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KAMPANJ 

Rabatt på alla utomhusfärger. 
10 liter, valfri kulör.  
Kampanjen gäller t.o.m. 18/9.

All utomhusfärg

25%

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 37.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Kycklinggrillkorv 
Eldorado, 400 g, jfr-pris 25,00/kg.

Toalettpapper
Eldorado, 8-pack, jfr-pris 16,21/kg.

Fiskgratäng
Västkustfilé, fryst, gäller Dill, Skagen, 350 g.
Jfr-pris 28,57/kg.

Fruktdryck 1,5 lit
Kiviks, flera sorter, jfr-pris 3,33/lit.  

Max 5 köp/hushåll/vecka 37.

5:-
/st

Lösviktsgodis
Smått & Gott, jfr-pris 59,90/kg.

599
 

/hg

10:-
 

/st

Grillad kycklingklubba
Kronfågel, Sverige, råvikt ca 0,280 g. Jfr-pris ca 
44,64/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 37.

10:-      
för Bonuskunder

/st

10:-
 

/st 10:-
 

/st

Kvinnlig kommun-
chef i Mellerud
Det var 24 sökande till tjänsten som kommunchef i 
Mellerud. Sex av dem valdes ut till intervjuer; en 
man och fem kvinnor. Tre kvinnliga sökande valdes 
därefter ut och det pågår förhandlingar med en av 
dem. Ärendet var uppe på kommunstyrelsens arbets-
utskott igår tisdag.

                                                              nnn

Catrin och Leif 
vann tourfinalen
I lördags avgjordes finalen i golftävlingen Dalsland 
Tour på Forsbacka. Segrade gjorde hemmaduon Ca-
trin Eriksson och Leif Sundberg. De har deltagit i 
kvalspelet under alla år sedan starten 2006 och gått 
till final ett flertal gånger. Nu fixade de finalsegern.

– Sidan 15 –                      

Spännande tema: 
Äventyr & Resor 
Häng med på en hisnande seglats med Gruscha Tho-
mas från Frestersbyn i Ör. Hon har seglat med 
danska skolfartyget Georg Stage tvärs över Atlanten 
och tillbaka. För den som vill uppleva äventyr på 
hemmaplan finns populära Dalslands Aktiviteter.

– Sidorna 8 och 9 –                      

I lördags var det bygdefest i Brålanda som sjöd av aktiviteter. Ett av många populära inslag under dagen var Skördeloppet, arrangerat av SK Granan. Här går starten för de yngsta deltagarna. Foto: Karin Åström.

– Sidan 12 –

Folkliv och trivsel på bygdefesten
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 14.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 14/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  23.000:-   -  58 rop

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

INVIGNING AV

Kolmila
Källhults Bygdegård, Dalskog

Söndag 17 september
Kl 15.00

Invigningstal, andakt och tändning av milan
Servering av kolbullar och kaffe

Välkomna önskar 
Dalskogs Bygdegårdsförening

Kommande evenemang 
Skogens Veteraner lördag 23/9

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 som senast på valdagen fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta.

Röstmottagning sker i vallokaler på följande platser:

För boende i Bolstads församling: Grinstads församlingshem
För boende i Holms församling: Kyrkans hus, Mellerud
För boende i Skålleruds församling: Skålleruds församlingshem
För boende i Örs församling: Stakelunds församlingshem
Öppettider:  9-11, 12-14, 18-20
Prel. röstsammanräkning sker i vallokalerna efter kl. 20.00 och dessa sammanräkningar 
är offentliga.

Om du bor på annan ort och är i Mellerud på valdagen så kan du också rösta i 
röstningslokalen (ej vallokalen) i Kyrkans hus mellan kl. 9 – 11 och 12 - 14.

Du är välkommen att fira gudstjänst mellan kl. 11 -12 eller mellan kl. 17 – 18). (Se 
särskild annons.)

För vidare information om bl. a. vilka nomineringsgrupper Du kan rösta på:   
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval Se också på Ditt röstkort som Du fick omkring den 30 
augusti.

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

13 september – 20 september 2017
14:e söndagen efter trefaldighet
”Enheten i Kristus”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 15.30  Kyrkogårdsvandring Bolstads kyrkogård, Karl-Arne Karlsson fd antikvarie
  vid Västarvet och Gudrun Rydberg lokal person med bra historiekännedom.
 16.30 Samtal om askarna mellan kyrkogården och prästgården med biologen 
  Leif Litander eller Ted von Prochwit. 
 17.00 Fika i prästgården.
Lör 18.00  Helgmålsbön i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Sön 17.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist. Sångmedverkan.
Ons 20/9 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.
Ons 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Lör 14.00  Teckenspråksgudstjänst i Kyrkans Hus, Emmy Lindgren.
Sön 08.00-12.00  ”Information om gravplatser” Morgan Björmar finns i Kyrkans Hus för att hjälpa’
  allmänheten att söka gravplatser och anhöriga vid pastoratets kyrkogårdar.
Sön 11.00  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson. Sång: Åsa Henriksson
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 14.30  Andakt på Bergs, Irja Lignell.
Tis 19.00  ”Manskör förr och nu” i Kyrkans hus. Presentation: Lennart Magnusson, Rostocks 
  manskör medverkar.
Ons 20/9 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tisdag kl.11.00  tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i kyrkan, Margareta Olsson. Musik: Skållerud Brass.
Mån 18.30  Filmen om Luther visas på Åsensbruks bio. Introduktion: Kerstin Öqvist. 
  Mingel och intro från 18.00 
Tis 18.00  Kyrkogårdsvandring Skålleruds kyrkogård Karl-Arne Karlsson fd antikvarie vid 
  Västarvet och Sten Torstensson lokal person med bra historiekännedom. Samtal om 
  olika gravstenar med sten konservator Karin Pettersson. 
 19.00 Fika i Kyrkstugan.
Sön 24/9 14-15.00  Tipspromenad och korvgrillning, start vid Kyrkstugan. Arrangör Skålleruds 
  församlingskör. Startavgift inklusive grillad korv med tillbehör: 80:- Anmälan 
  senast tis 19/9 till Sven tel.073-8201930. Dagen avslutas 18.00 med 
  Musikgudstjänst där Red Wing band och Skålleruds Drängar- och Församlingskör 
  musicerar tillsammans.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på Karolinen.
Sön 15.00  Invigning av kolmilan Källhult Dalskog, Pär-Åke Henriksson.
Sön 17.00  Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Margareta Olsson. Sång: Madde Pettersson 
  och Sarah Olsson.
Ons 20/9 12.15  Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Ons 20/9 18.00  Musikkväll vid kolmilan i Källhult, Dalskog. Örs kyrkokör. Pär-Åke Henriksson.

Travresa
V75 Färjestad

LÖRDAG 23/9
AVRESA KL. 9.00
Biblioteket, Mellerud 

 Åmål, Dalhall ca 9.30
Studiebesök hos 
Magnus Jakobsson

Fika, lotteri, andelar
300:- FÖR MEDLEM

400:- FÖR ÖVRIGA
(Resa, fika, program och entré) 
Bindande anm. senast tis 19/9 

JAN 070-329 34 04
MONA 070-651 01 92
OVE  070-551 44 07

ELLER PÅ HEMSIDAN/FB

Följ med Nordalskretsen ut
Tisdag 19/9 - 18.00 Vandring runt Skiffertjärn - Dals Rostock

Vi följer det Gula spåret runt tjärnet, fin natur och spännande historiska 
lämningar från skifferbrytningen i tjärnet. Samling Ok stugan. Ta med 
kvällskaffet. Ansvarig Håkan Kristiansson. Programmet ingår i Arenaveckan

Onsdag 20/9 18.00 Solceller en väg mot självförsörjning
Christer Johansson informerar om sin solcellsanläggning. Roger Fredriksson 
energirådgivare Samling Töresbyn 5 - (skylt vid vägen mellan Bloms och 
Åsensbruk). Programmen ingår i Arenaveckan

Tisdagskaffet

Välkomna!

Missionskyrkan 
Mellerud

Tisdag 19/9 kl. 10-12
Kl. 11.00 Några från 

Melleruds Skrivargrupp 
besöker oss 

TORSDAGSKAFFET
börjar torsdag 14/9 kl. 10
Föreningshuset, Åsensbruk
Välkomna önskar Byalaget

Våga se – våga fråga!
Föreläsning

”Om psykisk hälsa och livslopp”
Kulturbruket på Dal

Onsdag 20 september kl. 18-20
Ett samarbete mellan KFR, KPR, ABF,  

Studieförbundet Vuxenskolan och Socialförvaltningen

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se
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Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Borg (Sv.text)
Fredag 15/9 kl. 19.00

Söndag 17/9 kl. 19.00

Onsdag 20/9 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 45 min

Kommande filmer

Det (IT)
Kingsman:  

The Golden Circle

 

Mellerud
Cirkusplatsen

Lörd 16 september
  kl 16:00

Cirkuskassan är öppen 
speldagen  12:00 - 13:00 

samt öppnar igen 2 timmar 
före föreställningen.

Du kan även köpa dina 
biljetter på 

www.cirkusmaximum.se

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

RÖNTGEN
Praktikertjänst Närsjukhus

DALSLAND - Bäckefors
Mån-fre 8-12 och 13-16 (helgfria dagar)

Vi utför vanlig röntgen av skelett- och lungor 
Remiss krävs från din läkare 

Fritt vårdval - Du får välja var du vill bli röntgad 
(röntgen är kostnadsfri /ingår i läkarbesöket) 

Hemsida: www.praktikertjanst.se/narsjukhusvast/ 

Torsdag 21 sep • kl. 14.00
Refräng & Co 
– melodiradion som livekonsert
OBS! Plats: Café Älvan, 
P D Lundgrensgatan 10, Mellerud

Med mycket 
humor
och värme och 
med en bred 
repertoar bju-
der musikduon 
Refräng & Co 
på härlig musik 
från förr, då 
”melodiradion” 
serverade lätt-
sam och under-
hållande musik 
till lyssnarna dagen lång! 

Det blir schlagers, swing och evergreens att lyssna 
till – eller kanske rent av att dansa till! 

Helt enkelt musik man inte hör lika ofta längre men 
som älskas av många.

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

Fri entré   •  Arr:  Kulturbruket på Dal/Junior & SENIOR

Rösta för en kyrka 
som tar ställning!

Rösta i kyrkovalet - 17 september

FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

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

Tillsammans gör vi kyrkovalet!

Lördag 16/9  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Maggan
0530-125 40

maggan@mellerudsnyheter.se

STORGATAN 10, MELLERUD

Välkomna till tjejkväll!
Tisdag 10 oktober kl. 18.30
Höstens makeup och trender 
mingel och bubbel
För mer info o. bokning se vår facebooksida eller ring 0530-126 87
Antalet gäster är begränsat

TIPSPROMENADSSTART

Sönd 17/9 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor. Slutdatum 5/11.
Servering • Lotterier • Välkomna!

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

i Svenska kyrkan

www.enlevandekyrka.se/om-oss/stiftskretsar/karlstads-stift/

Rösta för en levande kyrka
 »som är en kyrka för hela familjen
 »som ansvarsfullt förvaltar kyrkans kulturarv i våra bygder
 »som står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde

Vi vill verka för en levande kyrka där medlemmarnas 
olika gåvor kommer till nytta och att göra Jesus Kristus 
känd, trodd och älskad

centerpartiet
i mellerud

stödjer och medverkar lokalt i 

 Samlingslistan (opol)
Rösta på samlingslistan!

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuellt!
Jul på Liseberg
25/11, 2 dgr ................. 1.590:-
Lübecks Julmarknad
27/11, 3 dgr ................. 1.790:-
Kiel-kryss med Citti
1/12, 3 dgr ................... 2.260:-
Rostocks Julmarknad
11/12, 3 dgr ................. 2.990:-

Boka snarast – begr. antal!

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

Du, jag spaghetti?
Författarbesök

Lena Dirsäter
Onsdag 20 september kl. 18.00

Konstrummet, Melleruds Bibliotek
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    85:-
Helglunch  från 115:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 38 Måndag 18/9: Ugnsstek falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 19/9: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 20/9: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 21/9: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 22/9: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 23/9: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Söndag 24/9: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos.
Dessert: Mannafrutti.

Hemtjänstens alternativ v. 38
Mån-tis, tors-sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker. Ons: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker.

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål.
Alt: Quorngryta.

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Seglartorsk** med 
stuvad spenat, kokt potatis och 
rårivna morötter. 
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Stekt kycklinglårfilé med 
currysås*, pasta och skivad morot. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Cirkus som bjuder på 
tempo, spring och nerv

Alexander Lichner balanserar bland annat på huvudet i en trapets. Foto: Cirkus Maximum.

”Supreme!” är titeln på 
årets upplaga av Cirkus 
Maximum.  Det är cirkus-
direktör Bengt Källquists 
35:e produktion sedan 
starten 1983. På lördag 16 
september kommer cir-
kusen till Cirkusplatsen i 
Mellerud.
– Vi gör en föreställning som 
ska klinga, med stor varia-
tion, mycket tempo, spring 
och nerv. Responsen har va-
rit mycket bra, förklarar 
Bengt Källquist. 

Publikfavoriterna Diorios, 
de brasilianska våghalsarna 
på motorcykel, är tillbaka 
hos Cirkus Maximum. 

– Varje år får jag frågan 
”har ni några motorcyklar i 
år?”. Och nu är de alltså här 
igen. Den här gången är trup-
pen utökad till fyra motor-
cyklister som uppträder 
samtidigt i den lilla globen.

Diorios lockar en hel del 
tonårskillar, som kanske inte 
annars skulle gå på cirkus. 
De tycker att brassarna är 
häftiga när de i rasande fart 
far runt i globen. 

Men Diorios är långt ifrån 
det enda nervkittlande num-
ret. För första gången på 
flera år bjuder Bengt Käll-
quist publiken på ett högline-
nummer, Trio Alambria, som 
utför sina halsbrytande ba-
lansnummer högt upp under 
cirkuskupolen.

Höglinenummer
– För att göra rättvisa åt ett 
höglinenummer krävs ett 
högt tält och det har vi. Det 
här är ett mycket fartfyllt 
nummer, snyggt genomfört.

Spanjoren Alexander 
Lichner är ett annat utrops-
tecken hos Cirkus Maximum 
den här säsongen. Balanse-

Visar film om Martin Luther

Martin Luther 1529, porträtterad av Lucas Cranach d.ä.

En film om Martin Luthers 
liv visas på biograferna 
både i Åsensbruk och Mel-
lerud. 
Som ett led i firandet av att 
det är 500 år sedan Martin 
Luther spikade upp sina 95 
teser mot avlatshandeln – 
och därmed startade refor-
mationen av kyrkan – visas 
filmen om Luther på biogra-
fen i Åsensbruk måndagen 
den 18 september och på 
Centrumbiografen i Melle-
rud måndagen den 25 sep-
tember.

Filmen är en spelfilm från 
2003 om Martin Luthers liv, 
från det att han råkar ut för 
det häftiga åskvädret 1505, 
som får honom att lova att bli 

munk, om han överlever, till 
hans död 1530. 

Sökaren
Från att ha varit en livsnju-
tare som juridikstudent, blir 
han en ångestfylld augusti-
nermunk som plågar sig själv 
med grubblerier och späk-
ningar och som kämpar för 
att finna en Gud att förlita sig 
på. När den katolska kyrkan 
inte ger honom de svar han 
söker, börjar han tvivla på 
delar av dess budskap. Han 
blir allt mer övertygad om att 
mycket i förkunnelsen och 
verksamheten är fel och bör-
jar protestera. 

Reformatorn
Men det är mäktiga krafter 

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Onsd 20/9  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Torsd 21/9 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

mob. 0709-51 21 24 
daniel.jensen.mellerud@spray.se

BORG
Är en film om hur legender 
formades ur rivalitet, vän-
skap och glamour i en tid då 
allt var möjligt. En berättelse 
om en svensk ikons stora 
genombrott som skildrar 
åren då Björn Borg gjorde 
resan från Södertälje till 
världseliten, om hans största 
kamp som utkämpades 1980 
i mötet med den amerikanska 
supertalangen John McEn-
roe och om hur deras rivalitet 
kom att engagera en hel 
värld.

Kommer på Centrumsa-
longen i Mellerud fredag 15, 
söndag 17 och onsdag 20 
september.

Aktuellt
 på bio

rande på huvudet i en trapets 
visar han prov på både styrka 
och precision. Lägg därtill att 
Alexander, som bland annat 
medverkat på ungdomscir-
kusfestivalen i Monte Carlo, 
är en mycket karismatisk ung 
artist.

Bengt Källquist varvar de 
mera spektakulära numren 
med Duo Solys, vars este-
tiska akrobatik karakterise-
ras av kraft, styrka och ele-
gans, och Kimo, som virvlar 
runt i egyptisk folkdans i ett 
rasande tempo och till myck-
et medryckande musik. 

Georgio från Tjeckien 
jonglerar med sina diaboler, 
timglasliknande redskap be-
stående av två halvklot med 
de runda ändarna vända mot 
varandra.

Årets clown heter Fran-
cesco, en genomsympatisk 
roare som hanterar publiken 
på ett väldigt fint sätt. 

Inga vilda djur
Sedan några år tillbaka reser 
Cirkus Maximum inte längre 
med så kallade ”vilda djur” 
som elefanter eller sjölejon, 
utan bara med domesticerade 
djur som åsnor, hästar och 
hundar. 

Veteranen Anton Frank 
framför cirkusens sex ele-
ganta, vita arabhästar liksom 
de busiga och mysiga ås-
norna. Ramon Maatz har en 
charmig entré med nio lek-
fulla blandrashundar och 
tillsammans med sin flick-
vän, Anton Franks dotter 
Ebba, visar han också upp 
Maximums svenska husdjur 
som kossor, getter och en gås 
i ett roligt och annorlunda 
nummer.

Cirkus Maximums cirkus-
orkester anförs som vanligt 
av Krzysztof Majewski. 

han utmanar, såväl påven i 
Rom som den tysk-romerske 
kejsaren, så han blir både 
bannlyst och fredlös, men 
klarar sig med hjälp av sina 
vänner och anhängare.

Huvudrollen spelas av Jo-
seph Fiennes och ger en bra 
inblick i Martin Luthers liv, 
även om den innehåller flera 
smådetaljer som historikerna 
hävdar inte är helt korrekta. 
Det är en spelfilm och den 
konstnärliga dramaturgin får 
ta sig vissa friheter, för att 
berättelsen skall fungera.

En halvtimma innan före-
ställningen finns tid för 
mingel,snacks och gemen-
skap. Arrangör är Melleruds 
pastorat och det är fritt in-
träde.

Ingvar Lisius

Rättelse
I artikeln om Kulturskolans 
avgiftsfria kurser i förra 
veckans tidning tappades ett 
ord bort. Innebörden ska vara 
att dessa kurser inte påverkar 
den vanliga kulturskoleun-
dervisningen i Mellerud.
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MISSA INTE HÖSTENS STORA

FÖNSTERKAMPANJ!

Nu har vi kampanj när du köper nya 
svensktillverkade fönster och fönsterdörrar 
ur ERAs aluminumsortiment
• Svensktillverkade fönster & fönsterdörrar
• Snygg, smart och ren design
• Aluminium – för bästa livslängd!

ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED
ANDRA RABATTER ELLER ERBJUDANDEN. 
GÄLLER FÖNSTER I ERAS STANDARD- 
KULÖRER OCH STANDARDSORTIMENT
GÄLLER V37 -40 2017.

35%
V.37-40

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

Carl Oscar Borg dog – 
men hans konst lever

Konstnären Carl Oscar Borg.

I år är det sjuttio år sedan 
konstnären Carl Oscar 
Borg dog. Detta uppmärk-
sammas av Hembygdsför-
eningen med en utställning 
och ett föredrag söndagen 
den 17 september på Mel-
leruds Museum i det gamla 
Tingshuset i Mellerud. 
Först premiärvisas utställ-
ningen, som visar konstnä-
rens liv från födseln i ett 
soldattorp i Dals Grinstad, till 
hans död på en restaurang i 
Santa Barbara i Kalifornien. 
Hans konst visas i form av 

Navajoindianer till häst, målning av Carl Oscar Borg.

Föreläser om psykisk ohälsa

Föreläsaren Susanne Rolfner Su-
vanto.

Onsdag 20 september 
föreläser Susanne Rolf-
ner Suvanto om psykisk  
(o)hälsa utifrån ett livs-
loppsperspektiv på Kul-
turbruket på Dal.

Skrivargruppen på besök

Från vänster: Lilian Perme, ordförande och Margareta Larsson.

Mellerudsgruppen av 
Dalslands skrivargrupp 
besöker Missionskyrkan 
i Mellerud tisdag 19 sep-
tember.
Hösten 1996 drogs riktlin-
jerna upp för ett forum för 
skrivare i Dalsland och den 
25 november bildades Dals-
lands skrivarförening. I år 

firar föreningen 20-årsjubi-
leum.

Den 19 september är det 
dags för några i gruppen att 
besöka Missionskyrkan. Det 
blir då presentation och upp-
läsning ur egna böcker. I 
oktober besöker gruppen 
Älvan.

Skrivargruppen i Mellerud 

är mycket aktiv i sitt skri-
vande. Medlemmarna ger ut 
eget och gemensamt materi-
al. Gruppen har de senaste 
åren deltagit i Dalslandslit-
terturens dag på Dalslands 
Center. 

Ordförande i Dalslands 
skrivarförening är Lilian 
Perme. I Mellerudsgruppen 
finns även Kerstin Jägerholt, 
Maud Ugrell, Britt Jörnäs, 
Bertil Landegren, Lars Wil-
helmsson, Margareta Ednell, 
Margitta Ekstedt, Lisbeth 
Håkansson, Lars Nilsson, 
Louise Perme, Göran Rige-
mo och Margareta Larsson

Många har eget skrivet 
material liggande i byrålå-
dan. Kanske kan gruppen 
inspirera någon till att plocka 
fram det. 

 Skrivarföreningen ger år-
ligen ut boken ”Dalpennan”. 

Margareta Larsson

fotografier av bilder i olika 
tekniker, olja, akvarell, 
gouache och etsning. 

Han har ju blivit mest känd 
som ”Indianmålaren”, men 
här visas många exempel på 
andra motiv, inte minst från 
Dalsland. Efter premiärvis-
ningen av utställningen, hål-
ler Håkan Hultman ett före-
drag med bilder från 
konstnärens liv och visar 

även en bit ur en film, som 
handlar om Borg. 

Efter föredraget blir det 
uppläsning av berättelser 
från egna publikationer och 
böcker, bland annat på temat 
”Emigration” av medlem-
mar i Mellerudsgruppen av 
Dalslands skrivarförening.

Programmet ingår i ”Arena 
Mellerud”, som pågår mel-
lan 16 och 24 september.

Det genomförs tre föreläs-
ningar under dagen, där den 
på kvällstid är öppen för 
allmänheten. Det kommer 
även att finnas representan-
ter från olika föreningar på 
plats för att informera om 
sina verksamheter.

Temat på föreläsningen är 
”Våga se – våga fråga”.

Alla har vi en psykisk 
hälsa och många drabbas av 
psykisk ohälsa. Någon ål-
dersgräns som skyddar finns 
inte, utan risken att drabbas 
av framför allt depression 
ökar när vi blir äldre.

Susanne Rolfner Suvanto, 
Fil.mag och legitimerad 
sjuksköterska, har i många år 

engagerat sig i området äldre 
och psykisk ohälsa. Hon har 
även skrivit flera böcker i 
ämnet och har arbetat som 
utredare på Socialstyrelsen, 
politiskt sakkunnig på Soci-
aldepartementet och riksda-
gen. Hon har också lett det 
internationella projektet 
Första hjälpen till psykisk 
hälsa äldre.

Idag är Susanne verksam-
hetsansvarig för Omvård-
nadsinstitutet.

Föreläsningarna arrange-
ras av KFR (kommunens 
funktionshinderrörelseråd), 
ABF, Vuxenskolan och soci-
alförvaltningen.

1700 tals-tema på biblioteket
Under hösten kommer 
man att kunna återupp-
leva 1700-talet på biblio-
teket. 
På 1700 talet hände mycket 
av kulturellt värde i Sverige, 
därför vill biblioteket upp-
märksamma det. 

Gustav III införde till ex-
empel mycket fransk kultur, 
Bellman ger ut Fredmans 
epistlar, Svenska akademin 

grundas liksom Kungliga 
Operan. 

Svenska akademin är ju en 
viktig instans för bibliotek, 
då vi alla spänt väntar på att 
få höra vem som fått nobel-
priset i litteratur. Därför vill 
vi uppmärksamma svenska 
akademin.

En av bibliotekets sats-
ningar, tillsammans med 
Kulturbruket på Dal och 
Hälsorådet, är att 1700 tals-

historikern Christopher 
O`Regan kommer och före-
läser på sitt målande sätt om 
sitt favoritårhundrade på 
Kulturbruket.  

I november kommer man 
att kunna gå på teater på bib-
lioteket. Tema då är 1700-ta-
lets svenska författare och 
deras kulturbråk. Biblioteket 
kommer också att skylta med 
och uppmärksamma viktiga 
personer

En dag om byggnadsvård

Kerstin Ljungqvist kommer att visa exempel på gamla målningstekniker. 

Arenaveckan arrang-
eras 16-24 september och 
bland annat arrangeras 
en byggnadsvårdsdag i 
Brunnsparken i Rostock 
den 16 september. 
Det är Kroppefjälls Hem-
bygdsförening i samverkan 
med föreningen Hållbara 
Hem med flera som står 
bakom arrangemanget. 
Hantverkare finns på plats 
för att visa och demonstrera 
traditionella metoder och 
material, exempelvis föns-
terrenovering, byggnadsmå-
leri, timring, skiffertaklägg-
ning, kakelugnsmakeri och 
lerklining. 

Hampus Winroth, bygg-
nadsantikvarie från Västar-
vet medverkar och berättar 
om vård av gamla hus. 

Cristina Nordström Jär-
pedal (Cristina Målare) kom-

mer att berätta om färger och 
målningstekniker. 

Cristina kommer att hålla 
till i Kerstin Ljungqvists 
ateljé där Kerstin också kom-
mer att visa olika exempel på 

ådring, marmorering och 
dekorationsmålning. 

Hållbara Hem är en fören-
ing som startade i maj 2016 
och består av företag som 
jobbar med byggnadsvård.
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Vår käre

Sven-Erik

Johansson

* 30 september 1926

har lämnat oss i 
stor sorg och saknad

Vänersborg
29 augusti 2017

Lars-Göran och Anita

Kerstin, Karin, Berith

Gunilla, Sven, Johan
med familjer

Vännerna Gittan och Stein

Christer, Daniel

Släkt och vänner

Från himlen kom en ängel
vid din säng den slog sig ner

Den viskade i ditt öra
det är tid att följa med

Till en plats 
så ljus och vacker

där solen värmer skönt
Och man kan höra

fågelkvitter i en skog
som doftar grönt

Begravningsgudstjänsten
äger rum i familjekretsen.
Tänk gärna på en gåva till
Hjärt-Lungfonden telefon
0200-882400
Blixt Begravningsbyrå

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

DÖDSFALL

Grattis på födelsedagen 
Christina.

Önskar arbetskamraterna

MELLERUD
Smyrna: Torsdag 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår- ungdomssamling. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
”Luther och striden” Tom-
my Pettersson. Tisdag 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
11 Gudstj. Thomas Seger-
gren. Bilder och sånger från 
klostret i Taizé med Ronja 
Gardtman. Nattv. Kyrkkaf-
fe. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 11 Besök av 
Melleruds Skrivargrupp. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
19.30 LifeLine Ungdoms-
kväll på Sörgården. Sönd 
10 Gudstj. Predikan Micke 
Johansson, nattv. Ssk.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bön och bibelläsning. 
Fred 14.30 Gemenskapsträff 
i Servicehuset, Sigward K. 
medv. Andakt, servering. 
Lörd 13 Församlingsdygn 
på Rörvik. Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Rörvik, Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
T. Holmström. Ssk. Kyrkbil 
308 70. VAL 11-14, 17-20 i 
fsh. Månd 12 Middagsbön. 
12.15-13.30 Lunch i fsh. 17-
19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Onsd 15 
Sundals-Ryrs kyrkliga sy-
förening hos Elisabeth Jo-
hansson, Almgatan 162. 
Sönd 10 Gudstj. Anette J 
Carlson. Kyrkbil 308 70. 
VAL 11-14, 17-20 i fsh.
Gestad: Sönd 12 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18. VAL 10-
12, 16-20 i fsh. Månd 19-21 
Samtalsgrupp i fsh.Torsd 
10-11.30 Förmiddagskaffe i 
Gestads fsh. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal och bön. 
Lörd 13 Församlingsdygn 
på Rörvik. Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Rörvik, Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Tisd 13.30 Gudstj. m nattv. 
på Ringhem. Ralph Lilje-
gren.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Tingshus-stallet i Mel-
lerud för Ingegärd Magnus-
sen. Akten inleddes med att 
Anders Grimheden, borgerlig 
begravningsofficiant, hälsade 
välkommen. Inledningsvis 
sjöng man ”Den blomstertid 
nu kommer”, varefter en dikt, 
skriven av Ingegärd själv och 
som tonsatts av barnbarnet 
Jonathan Magnussen spelades 
upp. Inför minnestalet lyss-
nade man på ”Lugnare vatten” 
med Marie Bergman. Min-
nestalet, där bland annat några 
av Ingegärds egna dikter läs-
tes upp, avslutades med att 
man spelade ”Island in the 
sun” med Harry Belafonte 
samt att Sissel Magnussen 
sjöng ”Var inte rädd” av Y. 
Eggehorn ackompanjerad av 
Lennart Magnusson på piano. 
Därefter togs ett avsked vid 
urnan till tonerna av ”Där ro-
sor aldrig dör”. Ceremonin 
avslutades med att man lyss-
nade på ”Amazing grace”. 
Gravsättning kommer att ske 
på Fosie kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyrka 
för Christina Örtenblad. 
Som inledning på akten lyss-
nade man på ”Did I tell you” 
med J. Williams. Akten förrät-
tades av Anette Jarsved Carl-
son. ”Jag och min far” med M. 
Uggla spelades upp och som 
avslutningsmusik fick man 

höra ”Håll mitt hjärta” med B. 
Skifs. Till minnet av Christina 
Örtenblad var koret vackert 
dekorerat med blommor. Kis-
tan fördes i procession till 
graven på Sundals Ryrs kyr-
kogård där avsked togs av fa-
milj, släkt och många vänner. 
Anhörigas tack framfördes 
och gästerna bjöds in till min-
nesstund på Håkans Bar och 
Festvåning i Brålanda.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Kyrkstugan i Skållerud 
för Richard Friedl. Akten 
inleddes med att Anders 
Grimheden, borgerlig begrav-
ningsofficiant, hälsade väl-
kommen. Inledningsvis lyss-
nade man på ”Så skimrande 
var aldrig havet” med S-B. 
Taube samt ”What a wonder-
ful world” med Louis Arm-
strong. Minnestalet, där bland 
annat Richards intresse för 
resor framkom, avslutades 
med att man spelade upp 
”Änglamark” med S-B. Taube 
varefter en avskedsceremoni 
hölls till tonerna av ”Noctur-
ne”. Inkomna minnesgåvor 
lästes upp innan man avslu-
tade med att man lyssnade på 
”Time to say goodbye” med S.  
Brightman/A. Bocelli. Grav-
sättning kommer att ske på 
Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstad kyrka för 
Lillie Strömberg. Som inled-

ning på akten framförde kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Tears in heaven”. Officiant 
var komminister Daniel 
Westin och tillsammans sjöng 
man psalmerna 304, 251 och 
190. Maria Andersson sjöng 
”Som en bro över mörka vat-
ten” och ”Ljuset”. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Noc-
turne”. Avsked togs av familj, 
släkt och vänner. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor till minnet av Lillie.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karin Tropp. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Anders Fredriksson ”Jag 
har hört om en stad” av L 
Lithell varefter han sjöng 
”Kärleken är” av I Forsman/B 
Ljunggren/H Almqvist. Akten 
förrättades av Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 231 och 249. Solis-
ten sjöng ”Stad i ljus” av P 
Bäckman och som avslut-
ningsmusik spelades  ”Bridge 
over trouble water” av P Si-
mon. Vid urnan togs avskedet 
av familj, släkt och vänner. 
Till minnet av Karin Tropp var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Anhörigas tack 
framfördes och gästerna in-
bjöds till minnesstund i Kyr-
kans Hus. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Holms 
kyrkogård.

Julkonsert med hög klass

Dynamic Vocal inspireras av den svenska folkmusiktraditionen, jazz, soul,  psalm och de klassiska mästarna. 

Nu startar biljettförsälj-
ningen till julkonserten 
den 16 december med 
Dynamic Vocal och Skål-
leruds Drängar och För-
samlingskör.
Detta kommer att bli en jul-
konsert som man kommer att 
minnas långt in på det nya 
året tack vare hög musikalisk 
klass och stor sångglädje.

Skålleruds Drängar och 
Församlingskör under led-
ning av Elisabette Emanu-
elsson tillsammans med á 
capellagruppen Dynamic 
Vocal ger en julkonsert lör-
dag 16 december på  Kultur-
bruket på Dal. Nu startar 
biljettförsäljningen bland 
annat i bokhandeln, Melle-
rud. 

Skålleruds Drängar och 
Församlingskör (90-års jubi-

lerande) är det lokala inslaget 
i denna konsert och de är väl 
kända i Mellerud med om-
nejd.  De kommer att ge flera 
inslag med julanknytning.

Dynamic Vocal sjunger á 
capella, det vill säga röster 
utan ackompanjerande in-
strument. Men eftersom flera 
av gruppens medlemmar 
också är professionella intru-
mentalister så blandas rös-
terna ibland med både fiol 
eller klarinett. Säger man 
The Real Group så skulle 

många veta vilken genre det 
handlar om. 

Dynamic Vocal inspireras 
av mycket; den svenska folk-
musiktraditionen, jazz, soul,  
psalm och de klassiska mäs-
tarna. 

De fem medlemmarna 
startade gruppen under stu-
dietiden på musikhögskolan 
i Stockholm 2002 och har 
sedan dess turnerat och skaf-
fat sig en allt större repertoar 
och kan idag ses som fullt ut 
professionella i sitt utövande. 

Dynamic Vocal har en na-
tionellt hög klass på sina 
framträdande, både vad det 
gäller sång och musik och 
har även turnerat utomlands. 

I pausen kommer det att 
serveras lokalt producerad 
glögg som ytterligare ramar 
in julstämningen. För den 
som är nyfiken på hur Dyna-
mic Vocal låter kan man hitta 
dem på Spotify, Youtube och 
på deras hemsida.

Vi vill gratulera vårt barn-
barn Vide som fyller 2 år på 
fredag 15/9.

Många grattiskramar från 
mormor och morfar

Grattis Gabriella på din 
30-årsdag 14/9.

Önskar mamma & Carry och 
alla dina syskon m. familjer
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Insamling till Robins cancersjuka pappa

Robin Johannessons båda föräldrar är drabbade av cancer. Nu har han 
startat en insamling för att hans pappa Kaj ska kunna åka till Mexico för 
att få behandling mot din hjärntumör. Foto: Privat.

Robin Johannesson och 
pappans kusin Jeanette 
Sandberg står bakom 
en insamling till Robins 
cancersjuka pappa Kaj 
Johannesson, Mellerud. 
Sista hoppet står nu till en 
kostsam behandling som 
enbart utförs i Mexico.
25-årige Robin är uppväxt i 
Mellerud men bor i Göteborg 

sedan sex år. Det som skiljer 
honom från många andra är 
att han ständigt lever under 
oerhörd press då både hans 
mamma och pappa har can-
cer. 

År 2012 fick Robins 
mamma Jessica Porath, Mel-
lerud diagnosen akut myelo-
isk leukemi (AML). 2013 
utfördes en stamcellstrans-

Kaj Johannesson efter den andra operationen. 1 augusti kom beskedet 
att cellgiftsbehandlingen inte gett resultat. Nu står hoppet till en klinik 
i Mexico. Foto: Privat.

plantation av en donator i 
Tyskland. Detta skrev Mel-
leruds Nyheter om den 10 
juni 2013. År 2023 blir Ro-
bins mamma förhoppnings-
vis friskförklarad. 

(Om du vill höra Jessicas 
berättelse: youtube.com/
watch?v=tK2AXPO7R40)

Tumör i hjärnan
I september 2015 fick Robins 
pappa Kaj reda på att han 
hade en tumör i hjärnan. Ef-
ter första operationen kon-
staterades det att tumören var 
av typen Glioblastoma mul-
tiforme (grad 4), vilket är den 
värsta typen man kan få.

Kaj har opererats två 
gånger och gått igenom de 
cellgiftsbehandlingar samt 
strålbehandling som finns att 
tillgå i Sverige. 

Den 1 augusti 2017 fick 
Kaj beskedet att cellgiftbe-
handlingen inte har gett nå-
got resultat och det finns med 
andra ord inget mer att göra 
här i Sverige. 

Robin och Jeanette Sand-
berg (Kajs kusin) berättar i 
sitt upprop att Kaj är en lev-
nadsglad man på 48 år som 
alltid uppskattar en god 

matbit tillsammans med sin 
sambo Carina. I hela sitt liv 
har Kaj älskat bilar av alla de 
slag, främst amerikanska. 
”Vi vill göra allt som står i 
vår makt för att Kaj ska 
kunna fortsätta äta god mat 
och leva livet tillsammans 
med sin sambo och familj”.

Tisdagen 5 september 
hölls en konsultation men en 
läkare i Mexico för att se vad 
de har att erbjuda. I Mexico 
har man en helt annan typ av 
behandling än vad som finns 
att tillgå i Sverige. Då denna 
behandling är väldigt dyr 
behövs varenda krona.

Kan ta emot Kaj
Kliniken fick ta del av Kajs 
journaler och MR-bilder. 
Natten till i torsdags kom 
beskedet att de kan ta emot 
Kaj. 

Det som behövs är oerhört 
mycket pengar.

Donering kan göras både 
via youcaring (länken www.
youcaring.com/kajjohan-
nesson-933669), swish till 
Robin Johannesson +46 
762699111 (Kajs son) eller 
till kontonummer Swedbank 
8105-9 693365064-7

Företagare som behöver 
kvitto kan sätta in pengar på 
nedanstående konto och 
lämna sin mailadress som 
meddelande så skickar Jea-

nette ett kvitto på insätt-
ningen.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Fullsatt på Rosen 
och Polaren Per

I lördags intog Maria 
Lundqvist, Bengan Jans-
son och Bohuslän Big 
Band under ledning av 
Örjan Fahlström scenen 
på Kulturbruket på Dal. 
Besökarna i en nästintill full-
satt salong fick njuta av när-
mare två timmar av roande 
och berörande tolkningar av 
vår allas Monica Zetterlund 
och Cornelis Vreeswijk. 

Konserten börjar med att 
Lundqvist kommer in och 
börjar sjunga Vreeswijks 
”En visa om ett rosenblad” 
och ribban är lagd. De intro-
ducerar showen som en 
kompott av sina förebilder. 

– Och för den som inte 
förstått det, så är det Maria 
som är rosen, säger Bengan. 

Sång och berättande
De berättar anekdoter och 
historier om hur dessa två 
musiker under flera tillfällen 
funnits och spelat roll i deras 
liv. 

Under två timmar av jaz-
ziga klädbyten och låtbyten 
får vi möta både Cecilia 
Lind, Polaren Per och säga 
adjö till Felicia. Vi får höra 
Zetterlunds klassiska ”Sakta 
vi går genom stan” och 
”Trubbel”. Alla sånger knyts 
samman i ett medley som blir 
till en sorts dialog mellan 
Lundqvist och Jansson. 

Knäböja
Det pratas om att man kanske 
inte bara borde gå ner på knä 
för att fria, utan att man ex-

empelvis kan göra det för att 
ställa frågan ”ska vi åka till 
IKEA” och när Bengan 
tycker det blir för mycket ”laj 
laj” så uppstår det istället 
mitt under föreställningen 
allsång och hela publiken 
blir till en kör. 
– Detta kan vara det bästa 
med hela föreställningen, 
säger Maria Lundqvist.

Bohuslän Big Band kom-
par musikerna säkert genom 
hela konserten, med ett fler-
tal snygga solon. 

Skratt och jubel talar om 
en riktigt lyckat kväll. Maria 
Lundqvist avslutar konser-
ten med att säga ”det är ma-
giskt” och publiken kan 
inget annat än hålla med. 

Karolina Wessman

Maria Lundqvist och Bengan Jansson bjöd på en fullspäckad kväll.

Nostalgiträff för tidigare 
anställda på Hjalmarsfors

Den 22 september är 
det nostalgiträff i KIF:s 
klubblokal för de som var 
anställda på Hjalmarsfors 
vagnsfabrik, fram till 
1984.
Det är Lars Billengren och 
Bosse Törnros som arrange-
rar festligheterna. De var 
själva under många år an-
ställda på Hjalmarsfors. 
Bosse jobbade med bokfö-
ring och löner (han minns 
fortfarande både anställ-
ningsdatum och namn på de 
anställda) , Lars med mark-
nadsföring och som allt i allo.

– Vi var många i samma 

ålder och från orten och alla 
som vi pratat med nu tycker 
att det ska bli jätteroligt att 
träffas. Vi samlas här hos 
KIF på sena eftermiddagen 
för att gå till JOAB på studie-
besök. Sedan går vi tillbaks 
till klubblokalen för att äta 
och prata minnen, säger 
Bosse Törnros.

Både Bosse och Lars 
minns Hjalmarsfors som en 
fantastiskt fin arbetsplats. 
Företaget upplevde goda ti-
der på sextio- och sjuttiota-
let, med kunder som Postver-
ket, Vägverket och  armén.

– Genom Volvo var armén 

största kunden. Volvo flytta-
de till och med ett kontor hit. 
Här konstruerade deras kon-
struktörer och vi byggde 
prototyper. Vi hade en av 
Volvos linor kan man säga. 
Vi byggde kompletta jeepar, 
bland annat en provbil till 
Nato som vi var och visade i 
Norge, berättar Bosse och 
Lars.

Nu hoppas de båda att 
många vill komma till nos-
talgiträffen den 22 septem-
ber. Alla intresserade upp-
manas att höra av sig snarast. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lars Billengren och Bosse Törnros bjuder in för detta anställda på Hjalmarsfors till en nostalgiträff den 22 
september.



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 13 SEPTEMBER 2017

0555-130 15 | www.gruppresor.se

Boka redan i dag!

Aktuella resor!

Telefonöppet även lördagar & söndagar!

Toscana med vin & kultur
4/10, 11 dagar Fåtal platser!..9.990:-
Göteborgsweekend med 
Jul på Liseberg
25/11, 2 dagar ......................1.590:-
Lübecks Julmarknad
27/11, 4/12, 3 dagar .............1.790:-
Kiels Julmarknad
1/12, 3 dagar ........................2.260:-
Rostock med Julmarknad
11/12, 3 dagar ......................2.990:-
Jul på Liseberg
16/12, Dagstur inkl. entré .........500:-
Spanien, Costa del Sol
24/2 2018, 30 dagar ............19.980:-
Macken - TV-serien på scen - Gbg
10/3 2018, 2 dagar ................2.190:-

Karlstad-Grums-Säffle-Åmål-Gbg

Hon seglade med skolfartyg över Atlanten
Gruscha Thomas från 
Frestersbyn i Ör har från 
april till och med juli seglat 
på det danska skolfartyget 
Georg Stage och fått både 
äventyr och utbildning på 
köpet.
Gruschas intresse för segling 
började när familjen var och 
såg ostindiefararen Göthe
borg när den besökte Åmål 
2015. Nyfikenheten på hur 
det är att segla väcktes och 
ledde till att hon seglade med 
på en resa till Amsterdam och 
England och därefter ingick 
i ett team av unga volontärer 
som arbetat med underhållet 
på ostindiefararen när den 
legat i hamn i Göteborg.

Livet med Götheborg öpp
nade ny dörrar och nu i som
mar har Gruscha varit elev på 
skolfartyget Georg Stage och 
seglat över Atlanten och till
baka till Europa igen, en resa 
som tog nästan fyra månader.

Start i Teneriffa
Första april flög eleverna 
från Köpenhamn till Tene

Gruscha Thomas från Frestersbyn i Ör är utbildad lättmatros efter en 
seglats med skolfartyget Georg Stage över Atlanten och tillbaka.

Högt upp i riggen över den blå Atlanten. Att segla med skolfartyget Georg Stage är ett äventyr och en utbildning på många sätt.

Skolfartyget Georg Stage ägs 
av en stiftelse och har plats 
för drygt 60 elever och tio 
besättningsmän. Fartyget är 
54 meter långt och byggdes 
1934. 
Utbildningen på Georg Stage 
kostade 18 000 danska kronor. 
Gruscha Thomas sökte ett sti-
pendium från Abraham Ryd-
bergs stiftelse och fick 15 000 
kronor. Hon ska nu skriva en 
rapport från resan till stiftel-
sen.

FAKTAÖppet lördagar och söndagar 
oktober ut med start kl 10.00 alt. 14.00 

Endast förbokning
Tel. 0531-330 86 eller 

mail: info@dalslandsaktiviteter.se

Höghöjdsbana
för vuxna och barn från 5 år

Älgparken 

är öppen

riffa. Här fick de sina arbets
kläder och uniformerna de 
skulle bära varje gång de 
lämnade fartyget i hamn. 
Privata kläder fick ingen ta 
med sig. 

– Det tog nio dagar att 
rigga upp och sätta segel och 
göra andra förberedelser. Vi 
hade övningar med flottar 
och nödsignaler, lastade pro
viant för 28 dagar. I början 
var det svårt med det danska 
språket men efter ett par da
gar var det inget problem. 
Det var lite nervöst innan vi 
kom iväg, sedan kändes det 
bra. Redan första dagen såg 
vi valar, det var helt fantas
tiskt, berättar Gruscha.

Skiftgång
På skeppet hade man vakt i 
tre skift, åtta timmar per dag. 
Sedan var det fyra timmars 
undervisning i ämnen, som 
motorlära, navigation, sjösä
kerhet, fartygsteknik, mari
tim engelska och praktiskt 
sjömanskap. 

– Det var ett gungande 
klassrum som vi också sov 
och åt i allesammans, 63 
elever plus tio personer i 
besättningen. En läkare var 
också med ombord, man är 
ju långt ute och helt hjälplös 
om det händer något. Vi sov 
i hängkojer tätt tillsammans. 
Man har absolut ingen av
skildhet, till och med toalet
terna är konstruerade så att 
man ser benen på den som 
sitter där. Vi duschade tre och 
tre och tänkte hela tiden på 
att spara vatten. Tre simhalls
tryck per dusch gällde. Det 
fanns även saltvattensdusch, 
en hink med hål i, plus brand
slang på däck som vi an
vände på kvällarna. Det var 
väldigt varmt under hela re
san. Kläderna tvättades för 
hand i baljor med både salt 

och sött vatten, berättar Gru
scha.

Stjärnor och delfiner
Första destinationen var 
Jungfruöarna, en före detta 
dansk koloni, numera ameri
kansk. Det betydde 28 dagars 
resa utan att någon gång se 
land. De mötte ett enda far
tyg under de dagarna.

– Vi hade superväder, det 
var solsken och nästan för 
lugnt. På natten såg man 
fantastiska stjärnhimlar och 
mycket mareld som gröna 
små stjärnor i vattnet. Mitt 
favoritskift var att stå i fören 
och hålla utkik på natten. 
Man är helt själv, det finns tid 
och plats att tänka. Nyfikna 
delfiner simmade med och 
fnittrade. De lämnade ljus
spår i marelden. Det var 
fantastiskt att se, säger Gru
scha.

Men livet ombord var 
också tufft, utan möjligheter 
att vila eller dra sig undan 
och ingen kontakt med var
ken omvärld eller anhöriga.

– Vi visste varken vad som 
hände i världen eller hemma. 
Jag tyckte det var skönt utan 
information. Världen blev 
mycket mindre, men också 
mycket större.

Georg Stage anlände till 
hamnen i St. Croix på Jung
fruöarna den 7 maj.  

Ordning och reda
Mycket regler gällde om
bord, vilket är allmänt viktigt 
på fartyg, understryker Gru
scha. 

– Det är lite militäriskt men 
ordning och reda behövs. Det 
är en uppfostran, säger hon.

I hamn var det friare. Alla 
skulle ha uniformen på men 
kunde göra vad de ville mel
lan tio på morgonen och tio 
på kvällen under två lediga 
dagar. Under ledigheten 
hade de också tillgång till 

sina mobiltelefoner, inte an
nars.

– Där vi stannade var 
många intresserade och ny
fikna på vad vi gjorde och var 
vi kom ifrån. Det var härligt 
att stå på fastlandet och äta 
vad vi ville, som glass och 
frukt. Den frukt vi tog med 
oss från Teneriffa räckte ju 
bara i några dagar. Under 
hela färden var det kabyss
elevernas danska husmans
kost som gällde.

Kuba
Från Jungfruöarna fortsatte 
Georg Stage till Kuba, en 
seglats på tio dagar med an
komst i Havanna den 20 maj. 

Efter två dagar där hade de 
flesta matförgiftning och de 
friska, däribland Gruscha, 
fick slita hårt på nästa sträcka. 
Det var motvind och de fick 
kryssa mot Floridas västkust. 
Efter två dagar kunde de 
ankra utanför Miami för ett 
par dagars ledighet.

Med alla friska igen seg
lade de vidare till Bermuda, 
sedan Azorerna, en seglats 
på två veckor. 

– Det var oroligt väder i 
några dagar, det gungade 
rejält och en natt sköljde 
vattnet från skansen ner  där 
vi sov. Det kändes bra att 
komma tillbaka till Europa, 
men ju närmare vi kom såg 
vi mer och mer skräp. Ju 
närmare människorna, ju 
mer sopor och trafik, konsta
terar Gruscha.

Tillbaka i Europa
Från Azorerna gick färden 
vidare till St.Malo på Frank
rikes västkust, därefter via 
floden Elbe till Hamburg där 
Gruschas syster, pappa och 
morbror väntade. 

– De fick komma ombord 
och titta. Det kändes roligt att 
få visa hur min värld ombord 
varit under dessa månader. 

De var lite förvånade över 
hur trångt det var.

Georg Stage anlände till 
Köpenhamn den 22 juli. För 
eleverna började några veck
ors verkstadskola. Svetsning 
och maskinlära stod på sche
mat.
 – Som sjöman ska man 
kunna allt möjligt, man 
måste kunna saker själv, vi 
hade svetsat lite på båten, 
men här var det riktiga verk
stadslokaler vi jobbade i.

En öppen värld
Examen tog tre dagar och 
innehöll både muntliga och 
skriftliga prov. Gruscha har 
nu flera viktiga certifikat och 
kan kalla sig lättmatros.

– Nu står världen öppen för 
mig att segla på segelfartyg 
som lättmatros. Många av de 
som var med på Georg Stage 
vill läsa till styrmän och ma
troser. Jag tycker om att vara 
iland också och tänker segla 
på min fritid. Det finns många 
intressanta fartyg att segla på. 
”Bark Europa” seglar till 
Antarktis, Nordlys är ett se

gelfartyg som fraktar bland 
annat vin. Vi kan även jobba 
på tankfartyg. Utbildningen 
på Georg Stage har ett bra 
rykte, säger Gruscha och till
lägger att tiden på fartyget 
varit en fantastisk upplevelse

 – Man förstår avstånd och 
lever med tiden, får ingen 
jetlag. Det tar den tid det tar, 
säger hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Äventyr & Resor
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Äventyren runt hörnet
Man behöver som dalslän-
ning inte åka långt för att 
uppleva äventyr och testa 
sina gränser. Dalslands  
Aktiviteter på Steneby 
Gård i Dals Långed har 
fokus på naturupplevel-
ser i kombination med 
s p ä n n i n g s f r ä m j a n d e 
aktiviteter. Hit kommer 
människor i alla åldrar, 
från hela världen.
En 550 meter lång ziplina 
högt över marken, ett flertal 
hinderbanor på hög höjd för 
vuxna som gillar fysiska ut-
maningar och en likadan på 
lägre höjd anpassad för barn. 
Det lockar både familjer och 
företag och är några exempel 
på höghöjdsaktiviteterna på 
en av norra Europas största 
äventyrs- och upplevelsean-
läggningar.

– Våra höghöjdsaktiviteter 
är populära, här kan man ut-
mana sig själv och stärka sitt 
självförtroende och man kan 
som grupp öva på att lita på 
varandra, säger Kjell Johans-
son, delägare till Dalslands 
Aktiviteter. Sonen Pontus 
Gyllenberg är vd i företaget 
och i skrivande stund på älg-
jakt i Jämtland.

Älgar och ridning
Älgarna, ett annat populärt 

Ettåriga älgkvigan Lotta tar en paus i närheten av en utsiktsplattform. 
Resten av familjen gömmer sig i dalen nedanför.

Anläggningen har två lägerplatser på halvöar i Ivägsjön.  Man kan ta emot 
upp till 150 personer i lappkåtorna. Foto: Dalslands Aktiviteter.

Höghöjdsaktiviteterna är populära hos Dalslands Aktiviteter. Foto. Dals-
lands Aktiviteter.

inslag, har fått en utvidgad 
park. Från utsiktsplattformar 
kan man se dem i sin natur-
liga miljö nere i dalen och 
Kjell berättar att många foto-
intresserade och fotoklubbar 
kommer på besök för att fo-
tografera här. I älgparken 
finns även dovhjortar och 
mufflonfår, en vild fårart, 
troligen tamfårets förfader.

På gården finns också häs-
tar av olika raser.

– Ridningen är alltid efter-
frågad. Hästarna är utvalda 
individer för ryttare på olika 
nivåer, från nybörjare till mer 
erfarna som vill ha en häst 
med lite klipp i steget, säger 
Kjell.

Det erbjuds ritter från en-

timmas till de som varar i 
flera dagar, med övernatt-
ning på hotell. Mat och um-
gänge är en viktig del av de 
längre ritterna.  Anlägg-
ningen har fyra ridguider 
som kan allt från att vara 
goda ridande ledare till att slå 
på en tappsko.

Fiske och jakt
Fiske och jakt är en annan 
viktig del i verksamheten. 
Här arbetar Dalslands Akti-
viteter tillsammans med en 
holländsk och en tysk resear-
rangör.

– Vi har också starka band 
till Kina. Det kommer en 
grupp därifrån nästa vecka, 
berättar Kjell som besökt 
Kina vid ett flertal tillfällen, 
bland annat för att hålla före-
drag för politiker och entre-
prenörer inom turistnäring-
en.

– När man ser deras stor-
slagna natur förstår man vil-
ken konkurrens vi har, men 
vi konkurrerar med renhet, 
med bär, svamp, sjöar med 
vatten som går att dricka, 
med kött och fisk. Här i när-
heten har vi nationalparken 
Tresticklan, vi har Koster-
öarna, skaldjur är populärt, vi 
har trollingfiske på Vänern 
och vi har Vita Sannar, Hå-
verud och Köpmannebro. 
Det lockar besökare från hela 
världen och möjliggör en 
breddning av turistsäsongen, 
tillägger han.

Vinteröppet
Dalslands Aktiviteter är öp-
pet hela året för bokningar 
om minst åtta personer. Till 
vinterprogrammet hör exem-
pelvis att ligga över i lapp-
kåta, elda, bada bastu och 
badtunna.

– Vi har två lägerplatser på 
halvöar i Ivägsjön och kan ta 
emot upp till 150 personer. I 
varje kåta ryms 20 personer, 
vilket ger möjlighet för flera 
familjer att kampera tillsam-
mans, om man vill, berättar 
Kjell.

Den som inte vill laga sin 
egen mat i kåtan kan njuta av 
köket på restaurang Stene-
bygrytan. Här serveras lokal-
producerat viltkött och andra 
läckerheter från skogarna 
kring Steneby Gård. Restau-
rangen har blivit ett populärt 
besöksmål för många dals-
länningar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Laddstolpar i Mellerud
Nu kan du även ladda din 
elbil i Mellerud. Två ladd-
stationer har satts upp.
Efterfrågan på elbilar ökar 
stadigt. Från och med i fre-
dags finns tillgång till ladd-
stolpar för elbilar även i 
Mellerud. Stolparna finns på 
två platser; den ena står på 
Köpmantorget och är en typ 
2 laddare på 22 kw med två 
uttag och den andra står vid 
resecentrum och är också en 
typ 2 laddare med två uttag 
på 11 kw.

– Det är inte så kallade 
snabbladdare, där det bara tar 
tio-femton minuter att ladda. 
Kommunen ser över att till-
sammans med ett privat före-
tag sätta upp en snabbladdare 
vid Tingshuset, förhopp-
ningsvis under hösten, säger 
Patrik Tellander, förråd- och 
renhållningschef på Melle-
ruds kommun.

För att ladda bilen gäller 
laddkort, laddbricka eller 
mobilappen inCharge. De 

Laddstationen som är placerad vid Köpmantorget.

Tydliga anvisningar finns.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera Klimatklivet i samverkan 
med centrala myndigheter. Klimatklivet är ett investeringsstöd som 
ska stärka det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 2020 ska 700 
miljoner kronor om året delas ut. 500 miljoner extra kommer delas ut 
under 2017 enligt beslut i riksdagen 21 juni.

Det går till exempel att söka stöd för att:
• fasa ut fossil energi
• ta tillvara restvärme
• bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel 

biogas eller HVO
• uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera 

biogas
• minska utsläppen av metan eller lustgas
• installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med 

flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller be-
söksmål

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommu-
ner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

KLIMATKLIVET

kan beställas på Vattenfall 
eller www.beincharge.se.

Det kostar tre kronor per 
kWh att ladda.

De två stolparna ägs av 
Melleruds kommun, som fått 
50 procent i statligt bidrag. 

– Det finns pengar att söka 
från projektet ”Klimatklivet” 
som ligger under Länsstyrel-

sen, förklarar Tellander.
Vattenfall har utfört instal-

lationerna.
Den som har frågor kan 

kontakta Patrik Tellander el-
ler inCharge som har sup-
port.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Första laddstationen

Christian Stolt, butikschef på Bloms Varuhus, vid en av laddstationerna.

Sedan mitten av juli har 
det funnits en laddstation 
för elbilar vid Bloms Va-
ruhus norr om Mellerud. 
I dagarna kom den andra 
laddstationen igång.
Bloms Varuhus, med cirka 
95 000 besökare per år,  står 
själva för hela satsningen 
och har satsat 30 000 – 
35 000 kronor på de båda 
laddstationerna.

– Vi har kanske haft ett tio-
tal fordon som laddat hos oss 
sedan juli, men vi har inte 
marknadsfört oss särskilt 
mycket. Fast nu har vi skyltar 
ut mot vägen och tar med 
laddstationerna i vår mark-
nadsförning, säger butiks-
chefen Christian Stolt.

7 Kw i timmen
Det handlar om typ 2 laddare 
med fyra olika inställnings-
områden. De är förberedda 
för 16, 20, 25 och 35 Am-
pere. Besökaren kan ladda 
upp till 7 Kw per timme och 
laddningen är kostnadsfri.

– Vi klarar allt utom Tesla 
som behöver en egen adap-
ter, förklarar Christian.

Sten Engqvist, MEA, har 
kopplat in laddstationerna.

– Jag tror på en kraftig ök-
ning av elbilar. I Melleruds 

kommun finns troligen 50 
nya elbilar inom två år, folk 
är jätteintresserade och mil-
jömedvetna. Det är dessutom 

väldigt billigt att köra en el-
bil, framhåller Sten.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Äventyr & Resor
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Övrigt
Söndag 17 september kl 8.00–12.00 finns Morgan Björnmar på plats i 
Kyrkans Hus för att hjälpa allmänheten att söka gravplatser och anhö-
riga vid pastoratets kyrkogårdar.

Torsdag 21 september firar Melleruds Scoutkår 90-årsjubileum och har 
Öppet Hus kl i Scoutlokalen på Ängenäs.

Söndag 24 september kl 14.00 är det tipspromenad och grillning vid 
Skålleruds kyrka.

I Arenaveckan 
dag för dag 

Melleruds kommun

Lars Nilsson
Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

– mitt i prick

www.mellerud.se

För ett par år sedan blev jag och dåvarande kommunchefen In-
gmar Johansson kontaktade av Bo Ekberg och Lars Bergström 
från Västarvet. De ville höra efter om vi i Melleruds kommun 
ville genomföra en så kallad Arenavecka. Med det menade de en 
vecka där man lyfter fram kommunens kultur- och naturarv.

Vi träffades ett par gånger och planerna växte fram. Vi bestäm-
de ett tema, ”Dåtid – Nutid 
– Framtid”, och att det 
skulle handla om en bred 
satsning. Vi beslutade oss 
också för genomförande i 
september 2017. Därefter 
bjöds föreningar och an-
dra organisationer in för 
att delta i arbetet. 

Nu är vi framme vid 
veckan, drygt ett års plane-
ring ska leda till nio dagar fyllda av aktiviteter av de mest skilda 
slag. Här samsas naturvandringar med musikframträdanden, 
föredrag med utställningar, historia med nutid och framtid. Allt 
tack vare att Västarvet ställer upp med en rad experter inom sina 
specialområden och att många föreningar och organisationer lagt 
ner ett stort engagemang. För min del har det mest handlat om 
att sitta och ta emot alla idéer och arrangemang, och någon gång 
rekommenderat ett byte av dag för att undvika en krock.

Jag hoppas att alla tar chansen att botanisera bland utbudet och 
ta del av så mycket som möjligt. Det är lite av en engångsmöjlig-
het. Västarvet medverkar i ett par sådana här veckor per år, och 
med tanke på att Västra Götalandsregionen har 49 kommuner 
lär det dröja åtminstone 20 år innan Mellerud får chansen igen.

Så jag tillönskar alla en skön Arenavecka. Passa på att 
njuta av det som bjuds, och vem vet, en del kanske ger 
er ny kunskap om vår kommuns dåtid, nutid och fram-
tid. Och kom ihåg att i stort sett allt som erbjuds är gratis. 

Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare och 
samordningsansvarig för Arena Mellerud

Dags för Arenavecka

12-23 september
Fas trä. Utställning om trä, Biblioteket.

Lördag 16 september
Byggnadsvårdsdag i Dals Rostock 
Visklubben Korpen, Nyfiket 
Kyrkogårdsvandring i Bolstad

Söndag 17 september
Kolmilan i Källhult tänds 
Mellerudspromenad 
Amerikadag i centrala Mellerud

Måndag 18 september
Föreläsning för förskolepersonal  
Arkeologi och industrihistoria i Upperud 
Historieföreläsning, Tingshuset

Tisdag 19 september
Manskörer förr och nu, föredrag och konsert i Kyrkans Hus 
Kyrkogårdsvandring i Skållerud 
Höstvandring, Kroppefjäll

Onsdag 20 september
Öppet Hus hos Släktforskare på Dahl 
Visning av solceller på bostadshus, Töresbyn 
Musik vid Kolmilan, Källhults bygdegård 
Föredrag om psykisk hälsa, Kulturbruket på Dal

Torsdag 21 september
Grinstadkväll, labyrinten och Dalslands Spelmansorkester 
Melleruds Scoutkår firar jubileum 
Guidad vandring till kolmilan i Källhult

Fredag 22 september
Pridefestival, skolorna och Stinsen 
Teaterföreställning, Kulturbruket på Dal

Lördag 23 september
Pridefestival med parad, Stinsen 
Skogens veteraner, Källhult 
Finissage för Fas Trä 
Vernissage på Dalslands konstmuseum

Söndag 24 september
Mellerud i ett framtidsperspektiv. Dalsland Center 
Musikgudstjänst med Red Wing Band och Skålleruds för-
samlingskör i Skålleruds kyrka

Vad är Västarvet?
Västarvet är Västra Götalandsregionens förvaltning för Natur- 
och kulturarvet. Den är Sveriges största i sitt slag.

Västarvet har ett brett uppdrag och arbetar med många frågor 
parallellt. Förvaltning har ett antal experter som kan delta i olika 
projekt kulturmiljö, byggnadsvård, slöjd, naturmiljö, arkeologi, 
konservering med mera. Man deltar i projekt, bidrar med pro-
cesstöd, ordnar utställningar och arbetar pedagogiskt.

Västarvet ansvarar också för flera museer och besöksmål. Det 
gäller bland annat Forsviks Bruk, Göteborgs Naturhistoriska 
och museerna i Lödöse, Vitlycke och Vänersborg. Likaså har 
man uppdraget att samordna och utveckla de mer än 100 mil av 
pilgrimsleder som finns i regionen.

Detta är bara ett axplock av Västarvets uppgifter. Du som är 
intresserad kan läsa mer om dem på www.vastarvet.se 

Arenaveckan – Vad händer?
Här följer en sortering av Arenaveckans aktiviteter utifrån olika teman. Mer information om varje programpunkt finns på www.mellerud.se/arenavecka. Där uppdateras informationen också kontinuerligt. 
Det är fri entré till alla aktiviteter om inte annat anges.

Visningar
Lördag 16 september kl 11.00-16.00 ordnas en Byggnadsvårdsdag i Brunnsparken, 
Dals Rostock. Hantverkare visar och demonstrerar traditionella metoder och material. 
Man visar fönsterrenovering, byggnadsmåleri, timring, skiffertaksläggning, kakelugns-
makeri, lerklining med mera. En byggnadsantikvarie från Västarvet medverkar och 
pratar om vård av gamla hus. Kaffeservering.

Söndag 17 september kl 13.00-17.00 är Melleruds Museum öppet och man har bland 
annat miniutställning och tipspromenad.

Måndag 18 september kl 18.00-20.00 presenteras arkeologi och industrihistoria i 
Upperud med utgångspunkt från den nyligen dokumenterade sågverksruinen. 
Arkeolog Eirik Johansson, Bohusläns museum håller i det hela.  Samling vid Upperud 
9:9 där det också blir kaffeservering och föredragning efter visningen utomhus.

Tisdag 19 september kl 17.00-19.00 är det Öppet Hus på Melleruds Modelljärnvägs-
klubb, Magasinsgatan 41. Körning med tågsammansättningar från olika tidsperioder 
och berättelser om dessa. Fika

Onsdag 20 september kl 15.00-20.30 Melleruds Museum är det Öppet Hus på släkt-
forskningsavdelningen på Melleruds Museum. 

Onsdag 20 september kl 18.00 berättar Christer Johansson om sin solcellsanläggning, 
om kostnader och resultatet efter 4 års drift. Roger Fredriksson, energirådgivare, med-
verkar och informerar om solcellsanläggningar och möjligheterna till bidrag. 
Plats: Töresbyn 5 Mellerud (Skylt vid vägen mellan Bloms och Åsensbruk).

Musik, dans och teater
Lördag 16 september kl 14.00-16.00 träffas Visklubben 
Korpen på Nyfiket på Storgatan. Alla är välkomna att sjunga, 
spela, berätta något eller bara lyssna. Allt är helt akustiskt. 
Visvärdar: Stellan Johansson och Lars Nilsson. Kaffeservering

Söndag 17 september kl 13.00–16.00 blir det musik på 
Västerråda. Caféet håller öppet. Följande uppträder: Katarina 
Kjörling & Smooth Jazz Quartet, Weonline (linedancing), 
Three Quarters (medlemmar ur SA:LAMI, akustisk country) 
och Rockey Mountains Sqaredancers.

Tisdag 19 september kl 19.00 kombineras en presentation 
med en konsert under rubriken ”Manskör förr och nu” i 
Kyrkans Hus.

Torsdag 21 september kl 20.00 spelar Dalslands Spelmansorkester under ledning av Alban 
Faust folkmusik upptecknad i Grinstad i Grinstads kyrka.

Som del av Mellerud Pride visar Kulturbruket på Dal fredag 22 september kl 19.00 pjäsen 
”Maria Johansdotter. Anno 1702. En transpersons livsöde.” Om nyckelharsspelaren och 
transpersonen Maria Johansson som levde sitt liv som Magnus Johansson i Karl XII:s 
Sverige. Entréavgift. Förköp via Ticnet.

Lördag 23 september spelar jazzbandet Soup Trio från Göteborg kända jazzstandards på 
Upperud 9:9. De har med sig den svenskamerikanske tenorsaxofonisten Eric Liftig. Pub 
och möjlighet att köpa mat.

Söndag 24 september kl 18.00 är det musikgudstjänst i Skålleruds kyrka med Skålleruds 
församlingskör och Red Wing Band.

Föredrag
I samband med Amerikadagen i centrala Mellerud söndag 17 september hålls 
två föredrag i Tingshuset. Kl 12.00 berättar Håkan Hultman om målaren 
Carl Oscar Borg och kl 14.00 berättar antikvarie Marie Odelbring Widmark 
från Västarvet om ”Amerikahus i Dalsland”. Däremellan läser medlemmar ur 
Mellerudsgruppen av Dalslands Skrivarförening ur sina alster kl 13.00.

Måndag 18 september 17.30 blir det föreläsning i Centrumsalongen under 
rubriken ”Kan själv!” Ida Lagnander, pedagog på Västarvet, berättar om små 
barns rätt till kultur som passar deras lärande. Föreläsningen riktar sig till 
förskolepersonal och intresserade.

Måndag 18 september kl 18.30 i Tingshuset föreläser Kjell Åberg. ”Mörka 
moln över Dalsland – om vår lokalhistoria sedan medeltiden med mina per-
sonliga kommentarer och resultat från min släktforskning.” 

Susanne Rolfner Suvanto kommer till Kulturbruket onsdag 20 september kl 
18.00-20.00 för att föreläsa om ”Psykisk hälsa bland äldre”. 

I Grinstads kyrka torsdag 21 september kl 18.00 Grinstads kyrka blir det 
föredrag och samtal om labyrinten i kyrkan. Medverkar gör Karl-Arne Karls-
son, före detta antikvarie vid Västarvet, och Cecilia Hedbor, person med bra 
historiekännedom. Efteråt fika i församlingshemmet.

I samband med vernissagen på Dalslands konstmuseum föreläser Per Thorn-
berg om konstnären Lage Lindell på Upperud 9:9 lördag 23 september 
kl 17.15 Det blir också lite saxofonspel av Thornberg. 

Söndag 24 september lö 12.00-16.00 är temat på Dalsland Center ”Mellerud 
i ett framtidsperspektiv”. Det blir utställning och presentationer. Bland annat 
presenteras arbetet kring en ny Översiktsplan för kommunen. Det blir också 
ett föredrag från Fossilfritt Dalsland och prisutdelning i sommarens fågel-
holksmålningstävling

Vandringar
Söndag 17 september kl 10.00-cirka 11.30 bjuds på Melleruds-
promenad med historiska utblickar och information om antikva-
riskt arbete. Samling utanför Medborgarkontoret på Storgatan. 
Promenaden leds av Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare, 
Melleruds kommun, och Anton Blomgren, bebyggelseantikvarie, 
Västarvet.

Tisdag 19 september kl 18.00 är det ”Höstvandring i vår närhet - 
Vandring runt Skiffertjärn”. Samling vid OK-stugan, Kroppefjäll. 
Vi ser resterna av den en gång i tiden stora skifferbrytningen och 
njuter av kvällningen runt tjärnen. Ta med kaffekorgen. Ledare 
Håkan Kristiansson. 

Kyrkogårdsvandringar
Lördag 16 september kl 15.00 Bolstads kyrka  
Natur- och Kulturvärden på kyrkogården och i prästgården. Samtal om gravvårdar, 
personhistorik och biologiska värden.  Medverkande: Karl-Arne Karlsson, före detta 
antikvarie vid Västarvet, Gudrun Rydberg, Bolstadkännare, samt biologerna Leif 
Lithander och Ted von Proschwitz, Västarvet. 
Därefter fika i prästgården och helgmålsbön.

Tisdag 19 september kl 18.00 Skålleruds kyrkogård 
Samtal om gravvårdarna, personhistorik och vård av gravstenar. Karl-Arne Karlsson, 
före detta antikvarie vid Västarvet, Sten Torstensson, Skållerudskännare, och Carin 
Pettersson, stenkonservator Västarvet. Därefter fika i Kyrkstugan.

Runt Kolmilan i Källhult
Söndag 17 september kl 15.00 tänds kolmilan.

Onsdag 20 september kl 18.00 är det musik vid 
Kolmilan med Pär-Åke Henriksson, Daniel 
Westin och Örs kyrkokör.

Torsdag 21 september kl 18.00 ordnar Förening-
en Kroppefjälls Vandrare samling vid kolmilan. 

Lördag 23 september kl 10.00-17.00 är det dags 
för det årliga evenemanget ”Skogens veteraner” 
vid Källhults bygdegård. Entréavgift.

Utställningar
12-23 september visas ”Fas trä” på biblio-
teket. Den tar upp material och tekniker 
som problemlösning och uttryckssätt. 
Det är en utställning i skärningspunk-
ten mellan kuriosakabinett och sam-
tidsreportage, med slöjdare från Västra 
Götaland. 
Utställningen avslutas med en ”Finissage” 
lördag 23 september kl 10.00-13.00. Då 
blir det också kurs i hopprepstillverkning för barn i åldern 7-12 år.

Söndag 17 september kl 11.00 öppnar en utställning om Carl Oscar Borg på andra 
våningen i Tingshuset. Samma dag hålls det föredrag om Borg.

Lördag 23 september kl 14.00 har Dalslands konstmuseum vernissage för årets sista 
utställningar. I samband med blir det föredrag och musik på Upperud 9:9. 

Pride Mellerud
Pride Mellerud inleds fredag 22 september med aktiviteter i 
skolorna och teaterföreställning i Kulturbruket på Dal.

Lördag 23 september fortsätter Pride-festivalen med aktiviteter 
på Ungdomshuset Stinsen och den stora Prideparaden. Hålltider 
på lördagen: 
10.00-15.00 Ungdomshuset Stinsen öppet  
10.00 Brunch på Stinsen med utställare  
13.00 Prideparad. Start vid Stinsens utegård.  
19.00 Pridefest på Stinsen med föreläsare och musiker. Allt 
under dagen öppet för alla åldrar.  
Obs! Stinsen är helt alkoholfritt.

Dalslands Spelmansorkester spelar i Grinstads kyrka 
torsdag 21 september.

”Passa på att njuta 
av det som bjuds...
Och kom ihåg att i 
stort sett allt som 
erbjuds är gratis”
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

 - Måndag 18/9 
10.00 Cirkelstart: Fågelskådning 
14.30 Cirkelstart: Stickcafé 
- Onsdag 20/9 kl 10.00 
Start av ”På spåret” vid 
Elljusspåret. 
- Fredag 22/9 kl 10.00 
Start av ”Känn ditt Dalsland” 
- Fredag 29/9 kl 16.00 
Konsert i Musikskolans Aula 
Alla 65+ är välkomna till en stunds 
mingel och underhållning. 
Se annons nästa vecka! 

Brålanda • Frändefors

Håller kurs i tegplöjning

Lördagen 23 september anordnar Grålleklubben en kurs i tegplöjning 
i Gestad. Arkivbild.

Det anordnas kurs i 
tegplöjning på gården 
Simonstorp i Gestad hos 
familjen Berg lördagen 23 
september. 
Det anordnas allt fler plöj-
ningstävlingar och frågan 
uppkommer ofta om hur man 
plöjer med tegplog. Det är ju 
grunden även för vändplo-
gens funktion. 

Grunden för plöjningen är 
att förbereda för odlingen. 
Att åkerjorden vänds är dels 
för att skära av ogräsets röt-
ter, vända upp styv lera som 
fryser sönder under vintern 

och lägga fårorna så att snö-
smältningens vatten rinner 
av fältet. 

För att förstå plogens delar 
och vad de olika delarna har 
för funktion måste detta läras 
ut. Tillfälle ges då både Stig 
Nodin och Dan Andersson 
ställer upp som instruktörer 
under kursen. 

Under dagen kommer man 
att ha en teoretisk genom-
gång om plöjningens viktiga 
del i odlingen och sedan visar 
Dan hur man med teknikens 
hjälp vänder åkerjorden så 
det ser prydligt ut också. 

Att kursen är förlagd hos 
Tore Berg på Simonstorp 
beror på att det blir DM-
plöjning på gården i år för O, 
P(n) och S-län samt Gestad 
Open-tävlingen som snart är 
inne på sitt 15:e år. DM och 
GO arrangeras den 30 sep-
tember.

Arrangör av kursen är 
Grålleklubben, vars syfte är 
att verka för grållar och att 
bevara den lilla traktorn och 
de förträffliga redskap som 
redan på 1940-talets slut 
konstruerades för att under-
lätta arbetet på lantgårdarna. 

Trivsel och trängsel på bygdefesten i Brålanda i lördags.

Ingrid Nilsson, Brålanda, stod 
bakom det vinnande bidraget i 
tävlingen Brålandabakelsen.

”Ingrids ärtbakelse” vann juryns hjärtan och fick omdömet: ”En elegant 
bakelse som hänvisar till bygden och är lagom stor”.

Trollkarlen Teodor Dicusari fick hjälp med det svävande bordet av en 
pojke ur den häpna publiken.

Tivolits attraktioner roade många yngre besökare på bygdefesten.

Evenstorpsburgarna hade en strykande åtgång när hungern satte till 
hos besökarna. Bygdefestens starkaste man blev Fredrik Vikberg från Vålberg i Värmland.

Brålanda på fötter när det är bygdefest

Hela Brålanda sjöd av liv när 
det var dags för årets bygde-
fest.

– Vi brukar ha tur med 
vädret, sade bygdefestgene-
ralen Thore Johansson, och 
det stämde ju ännu en gång.

En av dagen höjdpunkter 
var tävlingen Bygdefestens 
starkaste man. De massiva 
herrarna tävlade i fem grenar 
och publiken skrek och he-
jade för full hals. Konferen-
cier var Kent-Ove Melin som 
säkert guidade genom da-
gens program från scenen i 
Centrumparken. 

I regi av SK Granan star-
tade barn och vuxna efter 
varandra i skördeloppet. De 
yngsta sprang runt kvarteret, 
de äldre och erfarna sprang 
längre sträckor.

Många utställare fanns på 
plats. Handlare av allt från 
kokosbollar och bröd till el-
bilar och traktorer, politiska 
partier, ideella organisatio-
ner och föreningar hade inta-
git Centrumparken. Här 
fanns även ett tivoli med 
attraktioner som roade 
många barn.

Ett av inslagen på scenen 
var trollkarlen Teodor Di-
cusari från Moldavien, en 
elegant herre i frack som fick 
publiken att häpna. Rungan-
de applåder följde på hans 
uppträdande och många var 
de som uttryckte att de gärna 
hade vetat hur han gjorde det 
ofattbara de just sett.

Mycket folk samlades 
framför scenen när det var 
dags för prisutdelning i täv-
lingen Brålandabakelsen. 

I lördags var det bygdefest i Brålanda med allt som hör 
till av folkliv, tävlingar och glada barn.

Sex bidrag hade lämnats in 
och juryn hade mycket att 
fundera över. Nivån på bak-
verken var hög och det hade 
inte fattats kreativitet hos de 
tävlande. 

Vann gjorde ” Ingrids ärt-
bakelse”, skapad av Ingrid 
Nilsson, Brålanda. Den fick 
omdömet ”En elegant ba-
kelse som hänvisar till byg-
den och är lagom stor.

– Den innehåller bland an-

nat choklad och hallon och är 
inspirerad av Toppfrys, med-
delade den glada vinnaren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Lindberg räddade 3 poäng
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF fick med 
sig tre poäng borta mot 
Bengtsfors andralag i lör-
dagens match i division 6 
Dalsland. Matchen, som 
slutade 2-3, blev klart 

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF lag 2 – 

Kroppefjälls IF 
2-3 (1-2)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
27’ 1-0 Jakob Blom
43’ 1-1 Dennis Karlsson
44’ 1-2 Mathias Skoogh-Olsson
78’ 1-3 Carlos Rodén
89’ 2-3 Jakob Blom

SPORT

Jimmy Olsson var snabbast

Dals MK: Mattias Jakobsson vann klassen C-VOC Mekonomen Rally.  
Foto: Gunder Edgren.

Totalsegraren Jimmy Olsson i klassen A-4WD från Storfors MK. Foto: Gunder Edgren.

MOTORSPORT 
I lördags arrangerade Dals 
MK Dalslandstjuren, en 
tävling som ingår i Mega 
Rally Cup. Underlaget är 
100 procent grus och den 
totala sträckan är strax 
under tre mil.
Ett 70-tal bilar fanns i start-
fältet och snabbast totalt var 
alltså Jimmy Olsson i klassen 
A-4WD från Storfors MK. 
Norrmannen Kenneth Johns-
rød var tolv sekunder efter.

På tredje plats i samma 
klass hamnade Dan Johan-
nesson Dals MK, som på 
grund av ett haveri åkte en 
stor del av sträckan med två 
drivande hjul i stället för 
fyra. Två klassegrar blev det 
för Dals MK denna gång, 
Mattias Jakobsson och Johan 
Brorson stod för dessa. Täv-
lingsledningen vill rikta ett 
stort tack till funktionärer 
och de vägsamfälligheter 
som upplåtit vägen.

Peter Möller
Resultat:
A-2WD. 1 Stefan Axels-

son Säffle MC 17:27,4. 2 
Thomas Lennstrand Kul-
lings MS 17:31,4. 3 Thomas 
Johansson Bengtsfors MC 
17:50,5. 4 Johan Nilsson 
Vara MK 18:19,5. Bröt i 
klassen gjorde Anders Jo-
hansson Kullings MS och 
Per Löfqvist Kinds MK.

B-2WD. 1 Simon Anders-
son Bengtsfors MC 17:25,5. 
2 Robert Teiffel Kullings MS 

17:31,2. 3 Tomas Liden 
SMK Trollhättan 17:48,1. 4 
Niclas Åkerland Dals MK 
18:05,3. 5 Kjell Hansson 
Dals MK 18:32,2. 6 Stefan 
Simonsson Säffle MC 
18:40,3. 7 Ulf Grolander 
Älvbygdens MK 18:41,6. 8 
Urban Andersson Steung-
sunds MS 18:52,4. 9 Peter 
Börjesson Steungsunds MS 
18:53,9. 10 Mats Johansson 
Göteborgs MF 18:56,1. 11 
Jonas Wiklund Älvbygdens 
MK 18:58,3. 12 Per Hedskog 
SMK Trollhättan 19:27,9. 13 
Morgan Hallgren SMK 
Trollhättan 20:41,9. Bröt i 
klassen gjorde Tommy An-
dersson SMK Trollhättan 
och Stefan Grönberg Dals 
MK.

C-VOC Mekonomen 
Rally. 1 Mattias Jakobsson 
Dals MK 18:49,4. 2 Mikael 

Simonsson SMK Trollhättan 
19:03,9. 3 delad Viktor Sjö-
berg Älvbygdens MK 
19:33,3 och Mattias Holm 
SMK Trollhättan 19:33,3. 5 
Joel Larson Kullings MS 
19:51,1. 6 Fredrik Karlsson 
Dals MK 20:06,8. 7 Daniel 
Lindau Göteborgs MF 
20:09,8. 8 Christoffer Ivars-
son Säffle MC 20:41,3. 9 
Roland Halvarsson Karlstad 
MC 21:16,1. 10 Stefan An-
dersson SMK Trollhättan 
21:20,0. 11 Ingvar Ivarsson 
23:32,5. Bröt i klassen gjorde 
Tobias Andersson Kullings 
MS och Fredrik Olsson So-
tenäs MK.

A-4WD. 1 Jimmy Olsson 
Storfors MK 16:38,9. 2 Ken-
neth Johnsrød Asker & Bae-
rum Motorsport 16:50,8. 3 
Dan Johannesson Dals MK 
17:30,6. Bröt i klassen gjorde 
Lars Ove Olsson Forshaga 
MC.

B-Grupp E. 1 Hans Berg-
man Degerfors RC 20:05,7. 
Bröt i klassen gjorde Kent 
Johansson Falköpings MK.

C-Grupp E. 1 Johan Bror-
son Dals MK 19:55,9. 2 
Emilio Trejile Skene MS 
20:03,2. 3 Mattias Jonsson 
Kullings MS 21:10,4. 4 Per 
Åke Johnsson MK Trophy 
21:44,3. 5 Madeleine Olsen 
MK Ratten 23:24,4.

A-VOC Mekonomen 
Rally. 1 Robert Johansson 
Göteborgs MF 18:34,6. 2 
Tomas Sjöberg Sotenäs MK 
37:41,1.

B-Appendix K. 1 Mattias 
Olofsson Bengtsfors MC 
18:59,0. 2 Bo Axelsson Dals 
MK 20:49,2.

C-Appendix K. 1 Bernt 
Bengtsson SMK Trollhättan 
20:14,6. Bröt i klassen gjorde 
Johnny Sundström Vara MK.

A-Appendix K. 1 Stefan 
Ryberg Forshaga MC 
17:59,0. 2 Sten Larsson 
SMK Trollhättan 18:25,7. 3 
Jan Larsson Dals MK 
18:34,3. 4 Thomas Johans-
son SMK Trollhättan 
19:00,9.

C-2WD. 1 Lars Arvidsson 
Kullings MS 17:25,1. 2 Hen-
rik Johansson Stenungsunds 
MS 18:05,9. 3 Henrik Hög-
lund Stenungsunds MS 
20:37,7. 4 Sven Börjesson 
Fjärås MK 22:27,3. Bröt i 
klassen gjorde Lennart Mar-
tinsson Sotenäs MK, Conny 
Andersson Älvbygdens MK 
och Christian Bruce Säffle 
MC.

Ungdomsrally. 1 Heidi 
Ryrlén Vänersborgs MK 
20:10,3. 2 Hugo Johansson 
Bengtsfors MC 21:36,1. 3 
Angelica Johansson Fjärås 
MK 42:56,6.

svårare än gästerna hade 
förutspått.
Kroppefjäll hänger kvar i 
toppstriden i division 6 med 
näbbar och klor, lördagens 
seger hängde på en skör tråd.

– Det var på håret, verkli-
gen, sade Kroppefjälls trä-
nare Mikael Andersson.

Bengtsfors tog ledningen i 
mitten av den första halvle-
ken, då Jakob Blom nickade 
in bollen. Men precis före 
paus skulle Kroppefjäll 
vända matchen, på två minu-
ter.

Målen var i stort sett iden-
tiska, då David Karlsson slog 
en frispark från mittplan, mot 
straffområdet och där fanns 

brodern Dennis Karlsson 
som nickade in 1-1. Minuten 
senare hände samma sak, 
men denna gången träffade 
bollen istället skallen på 
Mattias Skoogh-Olsson för 
2-1.

– Det kändes verkligen 
stabilt, vi vände matchen och 
i slutet av andra halvleken 
gör vi 3-1, berättar coachen 
Andersson, som fick se ny-
förvärvet Carlos Roden göra 
mål igen.

Men det skulle bli riktigt 
nervigt innan domaren blåste 
av.

Jakob Blom var framme i 
den 89:e minuten och gjorde 
2-3 för hemmalaget.

Därefter, med bara sekun-

der kvar, nickar Bengtsfors 
bollen i ribban. Målvakten 
Lindberg lyckades till slut få 
tag på bollen – på mållinjen.

– Vi trodde att vi skulle få 
det lättare, men Bengtsfors 
var bra, sade Kroppefjälls 
tränare Mikael Andersson, 
vars lag ligger tvåa i tabellen 
med två matcher kvar på sä-
songen.

– Vinner vi våra två match-
er så ser det bra ut, men 
Bäckefors rår vi inte på, de 
är för stabila.

För Kroppefjäll väntar två 
hemmamatcher, Brålandas 
andralag samt A-laget Ärte-
mark/Billingsfors.
 Tobias Coster  

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreström 
seriesegrare 

Håfreströms andralag fick fira med guldhattar i måndags kväll efter att 
ha besegrat Frändefors andralag på Dalslands Sparbanks Arena i Mel-
lerud. Foto: Bilall Avdijaj.

FOTBOLL 
I måndags kväll blev det klart 
att Håfreströms andralag 
vinner division 7 Dalsland, 
detta efter att ha besegrat 
Frändefors dito med 5-1. 

Laget har gått igenom se-
rien obesegrade, elva segrar 

och en oavgjord match. 
Detta innebär att laget tar 
steget upp i division 6 till 
nästa säsong. Nu återstår det 
att se om även A-laget får fira 
med guldhattar.
 Text: Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

– krossade allt motstånd

Spännande säsong 
väntar – firar 40 år

BADMINTON 
BK Stinget hade en fram-
gångsrik säsong förra 
året och hoppas att kunna 
trumfa de framgångarna 
denna säsong. Pricken 
över i:et är också klub-
bens 40-årsjubileum som 
kommer att firas med en 
nationell tävling i oktober.
Under sommaren har bad-
mintonklubben Stinget i 
Mellerud haft flera läger för 
klubbens spelare, då säsong-
ens tävlingar sparkar igång. 
Klubben har flera duktiga 
ungdomar som presterar bra 
under tävlingarna. Bland an-
nat har Martin Norrman re-
dan hunnit vinna en tävling i 
Falkenberg, i både singel och 
dubbel. Detta tillsammans 
med Stingets nyförvärv, Da-
vid Widén, som senast spe-
lade för Karlstads badmin-
tonklubb. 

Nästa tävling för klubbens 
ungdomar är Swedish Youth 
Games i Malmö där Elvira 
Olsson och Malena Norrman 
kommer att ställas mot både 
nationellt och internationellt 
motstånd.

Detta är en stor tävling och 
det kommer spelare från hela 
Europa. ”Det kommer bli 
hårda bud i Malmö”, berättar 
BKM Stingets Sune Norr-
man.

Klubben kliver in i serie-
spelet den 23 september, då 
åker laget till Ullevi i Göte-
borg. Sammandrag på hem-

Malena Norrman vann U17-SM 
2016 och nu hoppas klubben 
att framgångarna skall fortsätta 
för ungdomarna i föreningen.  
Foto: BMK Stinget.

maplan i seriespelet blir det 
25 november.

– Det ser ut att bli en intres-
sant badmintonsäsong för 
klubben och efter den fram-
gångsrika säsongen som var 
i fjol, så rullar hjulen snab-
bare för oss i Stinget. Kom-
mande säsong bör bli minst 
lika framgångsrik som fjol-
året. Nyhet för i år är att vi 
har infört en ”damtid”, där 
det bara får vara damer som 
spelar, inga män är tillåtna att 
vara med, berättar Norrman 
som hoppas att fler kvinnor 
ansluter.
 Text: Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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BIF förlänger med 
tränaren Ronny

FOTBOLL 
Ronny Fredriksson är 
”still going strong”. Den 
rutinerade tränaren fick i 
veckan förlängt kontrakt 
med division 5-klubben 
Brålanda IF.
Avtalet sträcker sig över sä-
songen 2018.

Även Ronnys assisterande 
tränaren Reine Mattsson 
stannar till nästa säsong.

– Vi är glada att kunna ha 
kvar Ronny, han är bra för 
killarna och för laget, säger 
herrsektionens Lars Anders-
son.

Ronny har haft en tuff sä-
song resultatmässigt men 
pratar ofta om truppens stora 
potential och att det är mot 
2018 laget satsar.

– Vi ser denna säsong som 
ett mellanår, med en stor 
generationsväxling som vi 
trots allt klarat av på ett bra 
sätt. Inför nästa säsong kom-
mer förhoppningsvis några 
viktiga spelare tillbaka från 
långtidsskador, bland annat 
Oskar Andersson och Albin 
Andersson, berättar Lars.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålandas tränarduo Ronny Fredriksson (t.h) och Reine Mattsson 
förlänger med division 5-klubben över säsongen 2018.

Brålanda tappade 
ledningen
FOTBOLL 
På sörbyvallens konstgräs 
tog Brålanda emot Håfre-
ström i söndagens derby. 
Marcus Andersson fixade 
ledningsmålet till BIF, som 
dock bara stod sig i några 
minuter, innan Håfre-
ströms Florijan Fejzulovic 
kvitterade till 1-1.
I andra halvlek tog gästerna 
ledingen genom skyttekung-
en Burim Avdijaj som satte 
1-2.

Matchen slutade 3-1 till 
gästerna Håfreström, som 
inte släpper taget om Bengts-
fors i toppen av division 5. 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

Håfreströms IF 
1-3 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar: 
33’ Marcus Andersson
39’ Florijan Fejzulovic
53’ Burim Avdijaj
71’ Mubarak Altib Al Mubarak

För Brålandas del ser det 
inte ut att kunna bli nedflytt-
ning. Men laget har kvar att 
möta alla tre lagen man kri-
gar mot i botten av tabellen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Delad pott när ÅIF
gästade Frendevi

FOTBOLL 
Fredrik Grenander satte 1-0 
redan efter tio minuter i 
bortamatchen på Frendevi IP 
där Frändefors denna säsong 
varit svajiga. Bara tre segrar 
på åtta matcher är lagets 
hemmafacit, trots en stabil 
topplacering i division 5. 

Länge såg det ut som att 
den notoriske målskytten 
Grenander skulle bli match-
vinnare, men Ahmed Alhus-
sein gjorde sitt första mål för 
säsongen när klockan när-
made sig stopptid och räd-
dade därmed en poäng till 
Frändefors.

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 

Åsebro IF
1-1 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar: 
10’ 0-1 Fredrik Grenander
86’ 1-1 Ahmed Alhussein

Nu delar lagen på tredje-
platsen, med 23 poäng var-
dera. Dock en liten fördel för 
Åsebro som har bättre mål-
skillnad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

DHsK-ekipagen visar framhovarna
HÄSTSPORT 
De två första tävlingshel-
gerna i september, och 
därmed också inledningen 
av höstens tävlingssä-
song, har varit mycket 
lyckosam för ekipagen 
från Dalslands Hästsport-
klubb. Här har såväl segrar 
som andra placeringar ri-
dits hem.
Årets DM i hoppning för 
ponny och häst arrangerades 
hos Norra Älvsborgs Ryt-
tarklubb i Sjuntorp. 

Ponnyekipagen tävlade 
under lördagen och här tog 
Tuva-Lisa Carlsson och Fri-
da Hansson varsin placering 
i lätt C. Tuva-Lisa slutade 
tvåa med Sunlight T och 
Frida tog hand om femtepla-
ceringen med Admoran Ad-
miral. För sistnämnda ekipa-
get var det dessutom debut på 
den här höjden.

Helgen innan hoppade 
Tuva-Lisa hem segern i en 
lätt B-klass i Uddevalla, 
samtidigt som Michelle Pe-
tersson tävlade i Grästorp 
med Hembys Donatella och 
tog hem förstaplaceringen i 
lätt C. 

Under DM-helgen hos 
NÄRK gick också en place-
ring till Hanna Norrman, 
som med Honey Pie slutade 
som femma i helgens avslu-
tande 1,30-klass.

I Lilla Edet arrangerades 
samtidigt som hopp-DM en 
regional dressyrtävling. Ma-
ria Fryklund red ihop 69,26 
procent med Zion och slutade 
därmed på pallen med en 
tredjeplacering. En fin pre-
station med tanke på att det 
här var första tävlingen över-
huvudtaget i år och att Maria 
dessförinnan inte tävlat på 
många år.

Även för Susanne Lund-
qvist och hennes Things 
Phalon de Coeur gick det bra 

för i Lilla Edet (3:a i med-
elsvår B:2) liksom förra 
helgen då ekipaget startade 
på tävlingar i Ulricehamn då 
det blev en tredjeplacering i 
medelsvår B:5 på 68,94 pro-
cent. Också Susanne gjorde 
då något av en comeback 
eftersom en skada satt stopp 
för tävlandet tidigare under 
säsongen.

Samma helg, första helgen 
i september, slog Petra Ed-
vardsson till med dubbla 
placeringar, då hon tävlade 

dressyr i Essunga. Med Ab-
ros blev det också här en 
tredjeplacering, i lätt C:1, 
samt en fjärdeplacering i lätt 
B:1. Även för Petra var det 
nu första tävlingen på sä-
songen.

Linnea Eriksson på Ceasar 
Fortuna och Nathalie Hans-
son med unghästen Harald 
har också de, under dessa två 
inledande veckor i septem-
ber haft fina tävlingsresultat 
och placeringar.
 Ing-Marie Norrman

Förra helgen tävlade Michelle Petersson i Grästorp med Hembys Donatella och tog hem förstaplaceringen 
i lätt C. 

Mellerud vann rysaren 
FOTBOLL 
Det såg inte ut att bli en 
rysare mot Högsäter i 
lördags, men i slutet av 
matchen var det inte 
många på regniga Råda-
vallen som hade vilopuls. 
Melleruds 3-0-ledning 
i Dalslandsderbyt, blev 
mot slutet 3-2, detta trots 
att Högsäter var en man 
mindre.
I stora delar av den andra 
halvleken var Ödsmål redu-
cerat i antal, trots detta kunde 
de nästan hämta upp ett tre-
målsunderläge mot seriele-
darna och giganterna Melle-
rud. 

Men redan i den första 
halvleken såg matchen av-
gjord ut, i och med Wictor 
Svenssons långskott till 3-0 
efter en halvtimme.

– Vi lyfter blicken alldeles 
för tidigt till nästa omgång, 
förklarar Melleruds tränare 
Peter Jonasson.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
Högsäters GF
3-2 (3-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
4’ 1-0 Sebastian Hedlund
15’ 2-0 Albin Broberg
31’ 3-0 Wictor Svensson
67’ 3-1 Jesper Andersson
76’ 3-2 Daniel Blom

Sebastian Hedlund, lagkapten och målskytt i Mellerud, låg även bakom denna seger i division 4 Bohuslän/
Dal. Foto: Tobias Coster

Redan efter fyra minuter 
nickade Sebastian Hedlund 
in 1-0 för hemmalaget. Lag-
kaptenen spelar sedan fram 
Albin Broberg som retfullt 
enkelt placerar in 2-0.

Hedlund hade sedan ett 
nickmål som borde godkänts, 
men den förövrigt mycket 
kompetenta och proffsiga 
domartrion tyckte inte på 
samma vis.

När andra halvleken sedan 
började, inledde också Hög-
säter kampen om att ta po-
äng. Med drygt 20 minuter 
kvar av matchen kom 3-1 till 
Högsäter och några minuter 
senare även 3-2.

Cupkaraktär
– De här matcherna har cup-
karaktär eftersom vi och 
Ödsmål gått som tåget. Jag 
beundrar grabbarna som 
mentalt kan förbereda sig för 
varje match som vi måste 
vinna och faktiskt också gör, 
berättar Jonasson. 

Mellerud skapade chanser, 
men Högsäter kändes farli-
gare varje gång de kom upp 
på hemmalagets planhalva. 
Men till slut blev det tre po-
äng för Mellerud.

– Ja, Herre min Gud, pus-
tade Peter Jonasson ut:

– Det kan se ut så här, som 
mot Ödsmål när vi leder med 

3-0. Då är inte genomföran-
det av matchen viktig utan de 
tre poängen, det är samma 
här i denna matchen, berättar 
Melleruds tränare och fort-
sätter:

– Vi pratade om att det är 
fruktansvärt lätt att tänka att 
det var förra matchen som 
var den viktiga, men det var 
denna som var viktig. Annars 
hade matchen mot Ödsmål 
varit ogjord. Vi försöker nöta 
grunderna och försöker göra 
rätt saker och förbereda oss 
mentalt, det beundrar jag att 
vi kan göra med en så ung 
trupp som vi har.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Vid dåligt väder spelas matchen på Dalslands 
Sparbanks Arena. Se www.asebroif.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 16 september kl. 15.00

Åsebro IF – Ellenö IK

Dagens matchbollar är skänkta av:
Byggstål Mellerud AB, Håkans Bar & Festvåning,

Quantenburgs Säteri AB, Håkan Broberg

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

MIF besegrade 
Tösse med sent mål

FOTBOLL 
På Åmåls ålderstigna konst-
gräs mötte Tösse Melleruds 
B-lag i division 5 Dalsland.

Första målet i matchen 
gjordes av Mellerud och an-
fallaren Hamed Hosseini. 
Tösse kvitterade i mitten av 
den andra halvleken och 
länge såg det ut att bli en 
poäng vardera. Men Hampus 
Soppi Svensson satte 2-1 till 
MIF med bara några minuter 
kvar av matchen och tar Mel-
lerud ett stort steg närmare 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – MIF lag 2

1-2 (0-1) 
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
16’ 0-1 Hamed Hosseini
66’ 1-1 Andreas Jonsson
86’ 1-2 Hampus Soppi Svensson

förnyat kontrakt i division 5 
Dalsland.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tre enkla poäng 
FOTBOLL 
Bäckefors IF vann åter 
igen i division 6 efter 
5-0 borta mot Brålandas 
andralag. Siffrorna hade 
kunnat vara betydligt 
större om inte Brålanda 
haft 17-åriga målvakten 
Fredrik Johansson mellan 
stolparna denna lördag.
Trots de stora siffrorna så var 
det Brålandas unga keeper 
Fredrik Johansson som var 
matchens lirare. Utan honom 
hade Bäckefors gjort betyd-
ligt fler mål.

– Brålanda hade ett oerhört 
ungt lag, men de får en eloge 
för att de kämpar på. Många 
andra plockar med äldre, 
men Brålanda kör på sin grej. 
Men vi brände sjukt mycket 
chanser, mycket tack vare 
deras målvakt som var riktigt 
bra och gjorde fantastiska 
räddningar. Utan honom 
hade de fått det jobbigt, be-
rättar Bäckefors tränare Mat-
tias Svensson.

Bäckefors hade en 2-0 led-
ning i paus och utökade tidigt 
i andra halvlek. Jonas An-
dersson avslutade målskyttet 
i den 79:e minuten med en 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF lag 2 – 

Bäckefors IF
0-5 (0-2)

Division 6 Dalsland
Målskyttar: 
16’ 0-1 Självmål
31’ 0-2 Magnus Andersson
55’ 0-3 Martin Jonasson
76’ 0-4 Patrik Strand
79’ 0-5 Jonas Andersson

läcker chip i mål, från 25 
meter.

– Riktigt snyggt, konstate-
rade tränaren Svensson.

Men Bäckefors tog en 
planenlig seger, i en match 
som inte var den hetaste.

– Matchen var avslagen, 
men det är skönt med tre 
poäng. Våra killar såg tidigt 
att vi skulle vinna detta, men 
fem plusmål och tre poäng är 
alltid bra. Vinner vi nästa 
match så kommer vi att vinna 
serien, men samtidigt kan vi 
inte fira om Kroppefjäll vin-
ner sin match, berättar träna-
ren som konstaterar att serien 
i teorin fortfarande lever.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Catrin och Leif vann årets tour
GOLF 
– Äntligen!
Kommentaren kom spon-
tant från Catrin Eriksson 
sedan hon och partnern 
Leif Sundberg genomfört 
lördagens final i Dalsland 
Tour på hemmabanan 
Forsbacka med säkert 
spel.
– Vi spelade bra och fick ut-
delning idag, konstaterade 
Catrin och Leif som genom 
åren haft framgångar i täv-
lingen. 

De har deltagit i kvalspelet 
samtliga år sedan starten 
2006 och har gått till final 
flertalet av gångerna. Nu 
satte de ”kronan på verket” 
med en finalseger.

Finalpasset genomfördes 
under goda förhållanden. 
Lite regn störde inte särskilt 
mycket och en relativt varm 
vindstilla lördag i kombina-
tion med en bana i mycket 
gott skick skapade både triv-
sel och bra förutsättningar 
för höga poäng. Segrarna 
spelade ihop 46 poäng och de 
17 bästa lagen fick ihop 40 
poäng eller mer.

Hemmaspelarna domine-
rade i toppen av resultatlistan 
med sex lag bland de tio 
bästa.

De bästa resultaten
1. Catrin Eriksson/Leif 
Sundberg, Forsbacka GK 
(spelhcp 20), 46 poäng, 2. 
Sami Ankelo/Richard Jans-
son, Torreby GK (51), 46, 3. 

Mellerud GK:s Håkan Berg puttar 
och lagkamraten Mats Larsson sy-
nar resultatet.

En säker putt från nära håll av Lars Carlsson, Torreby GK, studeras av 
medspelaren Gunnar Granath, Melleruds GK.

Vinnare och arrangör. Forsbackas Catrin Eriksson och Leif Sundberg tog hem årets Dalsland Tour. Här flankerar 
de vid prisutdelningen Joachim Friberg från arrangerande Melleruds Nyheter.

Säker andraplats blev det för Sami Ankelo och Richard Jansson från Tor-
reby GK (till höger i bild). Stefan Holm och Rolf Andersson, Forsbacka 
GK knep fjärdeplatsen i årets final.

Åsebro/Brålanda förlorade igen

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Trollhättan FK/Bois/
Halvorstorp
1-3 (0-0)

Div. 2 Nv. Götaland dam
Målskyttar:
61’ 0-1 Julia Jonasson
65’ 0-2 Tilda Ohlson
80’ 1-2 Anna Johansson
84’ 1-3 Alice Eriksson

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda förlo-
rade återigen i söndags, 
hemma mot Trollhättan 
FK/Bois/Halvorstorp. Det 

var dock en tät match 
och med lite tur hade en 
poäng kunnat bärgats av 
damerna.
Det har gått tre månader se-
dan laget vann senast, men i 
lördags var det nära. Med 0-0 
i halvtid levde matchen i 
allra högsta grad, men slarv 
gjorde att gästerna i kombi-
nationslaget från Trollhättan 
fick det första målet.

– Vi slarvar så att de får 1-0. 
En försvarsspelare tappar 
bollen och vår målvakt miss-
bedömer kanske avståndet 
och hinner inte fram för att ta 
bollen. Istället kan deras 
spelare lägga in den i öppet 

mål, berättar tränaren Mor-
gan Jakobsson.

Fyra minuter senare kom-
mer ett nytt misstag, en spe-
lare är helt omarkerad och 
kan sätta 2-0 i Åsebro/Brå-
landas mål.

Men hoppet är det sista 
som lämnar, något damerna 
fick mycket av med tio minu-
ter kvar av matchen då Anna 
Johansson knorrade in en 
frispark.

– Annas frispark är jätte-
snygg alltså, över muren och 
in i mål, berättar Jakobsson 
stolt.

I samband med frisparken 
Åsebro/Brålanda fick, blev 

det rött kort till marodören 
Frida Kalmertun, som orsa-
kade den. Hemmalaget pres-
sade på för ett kvitteringsmål 
med en spelare mer på pla-
nen.

– Vi tryckte på framåt, men 
bollarna satt inte. Istället 
kontrar de in 3-1 några minu-
ter senare, berättar Morgan.

Nästa helg väntar trean 
Vallens IF, i en tuff hemma-
match.

– Vi tar med oss de bra 
sakerna, måste hitta de posi-
tiva grejerna i spelet, sade 
Morgan efter matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Niklas Samuelsson, Lyckor-
na GK/Jonas Söderlund, 
Fjällbacka GK (27) 44, 4. 
Rolf Andersson/Stefan 
Holm, Forsbacka GK (39) 
44, 5. Bo Jansson/Fredrik 
Boquist, Forsbacka GK (17) 
43, 6. Per-Olof Bengtsson/
Ronny Andersson (48) 43, 7. 
Anders Bring/Björn Jonas-
son, Forsbacka GK (26) 41, 
8. Tove Olsson/Håkan Ols-
son, Melleruds GK (30) 41, 
9. Håkan Westman/Thomas 
Gullborn, Melleruds GK 
(34) 41, 10. Peter Kullberg/
Roland Edvinsson, Fors-
backa GK (15) 40, 11. Tho-
mas Halling/Tobias Skoog, 
Forsbacka GK (22) 40 S9, 
12. Urban Svenhage/Patrik 

Solhemmer, Forsbacka GK 
(22) 40, 13. Håkan Holm-
gren, Gagnefs GK/Anders 
Dalqvist, Melleruds GK (25) 
40 S6, 14. Adam Spjuth Ellis/
Daniel Viktorsson, Fors-
backa GK (25) 40, 15. Mats 
Ackerblad/Peter Lindberg, 
Forsbacka GK (26) 40, 16. 
Kenneth Björkståhl/Magnus 
Jonasson, Melleruds GK 
(29) 40, 17. Dan Eriksson/
Mette Olsen, Forsbacka GK 
(32) 40.

Sidotävlingar
Som vanligt avgjordes under 
dagen också ett par sidotäv-
lingar. 

Närmast hål efter två slag 
på ett par fyra-hål (hål 12) 
vanns av Urban Jansson, 

Melleruds GK. Närmast hål 
på par-trehålet 17 vanns av 
Rolf Weibull, Forsbacka 
GK.



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 13 SEPTEMBER 2017

med din mobiltelefon 
eller dator?

med att filma ert 
 bröllop?

Behöver du 
hjälp 

Har du en

Behöver du 
hjälp 

gammal video som 
du vill kopiera till dvd 

eller hdd?

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

En folkkyrka
Öppen för alla

Benny Ahremark Persson, Karlstad
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Benny
i kyrkovalet
17 september!

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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 KÖPA
Foderhavre
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

Från inspiration. Till installation.®

VI SÖKER VVS-MONTÖRER
En stor efterfrågan på VVS-marknaden gör att vi behöver 
utöka vår personalstyrka med ytterligare VVS-montörer. Dina 
arbetsuppgifter kommer att variera från små service jobb till 
större entreprenader. Du kommer att köra ett fullt utrustat ser-
vicefordon med bas i Vänersborg och arbetsområde i Tvåstad 
med omnejd. 

Vi söker dig med yrkesexamen och några års erfarenhet från 
branschen, utbildning i säker vatteninstallation och andra 
specialutbildningar är meriterande. Samt B-körkort.
För att tillgodose våra kunder tror vi att du är noggrann, 
ansvarstagande och trevlig. 

Tillträde sker efter överenskommelse. 

Har du frågor kontakta: 
Peter Norrman, peter.norrman@ror-anders.se eller Torbjörn 
Johansson, torbjorn.johansson@ror-anders.se, 052165710. 
Läs om företaget på www.ror-anders.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2017.

Vänersborg | Vassbottengatan 8

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

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

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Gardinstänger 99:- 
Takskenor Fingerkrokar Gardinspiral

TYGLADAN

Linnelook Alva 40:-/m 

Galon fuskskinn 80:-/m

Linne 30 färger 99:-/m 
 
Barntrikå 120:-/m

Lampfötter & 
lampskärmar

Nytt parti!

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

SäljeS
STÄLLBAR SÄNG inkl. bäddm., 
80x200, som ny. Pris 5.200:-. 
Tel. 070-658 79 65.

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:                                                

SÄLJES
Kattungar 
Två kattflickor 14 v., upp-
växta i familj. Blandras rag-
doll/skeppskatt. Resvana och 
är både inne och ute. 700:-/
st. Avm., chippade och vacc. 
samt veterinärbes. Harald 
tel. 070-598 27 07.

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

En folkkyrka
Öppen för alla

Benny Ahremark Persson, Karlstad
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Benny
i kyrkovalet
17 september!

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din 
lokala kandidat

En folkkyrka
Öppen för alla

Benny Ahremark Persson, Karlstad
Kandidat: Karlstads Stift

Kryssa Benny
i kyrkovalet
17 september!

centerpartiet
Dina LokalA

kandidater på dal

Rösta på 

i kyrkovalet 17 sep

FÖRENINGSNYTT
SPF Södra Dal: 

Månadsmöte torsdag 14/9 
kl. 15.00 Ekebro, Frände-
fors.

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

Litteratur. Start tisdag 19/9 
kl. 10. Ledare Kerstin Ohls-
son.

Gymnastik/ l inedance. 
Start onsdag 20/9 kl. 10. 
Ledare Kerstin Ohlsson

Sånggruppen. Start mån-
dag 18/9 kl. 15. Ledare John 
Erik Ryhr.
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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 AB
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 FORDON 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

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



MELLERUDS NYHETER18 ONSDAG 13 SEPTEMBER 2017

Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12 13

Melodikrysset v.51 - 24 december

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. 37 – 16 september

21.00 Fråga Lund 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Lita på mig
22.55	 Världens	konflikter
23.25 Världens bästa veterinär
00.10 Nåt måste göras - syntolkat
00.40 Saltön - syntolkat
01.40 Tro, hopp och kärlek 
 - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.35 Humledrottningen
19.25 Världens fakta: Illusion 
 eller verklighet?
20.10 I guldgrävarnas fotspår
21.00 OCD är monstret i mig
21.50 Mitt Syrien
22.50 Älgen är lös
23.40 Englands blodiga historia
00.25 Virala lögner och van-
 dringshistorier

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 Dodgeball
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.45 My name is Earl
03.10 Family guy
03.55 American dad
04.45 Community

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
17.50 112 på liv och död – det 
 hände mig
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 112 på liv och död – det 
 hände mig
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2017
21.00 Farang
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Norge från luften
10.45 Semesterresa till 80-talet
11.10 Fråga Lund
12.10 Tro, hopp och kärlek
13.10 Saltön
14.10 Duellen
15.10 Matiné: Nattmänniskan
16.30 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
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Hitlåtens historia 
 - Moviestar
21.30 Kalles sex liv
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet student
23.00 #lovemilla
23.15 Rapport
23.20 Betongprinsessor
23.50 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Säsongstart: Engelska 
 Antikrundan
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 Livet enligt Loreen
00.05 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Regnbågshjältar
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Anslagstavlan
11.30 Au pair i Australien
12.00 Hitlåtens historia
  - Moviestar
12.30 Kalles sex liv
13.00 Fråga Lund
14.00 Betongprinsessor
14.30 Engelska Antikrundan
15.30 Saltön
16.30 Semesterresa till 80-talet
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Landgång
21.00 Arvinge okänd
22.00 Opinion live
22.45 Barnhemssekten
23.40 Rapport
23.45 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 Seriestart: Konstdeckarna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.50 Bipojkens och blomster-
	 flickans	stora	kärlek
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Loving Lorna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Babel
23.15 Pojken med cykeln
00.40 Sändningsuppehåll
01.00 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 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 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
02.00 Brottskod: Försvunnen
02.55 The good wife
03.55 Blue bloods
04.45 Blue bloods

21.00 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
22.00 Tro, hopp och kärlek
  - teckenspråkstolkat
23.00 Nåt måste göras - tecken-
 språkstolkat
23.30 Meningen med livet
00.00 Skönhetens makt
00.30 Vi lagar bästa maten
  - teckenspråkstolkat
01.30 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Din plats i historien
18.05 Äventyrare i Lo-
 foten och Vesterålen
18.35 Den australiska kusten
19.25 Världens natur: Afrikas 
 egen lilla varg
20.20 70-talets USA
21.00 Älgen är lös
21.50 Siffror
22.20 Schrödingers katt
22.50 Nya Zeelands orörda natur
23.35 Mitt Syrien
00.35 Språk och verklighet

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 0Jims 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 Fast & furious
23.10 Family guy
00.10 American dad
01.10 Seinfeld
02.10 Scrubs
03.00 My name is Earl
03.25 Family guy
04.15 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Hitlåtens historia på två 
 minuter
10.00 Saltön
11.00 Landgång
12.00 Vi lagar bästa maten
13.00 Semesterresa till 80-talet
13.30 Arvinge okänd
14.30 Opinion live
15.15 Engelska Antikrundan
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Säsongstart: Skavlan
22.00 Stan Lee's Lucky Man
22.45 American odyssey
23.30 Rapport
23.35 Arvinge okänd
00.35 Hinsehäxan
04.35 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Hundra procent bonde
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Cary Grant – en världs-
 stjärna föds
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Boyhood
00.25	 Världens	konflikter
01.00 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.25 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.50 Fixer upper
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 Gone girl
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Gone girl, forts
00.50 Eyes wide shut
04.05 Mitt galna hem

21.00 Regnbågshjältar
21.30 Hitlåtens historia 
 - Moviestar
22.00 Skratta då - en rolig histo-
 ria om svensk stand-up
23.00 The Frankenstein 
 chronicles
23.45 Loving Lorna
00.45 Betongprinsessor
01.15 Uppdrag granskning

15.00 UR Samtiden
18.00 Arkitekturens pärlor
18.10 Guld på godset
19.10 Världens godaste insekter
19.40 Siffror
20.10 Allt om min fertilitet
21.00 Historiska hemligheter
21.50 Världen svämmar över
22.40 Inte helt 100
23.40 Afrikas egen lilla varg
00.30 Återuppståndelse

05.05 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 A man with a plan
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Midnight, Texas
22.00 Underworld: Rise of the 
 Lycans
23.50 American dad
00.45 Seinfeld
01.45 Nattsändningar

05.05 Go'kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Norge från luften
07.25 Landet runt
08.10 Uppdrag granskning
09.10 Opinion live
09.55 Go'kväll
10.40 Strömsö
11.10 Karl för sin kilt
12.00 Saltön
13.00 Betongprinsessor
13.30 Motor: STCC
16.30 Sverigeresan
16.35 Min väg, perkele
16.50 Skavlan
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 Seriestart: Scott & Bailey
22.15 Lördagsbio: Trubbel i 
 paradiset
00.05 Rapport
00.10	 Nattfilm:	The	Salvation
04.30 Sverige!

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Rapport
09.05 Sändningsuppehåll
09.30 Vem vet mest?
12.00 Rapport
12.05 Konstdeckarna
13.05 Babel
14.05 Loving Lorna
15.05 Compulsion
15.20 Abiogenesis
15.25 Förväxlingen
15.55 Sverige idag på
16.10 Bil- & båttokig favoriter
16.25 Vetenskapens värld
17.25 Världens natur: Afrikas 
 egen lilla varg
18.15 Eid al-adha
19.00 Kulturstudion
19.05 Göran Gentele 100 år: 
 Fröken April
20.40 Kulturstudion
20.45 Göran Gentele 100 år: 
 Maskeradbalen
22.45 Kulturstudion
22.50 Säsongstart: Falsk identitet
23.45 Ketanes/Tillsammans
00.15 Nattsändningar

05.05 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 Ishockey: HV71–Djurgår-
 den
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Crocodile Dundee 2
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Crocodile Dundee 2, forts
00.00 Saturday night fever
02.30 School of rock

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
00.25 Doobidoo
01.25 Strömsö

09.00 UR Samtiden
15.00 Äventyrare i Lo-
 foten och Vesterålen
15.30 Världens fakta: Illusion 
 eller verklighet?
16.15 Världen svämmar över
17.05 Historiska hemligheter
17.55 I guldgrävarnas fotspår
18.45 Schrödingers katt
19.15 OCD är monstret i mig
20.05 Den australiska kusten
21.00 Nya Zeelands orörda natur
21.45 Englands blodiga historia
22.30 Dokument utifrån: Angela 
 Merkel – den oförutsägbara
23.30 70-talets USA
00.15 Lycklig utan piller

05.10 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.40 Grimm
07.25 Frasier
08.10 Jims värld
10.05 Royal pains
11.00 The exes
12.00 Amazing race
13.00 Cops
14.00 NCIS: Los Angeles
15.55 Marry me
17.00 2 1/2 män
18.00 Ink master USA
19.00 99 saker man måste göra 
 innan man dör
20.00 Simpsons
21.00 Charlies änglar – utan 
 hämningar
23.05 Contraband
01.25 Jag vet fortfarande vad du 
 gjorde förra sommaren
03.15 Rewind
04.30 Midnight, Texas

Bil 
onsdag 4 oktober 2017

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Manusstopp:
Torsdag 28 september

Boka nu!
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 19/9 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 19/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Kvarnkullen / Vegagatan 16
1-plansvilla med trevlig planlösning och inredd källare i populärt område av Mellerud. Låga driftkostnader och grönområde i anslutning 
till fastigheten. 4 rok. Boyta: 108 kvm. Tomtareal: 883 kvm. Pris: 1 090 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Tallvägen 16
Denna välvårdade villa ligger i ett lugnt och barnvänligt område på en höjd med närhet till sjön Höljen. 5 rok. Boyta: 153 kvm. 
Tomtareal: 873 kvm. Pris: 950 000:-

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:-

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

BOLSTAD - Nygården Bredaberget 
Praktvilla med anor från 1800-talet. 6 rok. Inbju-
dande sällskapsytor, serveringsgång och bibliotek. 
En blomstrande trädgård. Altan på husets baksida, 
rymligt magasin. En riktig pärla som måste upplevas!

Pris 1.650.000:-

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Go'kväll
05.45 Under klubban
06.15 Arvinge okänd
07.15 Sverige!
07.45 Tro, hopp och kärlek
08.45 Landgång
09.45 Vi lagar bästa maten
10.45 Duellen
11.45 Sportstudion
11.50 Cykel: VM
14.00 Sportstudion
15.20 Cykel: VM
17.30 Sportstudion
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 Seriestart: Ebbots ark
21.00 Nobel
21.45 Regnbågshjältar
22.15 Billions
23.15 Rapport
23.20 Barnhemssekten
00.15 Fångar
01.05 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.30 Jenni möter
09.00 Rapport
09.05 Studio Sápmi
09.35 Ketanes/Tillsammans
10.05 Gudstjänst
10.50 Eid al-adha
11.35 Sverige idag på romani chibi
11.45 Bil- & båttokig favoriter
12.00 Rapport
12.05 Cary Grant – en världsstjärna föds
13.00 Motor: VM rallycross
15.00	 Bipojkens	och	blomsterflickans	
 stora kärlek
15.10 Jag ska hem till mamma
15.25 Skönhetens makt
15.55 Sverige idag
16.10 Seriestart: Lyxkryssningen
17.00 Sprich los!, Popreel
17.25	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.41 #lovemilla, NO-land
18.00 Jenni möter
18.30 Studio Sápmi
19.00 Världens natur: Irland
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.10 Agenda
22.30 Nattsändningar

05.00 Hela England bakar
06.00 Leila bakar
06.30 Fångarna på fortet
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Småstaden
14.30 Parlamentet
15.00 Tillsammans med Strömstedts
15.55 Tillsammans med Strömstedts
16.55 Bytt är bytt
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Parlamentet
20.30 Småstaden
21.00 Johan Falk: Slutet
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Johan Falk: Slutet, forts
23.30 GW:s mord
00.30 Farang
01.30 Loch Ness
02.30 The bay
04.10 Mitt galna hem

21.00 Hinsehäxan - syntolkat
22.30 Thailandsdrömmar
23.30 Hitlåtens historia - Moviestar
00.00 Tro, hopp och kärlek - tecken-
 språkstolkat
01.00 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Vad vi inte kan veta
15.20 Allt om min fertilitet
16.10 Guld på godset
17.10 I guldgrävarnas fotspår
18.00 Dox: Livstecken
19.30 Världens fakta: Illusion eller 
 verklighet?
20.15 Myrens magiska värld
21.00 Lycklig utan piller
21.45 Den australiska kusten
22.40 Mitt Syrien
23.40 Inte helt 100
00.40 Siffror

05.15 Community
05.35 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.25 The exes
09.20 Marry me
10.20 2 1/2 män
11.20 Ink master USA
12.15 NCIS: Los Angeles
15.05	 De	tre	dårfinkarna
17.00 Cops
18.00 Amazing race
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 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 Manick
22.30 Movie 43
00.20 Deadbeat
00.50 2 1/2 män
01.20 Last man on earth
01.50 How I met your mother
02.20	 Tattoo	fixers
03.15 Amazing race
04.00 Royal pains
04.45 Deadbeat

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sportspegeln
10.55 Norge från luften
11.45 Doobidoo
12.45 Skavlan
13.45 Hitlåtens historia på två minuter
13.50 Engelska Antikrundan
14.50 Matiné: Jag dräpte
16.15 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
19.55 Lokala nyheter
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

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
08.00 Sprich los!
08.10 Popreel
08.25	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.41 #lovemilla
08.47 NO-land
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Klokast i klassen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Den mystiske mannen från 
 Malta
23.20 Nattsändningar

05.10 Lucky dog – en andra chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En unge i minuten
16.25 Hela England bakar junior
16.55 Fixer upper
17.55 112 på liv och död – det hände 
 mig
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2017
21.00 Kockarnas kamp
21.55 Idol 2017 - röstningsprogram
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
00.00 Wentworth
02.05 Brottskod: Försvunnen
03.00 The good wife
03.55 Blue bloods

21.00 Vi lagar bästa maten - tecken-
 språkstolkat
22.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.20 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.50 Gift vid första ögonkastet Norge
00.35 Duellen
01.35 Landgång
02.35 Robins

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Världens godaste insekter
18.40 OCD är monstret i mig
19.25 Historiska hemligheter
20.15 Vi trotsar alla hinder
21.00 Världens natur: Irland
22.00 Schrödingers katt
22.30 Siffror
23.00 Lycklig utan piller
23.45 Englands blodiga historia

05.10 Brickleberry
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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Au pair i Australien
10.20 Vi lagar bästa maten
11.20 Nåt måste göras
11.50 Lärlabbet student
12.20 Engelska Antikrundan
13.20 Matiné: Sången om Stockholm
15.00 Seriestart: Vildmarkstjejer
15.40 Cykel: VM
17.20 Sverigeresan
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:	Julie
00.40 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum: Budgetdebatt
12.00 Rapport
12.05 Forum: Budgetdebatt
16.00 Rapport
16.05 Forum: Budgetdebatt
16.15 Eid al-adha
17.00 Klokast i klassen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00	 Världens	konflikter
20.30 Skönhetens makt
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Ketanes/Tillsammans
22.45 Banta på japanska
23.45 Jenni möter
00.15 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 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
21.55 Idol 2017 – röstningsprogram
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

21.00 Tro, hopp och kärlek - syntolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Pojken med cykeln
00.20 Barnhemssekten
01.20 Tobias och tårtorna
02.05 Au pair i Australien

15.00 UR Samtiden
18.00 Guld på godset
19.00 Englands blodiga historia
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Nya Zeelands orörda natur
21.00 Seriestart: Världen svämmar över
21.50 Dokument utifrån: Så skapades IS
22.45 Allt om min fertilitet
23.35 70-talets USA

05.05 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 Ride along
23.05 Family guy
23.35 Simpsons
00.05 American dad
01.05 Nattsändningar
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 37. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. Storpack.  
Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, gris 50%. 
 Jfr pris 49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Kotlett
ICA. Ursprung Sverige. Ca 400 g. Tunn-
skivad. Av gris. Jfr pris 89:00/kg.

Fetaost
ICA. 150 g. Gäller ej ekologisk. Jfr pris 100:00/kg.

Herrgård®, Präst®, Greve®, Svecia
Arla, Ca 667 g. Mild-, mellanlagrad. Fetthalt 17-31%. 
Jfr pris 69:00/kg.

Svenska äpplen
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg. 

Hushållsduk
ICA. Skona. 4-pack. Jfr pris 2:50/st.

15:-
/kg

4990
/kg

KORT 
PRIS

89:-
/kg

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp
Röda kärnfria 
druvor i ask
ICA Spanien. 500 g. Klass 1.  
Jfr pris 40:00/kg.

Minst
25%

rabatt

20:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

10:-
/förp

superklipp

69:-
/kg

KORT 
PRIS

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!

Utbyggnaden av Rådahallen startar
Den här veckan börjar 
Melleruds kommun att 
bygga ut Rådahallen. 
Bergsgatan utanför Rådahal-
len kommer vara avstängd 
under hela byggtiden. Man 
kommer bara att kunna gå 

eller köra permobil utanför 
hallen. Från Korngatan mot 
Bergsgatan blir det åter-
vändsgata, så man kan inte 
köra igenom området.

Framför Rådahallen får 
du svänga mot Drottningga-

tan om du ska köra ut från 
området. Fordon som behö-
ver lasta av personer med 
funktionshinder eller som 
har svårt att gå får lasta av vid 
sidan av Rådahallen. När 
renhållningsbilar ska tömma 

sopor utanför Rådahallen får 
fastighetsägarna flytta tun-
norna lite mer norrut, efter 
avstängningen på Bergsga-
tan där bilarna kommer att 
vända.

Nu rivs de sista husen

Melleruds kommun har kommit igång med sanering och rivning av Kvarteret Ugglan. Företaget som vann 
upphandlingen är US Schakt från Ludvika. De första två husen är sanerade från asbest och selektiv rivning är 
utförd. Den här veckan är planen att det första huset ska vara helt rivet, därefter fortsätter de med hus två. I 
hus tre och fyra pågår asbestsanering och selektiv rivning någon vecka till. Tidsplanen är att arbetet ska vara 
färdigt 31 oktober om inget oförutsett inträffar. Foto: Susanne Emanuelsson.

Satsar 35 miljoner
Wellpappföretaget Pe-
terson Packagings nya 
belgiska ägare VPK Packa-
gaing gör en storinveste-
ring på 35 miljoner kronor 
i nya maskiner och ny 
certifiering.
Ett investeringsprogram som 
omfattar cirka 25 miljoner 
euro har inletts. För Sveriges 
del tar fabrikerna i Bäckefors 
och Norrköping del av sats-
ningen, med omkring nio 
miljoner euro till nya maski-
ner och ny certifiering.

Ägarna satsar omkring 35 
miljoner kronor på fabriken 
i Bäckefors. Maskinparken 
ska uppgraderas och automa-
tiseras, vilket ökar produkti-

viteten. Peterson har nu som 
första företag i Skandinavien 
erhållit den högsta nivån av 
BRC-certifiering. 

– Att erhålla den högsta 
nivån av BRC-certifiering 
innebär att vi nu kan erbjuda 
en lösning för de striktaste 
kraven inom bland annat 
livsmedelsindustrin, vilket 
vi ser som en stor styrka och 
fördel för Peterson, säger 
Dan Johannessen, VD för 
Peterson i Skandinavien.

Den omfattande investe-
ringsplanen i kombination 
med ny certifiering och mo-
derbolaget i ryggen gör att 
Peterson nu tar en unik posi-
tion på den skandinaviska 
marknaden.

– Investeringarna godkän-
des strax efter förvärvet i 
oktober förra året. Vi är 
stolta över den riktning som 
företaget går i. Investerings-
programmet säkerställer att 
vi verkligen investerar i 
framtiden, både vår egen och 
våra kunders, avslutar Dan 
Johannessen.

Peterson har drygt 600 
medarbetare i Skandinavien, 
med en sammanlagd omsätt-
ning på ca 160 miljoner euro. 
Företaget har produktions-
anläggningar i Sarpsborg 
och Sykkylven i Norge, 
Norrköping och Bäckefors i 
Sverige och Randers i Dan-
mark

Frimodig kyrka är en av de 
nomineringsgrupper som 
ställer upp i Kyrkovalet den 
17 september. Vi har ett val-
program som utgår från Jesu 
egna ord att han är Vägen, 
Sanningen och Livet. 

Att Jesus är Vägen betyder 
att vi vill se Svenska kyrkan 
tydligt förkunna Jesus som 
enda vägen till Fadern. Tid, 
kraft och resurser på de olika 
nivåerna i vår kyrka ska fo-
kusera på uppdraget att pre-
sentera Jesus på ett sådant 
sätt att människor kan lära 
känna honom som sin fräl-
sare och fortsätta att växa i 
sin tro. Också i Svenska 
kyrkans internationella ar-
bete ska nya initiativ tas så 
att vår kyrka på ett tydligare 
sätt tar del i missionsverk-
samhet.

Att Jesus är Sanningen 
betyder att det är i Jesu per-
son och undervisning som 
grunden finns för de beslut 
som tas och de vägval som 
görs i vår kyrka. Utifrån 
detta anser vi att det är en 
märklig ordning att politiska 
partier utifrån sina ideologier 
använder Svenska kyrkan 
som redskap för att driva sina 
politiska agendor. Läs parti-
ernas valprogram eller se 
deras filmer inför valet och 
se själv hur partipolitiken 
överskuggar kyrkans egent-
liga uppdrag.  Vi önskar att 
kyrkan ska få vara kyrka och 
ingenting annat, fri från po-
litiska överrockar.

Att Jesus är Livet betyder 
att vi vill vara med och bygga 
levande församlingar som 
samlas i gudstjänst kring 
Ordet och sakramenten, le-
ver i bön och lovsång, tillber 
och ärar Jesus Kristus som 
Frälsaren, ger utrymme för 
den helige Andes ledning och 
kraft och rustar människor 
till tjänst för Gud och med-
människan. Varje församling 
behöver en gemenskap av 
människor som bär bön och 
gudstjänstliv, men som också 
är öppen för att möta tvivel, 
kamp och alla människans 
trasigheter.

Andra frågor som Frimo-
dig kyrka driver är att upp-
muntra och ge utrymme för 
frivilliga medarbetare. Ett 
led i detta är också att dra ner 
på arvoden till förtroende-
valda på olika nivåer. Vi av-
visar också att alla präster 
ska tvingas viga samkönade 
par. Ett sådant krav noncha-
lerar ekumeniken och den 
världsvida kyrkan och riske-
rar att stöta bort bärande de-
lar av Svenska kyrkan. 

När det är dags att gå till 
valurnorna är vår förhopp-
ning att du som tillhör 
Svenska kyrkan inte bara ska 
rösta med ryggmärgen som 
du alltid har gjort, utan vill 
stödja Frimodig kyrkas ar-
bete för en kyrka där Jesus 
får vara Vägen, Sanningen 
och Livet.

Thomas Holmström

Ge plats för 
Jesus i kyrkan

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.


