebetyg eller 
motsvarande, berättar Bodil 
Söderlund Davidson.

Kursen har alltså redan 
börjat, men studenter kan 
fortfarande haka på och 
komma in i gruppen en kort 
tid till. 
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Duschkampanj i Rådahallen

Erica Olsson och Nathalie Udd Björklund, två av de anställda på Råda-
hallen.

Under vecka 37 och 38 jobbar Rådahallen intensivt med 
en duschkampanj, den ska sedan pågå resten av året. 
Många tror felaktigt att det räcker att blöta ner sig och 
inte tvätta sig med tvål innan bad.

Du kan låna duschmössa gratis (den genomskinliga engångsmössan) 
eller köpa lite fräsigare och mer färgglada modeller.

– Tvätta kropp och hår med 
tvål och schampo för att få bort 
lösa hårstrån, hudavlagringar, 
smink och rester av hårproduk-
ter.

– Duscha UTAN baddräkt, bi-
kini och badbyxor innan bad. Vid 
dusch med badkläderna på 
samlas all smuts i dessa och 
följer med ner i vattnet.

– Vill man absolut inte tvätta 
håret så går det bra att använda 
badmössa eller duschmössa. 

– Om du tvättar dig ordentlig 
före badet så luktar din hud och 
ditt hår inte klor efteråt. Klorlukt 
på kroppen beror nämligen på 
att du inte var tillräckligt ren 
innan du gick i bassängen.

TÄNK PÅ:

Festlig invigning och rally
I lördags var det invigning 
av BDS nya butikslokal i 
Mellerud och samtidigt 
var det veteranbilsrally.
Framför BDS lokaler fanns 

hoppborg för barnen, serve-
ring av kaffe och varmkorv  
plus flera utställare med bilen 
i fokus.

Bengt Aronsson, som dri-

ver butiken och hans an-
ställda, Peter Karlsson och 
Camilla Alexandersson hade 
haft händerna fulla med alla 
förberedelser och de fick 

Bengt Aronsson, flankerad av Susanne Leandersson och Mats Wilhelmsson från BDS, som hade idel lovord 
för butiken i Mellerud.

Både ung och äldre roade sig hos BDS i lördags. Bland annat med en 
tipspromenad.

Det var en jämn ström av kunder i butiken under dagen. Peter Karlsson 
hade fullt upp.

Melleruds Ridklubb var på plats och erbjöd ridning för barnen. Det var populärt bland annat hos Alva och 
Oskar Pettersson från Gatan i Ör. Ridläraren Eirin Nyqvist och Kimberly Johnsson ledde hästarna.Gunnar Landegren skickade iväg ekipagen i Veteran Classic Dalslands veteranbilsrally som gick till Dalbergså.

Personalen har beslutat att ha 
kampanjen i förebyggande 
syfte, då värdena i bassängen 
är bra. Men minskad kloran-
vändning innebär bättre 
badmiljö och bättre arbets-
miljö för personalen.

– Vi vill behålla våra vär-
den eller allra helst sänka 
dem. Det är en trend i Sve-
rige med sådana här dusch-
kampanjer, förklarar Natha-
lie Udd Björklund.

Om du inte duschar innan  

gare duschmössor att köpa.
Dessutom är duschdrape-

rier uppsatta i duscharna, bra 
för den som är blyg.

Valet av material på bad-
kläder är också viktigt.

– Det ska vara riktiga bad-
kläder, inte tillverkade i 
bomull eftersom de tätar och 

förstör filtren i bassängen. Så 
kallad burkini är också god-
känt, det har vi flera som 
använder här. Så länge man 
använder rätt material är det 
helt godkänt, säger Nathalie.

Hon understryker att många 
är jätteduktiga på att duscha 
och tvätta håret innan badet.

– Men fler behöver bli 
bättre.

Kalsonger under badbyx-
orna är självklart inte okej. 
För några år sedan var detta 
en modefluga, men idag är 
det inte lika vanligt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

badet finns svett, deodorant, 
smuts och urin kvar på krop-
pen. Om du tvättar dig or-
dentlig före badet så luktar 
din hud och hår inte klor ef-
teråt. Klorlukt på kroppen 
beror nämligen på att du inte 
var tillräckligt ren innan du 
gick i bassängen.

Enligt en undersökning 
kan en otvättad person jäm-
föras med 100 tvättade per-
soner när det gäller ner-
smutsningen i bassängen.

Rådahallen kommer att ha 
kontrollanter i duscharna, så 
kallade ”duschpoliser”.

– Vi har satt upp behållare 
med duschtvål i duscharna, 
så det ska vara enkelt att 
tvätta sig. Vi delar också ut 
gratis duschmössor (en-
gångs), för den som inte vill 
blöta ner håret, säger Erica 
Olsson.

Det finns även lite fräsi-

verkligen lön för mödan. 
Många kom och tittade på 
den nya stora luftiga butiken 
och många passade också på 
att handla då det fanns fina 
erbjudanden dagen till ära.

Även BDS konceptansva-
rige Mats Wilhelmsson hade 
rest till Mellerud från huvud-
konoret i Kista för att tillsam-
mans med affärsutvecklaren 
Susanne Leander gratulera 
Bengt. 

– Butiken här i Mellerud är 
fantastisk. Bengt är driven 
och kunnig och han brinner 
för det han gör. Det är roligt 
att se de nya fräscha loka-
lerna, de är ju mycket mer 
lättarbetade för personelen. 
Det kan inte bli bättre, be-
römde Lenader och Wil-
helmsson.

Veteran Classic Dalslands 
rally  som förlagt sin start hit, 
hade rekormånga deltagare, 
44 närmare bestämt. 

Efter starten vid BDS 
körde de förbi Holms kyrka 
och vidare förbi golfbanan 
och ner mot Dalboslätten och 
till Dalbergså där det var mål. 
Deltagarna kom från hela 

västsverige och rallyt blev 
mycket lyckat. liksom invig-
ningen på BDS.

– Efter allt jobb njuter jag 

verkligen av den här dagen, 
sade Bengt Aronsson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Lyckad sommar för veteraner

Lämmeltåget av veteran-
fordon ner till Sunnanå 
hamn varje tisdagkväll är 
slut för i år. 2017 är femte 
året som Veteran Classic 
Dalsland arrangerat sina 
populära träffar.
Gräsplanen har varit välfylld 
vid varje träff i sommar. Reg-
nat har det bara gjort vid ett 
enda tillfälle.

– Vi har haft större omsätt-
ning med nya fordon i år, de 
har kommit från Trollhättan, 
Uddevalla, Åmål, Säffle och 
Bengtsfors förutom de lokala 
bilarna, säger Jan Flink, an-
svarig för träffarna tillsam-
mans med Stig Johansson 
och Erik Pantzar Öman.

Många kommer långt inn-
an det startar vid 18-tiden. 
Redan före klockan 17 dyker 
de första bilarna upp. Träf-
farna lockar även mopeder 
och motorcyklar.

– I kväll kom det cirka 50 
bilar och minst 300 besökare. 

Vi har också haft lastbilar här 
i år, fem-sex nya som inte 
varit här förut, berättar Jan.

Vid tre av träffarna har det 
kommit över 100 fordon, 
rekordet sattes för några år 
sedan med 142 fordon..

Lasse Olsson från Melle-
rud kommer körande i sin 
rosa Cadillac från 1960.  
I passagerarsätet sitter hans 
fru Annette.

– Vi brukar vara här, det är 
trevligt. Men vi stannar 
hemma om det regnar, säger 
Lasse.

En bil som verkligen 
sticker ut är Jan Danielssons 
hemmabygge, en replika på 
en Lotus 7.

– Jag byggde den 2002-
2003 och har snart kört 2 000 
mil med den. Den har en Ford 
Mondeo-motor på 140 häs-
tar. Det ska vara fint väder när 
man kör, konstaterar Jan som 
bor i Köpmannebro.

Danske Viggo Olesen med sin BMW 250 cc från 1953, en efterkrigsmodell 
med en motor på tolv hästar.

Jan Danielsson, Köpmannebro med den egenhändigt byggda replikan, 
en Lotus 7. Den har en Ford Mondeo-motor på 140 hk.

Sven-Ingvar Andersson, Mellerud med sin unika bil – en Hudson Hornet Hollywood (tvådörrars) från 1957.

Sven Johansson från Håverud med sin Honda 500 cc från 1978. ”Jag 
köpte den som 60-årspresent för 13 år sedan”, avslöjar Sven.

Rebecca ny stationschef

21-åriga Rebecca Qvist, Mellerud, är ny stationschef på Preems anlägg-
ning i Mellerud sedan 28 augusti.

Preem i Mellerud drivs 
sedan 28 augusti av Pre-
em AB. Samtidigt utsågs 
21-åriga Rebecca Qvist till 
stationschef.
– Rekryteringen av ny ägare 
har inte börjat än, vi räknar 
med att det kommer att ta 
omkring sex månader innan 
allt är klart, säger Jack Lilja, 
Preems distriktschef.

Under tiden som stationen 
drivs av Preem kommer Re-
becca Qvist att vara stations-
chef.

– Det känns jättekul att få 
möjligheten att jobba som 
chef och få ha ansvaret för 
hela anläggningen, konstate-
rar hon och tillägger att det 
nu blir något av en omstart.

Preem har stängt ner auto-
mattvätten och planerar att 
göra arbeten i tvätthallen 
under de fem kommande 
veckorna, därefter kommer 
en helt ny tvättanläggning att 
installeras på stationen. 

Avancerade tvättprogram
Den nya tvätten innebär att 

stationen kommer att kunna 
erbjuda kunderna mer avan-
cerade tvättprogram än vad 
man tidigare kunnat göra.

– Det finns en jättepoten-
tial för anläggningen, myck-
et på grund av det fantastiska 
läget i Mellerud men framfö-
rallt på grund av medarbe-
tarna. Allt hänger ju på 
medarbetarna som möter alla 
kunder, framhåller Rebecca

Totalt består personalstyr-
ka av tio personer, varav 
flera jobbar varannan helg 
och fyra stycken inklusive 

hon själv arbetar på varda-
garna.

Rebecca är uppväxt och 
bor i Mellerud. Hennes stora 
intresse är styrketräning med 
fokus på att bygga muskler, 
vilket hon även tävlar i.

I de två sista tävlingarna 
har det gått bra. I Luciapoka-
len i Stockholm slutade hon 
elva och vid Decembercupen 
i Lund blev hon fyra.
               Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Speciell front
En mintgrön amerikanare 
med en speciell front, lockar 
till sig blickarna. Det är en 
Hudson Hornet Hollywood 
från 1957. Ägare är Sven-
Ingvar Andersson, Mellerud.

– Det är en tvådörrars. Det 
finns en till i Sverige, men 
den har fyra dörrar. Den är 
väldigt udda och tillverkades 
bara i 266 exemplar i detta 
utförandet, förklarar Sven-
Ingvar.

Han har ägt bilen i ett år, 
innan dess var den stående 
hos den tidigare ägaren, en 
profil från Älvdalen, i 20 års 
tid. Sven-Ingvar har lagt ner 
400 arbetstimmar för att få 
den i rullning.

– Jag har renoverat motorn 
och lagat rost undertill och 
sedan skruvat tillbaka dörrar 
och skärmar. Jag tänker inte 
slipa ner och lacka den i 
dagsläget, det viktigaste är 
att allt det tekniska fungerar. 
Bilen besiktades veckan 
innan midsommar och jag 
har kört 200 mil med den, 
säger Sven-Ingvar.

Efterkrigsmodell
Viggo Olesen kickar igång 
sin veteranmotorcykel, en 
BMW 250 cc från 1953. Den 
har en fantastiskt fin och 
jämn tomgång och de som 

står intill för att lyssna är 
omåttligt imponerade.

– Det är en efterkrigsmo-
dell och har en koppling till 
sidovagn. Mc:n har även en 
extra växelspak för de förare 
som mist vänsterbenet i kri-
get, då kunde den som satt i 
sidovagnen växla istället. 
Framskärmen kallas ”brand-
manshjälm” på grund av sitt 
speciella utseende.

– Jag har haft den i fyra år 
och den var i detta fina 
skicket från början, säger 
Viggo som bor i Danmark, 
men har sommarstuga i kom-
munen.

På parkeringen hittar vi 
Sven Johanssons välvårdade 
mc, en tvåcylindrig Honda 
500 cc från 1978. Sven, som 
bor i Håverud, köpte hojen 
som 60-årspresent för 13 år 
sedan.

– Det har jag aldrig ångrat, 
den går väldigt bra. Den är 
vattenkyld och det var lite 
speciellt på den tiden den 
tillverkades. Jag brukar vara 
här nästan varje tisdag, det är 
kul eftersom man träffar lika-
sinnade. Dessutom kommer 
det pärlor som den där 
BMW:n, säger Sven och 
syftar på Viggos gamla 
BMW.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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VÅR BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING 
– EN AV DE BÄSTA PÅ MARKNADEN*
Med vår Barn- och ungdomsförsäkring får ditt barn ett rejält
skydd dygnet runt. Den gäller vid både sjukdom och olycksfall,
och för olika händelser i livet, både små och stora.
*) Enligt Konsumenternas försäkringsbyrås jämförelse.
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Charlie Davidson och Bodil Söderlund Davidson bygger ett exklusivt budgethus på gården Berget i Ör. Hönorna har redan flyttat in på stället. Dottern Harriet Söderlund Davidson har en favorit bland dem. Foto: Karin Åström
– Sidan 12 –

FASTIGHETERTEMA

Bygger exklusivt budgethus
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Huset vilar på stenarna från en gammal viadukt som revs i trakten.

Allt arbete med bygget, förutom gjutning av grunden, görs av familjen. I allrummet ska det finnas plats både för middagar och olika aktiviteter.

Vissa ytterväggar ska kläs med skiffer. Andra målas med järnvitriol eller 
falu rödfärg, både röd och svart.

Bygger exklusivt budgethus på landet

Charlie, Bodil och Astrid Söderlund Davidson framför sitt husbygge som ska vara klart nästa sommar.

Charlie Davidson och Bodil Söderlund Davidson ägnar 
sedan drygt ett år tillbaka all ledig tid åt att bygga hus 
åt familjen på gården Berget i Ör. Ett egenhändigt ritat 
hus som har en tanke bakom varje detalj och en budget 
som förutsätter en massiv insats av eget arbete och 
kompetens. 
En miljon är det tänkt att det 
ska kosta. Då är inte tomten 
inräknad och allt arbete utom 
gjutningen av grunden görs 
av familjens medlemmar, 
främst Charlie.

Huset blir ett trähus, med 
råvaran tagen ur skogen strax 
intill, sågat på ”Bysåga” vid 
Bergs kullar.

– Vi använder traditionella 
material, vårt hus blir inget 
modernt monster i skogen, 
det kommer att smälta in i 
omgivningen, säger Bodil 
och Charlie.

Det mesta, från fönster, 
köksinredning, trägolv och 
granitgolv, skiffer och myck-
et annat byggmaterial  är in-
köpt på billigast tänkbara 
sätt.

– Vi har inte bestämt alla 
material på förhand utan 
köper det vi kommer över. Vi 
tänker hållbart och mycket 
material kommer till oss ge-
nom folk som hör av sig. Till 
exempel har vi fått tag i skif-
fer att klä husets ena sida med 

från en granne som hade 
skiffer nedgrävt på sina mar-
ker. Och vi handlar i byggva-
ruhusens fyndhörnor. Där 
har vi hittat både fönster, och 
badrumsinredning. Vi köper 
nästan allt material lokalt, 
säger Bodil.

Ritat tillsammans
Både Bodil och Charlie är 
designers, utbildade i Lon-
don. De har ritat tillsammans 
och byggt flera modeller av 
huset innan de bestämde hur 
det skulle se ut.

– Vi har byggt huset efter 
behov och plats. Väder-
strecken är viktiga. Man kan 
ladda ner ett program på in-
ternet och se hur solen rör sig 
för att få ut mesta möjliga 
soltimmar på rätt ställen, 
tipsar de.

Huset, på 240 kvadratme-
ter, är genomtänkt in i 
minsta detalj. Här ska man 
kunna leva, arbeta, bo och 
umgås med många vänner i 
många år. 

– Rumslighet är det Char-
lie gillar mest och han är 
väldigt bra på det, säger Bo-
dil.

Det kan många gäster på 
Upperud 9:9 vittna om. Lo-
kalerna där bär Charlies sig-
num.

Second hand
Charlie, som när han inte 
bygger arbetar som sceno-
graf vid filminspelningar, 
känner till många second-
hand-ställen och även block-
et har varit flitigt använt för 
att få material till husbygget. 

– Jag hittade en köksinred-
ning, fyra år gammal av 
dansk design i hög kvalitet, 
på blocket,till en bråkdel av 
vad ett nytt kök av samma 
kvalitet hade kostat, berättar 
han. 

Charlie tillbringade helgen 
med att köra till Malmö, 
montera ner köket och frak-
tade det hem till bygget. 

Nästa helg ska ett annat 
fynd, en vikdörr i glas som 
passar perfekt i allrummets 
myshörna, hämtas i Gnosjö.

Det tar tid

Huset ska vara färdigt nästa 
sommar, då har det gått drygt 
två år sedan grunden gjöts. 

I december 2015 rev de det 
gamla huset som fanns på 
platsen. Bodil minns sedan 

barndomen de tre gamla syst-
rar som bodde här. 

Ett innertak från det gamla 
huset, bestående av breda 
plank, blir nu golv i det nya 
husets gästrum. 

– Vi bygger ett budgethus, 
det tar tid och vi kan bara 

göra det på den här platsen 
där vi kan få hjälp av familj 
och vänner, säger hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 13ONSDAG 6 SEPTEMBER 2017

 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud/ Erikstad / Grindhult
Mindre gård söder om Mellerud med ca. 4,7 hektar mark.
 1½-plansvilla med källare. 
Ladugård med stall samt garage.
 5 rok. Boyta: 142 kvm. Mark: 47 440 kvm.
Pris: 790 000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 12/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Fagerlid / Odengatan 22
I ett lugnt villaområde på en hörntomt ligger denna välskötta villa.   
Vidbyggt garage.  Inglasat uterummet som vetter mot väst.
3 rok. Boyta: 107 kvm. Tomtareal: 679 kvm.
Pris: 875 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Skållerudsvägen 16
Charmig 1½-plansvilla i Bränna söder om Åsensbruk. 
4 rok. Boyta: 88 kvm. Tomtareal: 980 kvm.
Pris: 495 000:-

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 14/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Fagerlid / Oxgatan 31
I ett mycket attraktivt område ligger denna välvårdade enplansvilla.
På gångavstånd når man dagis, skola samt närbutik.
6 rok. Boyta: 139 kvm. Tomtareal: 949 kvm.
Pris: 1 290 000:-

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 14/9 kl. 17.00-19.00

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 7/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Ör / Svalungebyn 9
Vackert  belägen vid Götesjön ligger denna villa.
Till fastigheten hör gäststuga. 
Smakfullt prunkande trädgård.
Stora altaner i västerläge med utsikt över sjön.
4 rok. Boyta:  135 kvm.   Tomtareal: 3 020 kvm.
Pris: 2 350 000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 12/9 kl. 17.00-18.00

Allt vi säljer kan vi installera, välkomna!

Vänersborg Vassbottengatan 8 | Butiken: 0521- 65 700 | Installation/service: 
0521-65 710 Vardagar 9.30-18, lördagar 9.30-13.00 | ror-anders.se ®

Fina mässerbjudanden från:

Gilla oss på 
Facebook

MASSOR MED LEVERANTÖRER PÅ PLATS 
MED FINA MÄSSERBJUDANDEN PÅ: 
VÄRMEPUMPAR, BADRUM, VATTENRENING, 
SPA, FÖRBRÄNNINGSTOALETTER  OCH 
MYCKET MER.

HÖSTMÄSSA LÖRDAG DEN 
9 SEPTEMBER KL: 9.30-16.00
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Allt uthyrt i kvarteret Järven

Grävmaskinen har påbörjat arbetet på innergården, som kommer att 
bli fylld med blommor, en damm, gräsytor, grusgångar och uteplatser.

Fasaden på de två lägenhetshusen är vit med grågröna partier.

Väggarna är vitmålade i lägenheterna, här syns ett vardagsrum.

3 RoK, 79 kvm – 8 900 kr/mån
2 RoK 69 kvm – 7 980 kr/mån
2 RoK 42 kvm – 5 240 kr/mån
Mellbo inväntar besked om ett 
statligt bidrag för nyproduktion, 
vilket skulle innebära att hyrorna 
sänks något.
Garageplats kostar 450 kr/mån

HYRESKOSTNAD

Två gårdsprojekt igång

Ett av Mellbos två gårdsprojekt, på Storgatan 35 och 37. Innergården görs om helt och hållet och parkeringen 
kommer att asfalteras.

Melleruds Bostäder hål-
ler på med två gårdspro-
jekt som ska vara klara i 
november 2017. Ett är på 
Storgatan 35 och 37 i Mel-
lerud och ett på Klippvä-
gen 8 i Åsensbruk.
Grävmaskinen kör för fullt 
på innergården på Storgatan 
35 och 37 i Mellerud. Mell-
bos vd Hans Wikström berät-
tar att parkeringen ska asfal-
teras och ny belysning (dels 
låga så kallade pollare och 
dels höga stolpar) ska kom-
ma upp.

Anläggning av rabatter, 
främst perenner och buskar, 
ansvarar företaget Grön Ge-
staltning för. Ett cykelgarage 
planeras också.

– Vi gör om den gamla 
gården helt och hållet. Detta 
är delvis ett integrationspro-
jekt eftersom mer än 50 
procent av hyresgästerna har 
utländsk bakgrund. Vi har 
fått cirka en miljon kronor i 
bidrag till projektet,  säger 
Wikström.

När det gäller gårdsprojek-
tet i Åsensbruk ansvarar An-
nas Design för planteringar 

och anläggning av rabatter. 
Här ska en liten lekplats byg-
gas och olika sittgrupper i 
ordningsställas. En vid lek-
platsen, en för grillning, en 
för rökare med mera. Små 
planteringar kommer att vara 
insprängda mellan  sittplat-
serna.

– Vi bygger också en ute-
plats med trädäck med staket 
på tre sidor. Här får man ut-
sikt över Upperudshöljen, 
förklarar Wikström.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Samtliga 24 lägenheter 
som byggs i kvarteret 
Järven på Långgatan i 
Mellerud är nu uthyrda. 
Första spadtaget togs den 
12 december 2016 och 1 de-
cember 2017 ska allt vara 
inflyttningsklart.
Det är tolv år sedan som det 
kommunala bostadsbolaget 
Melleruds Bostäder (Mellbo) 
byggde lägenheter i Melle-
rud. Suget är stort efter hy-
resrätter och samtliga lägen-
heter är uthyrda. De åtta 
garagen år också uthyrda.

Det byggs totalt åtta små 
tvåor på 42 kvadratmeter, 
åtta stora tvåor på 69 kvadrat-
meter och åtta treor på 79 
kvadratmeter. Lägenheterna 
kommer att vara försedda 
med diskmaskin och egna 
tvättmöjligheter. Samtliga 
lägenheter har inglasad ute-
plats eller stor inglasad bal-
kong mot gården i syd- till 
västerläge.

Mellan 22 och 85 år
Hyresgästerna är mellan 22 
och 85 år gamla och medel-
åldern ligger på 58 år. I 50 
procent av lägenheterna 
kommer det att bo pensionä-
rer. Fyra lägenheter är ut-
hyrda till ungdomar, fyra lä-
genheter till barnfamiljer, 
fyra lägenheter hyrs ut till 
personer som flyttar hit från 
andra kommuner och i sex av 
lägenheterna ska det bo fa-
miljer som haft egna fastig-
heter, varav två idag hyr vil-
lor. I tre lägenheter kommer 
hyresgäster från privata hy-
resrätter och i fem lägenheter 
kommer hyresgäster från 
Mellbos egna lägenheter.

Lyckad mix
– Vi trodde från början att det 
skulle bli den här mixen, det 
känns väldigt bra. Det har 

betytt mycket att det finns 
hiss och att alla har uteplats,  
understryker Mellbos vd 
Hans Wikström.

Tre-fyra veckor innan in-
flyttningen  1 december an-
ordnar Mellbo en träff där 
samtliga hyresgäster får träf-
fas. Bland annat har de möj-
lighet att själva utforma en 
del av innergården, en grön-
yta som Mellbo inte kommer 
att plantera något på.

– Finns det intresse kan 
hyresgästerna ha egna od-
lingar där, eller kanske ha en 
boulebana, säger Wikström.

Markarbetet startar denna 

veckan. Det ska bli smala 
promenadstigar mellan 
prunkande ytor med en grund 
damm i mitten som samlar 
upp regnvatten.  Den största 
planteringen vid dammen 
kommer att ha ett 50-tal arter. 
Planeringsarbetet är i dagslä-
get ute på upphandling.

– Husen i sig är i stort sett 
klara, de sätter på fasadski-
vor på sista huset nu. Man 
håller på med innerväggarna 
och drar rör och el. Dessutom 
har gubbarna börjat måla 
invändigt. Allt går enligt 
planerna, huvudentreprenö-
ren Bertil Johansson Bygg 

har skött allt fantastiskt bra, 
berömmer Wikström.

Kunde välja själva
Hyresgästerna har själva 
kunnat välja golv- och vägg-
material i kök och badrum. I 
övrigt är väggarna vitmålade, 
utom där lägenhetsinnehava-
ren själv valt till någon annan 

färg eller fondvägg. Det har 
man dock fått bekosta själv.

Projektet hamnar på cirka 
43 miljoner kronor. Mellbo 
lånar upp 30 miljoner, resten 
finansierar man själva. Själva 
byggkostnaden ligger på  
37,1 kronor. Allt är inklusive 
moms. 

Lekplatsen vid de befint-

liga hyreshusen på Långga-
tan 32 och 34 ska ses över 
och utökas med mer lekut-
rustning. Fasaderna ska tvät-
tas av och delar av husen 
kommer att målas om under 
våre, 2018.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Vill du sälja ditt hus?

Vi har många köpklara kunder

MELLERUD - Torsgatan
Trevlig och välplanerad tegelvilla i gott skick! 
1-planshus med inredd källare, 3-4 sovrum. Altan 
delvis under tak på baksidan. Trivsamt trädgård med 
flera olika fruktträd och bärbuskar. Beläget i lugnt och 
barnvänligt område med närhet till skola och förskola. 
Vidbyggt garage med plats för en bil.

Pris 1.195.000:-

MELLERUD - Humlegatan
Trevlig 1½-plansvilla med källare. 3 rum och kök va-
rav 2 sovrum och öppen planlösning mellan kök och 
vardagsrum. Stor altan med infälld jacuzzi. Praktiskt 
och energismart uppvärmningssystem med nyare 
luft-vattenvärmepump. Fristående garage. 85 kvm. 

Pris 995.000:- 

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
Hemtrevlig villa med barnvänligt läge i Dals Rostock! 
Välskött 1½-planshus med fina, tilltalande rum och bra 
planlösning. 6 rok varav 4 sovrum. Två badrum, ett 
med bastu. Lättskött tomt med ett lugnt läge i utkanten 
av trivsamt bostadsområde och med direkt närhet till 
naturen. Fristående garage med förrådsdel. 

Pris 825.000:- 

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

www.daloc.se   0506-190 00

Våra säkraste kort

Daloc är Skandinaviens främsta tillverkare 

av säkerhets-, brand- och ljuddörrar. Våra 

dörrar används i allt från lägenheter till 

offentliga miljöer. Men vi tillverkar också 

dörrar och portar för anläggningar som 

kräver skydd utöver det vanliga. I Mellerud 

tillverkas våra allra säkraste produkter som 

t ex entrépartier i stål, högsäkerhetsdörrar 

och brandportar. Här fi nns dessutom unik 

kunskap och erfarenhet som uppskattas 

över hela världen. 

NYHET 

Entréparti 

i stål

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Paketpris på
sköna sängar

Paketpriset gäller enligt specifi kation på prisskylten. Erbjudandet om 
40% rabatt på gavel gäller endast i samband med sängköp. 

Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KÖP TILL GAVEL 40% RABATT

(Ord. pris 19 615:-)Ekens ELEMENT Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. Fastex 
Quilt bäddmadrass 180x200 cm och 4 st champagneben 
12 cm + 2 st stödben (valfri färg).

15 995:-
Ekens ELEMENT Kontinentalsäng
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Christian och Marie-Lie tar över

Från vänster: Olle Nellbro, Catrin Selenwall, Marie-Lie Vilhelmsson och Christian Johansson. Christian och Marie-Lie tog över Fastighetsbyråns kontor i Mellerud den 1 september.

I fredags den 1 september 
tog Christian Johansson 
och Marie-Lie Vilhelms-
son över Fastighetsbyrån 
i Mellerud. Kvar på kon-
toret blir mäklaren Olle 
Nellbro och mäklarassis-
tenten Catrin Selenwall, 
som drivit verksamheten 
sedan 2012. 
Christian har utbildat sig till 
fastighetsmäklare och vän-
tar bara på sin licens. Han 
har läst och kompletterat 

sin tidigare utbildning med 
juridik och fastighetsrätt. 
Han kom in i företaget på 
allvar vid årsskiftet och har 
nu köpt kontoret av Olle och 
Catrin. De nya ägarna fortsät-
ter, liksom Olle och Catrin, 
att driva verksamheten som 
franchisetagare.

– Olle och Catrin blir kvar 
som anställda och vi kommer 
att jobba vidare på samma 
sätt som tidigare, fast med 
mer personal. Vi är nu två 

mäklare och har dessutom 
konstant bemanning på kon-
toret, berättar Christian.

Han uppger sig ha känslan 
av att Fastighetsbyrån tagit 
marknadsandelar, mycket på 
grund av att kontoret alltid är 
bemannat.

– Bra tillgänglighet är vik-
tigt, man måste ha det, under-
stryker Olle, som arbetat som 
mäklare sedan 1984. Han tog 
över mellerudskontoret 
2012.

Han fortsätter:

Christian Johansson:
33 år
Bor i Mellerud
Sambo med Marie-Lie Vilhelms-
son, 27 år.
De har barnen August, snart 3 år 
och Winston, 5 månader.
Christians styrka: Har en lokal 
förankring. Kan sin marknad och 
kommun.

FAKTA

”Valuta för pengarna”

Carina Stefansson. Arkivbild.

– Huspriserna ökar i 
vårt område och det är 
positivt. Kunderna inser 
att man får valuta för 
pengarna, säger Carina 
Stefansson, Stefanssons 
Fastighetsbyrå.
Hon berättar att kunderna 
från Göteborgs- och Tre-
stadsområdet har ökat. Allt 
fler vill bosätta sig här året-
runt.

– Det är vanligt att man 
först köper ett fritidshus här, 
för att senare flytta hit för 
gott, säger Carina.

Hon understryker att det 
som lockar mest är lugnet, 

det rika utbudet av butiker, 
kultur, restauranger, natur-
upplevelser och fritidsaktivi-
teter.

– Mellerud och Dalsland 
kan erbjuda en bra livskvali-
tet, helt enkelt. Vi är ett in-
flyttningsområde idag, kon-
staterar Carina.

Norrmän, tyskar och dans-
kar lockas fortfarande av 
Dalsland, men inte i samma 
volymer som förr.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

– Jag har jobbat väldigt 
länge som mäklare och nå-
gonstans måste man ju börja 
tänka på att trappa ner. Ett bra 
sätt att göra det är att ändra 
på ägareförhållandet.

Helt rätt i tiden
– Jag är oerhört tacksam över 
att Olle och Catrin är kvar, 
Olle är ju som en mentor för 
mig. Det känns spännande, 
en jättemöjlighet för mig och 
dessutom helt rätt i tiden. 
Fastighetsmarknaden i Mel-
lerud är i en situation man 
aldrig varit med om tidigare. 
Bristen är stor på hyres- och 
bostadsrätter och det innebär 
en snabbare försäljningspro-
cess, konstaterar Christian.

Enligt Olle har fastighets-
priserna stigit markant i Mel-
lerud de sista två åren.

– En justering som borde 
skett för länge sedan. Jag har 
aldrig varit med om en så 
stark marknad som nu, säger 
han.

Både Olle och Catrin 
tycker fortfarande att det är 
roligt att arbeta i mäklarbran-
schen. Ingen av dem tror att 
det blir mindre arbete för 
dem efter ägarebytet. Catrin 
fortsätter vara ”spindeln i 
nätet” och Marie-Lie jobbar 
i snitt en dag i veckan som 

assistent det kommande året 
då hon och Christian har en 
liten son på fem månader.

– Nästa höst räknar jag 
med att jobba heltid när Win-
ston börjar på förskolan, 
förklarar Marie-Lie.

Det kommer många ung-
domar på visningarna och ett 
stort antal köpare från andra 
orter, såsom Trollhättan och 
Vänersborg. På grund av de 
fina pendlingsmöjligheterna 
kan de då behålla sina jobb.

Visning med 50 familjer
– Rekordet är en visning för 
några veckor sedan där 50 
familjer kom , avslöjar Olle.

Vad är det som gör ett ob-
jekt lockande?

– En kombination av bra 
bilder, att objektet lanseras 
på ett trevligt sätt, drönarbil-
der, idylliskt läge och att vi 
lanserar fastigheten med rätt 
utgångspris, konstaterar 
Olle.

Trycket är stort på fritids-
hus, liksom centralt belägna 
hus i Mellerud. Hus i tätorten 
står högt i kurs.

– Vi har en hektisk höst 
framför oss, ett 15-tal fastig-
heter kommer ut den när-
maste månaden, säger Chris-
tian.

Hittills under 2017 har 

kontoret haft 64-65 försälj-
ningar. Under 2016 genom-
fördes 135 fastighetsaffärer i 
Melleruds kommun, 73 av 
dem gick genom Fastighets-
byrån, upplyser Olle.

Fastighetsbyrån har lanse-
rat en app med ett mobilt 
bank-id. Via det kan man 
lägga bud dygnet runt. Mel-
lerudskontoret lanserade 
nyheten den 1 september.

Delar av kontoret ska total-
renoveras, bland annat ska 
det bli ett konferensrum och 
nytt kök.

– Men allt kommer att 
rulla på som vanligt under 
tiden, säger Christian.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Alltid efter era önskemål
FÅ MER ÄN FEM GÅNGER 

SÅ MYCKET VÄRME...

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita 
på oss när det gäller krävande projekt inom klassade ståldörrar och portar.
 Ska ni bygga nytt eller renovera er fastighet behövs ofta rejäla och bra dörrar.  
Gynna det lokala och köp närproducerade ståldörrar från Hellbergs.

BRANDDÖRRAR & SÄKERHETSDÖRRAR AV STÅL

Vårt sortiment innehåller bland annat:
• Branddörrar, säkerhetsdörrar, brandluckor
• Rostfria dörrar och luckor
• Brandskjutportar och vattentäta dörrar
• Beslag

Tel. 0530-40 000   |   www.hellbergs.se

-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Visas på Ute & Inne

#aag_industrikonsult 

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Ör – Södra Kroken 1, 2 & 3
Vacker gård belägen vid Örsjön – sjötomt! Tre f ina bostadshus, ladugård och magasin. 10,4 ha mark och 1,6 ha vat ten. 
Egen badplats med brygga. Bostadshuset, 1½ planshus. Boarea 134 m2 med 5 rok. Byggår 1981. Separat tomtarea 
898 m2. ”Gamla huset”, 1½ planshus. Boarea 75 m2 med 3 rok. Byggår 1909. ”Olles stuga”, 1 plan. 1 rok. Byggår 1857.
Pris 3.600.000 kr/bud

VISNING: Lördag 16/9 kl. 14.00 -15.00

vbg.tank@telia.com
Centralen: 0520-47 70 00 
Magnus: 070-346 12 17

Ökar vattenmängden 
i djupborrade brunnar
• Rengör dricksvattenbrunnar på landsbygden
• Rengör grävda och djupborrade brunnar
• Fasta priser

Tomas: 070-343 90 67

Allt inom bygg

tomas@dgt.se
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villapellets
Fr. 2.100 kr/pall

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

mikael@bilbudet.se

Bevara Takvård
Avdödar, rengör och förebygger påväxt

Ring
Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82  Gert Carlsson

0521-72 37 32
bjorklundsgolv.se

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  

Jobben trillar in 
hos Björklunds

I juni startade Tobias 
Björklund i Brålanda sitt 
företag Björklunds Golv 
efter att ha varit anställd 
golvläggare i Trollhättan i 
sex år.
– Jag gick en utbildning till 
golvläggare i Trollhättan och 
blev anställd på den firma jag 
praktiserade på, där stannade 
jag tills nu när jag startade 
eget, berättar han.

Friheten i att vara sin egen 
lockade och i juni startade 
han firman Björklunds Golv 
med bas på Nyponvägen i 

Brålanda. Timingen är per-
fekt för det byggs som aldrig 
förr.

– Både stora och små jobb 
trillar in. Just nu lägger jag 
golv på ett bygge i Udde-
valla. Senare i höst väntar ett 
kök och ett annat mindre 
jobb i Brålanda. Det är roligt 
med omväxling. Det är be-
kvämt att vara på ett ställe en 
längre tid och slippa plocka 
med verktygen varje dag, 
men det är också roligt med 
nya miljöer och nya männ-
iskor, tycker Tobias. 

Han lägger alla typer av 
golv och han säger att han 
gillar stora ytor. 

– Offentliga golv är en fa-
vorit, säger han.

Björklunds Golv har fått en 
rivstart. Det har varit jobb 
varje dag sedan starten, en-
dast en veckas avbrott har 
gjorts för en sedan länge 
planerad bröllopsresa. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tobias Björklund, Brålanda, driver företaget Björklunds Golv sedan i juni. Han lägger alla typer av golv och 
jobben trillar in i rask takt.

Ytterligare tre hus
Byggandet av lägenheter på 
Ängenäs fortskrider i rask 
takt. Nu byggs ytterligare tre 
hus med två lägenheter i 
varje.

Det första ska vara inflytt-

ningsklart i februari 2018. 
Lägenheterna är redan tinga-
de och flera står i kö.

– Det är åtta till tio man 
som jobbar med husen nu, så 
det går snabbt. Det är många 

som är intresserade av att 
flytta hit, det känns positivt, 
säger Benny Mattsson, Ma-
bentho AB.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ytterligare tre hus byggs på Ängenäs. Det första är inflyttningsklart i februari. Foto: Susanne Emanuelsson.

Förbered för vintern
Nu är det dags för husä-
gare att förbereda hus och 
trädgård på en kommande 
vinter.
Innan snön kommer är det 
läge att se över tak och häng-
rännor så att de inte har 
några skavanker. 

Slang och sladd
Trädgården behöver också 
en översyn, kanske ligger 
redskap, vattenslangar och 
annat som hör sommarsä-
songen till ute. Vattenslangen 
ska kopplas bort, annars kan 

vattenrören i väggen frysa 
sönder, elsladdar ska in, mar-
kiser ska dras in och fixeras 
så att de klarar höstens stor-
mar. 

Kolla eldstad
Den som tänker elda i kami-
nen ska se över den och vid 
osäkerhet på statusen bör en 
sotare kontrollera kamin och 
rör innan du eldar.

Den som tänker resa bort i 
vinter ska tänka på att inte 
sänka innertemperarturen i 
huset för mycket. 15 grader 

är ett minimum enligt flera 
försäkringsbolag. Då finns 
det en marginal även om det 
skulle bli strömavbrott.

Sommarstugan
 I fritidshuset räcker det med 
en temperatur på fem grader, 
förutsatt att vattnet är av-
stängt och varmvattenbere-
daren tom. Tänk också på att 
innerdörrarna ska stå öppna. 
det ska även skåpsdörrar 
under diskbänken göra. Om 
luften kan cirkulera minskar 
risken för att det fryser.
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Vi fräser
bort dina
stubbar!

Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00,
Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17.  Lördag 10-13

Egen halvö i Dalsland

Mellerud, 11 ha            

Fantastiskt läge med välskötta
marker och byggnader.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 0521-27 27 55

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co

Fastigheter 
till salu

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

DALS LÅNGED Enesundsvägen 10
Tomt: 1 112 m2. Tomt vilken medger 
byggande av permanent- eller fritidshus. 
Trevligt och fridfullt bostadsområde.

DALSKOG Skurvåsvägen Liane
Tomt: 1 238 m2 med utsikt över 
Teåkersjön. El, vatten och avlopp är 
förberett.

Ska ni sälja er 
bostad?

Kontakta då oss!

Allt inom golv 
och mattor

Inredningstrender i höst

Naturmaterial fortsätter att vara trendigt i höst. Foto: Hemtex.

Hösten inredningstrender 
kännetecknas enligt bu-
tikskedjorna av naturma-
terial, ytor i metall, detal-
jer med vintageprägel och 
mycket mönster. Tipset 
är att satsa helhjärtat på 
en stil eller så mixar du 
samtliga – den viktigaste 
trenden är ett personligt 
hem att trivas i.
Färgskalan för hösten går lite 
hand i hand med trenden med 
naturmaterial. Tonerna är 
överlag jordiga och avska-
lade och kännetecknas bland 
annat av grått, beige, vitt och 
brunt.

Höstens nyheter bjuder 
bland annat på mörk och fyl-
lig senapsgult och blek ho-
nungsgul.

Även sammet är helt rätt 
till allt från fåtöljer och stolar 
till tunga gardiner, soffor, 

En nyhet i höst är senapsgult och blekt honungsgult, som finns med i mönstret på detta påslakan. Foto: Hemtex.

sittpuffar och kuddfodral i 
nyanser som mörkblått, sma-
ragdgrönt och vinrött. Men 
även gammelrosa och grått 
är rätt.

En kontrast till den mjuka 
sammeten kan vara att bryta 
av med hårda material som 
stål och metall.

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
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Välbesökt allsångsavslutning
Säsongens sista allsång i 
Centrumparken i Brålanda 
blev den mest välbesökta.
Gäster var Vänersborgs 
stadsmusikkår som spelade 
under ledning av Ulf Waden-
brandt och Andreas Jonsson 
med Pink Cadillac Band från  
Kil.

Anders Ljungqvist och 
Lionsorkestern ledde all-
sången där minst 236 delta-
gare sjöng av hjärtans lust.

Redan längtar alla efter 
nästa års allsångsomgång.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se Allsångsledare Anders Ljungqvist rockar loss med Anders Jonssons dot-
ter till låten Cadillac.

Andreas Jonsson med Pink Cadillac Band gladde publiken på årets sista allsångskväll i Brålanda

Bygdefest till helgen

På lördag är det åter dags 
för den årliga bygdefesten 
i Brålanda. Ett evenemang 
som brukar få bråland-
borna och många hem-
vändare på fötter.
Liksom tidigare år finns 
många utställare och försäl-
jare på plats. Det hålls flera 
tävlingar, som Bygdefestens 
starkaste man, SK Granans 
”Skördelopp” för vuxna och 
för barn och rallyt ”Dals-

landstjuren” arrangerat av 
Dals MK, med start i grus-
gropen i Kärr.

Det är också under bygde-
festen årets Brålandabakelse  
utses.I juryn för Brålanda-
bakelsen 2017 sitter bland 
andra Lennart Malm som 
hade konditori i Brålanda i 
många år. Kriterierna är: 
smak, utseende och kreativi-
tet. Förra året vann Malin 
Isaksson med sin bakelse 

inspirerad av en grön tröska 
och silotornen i Brålanda. 
Arrangörerna väntar med 
spänning på årets bidrag.

– Det brukar vara väldigt 
mycket besökare under byg-
defesten och det hoppas vi på 
i år också, säger bygdefest-
generalen Thore Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Skördeloppet återkommer som ett av inslagen under Brålanda bygdefest.

Även i år visas Lions berömda tåg, oumbärligt under tomteparaden i december. Även Lions katastroftält visas.

Tipspromenad på hjul
Hannah Svensson, Trollhättan och Caroline Lundgren, Vargön, deltog i rallyt med sönerna Arvid och Vincent.

Sista lördagen i augusti 
anordnades Ladys Run 
for Fun, damernas tips-
promenad i veteranbil.
De startade i Trollhättan från 
Högskolan Väst körde via 
Vänersborg till Dalsland, 
vidare Sikhall och till Gestad 
kyrka för att göra ett uppehåll 
vid Skerrud skola där det 
kastades pil. 

Efter en fikapaus utanför 

Gestad bygdegård drog de 
vidare mot målet vid Gärd-
hems kyrka.

– Det är kul med bara tjejer 
och vi svarar på frågor utmed 
vägen, säger  Hannah Svens-
son, Trollhättan som var här 
med sonen Arvid och vänin-
nan Caroline Lundgren från 
Vargön, med sonen Vincent. 
De var först på plats vid Sker-
rud skola.

Trestads Veteranbilklubb 
anordnade damrallyt för 
fjärde gången. Bilarna ska 
vara äldre än 30 år och damer 
i alla åldrar får delta. Under 
loppets gång röstar delta-
garna fram vinnare av best 
outfit, charm och originalitet.
 Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se

Tre titlar i Starke man-tävlingen

Fredrik Örtenmark från Dals Ed segrade i Starke man-tävlingen under 
Kanalyran 2017. Han är anmäld till bygdefestens styrkeutmaning.

Det tävlas om inte mindre 
än tre olika titlar vid Star-
ke man-tävlingen under 
Brålanda bygdefest.

Arrangören Rune Anders-
son, Kuserud, berättar att det 
ska tävlas om att bli Dals-
lands starkaste man, Värm-

Brålanda • Frändefors

lands starkaste man och 
Bygdefestens starkaste man.

Grenarna är fem till antalet 
och utförs i Centrumparken. 
Första grenen är Viking 
Press, andra däckvältning, 
tredje Farmers Hold, fjärde 
Power Stairs och femte gre-
nen är säckbärning. Då ska 
deltagarna bära 100 kilo så 
långt de orkar.

– Bland annat är Fredrik 
Örtenmark från Dals Ed, 
som vunnit två tävlingar i år, 
anmäld. Jag hoppas också att 
hemmahoppet Jimmy Wres-
sel ska anmäla sig, säger 
Rune Andersson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Parallellgatan 36
462 32  Vänersborg

Öppettider: 
Mån - tors 7-18
Fre 7-17
Lörd 10-13

0521-27 87 80
www-hanssonbil.se
info@hanssonbil.se

på Bygdefesten i Brålanda 9 september

Träffa oss 

 (sept-juni)

Auktoriserad 
sedan 1999

www.mariannesbiodling.se
info@mariannesbiodling.se

KRAV-certifierad honung och
rapsolja från Dalboslätten

med i REKO-ring Dalsland

   Brålanda 0521-57 73 80 • www.sodhaak.se

   Besök oss på Bygdefesten 

Mellerud
0530-444 40

Bäckefors 
0530-360 00 roybil.se

Rune Persson och Mattias Johansson

finns på plats under 
Bygdefesten och visar bilar

hälsningar

En
 d

ag
 fö

r h
ela

 fa
mi

lje
n!

Välkommen till
Bygdefest i Brålanda

lördag 9 september 2017

Program i Centrumparken: (cirkatider)
10.00  Öppnar utställning och försäljning
10.30 Bygdefestens starkaste man. Viking Press
10-11 Inlämning Brålandabakelsen
 Inlämnas till Gallerian. För mer info. se Gallerians Facebooksida

11.00 Skördeloppet upp till 12 år
11.30 Skördeloppet vuxna
12.00 Bygdefestens starkaste man. Däckvältning
12.30 Musikskolan
13.00 Bygdefestens starkaste man. Farmers Hold
13.30 Teodor Dicusari, trollkarl från Moldavien
14.00 Bygdefestens starkaste man. Power Stairs
14.30 Prisutdelning Brålandabakelsen
15.00 Bygdefestens starkaste man. Säckbärning
15.30 Valley Rockers spelar Rockabilly mm.

16.00 Prisutdelning Bygdefestens starkaste man

För mer info.
www.skgranan.com

Dalslandstjuren (Rally)
Start kl. 11 Kärr grusgrop

MC • Veteranbilar • Veterantraktorer och mopeder  
Tivoli • Serveringstält • Utställare

Ponnyridning • Bakluckeloppis
Lions nya tåg och Katastroftältet visas
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VÄLKOMNA!

Gallerian är öppen
Kl. 10-16

Maskiner
Reservdelar

Verkstad

BRÅLANDA – Industrigatan 13 
Nils-Rickard Högberg 0706-23 47 53
Reservdelar/Verkstad 010-556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Vi finns på 
Bygdefesten

P
N

17
09

Bygdefest 2017

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Idag, Onsdag kl 15.00 
Solrosen: Gunnar Svensson, Säffle 
Välkommen till en stunds trevlig 
gemenskap och fika. 
- Lördag 9/9 kl 10.00-16.00
Välkomna till Sinnenas hus. 
Gemenskap, lotteri och fika. 
Välkomna till höstens 
programaktiviteter. 
- Måndag 
10.00 Vandring med Ingrid, start 11/9 
Samling vid Stationshuset. 
10.00 Promenader, Sinnenas hus 
10.00 Fågelskådning, start 18/9 
14.30 Stickcafé, start 12/9 
- Måndag och torsdag 
07.30 o 08.30 Rör dig frisk 
(motionsträning-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, start 4/10 
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 
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Ökning av gästnätter på Vita Sandar camping

Barnpoolen invigdes 1 augusti 2017.

Sandstranden på Vita San-
dars camping lockar både 
turister och lokalbefolk-
ningen under sommaren.
Titeln ”rekordsommar för 
svenska campingplatser” 
kan sommaren 2017 nu ta 
över efter 2016. Fler och fler 
väljer att spendera somma-
ren på campingplatser. En 
trend som minst sagt känts av 
på Vita Sandars camping i 
Mellerud.

– Skylten med texten ”full-
belagt” har hängt uppe under 
fler dagar än vad jag kan 
minnas den gjort under de 
tidigare nio åren jag arbetat 
som anläggningschef här på 
Vita Sandar. Det gör det ännu 
roligare och mer motiveran-
de att fortsätta investera och 
arbeta för att stärka Mellerud 
som turistdestination och 
framför allt skapa fler min-
nesvärda gästupplevelser, 
meddelar Jonas Westman.

Mellan juni och augusti har 
117 000 gästnätter spende-
rats på Vita Sandars camping 
i Mellerud. En ökning med 

sju procent jämfört med fö-
regående år. Samtidigt som 
fler väljer att besöka cam-
pinganläggningar ökar kra-
ven på faciliteterna för en så 
bekväm semester som möj-
ligt. En utveckling som Vita 
sandar är lyhörda för och har 
agerat på. Inför sommaren 
har en barnpool byggts på 
området och elva stugor har 
renoverats.

Nya barnpoolen –  
ett komplement
Barnpoolen som invigdes 1 
augusti, efter en försening på 
grund av hamnkonflikten i 
Göteborg, blev väldigt upp-
skattad. Den kompletterar nu 
den stora poolen som är för 
de lite äldre barnen och 
vuxna. Poolen har en badyta 
på 45 kvadratmeter och ett 
djup på 30 centimeter. Fyra 
vattensprutande grodor och 
en grotta med vattenfall. De 
två rutschbanorna får sitt vat-
ten av sprutande svampar. En 
investering som landande på 
900 000 kronor.

– Det är första steget av 

förnyelsen av poolområdet 
som kommer följas av om-
byggnad och renovering av 
den stora poolen 2019, berät-
tar Jonas Westman.

Sommaren har gått mot sitt 
slut, hur ser hösten ut för er 
nu?

– Nästa milstole är Ghost 
Camp som är ett kedjege-
mensamt höstlovspaket 
inom Swecamp. Då dekore-
ras anläggningen med spök-
liga detaljer, barnen får bland 
annat skapa sin egna pumpa-
lykta och de som vill får en 
ansiktsmålning. En helg med 
aktiviteter och familjemys. 
Parallellt med förberedel-
serna inför det kommer vi 
snart att börja renoveringen 
av ytterligare tio stugor för 
att ha 21 av 25 fyrbäddsstu-
gor renoverade till nästa år. 
Och självklart ta hand om, 
och fortsätta skapa fina gäst-
upplevelser för de som besö-
ker oss i höst. Mellerud är 
fantastiskt vacker i höst-
skrud, avslutar Jonas West-
man.

Årets spannmålsskörd 
blir större än 2016

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 
5,7 miljoner ton, en ökning med fem procent 
jämfört med 2016 och genomsnittet för de 
senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets 

skördeprognos. Om prognosen stämmer så 
blir det tredje största spannmålsskörden un-
der 2000-talet

Brand på Västergården

Här syns öppningen till flisfickan där branden uppstod. Styrkan från Vänersborg gick upp med sitt höjdfordon 
och sågade upp fasaden över förrådet för att lokalisera komma åt branden.

Vid 06-tiden förra ons-
dagsmorgonen inkom ett 
larm om brand i byggnad 
på Västergården i Er-
ikstad. 
Det hade börjat brinna i flis-
förrådet och risken fanns att 
elden spred sig till en intillig-
gande 18 meter hög byggnad. 
Styrkor från Mellerud, 
Åsensbruk, Brålanda och 
Vänersborg anlände till plat-
sen. 

– När vi kom såg jag rök-
utveckling och brand från 

flisfickan som är byggd i 
betong och plåt. Brålanda-
styrkan började slå ner bran-
den, medan styrkan från 
Mellerud undersökte eventu-
ell spridning från insidan till 
den 18 meter höga byggna-
den intill, berättar skade-
platschefen Anders Nilsson.

Vänersborgsstyrkan gick 
upp i sitt höjdfordon och så-
gade upp fasaden för att lo-
kalisera och komma åt bran-
den. Det visade sig att 
branden hade spridit sig upp 

i konstruktionen, som lyck-
ligtvis var byggd av plåt.

Vid 07.30 hade styrkorna 
branden under kontroll. Inga 
personer eller djur kom till 
skada.

– Brandmännen gjorde ett 
jättebra jobb, konstaterar 
Nilsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Leverans av spannmål vid Lantmännens anläggning i Brålanda. Foto: Marianne Karlsson.

Förra veckan tröskade Bergs Säteri för fullt, här ett fält som gränsar till Kyrkogatan. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Akvedukten ses över och revideras 
inför jubileumsfirandet 2018

Nästa år firar Dalslands kanal 150 år. Innan dess ska akvedukten i Håverud ses över och revideras.

Akvedukten i Håverud 
kommer att ses över och 
revideras under hösten 
2017 till en kostnad av 4,5 
miljon kronor. Orsaken är 
att kanalbolagets vård- 
och underhållsplan krä-
ver vissa åtgärder för att 
säkra de kulturhistoriska 
värdena för framtiden. 
2013 beslutade Länsstyrel-
sen i Västra Götalands län att 
Akvedukten i Håverud 
skulle byggnadsminnesför-
klaras. Beslutet grundades 
på att man ansåg akvedukten 
och dess näraliggande områ-
den synnerligen märkliga 
genom sina kulturhistoriska 
värden och att kanalen i sin 
helhet var ett riksintresse för 
kulturminnesvården.

Som en konsekvens av 
byggnadsminnesförklaring-
en gjordes därefter en över-
syn av akvedukten som kom 
att bli grunden för kanalbo-

FAKTA OM KANALEN
• Dalslands kanal består av ett 
pärlband av stora och små sjöar, 
vikar, fjordar och bi-leder som 
binds samman av ca 12 km grävd/
sprängd kanal. 
• Sjösystemets totala längd är ca 
250 km och sträcker sig från Vä-
nerns västra sida, passerar rakt 
igenom landskapet Dalsland, vi-
dare in i landskapet Värmland 
och upp emot och in i Norge. 
• I sjösystemet finns 31 slussar 
fördelade på 17 slusstationer. 
Fallhöjden är totalt 66 meter. 
Kanalen är öppen seglation för 
fritidsbåtar och kanoter mellan 
10 juni - 25 augusti. För passa-
gerarbåtar gäller säsongen 1 maj 
- 30 september. 
• Dalslands kanal projekterades 
och byggdes under åren 1864-
1868 av den legendariske kanal- 
och järnvägsbyggaren, ingenjö-
ren Nils Ericson.

akvedukten. Därefter lyfts 
hela stålrännan cirka 70 cen-
timeter och pallas upp, för att 
översyns- och reparationsar-
bete skall vara möjligt att 
utföras under och vid sidorna.

Rännan kommer att svep-
blästras och bättringsmålas. 
Därefter skall rännans infäst-
ningar mot landsidorna revi-
deras och återställas till ur-
sprungligt skick. Det innebär 
att man kommer att utföra 
såväl målnings- som stål-, 
trä- och stenarbeten i entre-
prenaden.

Tekniskt sakkunniga
Förarbetet inför entreprena-
den har pågått under flera 
månader och tillsammans 

med antikvariskt tekniskt 
sakkunniga har kanalbolaget 
tagit fram en teknisk specifi-
kation som bygger på arbets-
metoder, val av teknik och 
material som motsvarar de 
stränga antikvariska krav 
som ställts på det byggnads-
minnesförklarade objektet.

– Att få möjligheten att 
vara en del av ett sådant här 
projekt är oerhört spännande 
och rent av en dröm. De som 
varit involverade i projektet, 
entreprenörer, externt sak-
kunniga – och inte minst 
kanalbolaget och dess ägare 
och förvaltare av akvedukten 
följer processen med stort 
intresse, säger Benny Ruus.

Akvedukten i Håverud 

konstruerades och byggdes 
av det legendariska Berg-
sunds mekaniska i Stock-
holm och fraktades till Håve-
rud där den fogades samman. 
Plåtarna sattes ihop på land 
varefter den tunga rännan 
halades på plats över forsen. 
Akvedukten är en fritt häng-
ande bro, där vattnet leds i en 
33,5 meter lång plåtränna 
ovanför forsen. Plåtarna är 
sammanfogade med 33 000 
nitar. I princip har inga nitar 
behövts bytas ut sedan den 
byggdes.

Skiljer sig helt
– Av alla de akvedukter som 
finns i världen är de allra 
flesta byggda i sten eller gjut-

järn. Akvedukten i Håverud 
skiljer sig helt åt till sin kon-
struktion. Det finns ett fåtal 
liknande objekt i Världen 
vilket gör akvedukten i Hå-
verud så unik, avslutar Benny 
Ruus.

Arbetet kommer att utföras 
under antikvarisk kontroll. 
Generalentreprenör är My-
tec Ytbehandling AB i Var-
berg samt en rad underentre-
prenörer. Arbete påbörjas 1 
oktober och skall vara avslu-
tat vid årsskiftet 2017-2018.

lagets vård- och underhålls-
plan för det skyddsvärda 
objektet.

I samband med översynen 
konstaterades att akvedukten 
i princip är intakt och i det 
närmaste i originalskick se-
dan den togs i bruk 1868, 
men att det fanns behov av 
bättringsmålning och åtgär-
der för att täta visst läckage.  

Mest besökta platsen
– Dalslands kanal är en av 
landets stora besöksmål. 
Hundratusentals besökare 
kommer varje år för att titta 
på och resa på kanalen. Hå-
verud är den i särklass mest 
besökta platsen, just på grund 
av akvedukten, säger Benny 
Ruus, kanaldirektör vid 
Dalslands Kanal AB. Efter-
som Dalslands kanal fyller 
150 år 2018 och därmed ju-
bilerar, fann vi det lämpligt 
att redan nu åtgärda det som 
sågs nödvändigt och angelä-
get.

Han understryker att akve-
dukten är en unik anlägg-
ning. Ruus har haft förmånen 
att ha sett ett stort antal kana-
ler och akvedukter runt om i 
världen.

”Vår akvedukt är unik”
– Men väldigt få är nitade 
som i Håverud. Det finns en 
”släkting” i Wales, men de 
flesta akvedukter är byggda i 
sten eller gjutjärn eller en 
kombination av dem. Det 
finns många akvedukter som 
har imponerande konstruk-
tioner, exempelvis i Skott-
land och England. Men vår 
akvedukt är unik, framhåller 
Benny Ruus.

Arbetet innebär att man 
bygger en hängställning runt 
om, klär in och försluter hela 

Dalsländska rotarianer möttes i Sunnanå
Förra tisdagen hade Ro-
tary ett ”intercitymöte” 
i magasinet i Sunnanå 
hamn. Nya presidenten 
Anette Pahlén Johansson 
välkomnade drygt 30 ro-
tarianer från Bengtsfors, 
och Åmål, plus andra 
gäster.
Inbjudna var Ingmar Johans-
son och Robert Svensson, 
som höll ett föredrag om 
Sunnanåprojektet, från bör-
jan till slut.

De visade bland annat bil-
der från Sunnanå hamn anno 
1958, ett industriområde 
med sågverk, tegelbruk och 
mindre industrier. I närheten 
fanns soptippen, där man 
slängde allt, från hushålls-
sopor till bilar. Det brann 
alltid där på 60-talet.

Föredraget handlade sedan 

om den resa de båda varit 
med om som kommunchef 
och kommunalråd i Mellerud  
i många år. 

Sunnanåprojektet kom att 
dominera denna tid, en berg 
och dalbana mellan hopp och 
förtvivlan. Det handlade om 
dubbelsidigt uppslag av po-
sitiv art i tidningen Dagens 
Industri, till att sågas till 
fotknölarna av Länsstyrelsen 
och många andra arga över 
att förråd på land blev till 
bostäder på vatten.

En död hand lades över 
hamnen i tio år.

De berättade om rätte-
gången och hur  byggnads-
nämndens ledamöter döm-
des till dagsböter på mellan 
tre och femtiotusen. Ett civil-
mål och en unik dom för 
tjänstefel, för första gången i 

historien. Det tog åratal att 
därefter förhandla med Läns-
styrelsen om en ny detaljplan 
som möjliggjorde den ut-
veckling som nu pågår i Sun-
nanå.

Föredraget landade i att det 
nu finns intressenter för hus-
bygge i Sunnanå, att området 
kan komma att utvecklas till 
en ny ”stadsdel” i Mellerud.

Här finns möjligheter till 
hotell, privatbostäder och 
mycket annat, men det måste 
marknadsföras, menade de 
båda.

– Det har varit en lång resa 
som varit både rolig och ett 
helvete, avslutade Ingmar 
Johansson och Robert Svens-
son föredraget.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Ingmar Johansson,  Anette Pahlén Johansson, Rotarys president i Mellerud, Frans Boom, rotarypresident i 
Bengtsfors, Robert Svensson, Jörgen Johansson, rotatypresident i Åmål.
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Eid Al-Adha – en 
islamsk högtid

Inom islam finns det två 
Eid-högtider under året. 
Den ena är Eid Al-Fitr och 
den andra är Eid Al-Adha. 
Ordet Eid betyder ”återkom-
mande lycka eller festglädje” 
och båda dessa högtider be-
tyder stor tacksägelse och 
glädje för varje muslim och 
för det muslimska samhället 
i stort. 

Eid Al-Fitr är den högtid 
som markerar slutet på faste-
månaden Ramadan och den 
firas i tre dagar efter att man 
fastat. Eid Al-Adha firas för 
att markera slutet på Hajj 
som är den årliga pilgrims-
färd till Mecka som varje 
muslim som har möjlighet 
uppmanas göra minst en 
gång i livet. För att kortfattat 
beskriva Hajj så är det de 
högtidsdagar när muslimer-
na genomför pilgrimsfärden 
till Mecka och de religiösa 
påbud som Allah förskrivit 
och som Profeten Muham-
med (fred vare med honom) 
föreskrivit hur det går till.

Hajj är den tid där muslim-
mer från hela världen samlas 
för att likaställas med varan-
dra oavsett om man är rik 
eller fattig, chef eller hemlös, 
kung eller bonde och där alla 
klär sig i lika kläder. Hajj lär 
oss också att Allah har skapat 
oss olika, men att vi förenas 
av en enda gemensam sak 
och det är att vi alla är männ-
iskor oavsett våra tillgångar, 
vår härkomst eller vårt utse-
ende. 

Prövning
Namnet Eid Al Adha har sin 
grund i den prövning som 
Profeten Ibrahim fick när han 
ombads att offra sin son Is-
mail. Det är från denna hän-
delse som ordet ”offerhelg” 
härstammar. Med offer me-
nas att muslimer uppmanas 
att ge från det som de har till 
förmån för dem som inte har 
möjligheter att tillgodose 
sig, till exempel mat, kläder, 
pengar med mera. Den upp-
maning som Profeten Mu-
hammad gett till muslimer är 
att denna dag eller följande 
tre dagar offra ett av de djur 
man äger till slakt (kor, får, 
kamel) som gåva för att 
mätta de fattiga. 

Det är viktigt att påpeka att 
rituella slakter inte är tillåtna 
i Sverige utan här kan man 
istället köpa kött eller annan 
mat och ge som gåvor till 
fattiga och behövande. Man 
kan även skicka pengar till 
välgörenhetsorganisationer 
som köper mat och ger till de 
behövande på plats i olika 
länder. 

Trots att det handlar om 
dagar av glädje så ska man 
aldrig överdriva eller frossa 
på något sätt utan det som är 
tyngdpunkten är att man 
tackar Allah för alla gåvor 
och välsignelser som man 
fått, men också att man stär-
ker sin tro och stärker sina 
gärningar till att bli än mer 
goda och osjälviska och att 
man tackar Allah för möjlig-
heten att följa hans vilja. 

Gemensam bön
Eid Al-Adha inleds med en 
gemensam bön på morgonen 
och sedan ägnas dagen åt att 
ge välgörenhet, umgås, 
glädja barn och utbyta gåvor. 
Det är också en tid för förlå-
tande och där man glömmer 
bort det som varit och börjar 
på nytt. 

Eid Al-Adha är en högtid 
som går i tacksamhetens, 
fredens, förlåtandets och 
osjälviskhetens tecken och 
där varje muslim verkligen 
ska anstränga sig lite extra 
under dessa tio dagar som 
leder fram till Eid Al-Adha 
och göra extra mycket goda 
gärningar och agera osjäl-
viskt och dela med sig till de 
som är i nöd. 

Muslimer ska alltid agera 
med godhet, ödmjukhet, 
fred, tålamod och förlåtelse 
varje dag i livet, men dessa 
dagar är inom islam extra 
heliga. Det är också en tid där 
varje muslim stärker sin tro 
och sin närhet till Allah. Det 
är en tid där muslimer värl-
den över visar vad det verk-
ligen är att vara muslim och 
vad islam egentligen talar för 
budskap. 

Islamiska Föreningen  
Mellerud 

Eid Mubarak” betyder en önskan om en ”Välsignad Eid” och skrivs på 
arabiska på det sätt som ses i bilden.

Lekar och glädje på Eid-fest
Här har några av barnen samlats för fotografering. Många ville inte lämna hoppborgarna som var en succé.  I mörkblå jacka till höger syns Deana 
Kasem, som gör ett jättejobb genom att hjälpa barnen med deras läxor.

Det blev fullt hus i lördags 
när Melleruds Islamiska 
förening anordnade ”Lek- 
och integrationsdag” i 
Rådahallen. Nästan 300 
barn plus vuxna deltog i 
festligheterna.
Föreningen bildades för cir-
ka sex år sedan, syftet är att 
vara en social punkt för 
människor från alla länder. 
Integration är ett ledord.

– Det var lite svårt i början, 
men nu är föreningen mer 
accepterad. Vi har medlem-
mar från ett stort antal  län-
der, alla är välkomna till oss, 
säger föreningens talesman 
Naim Berisha.

”Lek- och integrationsda-
gen” i lördags samlade mel-
lan 15-20 olika nationaliteter 
från hela Dalsland. Några 
svenskar fanns också på 
plats, bland annat politikern 

Karin Nodin. Föreningen 
hoppas att fler svenskar kom-
mer att delta i kommande 
arrangemang.

– Många ungdomar stödjer 
oss. Det gör också Melleruds 
kommun och Melleruds Bo-
städer, som låter oss hyra en 
lokal. Där har vi haft besök 
av flera olika myndigheter 
som informerat. Vi har ett bra 
integrationssamarbete, kon-
staterar Naim.

Abdulnaser Alhaj Ibrahim 
har fullt upp med att dela ut 
fika till alla besökare. 

– Det är våra medlemmar 
som bakat och skänkt till oss, 
säger han.

Ljudnivån är hög, det hörs 
skratt och tjut från de lekande 
barnen. Hoppborgarna är 
välanvända, minst sagt.

De vuxna samtalar glatt 
med varandra, många knyter 

Nöjda besökare. Från vänster: Shahinas Shamsudiin, Shiima Shamsudiin, 
Khadija Jama, Mayam Jama, Hadi Almaani och Amina Jama.

Fyra medlemmar i styrelsen i Melleruds Islamiska förening. Från vänster: 
Adel Oubied kassör, Mohamad Alawir sekreterare, Ahmad Farah ordfö-
rande och Naim Berisha talesman.

Kön tog aldrig slut till bordet med fikabröd och dricka.

Abdulnaser Alhaj Ibrahim stod bakom fikabordet och fyllde på tallrikarna 
under kvällen. Här med dottern Sham, 1,5 år gammal.

nya kontakter en dag som 
denna.

– Vi har jättekul idag! ut-
brister systrarna Shahinas 
och Shiima Shamsudiin frå-
ån Somalia.

Föreningen planerar ett 
integrationsfrämjande pro-
jekt i höst i samarbete med 

Melelruds kommun med fö-
reläsning av imamen Abdul 
Rashid (som pratar svenska). 
Syftet är att bygga broar mel-
lan människor.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 25ONSDAG 6 SEPTEMBER 2017

Enkel resa för 
Håfreström

FOTBOLL 
Håfreström fortsät-
ter nafsa serieledarna 
Bengtsfors i hälsenan in-
för slutspurten i division 5. 
Lördagens match hemma 
mot Tösse IF visade på 
stabilitet. 3-1 blev slut-
resultatet, siffror kunde 
varit betydligt större.
Håfreström städade undan 
Tösse tämligen enkelt, detta 
trots skrällen i våras där TIF 
besegrade Håfreström på 
Tössevallen med 3-1.

Denna gång var Florijan 
Fejzulovic huvudperson när 
han satte 1-0 och sedan 2-0 i 
inledningen på andra halvle-
ken, på straff.
– Det var väl hyfsat, ett rätt-
vist resultat. Vi hade mycket 
chanser, flera frilägen, stolp- 
och ribbskott. Hade vi satt de 
chanserna, som vi brukar 
göra, hade vi vunnit med 5-6 
mål, berättar Håfreströms 
tränare Michael ”Svea” Er-
iksson som inte tyckte att 
Tösse hade mycket att kom-
ma med.

I division 5 är det fortsatt 
bara ett poäng som skiljer 
Håfreström från serieledarna 
Bengtsfors, nu är lagen också 
på exakt samma målskillnad.

– Det blir tätare för varje 
match, varje match är viktig, 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Tösse IF
3-1 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
34’ 1-0 Florijan Fejzulovic
47’ 2-0 Florijan Fejzulovic (Straff)
72’ 3-0 Mubarak Altib 
79’ 3-1 Fredrik Magnusson

men vi fokuserar på våra 
matcher och tar en match i 
taget. Nu är det fyra matcher 
kvar och vi kan inte tro att vi 
skall vinna något. Förhopp-
ningsvis tappar de poäng, 
men då måste ju vi gå fullt, 
så det blir inte enkelt, sade 
Eriksson.

Båda lagen har ett väldigt 
tufft spelschema de reste-
rande matcherna. Bengtsfors 
har Mellerud och Ellenö på 
bortaplan samt Åsebro 
hemma, innan Fengersfors 
väntar på bortaplan i sista 
matchen. Håfreström däre-
mot har både Brålanda och 
Frändefors på bortaplan samt 
Eds FF hemma innan sista 
matchen mot Ellenö skall 
spelas på Håvåsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Förlust mot 
serieledarna

FOTBOLL 
Frändefors hade en tuff 
lördag i Bengtsfors mot 
serieledarna som tämli-
gen enkelt kunde plocka 
ytterligare tre poäng i sin 
resa mot division 4. Frän-
defors hade inte mycket 
att sätta emot.
–Vi har det tufft innan match-
en, har knappt ett lag att 
sätta på banan. Så det är 
mycket besvikelse på mitt 
egna lag, berättar Frändefor-
stränaren Suad Hassani.

– Det är många som viker 
ner sig, prioriterar annat. Det 
är svårt i division 5, men man 
önskar att spelarna skall ta 
lite ansvar för laget, berättar 
tränaren.

I laget fanns en handfull 
juniorer som stod upp bra i 
sin första match i division 5, 
men det är svårt mot seriens 
bästa lag, enligt tränaren.

– Vi mötte seriens bästa lag 
och spelade bra efter våra 
förutsätttningar. Många 
kämpade, men det räckte inte 
till, berättar Hassani.

Matchen då, ja Bengtsfors 
gjorde två snabba mål i mit-

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – 
Frändefors IF
4-1 (2-0)

Division 5 Dalsland
Måkskyttar:
27’ 1-0 Victor Remneland
30’ 2-0 Mattias Bryntesson
70’ 3-0 Victor Remneland
76’ 4-0 Rasmus Bergström
79’ 4-1 Mahmoud Alghoul

ten av den första halvleken. 
Detta efter att Frändefors 
börjat bäst och skapat flera 
möjligheter. 

– Vi borde haft en straff och 
utvisning på deras målvakt, 
solklart, tycker Hassani som 
istället fick se två mål i baken 
i varje halvlek.

När domaren väljer att fria 
tappar Frändefors initiativet 
och Bengtsfors kommer in i 
matchen och tar över. I andra 
halvlek dröjer det till 70:e 
minuten innan tredje målet 
kom, något som helt punkte-
rade matchen. Mahmoud 
Alghoul reducerade med tio 
minuter kvar, för Fränefors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hösten är på intågande med 
allt vad det innebär i regn och 
rusk. För många leder det 
tankarna till mys framför 
brasan, en god bok i en skön 
läsfåtölj och så vidare. För 
oss som jobbar i hemvården 
så leder det i stället tankarna 
till kyla och väta. 

Vi saknar både kläder och 
skor som kan skydda oss från 
att behöva gå blöta in på bara 
skinnet under våra arbetsda-
gar. Man kan tycka att det 
borde vara en självklarhet att 
en arbetsgivare som Melle-
ruds kommun skulle vilja 
värna om sina anställdas 
välbefinnande. Men tydligen 
saknas fullständigt intresse 
för hur vi mår och hur detta 
påverkar vår arbetsmiljö.

Kommunen är inte ove-

tande om problemet. Vi har 
talat med våra närmaste che-
fer som sagt det vara något 
för politikerna. Då har vi vänt 
oss till våra folkvalda. Sveri-
gedemokraterna lämnade då 
in en motion gällande arbets-
kläder. Den togs upp, men 
lämnades på återremiss. Vi 
har själva frågat på kommu-
nens hemsida, men inget 
händer. 

Under tiden så får vi fort-
sätta att gå våta och kalla på 
vår arbetsplats Men nu är vi 
trötta på att vänta, nu vill vi 
få veta. Är vi tillräckligt vär-
defulla och betydelsefulla 
för vår kommun? Är vi värda 
en dräglig arbetsmiljö ?

Liselott Hassel,  
Hemvården Centrum

Vi behöver också 
lämpliga kläder!

Ja du Ludwig Mossberg, du 
vidhåller att du anser att ”en-
sam är stark,”men så är det 
inte när det gäller vår män-
niskoart, Homo Sapiens. Att 
vi överlevde de första  
100 000 åren berodde inte på 
att var och en var stark. Det 
berodde på vår tidiga empa-
tiska förmåga att samarbeta 
och organisera oss i kampen 
för överlevnad. Så gäller 
ännu mer i vår tid.

I min ungdom var ameri-
kanska vilda västern-filmer 
inne på din tanke. “Hjältarna” 
framstod som frihetens en-
samma försvarare. Numera 
är det väl “hjältar” från serie-
figurer och science fiction 
som står för detta.

Drömmen om den ensam-
me starke förkroppsligades i 

kampanjen ”Satsa på dig 
själv” från 70-talet. Curt 
Nicolin, ordförande i SAF 
anställde Sture Eskilsson att 
leda kampanjen, och det 
gjorde han med viss fram-
gång. Han var under många 
år chef för Timbro, men slu-
tade att satsa på sig själv för 
något år sedan. För Sverige 
var detta egoismens budskap 
förödande.

Tänk dig en skola som 
endast tänker på sig själv ut-
tryckt i vinstgivande bokslut.

Det där med ”ensam är 
stark” är ett otidsenligt be-
grepp, om det någonsin varit 
relevant för utvecklingen.

Karl-Axel Nordström

Slutreplik till 
Ludwig Mossberg

Svar till Ludwig Mossbergs 
insändare 30 augusti.

Vi socialdemokrater vill 
att alla elever skall klara sig 
genom skolan och genom en 
godkänd examen stå stark i 
arbetslivet. Vi vet att alla kan 
lära sig om de bara får det 
stöd och hjälp som de behö-
ver som individ, vare sig det 
gäller att klara godkänt betyg 
eller nå högsta betyg. Vår 
regering ger därför skolan de 
pengar som behövs för att 
kunna ge de extra resurser 
som krävs för att alla skall 
klara sig.

Det är ett faktum att Alli-
ansen sänkte skatten med 
170 miljarder under sina åtta 
år, det betydde minskade re-
surser till skolan. Under Al-
liansåren användes över 60 
procent av statens reformut-
rymme lades på skattesänk-
ningar och bara drygt två 
procent på skolan. 

Efter åtta år med modera-
terna vid rodret skrev Skol-
verket  ”I internationella 
jämförelser utmärker sig 
Sverige som ett land där både 
kunskapsresultat och likvär-
dighet försämrats”.

I en OECD-rapport slogs 
det fast att ”barn från fattiga 

och eller lågutbildade hem i 
Sverige löper dubbelt så hög 
risk att misslyckas jämfört 
med välutbildades barn. Det 
är arvet efter moderaternas 
och de övriga borgerliga 
partiernas skolpolitik.”

Vi socialdemokrater vill 
någonting helt annat än Al-
liansen. Vi vill ha en jämlik 
skola – vår regering har där-
för under 2016 satsat 1,8 
miljarder kronor på höjd 
personaltäthet och stärkt 
kvalitet i fritidshem, perso-
nalförstärkningar i Sveriges 
skolbibliotek, höjd ersätt-
ning till kommuner för asyl-
sökande barns skolgång och 
upprustning av utemiljöer 
för förskolor, skolor och fri-
tidshem. 

Extra satsning på att höja 
resultaten i skolor med låga 
studieresultat och tuffa förut-
sättningar. Förstärkt stöd till 
elevhälsan och utökat till mer 
undervisningstid för att nå 
kunskapskraven som avise-
rat i vårbudgetpropositionen. 

Under 2017 satsar reger-
ingen ytterligare elva miljar-
der och inför nu en särskild 
jämlikhetspeng som kom-
mer att fördelas till grund-
skolor med lägst andel behö-

riga elever till ett nationellt 
program i gymnasieskolan 
för insatser efter huvudman-
nens behov.  Regeringen 
satsar utöver detta 150 miljo-
ner kronor på att stärka intro-
duktionsprogram vid utsatta 
gymnasieskolor. 

Lägg märke till att detta 
har skett utan att höja någon 
skatt, regeringen har satsat 
på att investera i välfärden 
istället för att som Alliansen 
satsa på skattesänkningar 
och privatiseringar.

I Mellerud har förvalt-
ningen varit mycket aktiv i 
att eftersöka alla de pengar 
som regeringen gett möjlig-
het till. Detta har gett oss 
politiker möjlighet att göra 
stora satsningar på nya loka-
ler, renoveringar, fler lärare, 
fler klasser, skolgårdar med 
mera utan att skattebetalarna 
i Mellerud betalat en enda 
krona.

Varför investerar vi i att 
alla ungar skall klara sig? Jo 
självklart för att alla skall 
kunna arbeta och inte fastna 
i bidragsberoende. Vi vill 
även att alla skall slippa bli 
utsatta för att hänvisas till de 
nu så populära låglöneförsla-
gen om enkla jobb som Al-

lianspartierna nu bjuder över 
varandra i. Vi vill att så 
många som möjligt skall ta 
svåra jobb och starta avance-
rade företag och ha en lön 
som det går att leva på.

För oss handlar frihet inte 
om valfrihet. Att få välja mel-
lan några olika skolor, elbo-
lag, eller apotek – det är 
ingen frihet när någon annan 
bestämt vad som finns att 
välja på! För oss handlar fri-
het om att vara trygg, att veta 
att oavsett vilken skola jag 
väljer så är den likvärdig och 
bra. 

Ludwig jag förstår att det 
är denna skolpolitik som du 
anser vara vänstervriden, 
och du skriver att när jag 
menar att alla skall med så är 
det en vacker tanke, men du 
menar att det inte kan ske till 
varje pris.

 Jo Ludwig, till varje pris 
– det har vi råd med och jag 
håller helt med dig om att 
”kunskap måste utmanas och 
uppmuntras istället för att 
hållas tillbaka”

Marianne Sand Wallin 
Ordförande social- 

demokraterna i Mellerud

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.

Varje unge skall klara sig Ludwig!

80 miljoner till förlossningsvården
Hälso- och sjukvårdssty-
relsen fördelar 80 miljo-
ner kronor för 2017-2018 
till sjukhusen i Västra 
Götaland för att förbättra 
förlossningsvården. 

Pengarna är en del av det 

riktade statsbidraget på 500 
miljoner kronor som syftar 
till att förbättra förlossnings-
vården i landet.

60 miljoner kronor ska 
användas till att förstärka 
bemanningen och till kom-
petenshöjande insatser bland 

annat när det gäller amning 
och psykisk ohälsa under 
graviditet och efter förloss-
ning. 

Elva miljoner kronor an-
vänds till att minska köerna 
till IVF-behandling genom 
att upphandla externa leve-

rantörer. Resten av statsbi-
draget används till utveck-
lings- och förbättringsarbete 
inom förlossningsvården.

Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet reserverade 
sig till förmån för egna yr-
kanden.
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Tappade poäng 
– trots hattrick

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF –

IFK Åmål lag 2
3-3 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
30’ 1-0 Ali Makiya
53’ 1-1 Självmål
56’ 2-1 Ali Makiya
60’ 3-1 Ali Makiya
70’ 3-2 Hossam Kaawach
81’ 3-3 Martin Englund

Åsebro manglade Ed
FOTBOLL 
Åsebro IF fick till slut en 
seger mot Åsebro, med 10-
2, men den satt långt inne. 
Gästerna ledde med både 
1-0 och 2-1 innan Åsebro 
fick upp farten och mål-
produktionen. 
Spelande tränaren Peter Er-
iksson var tillbaka i startel-
van för Åsebro och laget 
hade en tuff förlust i ryggen 
efter senaste matchen, när 
Brålanda vann derbyt. Den 
lilla negativa trenden såg 
dock ut att få en fortsättning, 
när Ed gjorde 0-1 på Rudevi 

redan efter tre minuter. Er-
iksson själv kvitterade, men 
fick se Ed återta ledningen en 
minut senare.

Gästernas ledning höll sig 
till den 26:e minuten då Mar-
tin Scherdin klev fram och 
kvitterade på en snygg fri-
spark, ett mål som blev bör-
jan till en stor målfest.

– Det är inte alla matcher 
man gör tio mål i. Vi gör 
många mål framåt, det är 
positivt. Sedan var insatsen 
helt okej, många ville delta 
framåt och vi var tyngre än 
dem. Men vi låter dem sätta 

enkla mål efter misstag som 
vi inte lyckades reparera. Var 
lite orolig ett tag på sättet vi 
spelade, vi gav bort för enkla 
mål. Men jag kände trots det 
att vi var bättre, berättade 
tränaren Peter Eriksson, fy-
ramålsskytt för Åsebro.

I paus stod det 5-3 till hem-
malaget, som i andra halvle-
ken lade in en högre växel, 
trots en tidig reducering av 
jumbon Ed, till 5-4.

– Vi var överlägsna, vi var 
bättre, sade Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Eds FF lag 2

10-4 (5-3)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
3’ 0-1 Mattias Jonsson
9’ 1-1 Peter Eriksson
10’ 1-2 Erik Karlsson
26’ 2-2 Martin Scherdin
28’ 3-2 Peter Eriksson
34’ 4-2 Fredrik Grenander
40’ 5-2 Peter Eriksson
41’ 5-3 Erik Karlsson
46’ 5-4 Erik Karlsson
57’ 6-4 Alassane Ouarma
61’ 7-4 Martin Scherdin
67’ 8-4 Peter Eriksson
78’ 9-4 Fredrik Grenander
84’ 10-4 Benjamin Grimheden

Hedlund: ”Är de inte 
bättre än så här?”
FOTBOLL 
Lagkapten Sebastian Hed-
lund blev stor matchvin-
nare för Melleruds IF när 
han ledde laget till seger i 
seriefinalen i division 4. I 
och med det går laget med 
säkra steg mot division 3.
Han lobbade snyggt över 
Ödsmåls målvakt redan efter 
dryga minuten i matchen på 
Ödsmåls IP. Tre minuter se-
nare fälls han i hemmalagets 
straffområde och Mellerud 
får en straff. I andra halvlek, 
vid ställningen 3-1 till Mel-
lerud, slog han till sist in en 
hörna direkt i mål.

– Jag tycker vi tar tag i 
matchen från minut ett, hål-
ler det till 20 minuter in i 
första då vi slappnar av och 
släpper in dem i straffområ-
de. Lite onödigt med tanke 
på att vi leder med 3-0 då. 
Men när vi gjorde 4-1 i andra 
var det klart, sade matchvin-
naren och lagkapten Hedlund 
efter matchen.

– Jag tänkte i början: är de 
inte bättre?, eftersom de lig-
ger så nära oss i tabellen. 
Men de var inte på tårna från 
början som vi var och då 
smäller det när man möter 
Mellerud, berättade Hed-
lund.

Sebastian Hedlund, matchvinnare 
och lagkapten för Melleruds IF i se-
riefinalen mot Ödsmål.

I och med segern och de 
avgörande målen Sebastian 
slog in, så är Mellerud nära 
spel i division 3. Lagkapte-
nen, som visade vägen mot 
Ödsmål, tror att MIF kan ta 
sig dit genom serieseger.

– Jag tror Ödsmål, med en 
viktig spelare utvisad och 
kapten avstängd nästa match, 
tappar medan vi ångar på för 
segern.

Ödsmål kan dock också ta 
sig till division 3, då laget 
redan är klara för minst kval.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Seriefinalen avgjordes på elva minuter

i serien trodde på Mellerud. 
Bara laget själva som hade 
självförtroende i sig själva 
och i sitt spel.

– Det var en osannolik 
start, helt otroligt. Det var 
väldigt gött, även om vi inte 
gör den bästa matchen, berät-
tar assisterande tränaren Ri-
kard Westman efter matchen, 
överväldigad av hela förlop-
pet.

Höll tätt
Efter målen, drömstarten och 
med en man mer på planen 
var det ändå motståndarna 
som tog över spelet. Melle-
rud blev tillbaka tryckta i 
långa perioder, men höll tätt 
halvleken ut.

– De är vassa och tar sig 
tillbaka och skapar en mängd 
chanser. Grimheden är 
enorm där bak och får göra 
flera bra räddningar, berättar 
Westman.

I inledningen på andra 
halvlek fick Ödsmål straff, 
som Melleruds burväktare 
Andreas Grimheden lycka-
des rädda så den tog i stolpen 
och ut.

Dock kom det en reduce-
ring tio minuter senare, i en 

SLUTRESULTAT
Ödsmåls IK – 
Melleruds IF
1-4 (0-3)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
2’ 0-1 Sebastian Hedlund
5’ 0-2 Albin Broberg (straff)
11’ 0-3 Oscar Jonasson
58’ 1-3 Mardo Kouzalian
73’ 1-4 Sebastian Hedlund

Albin Broberg, skyttekungen i division 4, gjorde ett mål för Mellerud i segern mot Ödsmål. Målet har tagit laget ett steg närmare division 3.

period där Mellerud var hårt 
pressade.

– Tycker ändå att vi försö-
ker kontrollera i andra halv-
lek, även om det blir stressigt 
ibland och nervigt. Men vi 
får energi efter deras missade 
straff även om de får ett mål. 
Men när vi gör 4-1 dör 
matchen helt, sade Rikard 
Westman.

Skön vinst
Matchens sista mål kom på 
hörna från Sebastian Hed-
lund, som först såg ut att 
styras in av Albin Broberg. 
Men efter matchen konstate-
rades det att Hedlunds hörna 
gick raka vägen in i mål.

Efter målet, som satte 
punkt för Ödsmåls tunga of-
fensiv, hade Mellerud en 
handfull riktigt vassa lägen 
att ytterligare förnedra hem-
malaget i seriefinalen. Men 
något lojt och med en del 
oskärpa slutade siffrorna på 
4-1 till Mellerud.

– Det var gött att vinna 
efter att ha läst vad andra 
trodde om oss inför matchen. 
Vi slår otroliga hörnor idag 
och vi hade flera lägen att 
göra fler mål på. Det var 

riktigt gött. Nu finns det bara 
ett mål som vi alltid jobbat 
för och det är att ta hem det, 
avslutade Rikard Westman 
efter den viktiga segern som 
gör att Mellerud nu är fyra 
poäng framför Ödsmål i ta-
bellen och med fyra matcher 
kvar att spela, nära spel i di-
vision 3 2018.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF gick återigen 
ur en toppmatch med ett po-
äng. Denna gången mot IFK 
Åmåls andralag, som just nu 
har andraplatsen i division 6, 
efter 3-3 i söndags. 

Bäckefors leder med tre 
poäng före duon Åmål och 
Kroppefjäll på samma po-
äng.

I söndags ledde Kroppe-
fjäll med både 1-0 och 3-1, 
men tappade i slutet av 
matchen till Åmåls fördel. 

Ali Makiya var matchens 
stora stjärna, med alla tre 
målen för KIF. 

Kanske hade segern kun-
nat bärgas om inte ett själv-
mål gjorts av Kroppefjäll 
efter paus, vid ställningen 
1-0.

Nu får duon, med Kroppe-
fjäll i förarsätet, hoppas på att 
Bäckefors tappar poäng i de 
resterande tre matcherna av 
division 6 Dalsland.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

I matchminut två lobbade 
Sebastian Hedlund bollen 
över Ödsmåls målvakt till 
1-0.

I matchminut fyra fälldes 
Sebastian Hedlund och Albin 
Broberg sköt in 2-0 på straff.

I matchminut elva dund-

rade Oscar Jonasson bollen i 
mål för 3-0.

Inte många trodde på för-
hand att seriefinalen, det 
stora avgörandet, skulle få en 
sådan början.

Varken spelbolag, publik 
eller de konkurrerande lagen 

FOTBOLL 
Det bara small på Ödsmåls IP, inte många förstod vad 
som hänt, men i den elfte matchminuten tryckte den 
defensiva mittfältaren Oscar Jonasson in 3-0 för Mel-
lerud. Ödsmål var chockat, medan den stora skaran från 
Mellerud som rest till Bohuslän sken ikapp med solen.

Melleruds IF visade ingen pardon i den tuffa seriefinalen borta mot Öds-
mål. Det blev fyra målfiranden, här efter Albin Brobergs 2-0 på straff 
redan i den femte matchminuten.
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nv. Götaland Damer

Lördag 9 september kl. 15.00

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Trollhättans FK/Bois/Halvorstorp

Dagens matchbollar är skänkta av:
 ITAB Ytbehandling/Lackering, Varaslättens Lagerhus,

Nomor AB, Närlant Import.

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Högsäter GF
Lördag 9/9 KL. 15.00

Brålanda Trä, Börsens Bar, Dals Bygg 

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

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: 

Praktisk matematik, start 
tisdag 12/9 kl. 14. Ledare 
May Larsson.

Stickorna. Start torsdag 
14/9 kl. 14. Ledare Margare-
tha Eriksson.

BIF straffade av Fengersfors
FOTBOLL 
Det var tunga miner i 
Brålanda efter lördagens 
bortamatch mot Fengers-
fors IK. Matchen hade 
kunnat ta Brålanda ett 
steg närmare mitten, men 
istället blev det förlust 
med 5-2 och Brålanda är 
fortsatt ett lag i botten av 
division 5.
Tre straffar tilldömdes Brå-
landa i den andra halvleken i 
matchen mot Fengersfors, 
men bara en resulterade i 
mål. 

Då låg de grönvita redan 
under med 2-4 och var på väg 
ikapp hemmalaget. Utdel-
ningen var inte på topp på 
Fengershof för Brålanda IF.

Matchen avgjordes i första 
halvleken där Fengersfors 

tog ledningen efter 12 minu-
ter. Brålanda kvitterade tre 
minuter senare på frispark, 
skjuten av Marcus Anders-
son.

Men Fengersfors var he-
tare och återtog ledningen i 
den 34:e minuten, och gjorde 
ytterligare två mål innan 
paus.

– Vi var loja, ingen tog tag 
i det, berättade avstängda 
lagkaptenen Johan Svensson 
som var på plats och stöttade 
laget från läktaren.

I andra halvlek blev det 
bättre, mycket tack vare 
Marcus Hermanssons in-
hopp som blev en energiin-
jektion i laget. Redan i 49:e 
minuten kom en reducering. 
Erik Aronsson satte 2-4 på 
straff, en av många i matchen.

Några minuter senare var 

det dags igen från straffpunk-
ten, men denna gången mis-
sade Aronsson, som hade 
chansen på skytteligaled-
ningen. 

När domaren sedan blåste 
för tredje gången och pekade 
på elvametersmarkeringen, 
då fick Jakob Helldén chan-
sen, men även han bränner 
sin chans.

Istället punkterar Fengers-
fors matchen en stund senare 
genom att göra 2-5.

– Vi missar två straffar, så 
vi ska inte vinna matchen. Vi 
är väldigt dåliga i första halv-
lek och där förlorar vi. I andra 
rycker vi upp oss och spelar 
riktigt bra, berättar Svensson 
som fick ta på sig kaptensbin-
deln när Albin Andersson 
skadade sig i inledningen på 
säsongen.

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK 
– Brålanda IF
5-2 (4-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
12’ 1-0 Najib Sultani
15’ 1-1 Marcus Andersson
34’ 2-1 Andreas Johannesson
36’ 3-1 Mattias Andersson
41’ 4-1 Mathias Andersson (straff)
49’ 4-2 Erik Aronsson (straff)
61’ 5-2 Mattias Andersson

Till helgen ställs Brålanda 
mot Håfreströms IF på hem-
maplan och det skulle kunna 
förstöra deras drömmar om 
en plats i division 4 nästa 
säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckefors går mot division 5 
FOTBOLL 
Bäckefors IF ser ut att 
hamna i division 5 nästa 
år. Laget har från början 
haft detta som mål och 
värvade starkt i vintras för 
att nå just det målet, som 
nu är inom räckhåll.
Med tre matcher kvar att 
spela i division 6 Dalsland 
håller Bäckefors tre poängs 
avstånd till duon Kroppefjäll 
och IFK Åmål.

Mycket talar för att Bäcke-
fors skall kunna kamma hem 
seriesegern och ta klivet upp 
i division 5 där laget inte 
spelat sedan säsongen 2014, 
då man åkte ur. Men tränaren 
Mattias Svensson är försik-
tig.

– Med tanke på hur vi har 

spelat och med vilka matcher 
vi har kvar, så närmar det sig, 
men vi skall inte ta ut något 
i förskott. Nu tappade Åmål 
och Kroppefjäll poäng, så vi 
har allt i egna händer, berättar 
Svensson, som förvandlat 
laget från ett bottenlag till en 
vinstmaskin.

Hemvändare vill vinna
Förra säsongen var hela la-
gets existens hotad. Bäcke-
fors slutade sist i division 6 
och var därmed Dalslands 
sämsta herrlag. Trots detta 
kunde man locka hem flera 
”gamla” spelare, bland annat 
brödraduon Magnus och Jo-
nas Andersson som varit 
nycklar till årets framgång.

– Vi har fått in rutinerade 

spelare som varit med länge, 
spelat högre i seriesystemet 
och som vet när det är dags 
att kliva fram, berättar Mat-
tias, som vet vad en seriese-
ger hade betytt för truppen.

– Men det skulle betyda 
allt för alla, framför allt med 
tanke på att vi varit nära att 
lägga ner laget, så detta är 
stort. De spelare vi fick hem 
inför säsongen kom ju för att 
vinna serien, de kom inte 
hem för att spela i sexan.

Hela Bäckefors ser nu ut 
att blicka mot bättre tider, 
något som tränaren Svensson 
upplever i hela föreningen 
och i byn.

– Känns uppåt i förening-
en, det är mycket publik och 
vi har flera ungdomslag. Folk 

pratar fotboll nu överallt där 
man går, de andra åren har 
folk inte orkat gå på matcher 
för det blir bara förlust ändå, 
berättar Svensson som vill 
lyfta förra årets tränare Shaip 
Bajrami

– Shaip har gjort ett jätte-
stort jobb de sista åren, har 
har verkligen kämpat i mot-
vind, berättar han.

Det är tre matcher kvar 
som Bäckefors måste vinna 
för att vara klara för division 
5, trots att det i nuläget ser 
mycket bra ut.

– Vinner vi inte, vet man 
inte vad som händer, berättar 
tränaren Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fin placering i 
Bockstensturen

Johan Hellman, Team Swesports, genomförde Bockstensturen i lördags, 
ett långlopp på 100 kilometer. Foto: mtbfoto.se

MOUNTAINBIKE 
Näst sista loppet i Svenska 
långloppscupen MTB, var 
Bockstensturen i Varberg 
under lördagen.
Johan Hellman, Team 
Swesports, körde Bockstens-
turen som är det längsta lop-
pet i Svenska långloppscu-
pen med sina 100 kilometer. 
Johan cyklade in på en fin 
13:e plats i ett stenhårt start-
fält i elitklassen. 

Storebror Stefan Hellman, 
som kör om en pallplacering 

i totala långloppscupen, slu-
tade på en  femte plats i H40 
och totalt 28:a med eliten 
inräknad. Nu återstår endast 
Västgötaloppet i Ulricehamn 
som avslutar säsongen i lång-
loppscupen.

I teamet ingår följande lo-
kala cyklister: Stefan Hell-
man, Kroppefjäll, Johan 
Hellman, Kroppefjäll bor nu 
i Strömstad, Jonathan Nils-
son Bengtsfors, Melvin Friis 
Stigen och Stian Nybole Lie 
Halden.

Rallytävlingen Dalslandstjuren

Vinnaren av Dalslandstjuren 2015; Anders Karlsson, Säffle MC i sin Mitsubishi Evo X 4Wd. Foto: Peter Milén.

RALLYSPORT 
På lördag 9 september 
arrangerar Dals MK täv-
lingen Dalslandstjuren, 
som ingår i Mega Rally cup. 
Inbjudningar har gått ut 
till hela Sverige.
– Vi tror på ett bra startfält, 
mycket på grund av den helt 
fantastiska vägen. Special-
sträckan är 14,4 kilometer 
lång och den körs två gånger, 
säger Peter Karlsson, Dals 
MK.

Det är två år sedan klubben 
anordnade Dalslandstjuren, 
det är en tävling som kräver 
massor av jobb.

– Men det är väldigt roligt 
att anordna en sådan här täv-
ling, vi får en enorm feed-
back från de tävlande, säger 
Peter.

Tävlingscentrat är förlagt 
till Kärrs grusgrop, hur 
sträckan går är en hemlighet 
ända fram till start.

Hemmaekipage som åskå-
darna bör hålla ett öga på är 
bland annat Niklas Åkerland 
i Grupp H. Han är B-förare 
och kör en Volvo 940. Missa 

heller inte Martin Norenby i 
Grupp H. Han är A-förare 
och styr en Volvo 940.

Peter hoppas på ett tiotal 
hemmaförare. I måndags 
hade totalt 68 anmälningar 
kommit in.

Program finns på Frendo/
Qstar i Brålanda och facklan 

i Bäckefors, vid tävlingscen-
trat, start och mål.

En tävling av den här dig-
niteten kräver att många stäl-
ler upp och jobbar ideellt. 
Tävlingsorganisationen om-
fattar drygt 50 personer, dels 
medlemmar i Dals MK och 
dels frivilliga privatpersoner. 

Bland annat går det år 25 
vägvakter plus fem vid start 
och fem vid målet. Lägg till 
tävlingsledningen, sekreta-
riat, besiktning och serve-
ring.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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med din mobiltelefon 
eller dator?

med att filma ert 
 bröllop?

Behöver du 
hjälp 

Har du en

Behöver du 
hjälp 

gammal video som 
du vill kopiera till dvd 

eller hdd?

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

Vi söker en ny kollega!
Vi söker dig som brinner för vår bransch och 

kan ge våra gäster god service

Tjänsten innebär sedvanliga uppgifter 
för en hotellreception, men även städ, 

frukost och lite underhåll. Vi är en flexibel 
och mångsysslande arbetsplats!

Tjänsten är deltid och innebär kvällar 
och varannan helg. Vi vill att du ska kunna 

börja omgående.

God datorvana och mycket goda kunskaper i 
svenska och engelska är ett krav. Talar du andra 

språk som t.ex. tyska är det ett plus.

Vi ser gärna att du har god kännedom 
om vårt område. Tveka inte att höra av dig 

med cv till
annika@bralandavandrarhem.se

Välkommen till vårt team!

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

En folkkyrka
Öppen för alla

Karin Nodin, Dalsland
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Karin
i kyrkovalet
17 september!

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

SäljeS
DAMCYKEL 26 tum, 7 växlad, 
handbroms och i gott skick. 
800:-. Tel. 070-784 44 01.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                       Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

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 HYRA
Båtplats 
mellan Köpmannebro och 
Timmervik. 070-458 99 09 
el. 0530 201 69.ÖNSKAS HYRA
Lägenhet  
eller litet hus i Melleruds 
kommun. Tel. 073-643 43 12.

ÖNSKAS KÖPA
Foderhavre 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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Qvantenburgs Säteri AB söker 

Djurskötare 
till en modern slaktsvinsbesättning med 5.000 platser.
Arbetsuppgifter är alla förekommande arbeten som 
finns i slaktsvinsuppfödning. Qvantenburg är beläget på 
Dalboslätten mellan Mellerud och Brålanda. Vi lägger 
stor vikt i personlighet vid denna rekrytering. Rekryte-
ringen sker löpande så vänta inte med att söka!
Tillträde snarast.
Lön efter överenskommelse.
Vid frågor ring Fredrik på 070-485 02 99 eller mail på 
Fredrik.kvantena@gmail.com

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m .

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

UTHYRES
Centralt Mellerud
Mindre villa, 5 rok. Kall-
hyra. Svar till Melleruds 
Nyheter. Märk ”Centralt”.

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00
Eldaregatan 4 • www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

Utförsäljning!
    

3 st Z335  spakmaskiner
35.900:- inkl. mulchkit och moms

Ordinarie pris 44.900:- 

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

En folkkyrka
Öppen för alla

Karin Nodin, Dalsland
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Karin
i kyrkovalet
17 september!

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

En folkkyrka
Öppen för alla

Karin Nodin, Dalsland
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Karin
i kyrkovalet
17 september!

Damerna överkörda – igen
FOTBOLL 
Det är en tung säsong för 
jumbon Åsebro/Brålanda , 
som fortsätter på samma 
spår. När damerna gäs-
tade serieledarna Skof-
tebyns IF, blev det förlust, 
med 10-0.
Det går fort när Skoftebyn 
anfaller, så även i fredags 
kväll på Nysätra IP. 

Skoftebyn ledde med 3-0 
efter 14 minuter och hade 7-0 
i paus. Trots det ryckte Åse-
bro/Brålanda upp sig i andra 
halvleken, men kanske mest 
för att hemmalaget drog ner 
på tempot. 

Skoftebyns Emma Eriks-
son gjorde fyra mål i match-
en mot ett ungt Åsebro/Brå-
landa, som får ta nya tag till 
matchen mot nästjumbon 

SLUTRESULTAT
Skoftebyns IF – 

Åsebro/Brålanda
10-0 (7-0)

Div 2 Nv Götaland damer

Trollhättans FK/BOIS/Halv-
orstorp på lördag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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.36 - 9 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. 36 – 9 september

15.00 UR Samtiden
18.00 Schrödingers katt
18.30 Klättring på 
 Färöarna
19.25 Kärlek som förändrade  
 historien
21.00 Heta frågor kring klimatet
21.55	 Konflikt	på	schemat
22.45 Den gamle och älgen
23.30 Pompeji - livet före döden

15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Äventyrare i 
 Lofoten och Vesterålen
18.35 Den australiska kusten
19.30 Humledrottningen
20.20 70-talets USA
21.00 Den gamle och älgen
21.45 Siffror
22.15 Schrödingers katt
22.45 Den stora nedsläckningen
23.30	 Konflikt	på	schemat

15.00 UR Samtiden
18.00 Handelsman med
 hjärtat på rätta stället
18.10 Guld på godset
19.10 Siffror
19.40 Världens godaste insekter
20.10 Sanningen om demens
21.00 Historiska hemligheter
21.50 En tornado inifrån
22.40 Livets viktigaste tenta
23.35 Humledrottningen

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Klättring på Färöarna
16.15 En tornado inifrån
17.05 Historiska hemligheter
17.50 I guldgrävarnas fotspår
18.45 Schrödingers katt
19.15 Heta frågor kring klimatet
20.05 Den australiska kusten
21.00 Seriestart: Nya Zeelands 
 orörda natur
21.45 Seriestart: Englands 
 blodiga historia
22.30	 Påven	och	pedofilerna
23.25 70-talets USA
00.05 Äventyrare i Lofoten och 
 Vesterålen

21.00 Fråga Lund - teckenspråks- 
 tolkat
22.00 Lita på mig
22.55	 Världens	konflikter
23.25 Världens bästa veterinär
00.15 Nåt måste göras - syntolkat
00.45 Saltön - syntolkat
01.45 Tro, hopp och kärlek - 
 syntolkat

21.00 Arvinge okänd - tecken- 
 språkstolkat
22.00 Tro, hopp och kärlek -  
 teckenspråkstolkat
23.00 Nåt måste göras - tecken- 
 språkstolkat
23.30 Play
01.25 Meningen med livet
01.55 Skönhetens makt
02.25 Fråga Lund - tecken- 
 språkstolkat

21.00 Regnbågshjältar
21.30 Hitlåtens historia - 
 Lush life
22.00 Efterlysta för mord
22.45 The Frankenstein chronicles
23.35 The skin I live in
01.30 Betongprinsessor
02.00 Världens bästa veterinär

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 Kalles sex liv
22.15 American odyssey
22.55 Stan Lee's Lucky Man
23.40 Nobel
00.00 Nattsändningar

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 Shoot 'em up
22.45 Family guy
23.45 American dad
00.40 Seinfeld
01.45 Scrubs
02.30 My name is Earl
02.55 Family guy
03.40 American dad
04.25 Community
04.45 Brickleberry

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 The maze runner
23.10 Family guy
00.15 American dad
01.20 Seinfeld
02.20 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.25 Family guy
04.15 American dad

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 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 Midnight, Texas
22.00 Underworld: Evolution
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Frasier
08.30 Jims värld
10.15 Royal pains
11.10 The exes
12.10 Amazing race
13.10 Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
14.10 NCIS: Los Angeles
16.00 2 1/2 män
17.00 Making history
17.30 Cooper Barret's guide to 
 surviving life
18.00 Ink master USA
19.00 99 saker man måste göra 
 innan man dör
20.00 Simpsons
21.00 Charlies änglar
23.00 The maze runner
01.15 Jag vet vad du gjorde förra 
 sommaren
03.05 Ghost storm
04.35 Community

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Norge från luften
10.45 Fråga Lund
11.45 Tro, hopp och kärlek
12.45 Saltön
13.45 Duellen
14.45 Det söta livet
15.05 Matiné: Ärret
16.30 Seriestart: Strömsö
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
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Hitlåtens historia
21.30 Kalles sex liv
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet student
23.00	 Kortfilmsklubben
23.15 Rapport
23.20 Betongprinsessor
23.50 Dead donkeys fear no hyenas
01.10 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Regnbågshjältar
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Au pair i Australien
11.55 Hitlåtens historia
12.25 Kalles sex liv
12.55 Landet runt
13.40 Det söta livet
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
20.00 Landgång
21.00 Arvinge okänd
22.00 Opinion live
22.45 Helvetet bakom galler
23.30 Rapport
23.35 Tro, hopp och kärlek
00.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

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 Semesterresa till 80-talet
13.25 Tro, hopp och kärlek
14.25 Opinion live
15.10 Arvinge okänd
16.10 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 Säsongstart: Doobidoo
21.00 Skratta då - en rolig
 historia om svensk stand-up
22.00 Stan Lee's Lucky Man
22.45 American odyssey
23.30 Rapport
23.35 Arvinge okänd
00.35 Sändningsuppehåll
04.40 Sverige idag

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Under klubban
07.10 Uppdrag granskning
08.10 Opinion live
08.55 Strömsö
09.25 Go'kväll
10.10 Saltön
11.10 Karl för sin kilt
12.00 Tro, hopp och kärlek
13.00 Betongprinsessor
13.30 Regnbågshjältar
14.00 Kalles sex liv
14.30 Hitlåtens historia
15.00 Motor: RallyX Nordic
17.45 Ett bättre ställe
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 Morden i Midsomer
23.00 Rapport
23.05 Lördagsbio: Tolken
01.10 Film: The Cabin in the Woods
02.45 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 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Bil- & båttokig favoriter
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 Kungliga sovrum
00.00 Skönhetens makt
00.30 Bil- & båttokig favoriter
00.45 Sändningsuppehåll
01.00 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 Kungliga sovrum
17.10 En sällsynt fågel
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Bil- & båttokig favoriter
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Thailandsdrömmar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel
23.15 Deppiga vänner
00.45 Bil- & båttokig favoriter
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 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 Meningen med livet
16.45 Hundra procent bonde
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.45 Bil- & båttokig favoriter
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Livet enligt Loreen
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vem är rädd för Virginia 
 Woolf?
23.50	 Världens	konflikter
00.20 Bil- & båttokig favoriter
00.35 Sändningsuppehåll
01.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Rapport
09.05 Sändningsuppehåll
09.30 Vem vet mest?
12.00 Rapport
12.05 Babel
13.05 Ödessymfonin - så kom den till
14.35 Thailandsdrömmar
15.35 Förväxlingen
16.05 Sverige idag på romani
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag på romani
16.20 Skönhetens makt
16.50 Bil- & båttokig favoriter
17.05 Vetenskapens värld
18.05 Livet enligt Loreen
19.05 Kulturstudion
19.10 Den magiske Max Raabe
20.10 Kulturstudion
20.15 Last night of the proms 2017
23.15 Ketanes/Tillsammans
23.45 Meningen med livet
00.15 Hundra procent bonde
00.45 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 Sändningsuppehåll
02.00 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
17.50 112 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
22.35 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 Blue bloods

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 Bytt är bytt
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 Blue bloods
04.40 Blue bloods

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visorr
14.30 Antiques roadshow
15.25 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.50 Escape to the Chateau
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Departed
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Departed, forts
00.50 Six bullets
03.15 Röd gryning

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2017
12.30 Idol 2017
13.30 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 drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Crocodile Dundee
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Crocodile Dundee, forts
23.35 Snuten i Hollywood 3
01.40 Specialisten
04.00 Mitt galna hem

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Jord & 
Skog

Onsdag 20 september
Manusstopp:

Torsdag 14 september
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Sanningen om demens
16.35 Guld på godset
17.35 I guldgrävarnas fotspår
18.25 Dox: Dead donkeys fear no hyenas
19.25 Seriestart: Världens fakta: Illusion  
 eller verklighet?
20.10 Älgen är lös
21.00 Lycklig utan piller
21.45 Den australiska kusten
22.40	 Konflikt	på	schemat
23.30 Livets viktigaste tenta
00.25 Siffror

15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader berättar
18.25 Heta frågor kring klimatet
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Inte helt 100
21.00 Världens natur: Afrikas egen lilla 
 varg
21.50 Schrödingers katt
22.20 Siffror
22.50 Lycklig utan piller
23.35 Englands blodiga historia
00.25 En historisk resa om mat

15.00 UR Samtiden
18.00 Siffror
18.30 Schrödingers katt
19.00 Englands blodiga historia
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Nya Zeelands orörda natur
21.00 En tornado inifrån
21.50 Dokument utifrån: Angela Merkel 
– den oförutsägbara
22.50 Sanningen om demens
23.40 70-talets USA
00.25 Njutning - kemins ljusa sida

21.00 Saltön - syntolkat
22.00 Morden i Midsomer
23.30 Världens bästa veterinär
00.15 Tro, hopp och kärlek - tecken 
 språkstolkat
01.15 Arvinge okänd -  
 teckenspråkstolkat

21.00 Vi lagar bästa maten - tecken- 
 språkstolkat
22.00 Agenda - teckenspråkstolkat
22.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.15 Landet runt
00.00 Gift vid första ögonkastet Norge
00.45 Landgång
01.45 Robins

21.00 Tro, hopp och kärlek - syntolkat
22.00 Fängslad: Helvetet bakom galler
22.45 Världens bästa veterinär
23.30 Livet enligt Loreen
00.30 Tobias och tårtorna
01.15 Uppdrag granskning
02.15 Under klubban

05.00 Brickleberry
05.25 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.25 The exes
08.50 Jims värld
09.20 2 1/2 män
10.20 Cooper Barret's guide to surviving life
10.50 Ink master USA
11.50 NCIS: Los Angeles
14.50 Draft day
17.00 Cops
18.00 Amazing race
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 A man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Last man on earth
22.00 Höken är lös
00.00 Midnight, Texas
01.00 Deadbeat
01.30 2 1/2 män
02.00 Last man on earth
02.30 How I met your mother
03.00	 Tattoo	fixers
03.55 Amazing race
04.50 Royal pains

05.35 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 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 Fresh off the boat
20.30 Simpsons
21.00 Manick
21.30 Family guy
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

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 xXx: The next level
23.05 Family guy
23.30 Simpsons
00.00 American dad
01.00 Nattsändningar

05.25 Go'kväll
06.10 Norge från luften
07.00 Arvinge okänd
08.00 Landgång
09.00 Go'kväll
09.45 Vi lagar bästa maten
10.45 Duellen
11.45 Robins
12.15 Fråga Lund
13.15 Sportstudion
15.55 Fotboll: Damallsvenskan
17.55 Sportnytt
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 Regnbågshjältar
22.15 Billions
23.15 Rapport
23.20 Fängslad: Helvetet bakom galler
00.05 Fångar
00.50 Robins
01.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

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 Doobidoo
13.45 Robins
14.15 Arkitekturens pärlor
14.25 Matiné: Sjätte skottet
15.45 Under klubban
16.15 Seriestart: Tobias och tårtorna
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
20.00 Vi lagar bästa maten
21.00 Lita på mig
21.55 Hinsehäxan
23.25 Rapport
23.30 Au pair i Australien
00.00 Nobel
00.45 Nattsändningar

05.10 Norge från luften
06.00 Morgonstudion
09.10 Au pair i Australien
09.40 Strömsö
10.10 Under klubban
10.40 Regnbågshjältar
11.10 Nåt måste göras
11.40 Lärlabbet student
12.10 Fråga doktorn
12.55 Vi lagar bästa maten
13.55 Opinion live
14.40 Matiné: Lågor i dunklet
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 Fråga Lund
21.00 Tro, hopp och kärlek
22.00 Fångar
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Tyrannosaur

05.00 Rapport
08.30 Jenni möter
09.00 Rapport
09.05 Studio Sápmi
09.35 Ketanes/Tillsammans
10.05 Gudstjänst
10.55 Sverige idag
11.05 Livet enligt Loreen
12.05 Rapport
12.10 Den magiske Max Raabe
13.10 Pelléas och Mélisande
16.05 Sverige idag på romani chib/kalderash
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag på meänkieli
16.20 The Hyperglot
16.45 Bil- & båttokig favoriter
17.00 Sprich los!
17.10 Popreel
17.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.41 #lovemilla
17.48 NO-land
18.00 Jenni möter
18.30 Studio Sápmi
19.00 Världens natur: Afrikas egen lilla varg
19.50 Läppglans
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Angela Merkel 
22.55 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag
08.00 Sprich los!
08.10 Popreel
08.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.41 #lovemilla
08.48 NO-land
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Bipojkens	och	blomsterflickans	stora	kärlek
16.25 Gudstjänst
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 Svensk vardagsnatur
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Livstecken
23.50 Agenda
00.35 Sändningsuppehåll
01.00 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 Agenda
17.00 Bil- & båttokig favoriter
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, Uutiset
18.00 Världens bästa veterinär
18.50 En natt med vargar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00	 Världens	konflikter
20.30 Skönhetens makt
21.00 Nyheter
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45 Rebellernas frisyrer
23.40 Jenni möter
00.10 Studio Sápmi
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Tillsammans med Strömstedts
14.55 The guilt trip
16.55 Bytt är bytt
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
00.30 Farang
01.30 Loch Ness
02.30 Ödets makt
04.40 Mitt galna hem

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 Fixer upper
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
02.00 Revolution
02.55 The good wife
03.50 Blue bloods

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 Fixer upper
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
02.00 Brottskod: Försvunnen
02.55 The good wife
03.55 Blue bloods

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Vill du  

sälja  

ditt hus?

Vi har många 

köpklara  

kunder

DALSKOG - Årbol Stommen
Soldattorp med anor från 1600-talet.  
Mindre gård 6,8 ha. 3 rok, 70 kvm, nyare badrum. 
Maskinhall, flera förråd, jordkällare.  
Mogen skog. ca 800 kbm. 

Pris 750 000:-

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

Pris 495.000:-

Boka visning!

DALS ROSTOCK - Violvägen 11
Perfekt familjevilla 1½-plans, 117/22 kvm.  4 rok, 3-4 
sovrum. Fräscht kök,  badrum samt ny tvättstuga. 
Uteplats under tak. Extra isolerat rum. Friggebod, 
hundgård och garage. Äppleträd.

Pris 795 000 :- 

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 30
På solig tomt välskött 50-talsvilla. 90/57 kvm, 5 rok, 
varav 3 sovrum. Öppen spis. Vedpanna med acc.
tank. Balkong. Växthus. Garage/carport.

Pris: 525 000:- 

Visning torsdag 14/9 kl. 17

00

-18

00

Visning torsdag 14/9 kl. 18

15

-19

00

Visning fredag 15/9 kl. 15

00

-16

00

NYTT!

NYTT! NYTT!

Storgatan 20, 464 21, Mellerud 
Tel 0530-125 40

www.mellerudsnyheter.se

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Intressanta artiklar som fångar läsarna! Det kan du se fram emot i höstens  
första temanummer om Jord & Skog med fokus på Jakt & Fiske 

 som kommer i Melleruds Nyheter den 20 september. 

Manusstopp onsdag 13 september.

Tala med Christina Callh eller Maggan Lindholm  
om annonsering Tel 0530–125 40 

christina@mellerudsnyheter.se  
maggan@mellerudsnyheter.se

För tips och uppslag om redaktionellt innehåll,  
kontakta Susanne Emanuelsson.  

Tel 0530–125 40, susanne@mellerudsnyheter.se

Utgivning  
onsdag 

20 september

Årets jaktsäsong är i full gång!

Jord & Skog
                               Jakt & Fiske
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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!

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 36. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Lingongrova, Guldkorn
Pågen. 500 g. Jfr pris 30:00/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Vitlöksbaguetter
ICA 350 g. Fryst. Jfr pris 28:57/kg.

              

Handdisk
ICA Skona. 500 ml.  Jfr pris 20:00/liter.Kvarg

ICA. 150 g. Jfr pris 33:33/kg.

Röda kvisttomater
Nederländerna. Klass 1.  
Jfr pris 15:00/kg. 

15:-
/kg

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

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

10:-
/st

15:-
/kg

Päron Conference
ICA. Nederländerna/Belgien. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg. 

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

5990
/kg

30:-
2 för

KORT 
PRIS

Amerikansk konstnär på besök

Mark Brest van Kempen från Oakland utanför San Francisco vistades tre veckor på Dalslands konstmuséum 
genom Artist-in-residence. Här har han tagit fram ett ordspråk som säkert många känner igen.

Under tre veckor har den 
amerikanska konstnären 
Mark Brest van Kempen 
bott i ateljéstugan vid 
Dalslands kontmuseum, 
allt genom projektet 
Artist-in-residence.
Sedan slutet av 1980-talet 
har Land Art-konstnären 
Mark presenterat konst som 
förbinder människor med 
växt- och djurliv, arkitektur 
och infrastruktur. Hans stora 

”Free Speech Monument” av Mark Brest van Kempen.

inspiration är en strävan att 
förmedla hur man bor på 
landet på ett hållbart sätt.

Det var museichefen Jör-
gen Svensson som ordnade 
så att Mark kunde besöka 
Upperud.

– Det är ovanligt i vår 
bransch att få möjligheten att 
få tid att fundera på sina 
idéer utan någon press. Det 
är så vackert här och jag har 
fått flera nya idéer faktiskt, 
berättar Mark.

53-åringen arbetar som 
lärare i San Francisco och 
började arbeta professionellt 
med sin konst redan som 
18-åring. Han växte upp i 
Utah och intresset för land-
skap fanns redan då.

– Jag var illustratör i början 
och tänkte ”Vad är konst och 
varför är konst viktigt i sam-
hället?” Det ledde mig till 
intressanta möten och jag 
började med Performance 
Art och Land Art, förklarar 
han.

Han insåg att materialet 
inte var så viktigt och det 
öppnade världen för honom.

– Jag använde mitt liv som 
material. Sex personer bytte 
liv med varandra under 48 
timmar. Tyvärr blev jag en 
kvinna som var storrökare, 
säger Mark leende.

Därefter plockade han ner 
konsten till att omfatta land.

– Jag insåg att det inte bara 
handlade om material. Det 
mynnade ut i ett av mina 
största projekt ”Free Speech 
Monument” vid universitetet 
i Berkeley, säger Mark.

Monumentet är en sex fot 
bred granitcirkel med ett sex 
tums hål i mitten. Basen är 
en osynlig kolonn av luft som 
sträcker sig 60 000 fot upp. 
Luftrummet är juridiskt om-
definierat, därför är inga la-
gar tillämpliga inom det lilla 
utrymmet. Det lediga utrym-
met fungerar som en kon-
taktpunkt för tal där folk blir 
levande monument till ytt-
randefrihet.

– Människor använder det 
hela tiden för att hålla tal. 
Sedan har jag jobbat med 
liknande projekt. Bland an-
nat bytte jag plats på en liten 

mängd jord från USA och 
Kina. Det blev en metafor för 
transport, när folk flyttar runt 
i världen, berättar Mark.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Stölder
En guldfärgad iPhone 6 stals på Dahlstiernska gymnasiet på 
förmiddagen den 29/8. En släpkärra med reg.nr: YCB 017 
stals från Preem i Mellerud dagtid den 29/8.

Inbrott på förskola
Natten mellan 31/8 – 1/9 drabbades förskolan på Ymers gata 
av inbrott. Man har tagit sig in via vinden och dessutom 
brutit upp dörren till förrådet. Stöld av fyra datorer och två 
kameror.

Viltolyckor
Kollision mellan rådjur och bil 29/8 på länsväg 166 vid Gun-
narsnäs och natten mellan 31/8 och 1/9 i Grinstad.

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

Månadens vara

Ytterdörrsatts 
säkra


