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NR 37 • ÅRG 24

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 38.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Rödspättafilé 
Falkenberg, Pleuronectes platessa, Nordsjön, färsk, 
skinn & benfri, i tråg, 400 g, jfr-pris 124,88/kg.

4995
för Bonuskunder

/kg

Toalettpapper
Lambi, vit, 12-pack, jfr-pris 24,04/kg.

Mild hårdost
Garant, gäller Grevé, Präst, Herrgård, Svecia, 
Gouda, 28-35% fetthalt, ca 700 g.

Bacon
Garant, 140 g, jfr-pris 35,71/kg.  

Max 2 köp/hushåll/vecka 38.

5:-
/st

Baguette
Dafgård, 400 g, jfr-pris 25:-/kg.

10:-
 

/st

4995
 

/kg

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk max 20% fetthalt, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 38.

30:-      
för Bonuskunder

/st

4995
för Bonuskunder

/st

SKOTTKÄRRA
  

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

Skottkärra 
90 l

995:-
Rek. ca pris  

1 195:-

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

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

Görgen Eriksson och Helena Sellering var kolarmästare och tände milan i Källhult inför Skogens Veteraner på lördag. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 22 –

Nu har kolmilan tänts Ny översiktsplan

– Sidan 10 –

En ny översiktsplan för Mellerud ska arbetas 
fram och nu under hösten har mellerudsborna 
chansen att tycka till om hur man vill att kom-
munen ska utvecklas fram till år 2030. 

Jord & Skog-tema

– Sidorna 11 till 19 –

Vi har nio sidor späckade med intressant läs-
ning med veckans tema Jord & Skog med inslag 
av jakt och fiske. Få tips inför gäddfisket. Hur 
går en jägarexamen till? Skördeläget? 

Bäckefors till div 5

– Sidan 27 –

Bäckefors IF är färdiga för spel i division 5, även 
om resultatet i teorin ännu inte är klart. Men 
med över 30 plusmål ner till tvåan KIF och en-
dast en match kvar att spela är allt klart.
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 15.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 21/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  15.000:-   -  50 rop

Lördag 23/9  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Bolstad
Prästgård
Onsdag 27 sept. kl. 19 
Gunnar Landegren:
Att ha bilar, bin och 

bio som hobby 
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. SV Väst.

Vernissage & fest! 
lördag 23 september

Vernissagefest med pub på Upperud 9:9
Festen inleds kl 17.15 då saxofonisten Per Thornberg 
spelar och föreläser om konstnären Lage Lindell. 
Kl 19 tar Soup Trio över med svenskamerikanske  
tenorsaxofonisten Eric Liftig i spetsen. 

 Vernissage i närvaro av 
konstnärerna kl 14
Anna Lidberg
»Utsikter mot undergången«

Rickard Lindqvist 
& Jimmy Herdberg
»ATATAC« Mode

Henrik Persson Teckningar

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
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Dalslands Konstmuseums Vänner
Årets sista förvernissage
Fredag 22 september kl. 18.00

Välkomna!

Fredag 22 sep • kl. 19.00
Maria Johansdotter
– musikteater om en transpersons öde 
på Karl XII:s tid

Maria Johansdotter är en omvälvande historia om 
passion, svek och dödlig vänskap. Musik- och berättar-
föreställningen bygger på rättegångsprotokoll som 
musikern Anders Peev och berättaren Johan Theo-
dorsson (Musikteater Unna) har grävt fram ur Riksar-
kivets samlingar och anpassat för scenen.  

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

Entré: 130 kr för vuxna; 
90 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal/Ungdomshuset Stinsen

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

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 27 september 2017, kl. 18.00

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

20 september – 27 september 2017
15:e söndagen efter trefaldighet
”Ett är nödvändigt”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Erica Staaf.
Tor 18.00  ”Labyrinten” Föredrag och samtal om 
  labyrinten i Grinstads kyrka med Karl-Arne 
  Karlsson fd antikvarie vid Västarvet och 
  Cecilia Hedbor, person med bra historie-
  kännedom. Fika i församlingshemmet.
Tor 20.00 Dalslands Spelmansorkester spelar folkmusik 
  från Grinstad i kyrkan.
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Lena Hildén.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan
   senast tisdag kl.11.00 tel.0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i kyrkans hus, Anders Fredriksson 
  och Pär-Åke Henriksson, En ensemble ur 
  Järns sångkör.
Sön 18.00  Meditation och förbönsgudstjänst i Järns 
  kyrka, Lena Hildén.
Mån 18.30  Filmen om Luther visas på Melleruds bio. 
  Introduktion: Kerstin Öqvist. Mingel och 
  intro från 18.00. Fritt inträde.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 27/9 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus ”Gustav 
  Wennberg berättar och visar bilder från Nord 
  Korea.
Ons 27/9 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 10.00  Pilgrimsmässa i kyrkan, Pär-Åke Henriksson
  och Martin Niklasson. Konfirmander. 
Sön 14-15.00  Tipspromenad och korvgrillning, start vid 
  Kyrkstugan. Arrangör Skålleruds församlings-
  kör. Startavgift inklusive grillad korv med 
  tillbehör: 80:- Anmälan senast tis 19/9 till 
  Sven tel.073-820 19 30. 
Sön 18.00 Musikgudstjänst i kyrkan, Daniel Westin. 
  Red Wing band , Skålleruds Drängar- och 
  Församlingskör musicerar tillsammans.
Ons 27/9 14-16 Öppet kafé i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Ons 18.00  Musikkväll vid kolmilan i Källhult, Dalskog. 
  Örs kyrkokör. Pär-Åke Henriksson.
Sön 11.00  OBS ny plats Örs kyrka. Högmässa i Örs 
  kyrka, Daniel Westin.
Sön 8/10 11.00  ”De äldres dag” och Högmässa i Gunnarsnäs 
  kyrka. Middag efter högmässan i Stakelund. 
  Skördebord, och lotteri på alstren vars 
  behållning går till Världens barn. Under-
  hållning. Anmälan till past.exp senast 2/10.
  Tel. 0530-362 00.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

Torsdag 28 sep • kl. 19.00
”Ja älsker biler”
– Tina Thörner om 20 år i Rally-cirkusen!

Trettio år med världen 
som arbetsfält, ofta 
fastspänd i högersto-
len i en rallybil! 

Tina Thörner, född 
i Säffle, har sedan 
många år Zûrich som 
bas och 250 resdagar 
om året. Hon har föt-
terna kvar i den värm-
ländska myllan och en 
hel del att berätta om 
rollen som kartläsare 

i rallysportens yppersta elit. Det gör hon på sitt eget 
suveräna sätt – väldigt medryckande och väldigt roligt. 

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

Entré: 235 kr för vuxna; 
180 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 

Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Christer Mårtensson

presenterar Dalslands 

Digitaltjänst

  Rotary
Mellerud

Måndag 25/9 kl. 18.15

BUGGKURS

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Nybörjare Start 25/9  kl. 1830

Fortsättningskurs  kl. 2000

Ett stort tack till våra 
väljare i området, 

för valdeltagandet till 
stiftet, kyrkomötet 

och våra lokala listor!

Centerpartiet
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Kvällens film

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande filmer
Kingsman:  

The Golden Circle

Borg (Sv.text)
Onsdag 20/9 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 45 min

Det (IT)
Söndag 24/9 kl. 19.00

Onsdag 27/9 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 15 min

 

Kommande
Ninjago movie

Söndag 1/10 kl. 16.00

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Kingsman 
Söndag 24/9 kl. 19.00
Fr. 15 år    2 tim 20 min 

Pris 60:-

 

SÖNDAG 24/9 KL. 11-16

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

NÄRPRODUCERAT I  V Ä S T S VER IGE

Britts Bakstuga

Digital karta finns att hämta på www.lpiv.se/matfest

Dalslands Struts

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

MELLERUD
PRIDE 
2017

Fredag 22 september
Pride i skolorna
Under fredagen får skolorna i kommu-
nen välja att delta på olika sätt genom 
att pyssla, pynta och prata om HBTQ-
relaterade frågor.

19.00 Maria Johansdotter på 
Kulturbruket på Dal
En föreställning om en transpersons 
livsöde 1702. Nyckelharpspelaren och 
transpersonen Maria Johansdotter som 
levde sitt liv som Magnus Johansson i 
Karl XII:s Sverige.

Entré: Vuxna 130 kronor, barn, 
ungdomar upp till 19 år, studenter och 
pensionärer 90 kronor.

Lördag 23 september
10.00-12. Pride brunch på Stinsen
Ät brunch med våfflor, smörgåsar, te, 
kaffe och annat för 40 kronor per person.

10.00-15.00 Utställare och 
workshops på Stinsen
Prata med politiker och frivilligorganisa- 
tioner eller gör pins och armband i en av 
våra workshops. Andra workshops består 
av skrivarverkstad, podcast och singstar.

13.00 Parad utgår från Stinsen 
Vi promenerar och sjunger hela vägen 
upp till torget. Väl uppe på Köpmantorget 
kommer vi få lyssna på Mathias Holmgren 
och höra talare. Efter paraden finns det 
möjlighet att köpa fika på Stinsen.

19.00 Avslutningskonsert och fest på 
Stinsen med Cameron Jai och Mathias 
Homgren. Kom, drick alkoholfria drinkar i 
baren, lyssna på musik och umgås.

Entré: gratis. 
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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

SKOGENS VETERANER
Kom och se skogens veteraner i arbete!

Lördag 23/9 kl. 10.00-17.00
Källhults bygdegård, Dalskog

                      uppvisning

Skogsmaskiner • Hästkörning • Utställare
Motorsågar • Kolmila • Servering

Entré 100:-, under 15 år gratis
Vinster lottas ut på entrébiljetten

Mer info
www.skogensveteraner.se Facebook/skogensveteraner
Karl-Erik 073-081 43 44 Jan-Åke 070-589 21 12

skogensveteraner@gmail.com Kakor
4 burkar 70:-
Torget, Mellerud • Tisdag 26 september 

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 4 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 18 oktober

Bananbakelse
2-pack 35:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 1 november

Bananbakelse
2-pack 35:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 15 november

Lussekatter
5-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 29 november

Lussekatter
5-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

M-RESOR
VÅREN 2018

M-RESOR
Ring 0520-806 33 eller

maila magnus@m-resor.se
för broschyr och anmälan.

www.m-resor.se

Gilla oss på facebook

SÖDRA KINA
12-23 mars

BEIJING-XIAN
29 mars - 8 april

ISLAND
25 - 31 maj

IRLAND
29 april - 6 maj

Bilar, bin och bio med Gunnar
På onsdag kväll den 27 
september berättar vete-
ranbilsfantasten  Gunnar 
Landegren, Erikstad om 
sina tre hobbies, nämligen 
bilar, bin och bio i Bolstad 
Prästgård.  
Han är ordförande för fören-
ingen Veteran Classic Dals-
land sedan dess start år 1998. 
En förening som han startade 
tillsammans med Janne 
Flink. Gunnar Landegren har 
i sommar visat sin samling av 
gamla föremål från bensin-
stationer på en utställning 

kallad Bensinia på Melleruds 
bibliotek.  Landegren har 
varit yrkesverksam inom 
bilbranschen som reserv-
delsman. 

Landegrens andra stora 
intresse är bin. Han är med-
lem i Melleruds biodlarför-
ening sedan år 2006. Sedan 
han blev pensionär år 2011 
har han haft egna bin. För 
närvarande har han en halv 

miljon bin fördelat på tio 
bisamhällen. 

Intresset för film har Gun-
nar Landegren odlat sedan 
1970-talet. Han började som 
biografmaskinist i Väners-
borg 1975 – 1977 och från 
1976 och fram till idag på 
Centrumbiografen i Melle-
rud. Denna anrika biograf 
startade år 1935 och är i 
oförändrat skick med en stor 
filmsalong som är en ovan-
lighet idag. Gunnar Lande-
gren har även en privat 
filmsamling. 

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller 

maila till  
maggan@mellerudsnyheter.se
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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 39 Måndag 25/9: Pannbiff med lök, brunsås, 
hemlagat potatismos, lingonsylt och majs. 
Dessert: Konserverad frukt. 
Tisdag 26/9: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 27/9: Kycklinggryta med timjan 
och vitlök, potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 28/9: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 29/9: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 30/9: Kokt fisk med äggsås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Tropisk mousse med vispad grädde.

Söndag 1/10: Portergryta med potatis och 
sommargrönsaker.
Dessert: Glass med chokladsås.

Hemtjänstens alternativ v. 39
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. 

Senior
Måndag Pannbiff med lök*, hemla-
gat potatismos, majs och lingonsylt.
Alt: Kidneybönbiff med majsyoghurt.

Tisdag Skivad kassler* med cham-
pinjonsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker.
Alt: Stekt hirsbiff.

Onsdag Kycklinggryta med 
timjan och vitlök*, bulgur och 
broccoli. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Kokt fisk med äggsås**, 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong.

Fredag Köttfärssås* med spa-
ghetti och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Maria Johansdotter

På scen finns berättaren Johan Theodorsson och musikern Anders Peev. Foto: Wilhelm Hagbergen.

Maria Johansdotter är en 
omvälvande historia om 
passion, svek och dödlig 
vänskap. Den visas på Kul-
turbruket på dal på fredag 
22 september.
Musik- och berättarföreställ-
ningen bygger på rättegångs-
protokoll från 1700-talets 
början som musikern Anders 
Peev och berättaren Johan 
Theodorsson (Musikteater 
Unna) har grävt fram ur 
Riksarkivets samlingar och 
anpassat för scenen.

Nyckelharpspelaren och 
transpersonen Maria Johans-
dotter lever sitt liv som Mag-
nus Johansson i Karl XII:s 

Sverige. Magnus förälskar 
sig i Anna Andersdotter och 
de planerar att gifta sig. Men 
hotet om att Magnus biolo-
giska kön ska avslöjas växer 
sig allt starkare och när präs-
ten får reda på sanningen 
gillrar han en diabolisk fälla.

På scen finns berättaren 
Johan Theodorsson och mu-
sikern Anders Peev, två 
nyckelharpor och två stolar. 
Och ett sant, gripande, livsö-
de.

Maria Johansdotter har 
spelats flitigt runt om i landet 
sedan urpremiären på Stock-
holm Pride 2012 och har 
även gästat Internationella 

berättarfestivalen i Rom 
2013 och Internationella be-
rättarfestivalen i Helsingfors 
2014. Nu kommer Teater 
Unna till Kulturbruket på Dal 
med sin föreställning.

Föreställningen har bland 
annat recenserats så här:

”Dramatiskt, obehagligt 
och väldigt drabbande. Det 
är som en kraftigt avskalad 
föregångare till Kimberly 
Peirces film ”Boys don´t 
cry”.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal och Ungdomshu-
set Stinsen.

– musikteater om en 
transpersons öde på Karl XII:s tid

Som i melodiradion
Tänk vad tiden går! Att det 
spelas musik i radion från 
morgon till kväll känns 
idag självklart, men i maj 
1961 var det en praktnyhet 
att Sveriges Radio började 
spela lättsam underhåll-
ningsmusik.
Det hela regisserades av 
Tage Danielsson och svenska 
folket tog emot den varierade 
och spännande musiken med 
stor entusiasm.

Melodiradion var född!
På torsdag 21 september 

blir det melodiradion som 
livekonsert på Café Älvan i 
Mellerud med musikduon 
Refräng & Co.

Göteborgsduon, Refräng 
& Co, består av Kent Jonas-
son på gitarr, dragspel och 
ukulele, samt Gunilla Han-
sen sång. De har turnerat 
tillsammans, och gett ut cd-
skivor sedan 2010 och byg-
ger sin repertoar på den äls-
kade musiken från 
melodiradion.

Det blir schlagers, swing 
och evergreens att lyssna till 
eller till och med få ta en liten 

med Refräng & Co

Refräng & Co består av Kent Jonasson och Gunilla Hansen.

svängom till om andan 
skulle falla på. Det blir helt 
enkelt musik man minns, 
men inte hör lika ofta längre.

Och så blir det förstås hu-
moristiska berättelser och 
trevliga historier om melodi-

radion och om hur det lät förr, 
vilka som hade de stora hit-
sen och mycket annat.

Café Älvans servering är 
givetvis öppen.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal/junior & SENIOR.

Musik och  
tipspromenad

Söndag 24 september 
arrangerar Skålleruds 
församlingskör tipspro-
menad vid kyrkan, följt av 
högklassigt musikfram-
trädande med bland annat 
Red Wing Band.
Skålleruds kyrka är platsen 
där allt händer. På eftermid-
dagen kan du gå en två kilo-
meter lång tipspromenad på 
lätt bana, för både stora och 
små. Det utlovas musikaliska 
överraskningar längs vägen.

Efteråt serveras korv med 
tillbehör. Den som inte har 
möjlighet att gå promenaden 
kan att lösa frågorna på plats 
vid kyrkstugan.

Dagen avslutas med en 
musikgudstjänst med Red 
Wing Band, Skålleruds 
Drängar- och Församlings-
kör som musicerar tillsam-
mans. Red Wing Band från 
Göteborg framför New Or-
leans-jazz och består av Hans 
Zakrisson, Leif Siwertsson, 
Ingemar Wågerman, Leif 
Melldahl, Hasse Jörgensen, 
Lennart Carlsson och Eva 
Karin Björkdahl.

Därefter sker prisutdel-
ningen för tipspromenaden.

Drömmen som blev en bok

Författaren Lena 
Dirsäter besöker 
biblioteket idag.

Författaren Lena Dirsäter 
kommer till biblioteket idag 
onsdag den 20 september och 
berättar om sin bok.

Hon föreläser under rubri-
ken ”Du, jag, spagetti?” om 
drömmen som blev till en 
bok.

– Jag vill inspirera männ-
iskor att drömma och leva 
livet fullt ut, säger Lena Dir-

säter, som skrivit boken ”Det 
hände i Toscana”. 

Lena är född i Jönköping, 
bor i Falköping och Toscana 
samt arbetar i Melleruds 
kommun. 
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Ladda upp inför hösten!
Fodrade stövlar
Barn

Regnvantar
Fodrade
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Stl. 74/80 - 134/140
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Byxa
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/st

Jacka
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149:-
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På Ungdomshuset Stinsen 
är förberedelserna inför 
Pridefestivalen den 22-
23 september inne i ett 
intensivt skede. Repre-
sentanter från ungdoms-
rådet, Stinsens personal 
och många volontärer är 
involverade. Alla är för-
väntansfulla och bär med 
sig förra årets succé som 
extra flamma i engage-
manget.
– Vi har jobbat med Pride 
sedan i höstas, men på riktigt 
allvar sedan i april. Vi fick 
positiv respons förra året, 
alla var glada över den 
glädje paraden utstrålade. 
Det är roligt att så många 
stöttar Pride och vad det står 
för, säger Karolina Wess-
man, ordförande i ungdoms-
rådet som denna dag träffas i 
ett av rummen på Stinsens 
övervåning.

– Nu har vi lite erfarenhet, 
vi har en grund att stå på och 
en agenda. Förra året visste 
vi inte hur folk skulle rea-
gera, säger Ida Flodin Uggla.

I år utökas paraden på fre-
dagen genom Melleruds 
centrum med musikinslag 
och eventuellt en talare. Ma-
thias Holmgren, tidigare 
sångare i gruppen Barbados 
kommer, talaren vet man 
ännu inte vem det blir. 

Prideparaden kommer att 
gå samma rutt som förra året. 
Den startar vid Stinsen där 
det finns en regnbågsstation 

Pridefestivalen 
förbereds för fullt

Ungdomsrådet på Stinsen arbetar intensivt med förberedelserna inför 
Pridefestivalen. Från vänster Jens Olsson, Ida Flosin Uggla, Sindre Skan-
sen och Karolina Wessman. På bilden saknas Elvira Olsson, Lova Soppi 
Svensson och Hyra Qukiqaj.

där man kan styla sig. Efteråt 
blir det musik och fika för 
alla som varit med.

Samarbete
Pridefestivalen i Mellerud 
har i år Kulturbruket på Dal 
som samarbetspartner. Där 
blir det teater om Maria Jo-
hansdotter på fredagskväl-
len, en transperson på 
1700-talet. 

– Vi är väldigt tacksamma 
för samarbetet med Kultur-
bruket. Teatern knyter sam-
man Pride med den pågående 
Arenaveckan på ett bra sätt, 
säger Karolina.

På lördag förmiddag bjuds 
det på brunch på Ungdoms-

huset Stinsen. Våfflor och 
toast serveras. Frivilligorga-
nisationer och politiker finns 
på plats för att svara på frågor 
om sin verksamhet.

I Stinsens podrum ska man 
få spela in avsnitt kring vad 
man är stolt över och man 
kan också göra armband och 
pins  på temat stolthet.

På kvällen ges en avslut-
ningskonsert med Cameron 
Jai från Kristianstad. 

– Han var med i Idol och 
kom ut i tv med att han föddes 
som tjej, berättar Karolina 
och Ida.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Närproducerad mat 
i fokus på söndag

Marianne Westman, Britt Johansson och Iréne Eriksson laddar för Mat-
fest i väst söndag 24 september.

Söndag 24 september 
firas den lokalt produce-
rade maten med en rejäl 
matfest. Sett till hela Väst-
sverige finns flera hundra 
besöksmål på temat mat.
I mellerudstrakten är det öp-
pet hos Anno 1785 på Ekhol-
mens säteri, Mariannes biod-
ling i Vena Säby och på 
Evenstorps gård. Dalslands 
struts och Brukets Godaste är 
också med i matfesten.

Hos Anno 1785 har Britt 
Johansson som driver Britts 
bakstuga i Brålanda och Iré-

ne Eriksson på Ekholmen 
slagit sina påsar ihop.  I bu-
tiken säljs ekologiskt kött 
producerat på Ekholmen och 
caféet serverar smörgåsar 
gjorda på Britts bröd. Britt 
finns själv på plats och säljer 
bakverk och matbröd gjort på 
mjöl från Assareby kvarn.

– Jag hoppas att jag kan 
baka den nya brålandabakel-
sen också, den är väldigt god, 
säger Britt.

Hos biodlaren Marianne 
Westman i Vena Säby är det 
denna dag öppen gård och 

Startar projekt för unga

Claes-Håkan ”Closse” Jonsson 
ger tummen upp för inklude-
ringsprojektet som vänder sig till 
ungdomar.

Claes-Håkan ”Closse” 
Jonsson jobbar med ett 
inkluderingsprojekt som 
vänder sig till ungdomar 
som kanske inte är med i 
någon förening eller som 
vill ha fler alternativ på 
fritiden. I höst startar fem 
intressanta aktiviteter.
Det började med att Clas-
Göran Janson, rektor på 
Kulturskolan och kommu-
nens folkhälsosamordnare 
Glenn Nordling äskade 
pengar från kultur- och ut-
bildningsnämnden i våras. 
Detta för att starta ett inklu-
deringsprojekt utifrån det 
kulturella perspektivet. Ett 
projekt med syfte att skapa 
arenor för integrerande verk-
samhet där intresserade 
möts, oavsett etnicitet. Man 
vill ge ungdomar ett kultur-
alternativ helt enkelt.

Kulturbruket på Dal finns 
också med i inkluderingspro-
jektet.

I maj inkluderades Claes-
Håkan ”Closse” Jonsson i 
arbetet och han är också 
projektledare.

– Från maj till början av 
augusti har vi gjort en inven-
tering av arenor i kommunen. 
Jag fick idén att gå ut och 
fråga barnen vad de själva 
ville. Vi lät eleverna på alla 
skolor från årskurs fyra upp 
till och med gymnasiet svara 
på en enkät och fick in cirka 
250 svar. I särklass flest 

elever, cirka 75 stycken, 
ville laga mat, berättar 
”Closse”.

Man har sökt samarbets-
partners och pratat med för-
eningar, studieförbund och 
kommuner. Detta har utmyn-
nat i att det startar fem olika 
aktiviteter hösten 2017.

Kurserna
Det handlar om matlagnings-
kurs, fotokurs, gitarrskola, 
teaterskola samt målning- 
och konstnärsskola.

– När det gäller ledare har 
jag valt att övervägande an-
vända lite äldre ungdomar 
som har ett brinnande in-
tresse för det kursen handlar 
om. Vi hoppas det blir lättare 
att få med ungdomar på 
grund av det och att projektet 
ska leva vidare, säger ”Clos-
se”.

Syftet är att deltagarna ska 
ha roligt tillsammans och 
träffas över alla gränser. På 
matkursen ska det till exem-
pel lagas mat från hela värl-
den.

– Alla kurser är kostnads-
fria. Vi har valt att förlägga 
dem i närheten av skolan för 
att få ett naturligt flöde. För-
hoppningen är att de som 
börjar nu i första läget kan 
återkomma som ledare i 
framtiden, konstaterar 
”Closse”.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Följande aktiviteter startar i 
höst:
19/9 Gitarrskola som hålls av es-
teteleverna Javad Sajadi och Axel 
Gustavsson. Plats: Ungdomshuset 
Stinsen.
21/9: Lär dig laga mat, som 
leds av Alimandes och Shaked. 
Plats: Hemkunskapslokalerna på 
Rådaskolan.
Projekt där startdatum ännu 
inte är fastställda:
Teatergrupp, leds av Melleruds 
Världsteater. Afghanska killar och 
tjejer som använder sina egna 
språk. Målet är en föreställning 
fram emot jul. Plats: Kulturbruket 
på Dal.
Målning/konstnärsutbildning 
som leds av Hjördis Clemens och 
Manal Jarmoukly. Plats: I skolans 
lokaler.
Fotokurs. Ledare ej klar. Plats: I 
skolans lokaler.

FAKTA

provsmakning av honung. 
Den honung som finns nu är 
mest vitklöverhonung från 
fälten på Lövås, samt honung 
från ”toppärtorna” när de 
blommade.

– Vi kommer att ha en 
guidning i slungrummet så 
att man får se hur det arbetet 
går till, berättar Marianne.

Rapsolja är en annan pro-
dukt som produceras på 
gården, även den får man 
provsmaka under matfesten.

Dalslands Struts i Åttings-
åker i Färgelanda håller öp-
pet denna söndag och bage-
riet Brukets Godaste i 
Fengersfors firar sexårskalas 
och bullar upp extra för det.

Det finns 200 ställen att 
besöka i Västsverige den 24 
september, alla med fokus på 
närproducerad mat. Matfes-
ten är ett gyllene tillfälle för 
producenter och konsumen-
ter att mötas. Det är fjärde 
året Matfest i Väst arrangeras 
och varje år ökar popularite-
ten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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SORGTACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
MELLERUD

Equmeniakyrkan: Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
i Smyrnakyrkan. Predikan 
Anette Jarsved Carlson. 
Hjärtats förnyelse - hela li-
vet. Ssk. Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Mötesplats nya och gam-
la svenskar. Kvällsmacka. 
Torsd 15 Kongogruppen. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
Smyrna. Anette Jarsved 
Carlson. Daniel Celinder, 
Servering.

Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
16 Ekumeniskgudstj. i 
Smyrna. David Celinder, 
Sigward Carlsson, Anette 
Jarsved Carlson m.fl. Ssk 
och servering. Månd 11 
Måndagsprogram i fsh. Bi-
beläventyr med Britta Jo-
hansson. 12 Middagsbön. 
12.15-13.30 Lunch i fsh 
15.30 Kyrkliga syförening-
en i fsh. 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Tisd 17-19 Himmel och 
Pannkaka i fsh. Fest för alla 
åldrar!
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i Gestads 
fsh. Psaltaren - Vår vän 
i glädje och sorg. Kyrk-
bil 321 18. Tisd 15 Norra 
sykretsen hos Sonja Berg.
Timmervik: Sönd 11 
Gudstj. med nattv. Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkbil 
321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 Fa-
miljegudstj. Jubilatekören m 
musiker. Lennart Staaf.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstad kyrka för 
Ingegerd Åslund. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Cantabile”. Officiant 
var Daniel Westin och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249, 11 samt sången 

”Där rosor aldrig dör”. Man 
fick också lyssna på ”Mycket 
ljus och mycket värme”. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Nocturne”. Avsked togs av 
familj, släkt och vänner. Ko-
ret var vackert dekorerat med 
blommor till minnet av Inge-
gerd.

Laddar inför musikal med barn
Sång- och körpedagogen Gun-Britt Gustafsson och Malin Axelsson, ansvarig för manus och iscensättning, tillsammans med en grupp elever på 
Nordalsskolan.

En musikal med barn på 
scenen! Det är målet för 
Gun-Britt Gustafsson 
och Malin Axelsson. 19 
november sätts ”Jag har 
ett hav inom mej” upp på 
Kulturbruket på Dal. Men 
det behövs fler barn som 
vill vara med och sjunga.
Idén till musikalprojektet 
fick sång- och körpedagogen 
Gun-Britt för ett år sedan.

– Jag tänkte att det måste 
ju finnas barn i Melleruds 
kommun som vill vara med 
och sjunga. Så jag diskute-
rade med Katarina Kjörling 
på Kulturbruket på Dal och 
Malin Axelsson från Säffle. 
Malin satte upp musikalen 

1999 i Säffle och har kvar 
manuset. Både Katarina och 
Malin sade ja, jätteroligt, 
säger Gun-Britt.

Musikalen ska vara en del 
av Kulturbrukets jubileums-
firande helgen 17-19 novem-
ber. Det kommer att bjudas 
på sång, musik, dans och tea-
ter av elever mellan nio och 
cirka fjorton år.

Gun-Britt trodde det skulle 
vara enkelt att få ihop en stor 
barnkör.

Rösterna sjunker
– Jag kollade antalet skolkö-
rer och antalet var noll. Bar-
nens röster sjunker eftersom 
de aldrig får sjunga, framhål-
ler Gun-Britt.

Malin påpekar att detta är 
ett landsortsproblem då det 
sällan avsätts pengar för så-
dana ändamål – och då får 
man inte tag i några ledare. 
Svenska kyrkan har dock 
barnkörer, ska tilläggas.

Önskemålet från Gun-
Britt och Malin är att det 
läggs 40 minuter körsångträ-
ning på skoltid, det behöver 
läggas in i schemat.

– Musik får sällan existera 
för sin egen skull, utan ham-
nar vid sidan av. Det är lite 
trist, påpekar Malin.

I februari i år startade Gun-
Britt upp körsång på Karoli-
nerskolan och Nordalskolan, 
på rasten. Ett 30-tal elever 
deltog. Men sedan blev det 

vår och lusten att vistas ut-
omhus på rasterna tog över. 
Förläggs sångövningarna 
efter skoltid kan många barn 
inte delta, eftersom de åker 
skolskjuts.

– Vi tränar på halvtio-ras-
ten på Karolinerskolan på 
fredagar och under lunchras-
ten på Nordalsskolan samma 
dag.

– Det är ett unikt tillfälle 
och dessutom kostnadsfritt. 
Malin ska komma ner på 
helger för att sångcoacha 
barnen, förklarar Gun-Britt. 
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

JORDFÄSTNINGAR

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

vår älskade 

Maud Lindberg
Ett särskilt tack till 

personalen vid Fagerlids 
gruppboende för allt stöd, 

hjälp och omvårdnad.
Bengt och Helén  

med familj

Vi vill fira fotbollskillen 
Wille Björklund som den 19 
september fyllde 10 år.

Vi som firar är mamma, 
pappa, Rasmus, Aaron, 

mormor, morbror, mostrar 
och kusiner

Fotbollskillen Lemmy Tel-
lander i Lilla Edet fyllde 8 år 
den 17 september.

Det är mamma, pappa, Loke, 
Vidar, Gustav, mormor, mor-

bror, mostrar och kusiner som 
firar honom

Ingemar och Gun-Britt Johansson, Mellerud, firade guld-
bröllop lördag 16 september.

Stort grattis önskar barnen Birgitta, 
Kent-Owe och Henrik med familjer

GULDBRÖLLOP

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Maud Lindberg. Akten in-
leddes med att kyrkomusiker 
Maria Andersson framförde 
” Jag har hört om en stad ovan 
molnen”. Officiant var Pär-
Åke Henriksson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
251, 249 och 190. Man lyss-

nade också på ”Unforgetta-
ble”. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner. Koret var vackert 
dekorerat med blommor till 
minnet av Maud.
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Shoppingkväll
Torsdag 28 september är 

 butikerna i centrala Mellerud  
öppna till 2000 

Se erbjudanden i nästa veckas tidning

Öppet varje lördag och söndag 10.00 - 15.00

HELA ÅRET!
Kom och fynda bland gammalt och nytt. Här hos oss säljer 
privatpersoner, företag, hantverkare och skolklasser mm. allt 
mellan himmel och jord.
På utsidan har vi vår motormarknad
där ni kan köpa/sälja bilar mm.
Säljare! Bokning av försäljningsplats sker bäst
via vårt bokningsformulär på vår hemsida i
god tid. Det går även att boka på plats på marknadsdagen.

PREMIÄR LÖR. 30/9

I MELLERUD
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www.mellerudsmarknad.se
Tel. 070-250 80 39 • E-post: info@mellerudsmarknad.se

INOMHUSMARKNAD

ÄVEN BAGAGE-LUCKE- LOPPIS

Gamla skolminnen togs upp

Torsdagen 7 september 
möttes ett tiotal personer 
på Café Älvan för att prata 
gamla skolminnen. Dess-
utom hade flera av dem 
tagit med sig sina gamla 
skolböcker.
Margareta Larsson läser högt 
ur Elsa Beskows ”Hattstu-
gan” när Melleruds Nyheter 
anländer. Det sista ordet i 
varannan mening i sagan är 
utelämnat, så att de barn som 
lyssnar på berättelsen själva 
ska kunna fylla i orden ge-
nom att rimma. Detta sköter 
deltagarna runt bordet med 
glans.

– Jag har tagit med mig en 

Samlade runt bordet med gamla skolböcker. Från vänster: Ingrid Andersson, Kerstin Stefansson, Gertrud Svensson, Eivor Östergren, Lennart 
Magnusson, Margareta Larsson, Barbro Landberg, Wendel Erikson och Eivor Gottfridsson.

90-åriga Ingrid Andersson, född 
Löfvendahl, med sin ABC Läsebok 
hon hade i småskolan i Skållerud.

ABC Läsebok från 1930 som 
jag hade i småskolan. Jag 
började skolan 1934 i Skål-
lerud, berättar Ingrid An-
dersson, född Löfvendahl.

Hon berättar vidare att 
Hulda Pettersson var lärare.

– Min pappa gick i hennes 
första klass och jag i hennes 
sista innan pension. Hennes 
högra hand var förtvinad, 
men Hulda kunde skriva 
väldigt bra med vänster. Hon 
kunde också ge örfilar med 
vänsterhanden, minns Ing-
rid.

Kerstin Stefansson hade 
tagit med sig sin mans skol-
bok från 1932, medan Eivor 
Östergren hade med sina 
egna skrivböcker och räkne-
böcker från småskolan.

– Jag har sparat alla teck-
ningar också, säger Eivor 
och visar en autentisk traktor.

Hon började skolan 1951 
och gick på Nygården i Bol-
stad. Eivor minns hur de hade 
omröstning i skolan 1959 
angående skolgång på lörda-
gar. 

– Vi var första kullen som 
gick på Åsebro skola. Det 
vara bara jag och en till i klas-
sen som ville gå i skolan på 
lördagar, eftersom vi fick 
jobba hemma annars. Det var 
mycket roligare  skolan, vi 
hade alltid roliga timmen på 

lördagar till exempel, förkla-
rar Eivor leende.

Ärvde skolböckerna
Gertrud Svensson, född 
1923, var äldst i gänget. Hon 
började i småskolan i Gille-
byn, Bolstad 1930.

– Vi var fyra syskon som 
ärvde varandras skolböcker, 
så vi har inga kvar. De blev 
för slitna helt enkelt, säger 
Gertrud.

Många minnen berättades, 
om skolkamrater och lärare. 

Många av skolorna finns inte 
längre kvar, en del fungerar 
numera som privatboenden.

– Tänk vad lärarna har stor 
betydelse för eleverna, barn 
är ju som läskpapper och 
suger åt sig kunskap i skolan, 
konstaterar Kerstin.

Förutom diskussionerna 
kring skolan förr i tiden spe-
lade och sjöng Lennart Mag-
nusson gamla skolsånger.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Kyrkovalets preliminära resultat i Karlstad stift
I söndags var sista dagen 
att rösta i kyrkovalet och 
drygt 20 procent av de 
valberättigade i Melleruds 
pastorat lämnade sin röst.
I församlingshemmet i Sta-
kelund vid Gunnarsnäs kyrka 
som var en av vallokalerna i 
pastoratet var det vid 19-ti-
den på kvällen förtfarande en 
hel del människor som kom.

I lokalen satt Christina 
Andersson och Nils-Erik 
Hansson och tog emot röst-
kuverten och prickade av de 
röstande. Karl-Erik Jansson 
och Berith Pettersson tog 
emot de röstande och visade 
dem tillrätta.

De berättade att cirka160 
personer röstat i Stakelund 
under dagen och man märkte 
en tydlig ökning jämfört med 
valåret 2013.

Kyrkofullmäktige
Det preliminära resultatet i 
valet till kyrkofullmäktige i 
Melleruds pastorat är att 

Samlingslistan för Melle-
ruds pastorat fick 87,55 pro-
cent av rösterna (956 röster), 
Sverigedemokraterna 12,45 
procent (136 röster).

Valdeltagandet var 20,5 
procent av de röstberättiga-
de, en ökning med 6,44 pro-
cent jämfört med valet 2013.

Stiftsfullmäktige
I valet till stiftsfullmäktige i 
Karlstad stift fick Socialde-
mokraterna 37,82 procent av 
rösterna, Centerpartiet 17,49 
procent, Partipolitiskt 
obundna 14,71 procent, Bor-
gerligt alternativ 9,18 pro-
cent, Sverigedemokraterna 
8,50 procent, Öppen kyrka 
3,27, Kristdemokraterna 
2,57, Miljöpartiet 2,20 och 
Frimodig kyrka, 2,19 pro-
cent.

Valdeltagandet i Karlstad 
stift var 18,77 procent, en 
ökning med 5,58 procent 
jämfört med valet 2013.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Innan vallokalen i Stakelund stängde på söndagkvällen hade cirka 160 personer kommit och röstat.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se
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60:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2013 års Lucia
Elvira Olsson

2014

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 7 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

61:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2014 års Lucia
Elvira Emanuelsson

2015

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 13 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

Lions Julklappsäck sid 6
 

Lions Tipspromenad sid 7

En promenad längs minnenas väg 
sid 9

Melleruds Modelljärnvägsklubb
sid 23

60-ÅRS JUBILEUM

LIONS
JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

62:a upplagan  GRUPPKORSBAND

2015 års Lucia
Natalie Andersson

2016

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 11 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

 sid
Julbetraktelse 3
Jul igen - God Jul 5
Lions Julklappssäck 6
Dalsländska gåtor 10
”Tjuvekôl” – klypor och stenar 13
Vem blir årets Lucia? 14 
Julmarknadsprogram 14LIONS

JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

Brålanda Lions
medverkar med Musikbil

och Tomtetåg

Lions Club i Mellerud

2017 års Lucia

?

Vem blir Melleruds Lucia 2017?
Den som är minst 15 år kan lämna in ansökan.

Även släkt och vänner kan lämna in förslag.

Skriftlig ansökan med foto lämnas till Melleruds Nyheter
senast den 4 oktober.

Medarrangörer:

Skriftlig ansökan med foto lämnas till Melleruds Nyheter, 

Storgatan 20 464 31 Mellerud senast 11 oktober

60:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2013 års Lucia
Elvira Olsson

2014

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 7 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

61:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2014 års Lucia
Elvira Emanuelsson

2015

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 13 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

Lions Julklappsäck sid 6
 

Lions Tipspromenad sid 7

En promenad längs minnenas väg 
sid 9

Melleruds Modelljärnvägsklubb
sid 23

60-ÅRS JUBILEUM

LIONS
JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

62:a upplagan  GRUPPKORSBAND

2015 års Lucia
Natalie Andersson

2016

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 11 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

 sid
Julbetraktelse 3
Jul igen - God Jul 5
Lions Julklappssäck 6
Dalsländska gåtor 10
”Tjuvekôl” – klypor och stenar 13
Vem blir årets Lucia? 14 
Julmarknadsprogram 14LIONS

JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

Brålanda Lions
medverkar med Musikbil

och Tomtetåg

Lions Club i Mellerud

2017 års Lucia

?

Vem blir Melleruds Lucia 2017?
Den som är minst 15 år kan lämna in ansökan.

Även släkt och vänner kan lämna in förslag.

Skriftlig ansökan med foto lämnas till Melleruds Nyheter
senast den 4 oktober.

Medarrangörer:

60:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2013 års Lucia
Elvira Olsson

2014

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 7 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

61:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2014 års Lucia
Elvira Emanuelsson

2015

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 13 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

Lions Julklappsäck sid 6
 

Lions Tipspromenad sid 7

En promenad längs minnenas väg 
sid 9

Melleruds Modelljärnvägsklubb
sid 23

60-ÅRS JUBILEUM

LIONS
JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

62:a upplagan  GRUPPKORSBAND

2015 års Lucia
Natalie Andersson

2016

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 11 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

 sid
Julbetraktelse 3
Jul igen - God Jul 5
Lions Julklappssäck 6
Dalsländska gåtor 10
”Tjuvekôl” – klypor och stenar 13
Vem blir årets Lucia? 14 
Julmarknadsprogram 14LIONS

JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

Brålanda Lions
medverkar med Musikbil

och Tomtetåg

Lions Club i Mellerud

2017 års Lucia

?

Vem blir Melleruds Lucia 2017?
Den som är minst 15 år kan lämna in ansökan.

Även släkt och vänner kan lämna in förslag.

Skriftlig ansökan med foto lämnas till Melleruds Nyheter
senast den 4 oktober.

Medarrangörer:

60:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2013 års Lucia
Elvira Olsson

2014

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 7 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

61:e upplagan  GRUPPKORSBAND

2014 års Lucia
Elvira Emanuelsson

2015

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 13 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

Lions Julklappsäck sid 6
 

Lions Tipspromenad sid 7

En promenad längs minnenas väg 
sid 9

Melleruds Modelljärnvägsklubb
sid 23

60-ÅRS JUBILEUM

LIONS
JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

62:a upplagan  GRUPPKORSBAND

2015 års Lucia
Natalie Andersson

2016

Köpmantorget - Mellerud
Söndagen den 11 december med början kl. 12.00

JULMARKNAD

Lions Club, Mellerud
inbjuder Dig och Din familj till traditionell

MED LUCIAKRÖNING

 sid
Julbetraktelse 3
Jul igen - God Jul 5
Lions Julklappssäck 6
Dalsländska gåtor 10
”Tjuvekôl” – klypor och stenar 13
Vem blir årets Lucia? 14 
Julmarknadsprogram 14LIONS

JULKLAPPSÄCK!
Vinn massor av 
JULKLAPPAR! 
Köp lotter på 

Julmarknaden!

Brålanda Lions
medverkar med Musikbil

och Tomtetåg

Lions Club i Mellerud

2017 års Lucia

?

Vem blir Melleruds Lucia 2017?
Den som är minst 15 år kan lämna in ansökan.

Även släkt och vänner kan lämna in förslag.

Skriftlig ansökan med foto lämnas till Melleruds Nyheter
senast den 4 oktober.

Medarrangörer:
Medarrangörer: Melleruds kommun och Melleruds Nyheter

Årets sista utställning i Upperud

Designern Rickard Lindqvist och webbutvecklaren Jimmy Herdberg står bakom Atacac.

På lördag 23 september 
slår Dalslands konstmu-
seum upp dörrarna för 
årets sista utställning. De 
konstnärer som ställer ut 
är Anna Lidberg som i Övre 
hallen visar en videoinstal-
lation, Rickard Lindqvist 
och Jimmy Herdberg som 
under namnet Atacac visar 
mode i Nedre hallen samt 
Henrik Persson som i Lilla 
galleriet visar teckningar.
Eftersom det är årets sista 
utställning satsas det lite ex-
tra med en vernissagefest i 
samarbete med Upperud 9:9. 
På festen medverkar saxofo-
nisten och pedagogen Per 
Thornberg som spelar och 
föreläser om konstnären 
Lage Lindell (1920-1980).
Därefter tar jazzgruppen 
Soup Trio över med den 
svenskamerikanske tenor-
saxofonisten Eric Liftig som 

Konstverk av Anna Lidberg.

Atacac är en designstudio och modemärke som utmanar alla rådande 
konventioner vad gäller formgivning, produktion och försäljning av klä-
der.

Slöjdare ställer ut i 
bibliotekets konstrum

Sedan förra veckan på-
går utställningen Fas Trä 
i bibliotekets konstrum. 
Den handlar om slöjd och 
ställer frågan vad slöjd är.
Åtta västsvenska slöjdare får 
på var sitt sätt ge inblick i vad 
slöjd kan vara. Vilka tankar 
som ligger bakom deras sätt 
att arbeta i trä återges i citat 
av var och en. Citaten är 
skrivna på de griffeltavlefon-
der som utställningen är 
uppbyggd emot. På dessa 
också finns olika verktyg och 
miljöer illustrerade i samma 
tavelkritsestetik och slöjdar-
nas föremål lyfts fram mot 
den svarta fonden.

– Det vi visar är personer-
nas olika drivkrafter, till ex-
empel Anders Lindbergs, 
vars drivkraft är att göra så 
starka och bra handsnidade 
möbler som möjligt. Det är 
roligt att göra en utställning 
och visa fram de personer 
som jobbar med slöjd och 
spetskompetensen bland 
dem, säger Jonatan Malm, 
hemslöjdskonsulent på Väs-
tarvet.

En av de representerade 
slöjdarna på plats under ver-
nissagen förra tisdagen är 
Olivia de Jong från Fengers-
fors. Hon hade gjort en liten 
kista för sniglar, i björkträ 
och med en intarsia i form av 
en snigel på locket. Inspira-

Jonatan Malm, hemslöjdskonsulent på Västarvet och Olivia de Jong, 
slöjdare på vernissagen av utställningen Fas Trä.

Utställningen Fas Trä kan ses i konstrummet på Melleruds bibliotek. 

frontfigur. Upperud 9:9 har 
även pubkväll.

Övre hallen
Anna Lidberg har valt att 
kalla sin utställning för ”Ut-

sikter mot undergången”. 
Med ljud, ljus och minia-
tyrinstallationer av svenska 
skogar och landskap vill hon 
framkalla en stillsam reflek-
tion, snarare än förlamande 
skräck över de katastrofsce-
narier som hotar vår värld

Anna har tidigare arbetat 
med miniatyrer i dockskåps-
format.  Ett sådant verk fanns 
bland annat med på hennes 
examensutställning från 
Konstfack 2014.

Nyligen har ett permanent 
verk av henne invigts på 
Centralsjukhuset i Karlstad.

Nedre hallen
Designern Rickard Lind-
qvist och webbutvecklaren 

tionen till kistan kom ur 
Olivias erfarenheter som 
odlare, där sniglarna är något 
hon måste bekämpa.

– Jag ville visa dem någon 
form av respekt ändå, säger 
Olivia med ett leende.

Utställningen pågår i två 
veckor och kommer även att 
innehålla en täljworkshop 
för barn under ledning av 
Anders Lindberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jimmy Herdberg står bakom 
Atacac, en designstudio och 
ett modemärke som utmanar 
alla rådande konventioner 
vad gäller formgivning, pro-
duktion och försäljning av 
kläder. 

Rickard besitter en bred 
kompetens inom mode. Han 
är både herrskräddare och 
designer och har drivit ett 
eget modemärke. Han har 
dessutom, som den förste i 
Sverige, doktorerat i mode-
design vid textilhögskolan i 
Borås.  Jimmy Herdberg har 
en bakgrund i programme-
ring och digital formgivning 
och har jobbat med digital 
kommunikation för flera 

stora modeföretag som Burr-
berry och Louise Vuitton.

Henrik Persson är teckna-
ren som blivit känd som il-
lustratören bakom Håkan 
Hellströms skivomslag. 
Hans konstnärskap har en 
annan sida också.  Den får vi 
ta del av i lilla Galleriet där 
han ställer ut delar av en 
ständigt pågående arbetspro-
cess. Han tycker att man kan 
se hans teckningar som en 

slags dagbok där tankar, an-
teckningar, drömmar, form-
övningar, referenser från 
konsthistorien, ja, ett sam-
melsurium av allt som rör sig 
i hans huvud. 

Han anser också att teck-
ning är överlägset måleriet 
när det gäller att kommuni-
cera med bilder. Man kom-
mer någons röst närmare.
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ÖVERSIKTSPLAN
ny

Vad tycker DU?
Tyck till på Melleruds kommuns hemsida:

www.mellerud.se/oversiktsplan
oversiktsplan@mellerud.se

Tyck till 
senast 
31 oktober! 

Nu startar arbetet med att planera framtidens 
bostäder, verksamheter och andra platser 
som är viktiga att bevara eller utveckla!

Kom och prata med kommunens politiker!

24 september kl 10-16 Dalslands center, Arenaveckan
25 september kl 18  Karolinerskolan i Dals Rostock
3 oktober kl 18   Bystugan i Dalskog
5 oktober kl18   Kulturbruket i Mellerud
10 oktober kl18  Matsalen, Åsebroskolan i Åsebro
12 oktober kl 18  Kalandersalen, Dalslands center
21 oktober kl 10-16  Kulturbruket, ByggaBo mässan

Du kan även lämna synpunkter i förslagslådan på Biblioteket 
eller Medborgarkontoret. Eller skicka in förslag till: 
”Översiktsplan”, Melleruds kommun, Box 64, 464 80 Mellerud

nu - 2030
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Optimera ditt hem i höst!
Annonsen gäller t.o.m. 1/10

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

www.optimera.se

Översiktsplan ska göras – vad tycker ni? 
Det finns flera sätt att 
tycka till om hur Mellerud 
ska utvecklas. På möten, 
med lapp i förslagslådor 
eller i ett digitalt verktyg 
på kommunens hemsida.
Från den 24 september till 
den 21 oktober kommer sju 
möten att hållas på olika 
platser i kommunen och på 
SFI, handikapprådet, PRO 
och SPF.

Där kommer medborgare 
att mötas i dialog med kom-
munens politiker. Man kan 
också lägga sina förslag i 
därför avsedda lådor på bib-
lioteket och på medborgar-
kontoret.

Lättanvänt digitalt
Ända fram till den 31 oktober 
finns möjligheten att lämna 
sina åsikter i ett för ändamå-
let framtaget digitalt verktyg 
på kommunens hemsida. Där 
finns en förklarande text om 
hur det ska användas och 
man hoppas att många gör 
det. Det underlättar hante-
ringen av de synpunkter som 
lämnas in.

Här har man möjlighet att 
komma med förslag på hur 
man vill att Melleruds kom-
mun ska se ut 2030. Syn-
punkter kan lämnas på områ-
den man tycker är bra idag 
och på andra som kan bli 
bättre än idag.

Man kan också ge förslag 
på helt nya områden. I verk-

En ny översiktsplan för Melleruds kommun arbetas fram och meborgarna har möjlighet att säga sitt om hur de vill att Mellerud ska utvecklas fram till 2030.

Vad tror och tycker 
mellerudsborna?

Under hösten har alla 
mellerudsbor chansen att 
tänka- och tycka till om 
hur man vill se kommunen 
utvecklas fram till 2030.
– Bra att få en diskussion, 
säger kommunalrådet 
Tommy W Johansson 
Den nuvarande översiktspla-
nen togs fram 2010 och nu är 
det dags att tänka till inför en 
översiktsplan som beräknas 
vara klar  att antas 2019 och 
som sträcker sig fram till 
2030.

– Detta är ett av de vikti-
gaste dokumenten en kom-

mun har, säger Tommy W 
Johansson (S), kommunsty-
relsens ordförande i Melle-
rud.

Det man tittar på är bland 
annat befolkningstillväxt, 
vilka arbetsplatser som finns 
och vilka som kan skapas, 
vilka infrastruktursatsningar 
som är på gång, hur grann-
kommuner kommer att ut-
vecklas, vilket slags boende 
som saknas idag och vilka 
utmaningar skolan ställs in-
för framöver. Kulturliv, fri-
luftsliv, miljö och turism är 
också några bland många 
viktiga frågor.

Vad är en
översiktsplan?

Översiktsplanen visar 
kommunens utveckling 
och planer för framtida 
platser där verksamheter 
och bostäder kan byggas.
”I översiktsplanen talar kom-
munen om hur man vill 
främja en långsiktig god ut-
veckling när det gäller be-
byggelse och mark- och 
vattenanvändning i övrigt” , 
säger Boverket.

Ett verktyg
Översiktsplanen är ett verk-
tyg för att sätta enskilda be-
slut om den fysiska miljön i 
ett större perspektiv.

Den ska vägleda kommu-
nens vardagsbeslut när det 
gäller detaljplanering, plan-
besked, bygglov och andra 
tillståndsprövningar.

Medverkan i utveckling
Genom att redovisa den lång-
siktiga strategin för utveck-
lingen av den fysiska miljön 
fungerar den som en plattform 
för kommunens medverkan i 
den regionala utvecklings- 
och transportplaneringen.

Både kommunens egna och 
andra aktörers investeringar i 
infrastruktur, nya bostäder 
och lokaler underlättas.

– Vi kan inte vara nöjda 
bara för att befolkningen 
ökar. Det behövs mer, livet 
består inte bara av arbete. 
Människor måste komma ut 
och göra något annat. När jag 
bodde i Norge såg jag tren-
den med cykling växa sig 
stark där, långt innan intres-
set för det ökade i Sverige. 
Nu ser jag att intresset för 
vandring är på stark fram-
marsch. Att pilgrimsleden 
mot Trondheim går genom 
Dalsland är ett exempel på 
sådant man måste börja fun-
dera på, säger Tommy.

Han ser Dalsland Turist 
AB som en viktig bit i nöd-
vändigheten att kommunerna 
i Dalsland måste prata mer 
om Dalsland som helhet.

Annat att fundera på är det 
tidsmässigt minskade av-
ståndet med tåg både till 
Göteborg och Karlstad och 
vad det kan innebära för möj-
ligheter i framtiden. Tommy 
menar att det är lika viktigt 
att  även få med en utbyggnad 
av E45 mellan Frändefors 
och Mellerud i framtidspla-
nerna och arbeta för det.

– Nu får mellerudsborna en 
möjlighet att tala om vad de 
tror och tycker. Vi tycker det 
är bra att få en diskussion. 
Det ger en positiv signal om 
framtidstro att människor 
kommer ihop och pratar, sä-
ger Tommy W Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

tyget finns en karta där med-
borgaren kan ange för vilket 
område förslaget eller syn-
punkten gäller.

Den som vill kan även bi-
foga en fil med till exempel 
en bild på platsen det gäller.

Långa perspektiv
För att kunna föra statistik, 
framförallt för att se vilka 

som använder verktyget, 
finns frågor om ålder och kön 
på den som lämnar synpunk-
ter.

– Anledningen till det är att 
vi vill se vilka grupper som 
använder verktyget och om 
vi i samrådsdelen och 
granskningsdelen, där vi 
också ska använda det digi-
tala verktyget, måste tänka 

om i frågan om vilka grupper 
vi ska satsa lite extra på, samt 
om vi behöver marknadsföra 
oss bättre för att få in förslag 
och synpunkter, säger Jona-
tan Söderqvist kart/GIS-in-

genjör på plan- och byggen-
heten.

Han poängterar att verkty-
get inte är till för att rappor-
tera in om trasiga gatlyktor 
och liknande. Här är det 

medborgarnas åsikter och 
visioner som efterfrågas. 
Översiktsplanen är ett verk-
tyg för långsiktig planering.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



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

Kom in och provkör vårt lagerex.
• Bukplåt
• Vändbar förarplats
• Rutkil m.m.

Köp din nya John Deere skogsutrustad

Samtliga 5- och 6-serier 
finns som skogsutrustad

Mowikärror i lager
till specialpris!

Onsdag 20 september 2017
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   Fiske

TEMA

Mer än en miljon svenskar 
ägnar sig årligen åt fritids-
fiske. För många är det en 
oslagbar kombination av 
spänning och avkoppling, 
för andra är det blodigt 
allvar om vem som fångar 
största fisken. 
Här i Dalsland finns fantas-
tiska möjligheter för många 
typer av fiske. Landskapets 
rika utbud av sjöar och tjärn 
erbjuder ett fint fiske för så-
väl det enklaste metet, som 
det mest avancerade trolling-
fisket efter Vänerlaxen.

Att fiska behöver inte vara 
en dyr sysselsättning, det 
finns utrustning i många pris-
klasser och man kan faktiskt 
lyckas riktigt bra med relativt 
enkla medel. För att fiska 
krävs oftast ett fiskekort och 
reglerna för fisket kan vara 
olika beroende på var och när 
man fiskar. Exempel på reg-
ler kan vara mått, att man inte 
får ta upp fisk som är mindre 
än ett visst mått, men även 
maxmått kan förekomma. 
Fredningstider kan också 
förekomma vilket innebär att 
vissa arter inte får tas upp 
vissa tider på året. 

Fiskekort finns att köpa i 
ett flertal butiker samt på 
medborgarkontoret, vilka 
regler som gäller kan den 
som säljer fiskekort tillhan-
dahålla. Att fiska utan fiske-
kort eller att bryta mot reg-
lerna kan innebära böter och 
beslagtagen utrustning för 
den som ertappas. För sjöar 

och vattendrag som saknar 
fiskekort är det markägarens 
tillstånd som gäller.

Fiskar ofta gädda
Joakim Blom från Mellerud 
fiskar ofta efter gädda och 
helst stor sådan. 

Vad är det som är kul 
med just gäddfiske? 

– Att det är Sveriges störs-
ta rovfisk och känslan när 
man håller i spöet och hugget 
kommer, sedan bär det iväg! 

Vilka beten är att föredra 
för gädda? 

– Jag fiskar mest med stora 
gummibeten eller Jerkbait, 
svarar Joakim.

En annan typ av fiske är 
trollingfiske som i korta drag 
går ut på att man släpar beten 
efter sin båt. Antingen på 
ytan, eller på djupet med 
hjälp av en djuprigg. Då vill 
man helst fånga lax eller 
öring. När det nappar vid 
trollingfiske är det inte ovan-
ligt med napp på flera spön 
samtidigt, så kallat dubbel-
hugg, trehugg eller till och 
med fyrhugg. Lax och öring 
fiskar man med fördel under 
årets kalla månader.

Oavsett om man väljer att 
fiska från båt eller från land 
så blir varje fisketur ett unikt 
äventyr, man vet aldrig vad 
som väntar där nere. Och 
även om man kommer tom-
hänt hem så har man fått en 
härlig stund i naturen där den 
är som bäst, i vattnets närhet.

Peter MöllerJoakim Blom, Mellerud med en gädda på drygt 13 kilo. Foto: Privat.

Fritidsfiske en naturlig avkoppling
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Håkan startade eget

Håkan Callh startade eget åkeri i maj i år. Han kör en anläggnings/grusbil som lastar tolv ton.

I maj 2017 startade Håkan 
Callh företaget Callhs 
Åkeri AB. Han hade då 
köpt in en anläggnings/
grusbil för att satsa full ut 
som egen företagare.
Lastbilar har alltid varit ett 
stort intresse för Håkan och 
han har också kört lastbil 
under 3,5 år tidigare. Däre-
mellan har han bland annat 
arbetat i verkstad och kund-
mottagningen på Bröderna 
Brandt i Mellerud samt på 
VärmDal & Traktorservice 
på Västerrådaområdet.

– För åtta år sedan blev jag 
erbjuden att köpa en bil, men 

jag vågade inte ta steget då 
och drog mig ur. Men nu när 
erbjudandet dök upp igen 
bestämde jag mig för att 
satsa, säger Håkan, som bor 
strax söder om Mellerud.

Han köpte in en begagnad 
Scania 164 som kan lasta tolv 
ton. Håkan är med i Västfrakt 
och kör via deras lastbilscen-
tral som har kontor i Brohö-
gen söder om Billingsfors.

– Jag hoppas det ska gene-
rera mer jobb. De får in kör-
ningar och har även egna 
jobb. Men jag har också 
snöröjning för Peab som har 
kontrakt för snöröjningen i 

hela Dalsland, berättar Hå-
kan.

Jobben har varit förlagda i 
hela Dalsland, en del upp-
drag har Håkan även fått 
genom sina egna kontakter 
sedan tidigare. Målet för 
Håkan är att jobba på hem-
maplan i Mellerud.

– Det har rullat på bra se-
dan starten. Jag trivs bra och 
dagarna går snabbt. Mina 
planer är att kunna leva på 
mitt företag och inte expan-
dera utan fortsätta köra själv, 
understryker Håkan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ekholmen satsar på robotmjölkning

VÄXTODLING
Odlar på cirka 650 hektar: Raps, 
grynhavre, vårvete till brödsäd 
och försäljning. Man odlar även 
fodergrödorna höstvete, havre 
och åkerböna. Helsäd odlas 
också; vårvete och lupiner som 
ensilagegröda. Lupiner har inte 
samma växtföljdsjukdomar som 
exempelvis åkerböna och ärtor. 
Vallodling och bete: Cirka 200 
hektar.

På grund av investeringen till 
robotmjölkning och att gårdens 
ägare Fryxell Langensköldska 
stiftelsen köpt Vedbyholm gård 
har Kjell och Iréne skrivit ett nytt 
arrendekontrakt på tio år. Där in-
går numera även döttrarna Emma 
Wretefelt och Sara Eriksson.

ARRENDET

Spenkopparna sätts på plats med hjälp av en robotarm.

Iréne och Kjell Eriksson hälsar på inne hos kalvarna.

Maria Leonardsson vid några av korna som står i kö till de tre mjölkro-
botarna i ladugården.

21 februari 2017 startade robotmjölkningen på Ekhol-
mens Säteri utanför Mellerud. Dessutom har man för-
längt ladugården med 20 meter, byggt ett nytt kalvstall, 
ny plansilo samt gödselbrunn. En investering på totalt 
tretton miljoner kronor.
Iréne och Kjell Eriksson ar-
renderar gården, som ägs av 
Fryxell Langensköldska 
stiftelsen, sedan 1981. Paret 
bedriver ekologisk produk-
tion och har 220-230 mjölk-
kor och lika många rekryte-
ringsdjur inklusive kalvar. 
Tjurkalvarna lämnas när de 
är avvanda genom ett mel-
langårdsavtal med Richard 
Johansson, Västergården.

Kvigor som inte uppfyller 
kraven gallras ut och föds 
upp till slakt. Köttet säljs i 
den egna butiken på gården 
samt i en matbutik i Melle-
rud. Ungdjuren går framfö-
rallt på naturlig betesmark, 
till stora delar vid sjöarna 
Näsölen och Kolungen.

På gården finns även Irénes 

skötebarn, butiken Lantligt 
Anno 1785 och ett café.

Modernt jordbruk
– Devisen är att driva ett 
modernt jordbruk och samti-
digt förvalta vårt kulturarv, 
säger Kjell och syftar på den 
historiska huvudbyggnaden 
som byggdes 1799. På över-
våningen finns tre rum beva-
rade som de var när Karl XIV 
Johan bodde där under sina 
resor till Norge.

Vad fick er att gå över till 
robotmjölkning?

– Vi har haft mjölkgrop i 
29 år och den började bli 
sliten. Något måste göras 
kände vi. Men det var ju en 
stor investering, så vi sam-
lade hela familjen och disku-

terade och gjorde upp enkla 
kalkyler. Det var för tre år 
sedan, berättar Kjell.

Man tittade på tre olika 
system; mjölkkarusell, ny 
större mjölkgrop eller robot. 
Det gemensamma beslutet 
hamnade på robot eftersom 
det passade bäst till den be-
fintliga ladugården plus att 
det inte fick dra iväg för 
mycket när det gäller bygg-
kostnaderna.

Då familjen arrenderar 

gården delar man på investe-
ringskostnaderna med stif-
telsen. 

– Vi investerade cirka sex 
miljoner kronor på inredning 
och robotar, medan stiftelsen 
investerade cirka sju miljo-
ner kronor i byggnaderna, 
säger Kjell.

Lugnt och harmoniskt
– Vi tittade runt i andras stal-
lar och såg hur lugnt och 
harmoniskt det var eftersom 
korna går dit när de själva 
känner att de behöver mjöl-
kas, förklarar Iréne.

Valet hamnade på tre robo-
tar från DeLaval och ett av-
ancerat driftledningssystem, 
ett ”minilabb” med namnet 
Herd Navigator som bland 
annat mäter progesteronhal-
ten i mjölken för att se brun-
ster och mäter ketoshalten 
för att se att näringsförsörj-
ningen ligger rätt.

Byggstarten var i augusti 
2016. Stalldelen förlängdes 
med 20 meter och det har 
byggts ett nytt kalvstall. 
Dessutom blev det en ny  
plansilo och gödselbrunn.

Allt har fungerat mycket 
bra med mjölkkorna under 
byggtiden, mjölkproduktio-
nen har inte påverkats alls.

Arbetet var intensivt för 
alla involverade, mycket 
teknik skulle på plats. Det är 
dessutom mycket nytt för 
personalen att sätta sig in i; 
hur man tolkar listor, rutiner, 
vilka åtgärder som skall sät-
tas in, med mera

Får fösa fram kon
– På morgonen första dagen 
med robotarna var det bara 
60 av våra 180 djur som inte 
mjölkades. Klockan 22 på 
kvällen hade alla mjölkats. I 
början får man fösa fram kon 
till roboten, de är vanedjur 
och är vana att gå till gropen. 
Så fokus de första dygnen var 
att plocka fram djuren. Vi 
körde sextimmarspass med 
fyra arbetslag dygnet runt 
första veckan för att få igång 
allting, förklarar Kjell.

– Korna är helt fantastiska 
när det gäller att lära sig 
snabbt. De som fungerade 

gick tre gånger per dag och 
ökade sin avkastning. Idag 
ligger produktionen ungefär 
på samma nivå som tidigare, 
men under vintersäsongen 
har vi chansen att finslipa 
rutinerna, framhåller Iréne.

I utbildningspaketet från 
Växa finns ytterligare några 
utbildningsdagar kvar under 
hösten för personalen.

I djurstallarna arbetar Ma-
ria Leonardsson, Anna Åbom 
(förman), Ida Wall och Sarah 
Eriksson. Följande tre killar 
jobbar ute året runt samt har 
en del  entreprenadsverksam-
het med lantbruksmaskiner-
na: Daniel Zetterström, Si-
mon Brännstedt och Patrik 
Pettersson. Tillkommer gör 
säsongspersonal.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Jord & Skog
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Jörgen Andersson   
Åmål – Mellerud  
0702-29 21 71
Anton Johansson  
Bäckefors  
0705-94 68 31

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har funnits sedan 
1700-talet – inte undra på att våra hjärtan klappar 
lite extra för människorna och skogarna här omkring. 
Vi köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare i Dalsland 
och Bohuslän att välja ett långsiktigt och hållbart 
samarbete med oss.
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på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

SKOGENS
KONUNG!

* Pris inkl moms. Med reservation för slutförsäljning, tryckfel och prisjusteringar, Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller till 20 okt. 2017 eller så långt lagret räcker. Ev. monteringskostnad kan tillkomma.

164.275:-*
SPARA: 10.000:-

SPORTSMAN 570 6X6
PL400 TRANSPORTVAGN
POLARIS VAPENFODRAL
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KOM IN TILL OSS OCH SE VÅRT UTBUD AV 
FYRHJULINGAR OCH TILLBEHÖR!

ERIKSTAD | 0530-512 50 | BJÖRNEBOL ERIKSTAD
FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2018

Vi sprutmålar din byggnad
med Falu Rödfärg Marcus Carlsson 070-658 10 39    

epost: marcus.carlsson@ftvbg.se

VÄNERSBORG

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

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

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

Dikesklippning  
utföres med slagkraftsaggregat.  
Kontakta Rasmus  076-119 91 07

Gallringsarbete med skördare 
Utför även manuellhuggning, skotning och  
röjningsarbete.  
Innehar Grönt kort, kontakta Emil 072-746 18 24, 

Behöver du förbättra din väg?
Vi kan hjälpa dig med vägunderhållet

Kontakta oss för pris och rådgivning
Brittmarie 0531-719 03
Jan 0531-719 04

Vi levererar det mesta i grusväg för anläggning och byggnation

•Grusa vägen •Hyvla vägen
•Saltning •Dikning

VÄSTFRAKT

Jord & Skog
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Stort intresse för jägarexamen

Här syns några av eleverna som tog jägarexamen 

Från vänster: Johan Svensson, Melleruds Jaktvårdskrets, Malin Hjelmquist, Studiefrämjandet, Mats Håkansson och Lars Dahlin, båda Melleruds 
Jaktvårdskrets.

Materialet som delas ut till deltagarna som läser för att ta jägarexamen.

JÄGARSKOLAN
Jägarskolan innehåller föl-
jande delar:
Att bli jägare 
Om jaktens historia, etik, säker-
het, sociala sammanhang, ansvar 
och licenskrav.
Jakten 
Om jaktformer, arter, regler, 
funktioner och eftersök.
Viltet 
Om artkunskap, etologi, ekologi 
och  förvaltningsområden.
Viltvård 
Om landskaps- och habitatana-
lys, åtgärder och uppföljning.
Vapen och skytte 
Om hagelvapen, kulvapen, öv-
ning, säkerhet, vapenvård.
Efter skottet 
Om vilthantering, besiktning, 
styckning, förvaring och hygien. 
Jaktens organisation EU, natio-
nellt, samverkan och det all-
männa uppdraget.
Jaktlagstiftningen
Skyttepraktik

Studiefrämjandet och 
Svenska Jägareförbun-
dets har tillsammans tagit 
fram utbildningspaketet 
Jägarskolan för de som 
vill ta jägarexamen. Mel-
leruds Jaktvårdskrets 

håller för andra året en 
utbildning i ämnet.

Upplevelsen av att komma ut 
i skogen, gemenskapen med 
de andra i jaktlaget, en vän-
skap som kan bestå i många 

år och spänningen. Det är 
några av anledningarna till 
att en del vill bli jägare. Nu 
finns chansen att ta jägarexa-
men i Mellerud.

– Vi tog upp utbildningen 
i fjol efter ett uppehåll på sju-

åtta år. Vi hade elva delta-
gare mellan 14 och 78 år 
fördelat på hälften män och 
hälften kvinnor, berättar Lars 
Dahlin, Melleruds Jaktvård-
skrets. Han är en erfaren jä-
gare som tog jägarexamen i 
mitten av 1980-talet.

Lars höll i kursen tillsam-
mans med Mats Håkansson 
och Johan Svensson, båda 
Melleruds Jaktvårdskrets.

Stort intresse
I år är det enbart Mats och 
Johan som kommer att leda 
utbildningen. Mats är också 
en erfaren jägare som bland 
annat jagat mycket i Skåne. 
Han tog jägarexamen 85-86.

– Intresset för utbildningen 
är stort och deltagarna blir 
allt yngre. Vi ser fler och fler 
tjejer på kurserna och det är 
jätteroligt, säger Mats.

Johan tog jägarexamen 
2005 med Lars som lärare. 
Han är framför allt hundfö-

rare vid jakterna, hemma 
finns fyra jakthundar som 
Johan har tillsammans med 
sin pappa.

– Jag tycker det är väldigt 
avkopplande att komma ut i 
skogen. Ena dagen är aldrig 
den andra lik, säger Johan.

Vilt- och naturvård
– Alla är inte intresserade av 
att skjuta, utan vill lära sig 
mer om vilt- och naturvård. 
Teorin startar i november och 
kursen avslutas i mars med 
ett teoriprov. För att ta jägar-
examen måste man klara det 
provet. Sedan börjar det 
praktiska med skjutningen, 
förklarar Malin Hjelmquist, 
Studieförbundet.

Totalt blir det 26 träffar på 
onsdagar, men behövs det 
fler kan det ordnas. Teorilek-
tionerna är förlagda till Rå-
daskolan i Mellerud. Skjut-
banan i Åsensbruk kommer 
att i ordningsställas så att 
eleverna kan skjuta upp där.

– Förutsättningarna kan 
vara väldigt olika. Många har 
inte någon anknytning till 
jakt sedan tidigare, medan 
andra varit ute med någon 
släkting och jagat många 
gånger, menar Lars.

Innan deltagarna får han-
tera ett riktigt vapen går fär-
den till Skogaryd för att 
skjuta i en simulator. Jägare-
förbundet Norra Älvsborg 
disponerar jakträtten på 
fastigheten Skogaryd genom 
upplåtelse av Fryxell-Lang-
enskjöldska stiftelsen.

Praktisk jakt
Under april och maj är elev-
erna utomhus och tränar. Två 
praktiska jakter erbjuds un-
der utbildningen, hemma hos 
Lars Dahlin i Bakerud.

– De är väldigt måna att 
eleverna ska lyckas, under-
stryker Malin.

Det praktiska provet består 
av fem moment: 1. Säker 

vapenhantering. 2. Avstånds-
bedömning. 3. Precision på 
kula. 4. Löpande älg. 5. Ha-
gel mot luftmål samt hagel 
mot markmål.

Examinator för de teore-
tiska och praktiska proven är 
alltid en utomstående person.

Våren 2017 arrangerades 
även en jaktledarkurs i Mel-
lerud, med 15-20 deltagare. 

Hur ser älgstammen ut 
inför jakten i år?

– Älgen börjar komma 
tillbaka. Jag sitter med i älg-
förvaltningsgruppen i Mel-
leruds Östra skötselområde 
och vi har 45-47 procent 
tjurar. Vi har förvaltat stam-
men väl, men har inte sett till 
så mycket ko och kalv. I fjol 
hade vi minst fem kor med 
dubbelkalv, berättar Lars.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: För att få ha vapen 
krävs att du har jägarexamen.

Jord & Skog
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Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue

smörjmedel och kemprodukter
100% förnyelsebar HVO diesel

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Swedish Agro Machinery är exklusiv distributör av CLAAS i 
Sverige. Vi är även generalagenter för HORSCH och AVR och 
återförsäljare av LEMKEN. Från och med den 1 november tar vi 
även över generalagenturen för SAMSON.

Jag är din lokala säljare av CLAAS

Kontakta gärna mig så visar jag våra senaste maskiner.

Lennart Eriksson
säljare Dalsland
Telefon: 072-748 70 93
leer@sa-machinery.se
www.claas.se

  DALSLAND

BRÅLANDA – Industrigatan 13 
Maskinförsäljning:
Nils-Rickard Högberg 010-556 26 29
Reservdelar & Verkstad: 010-556 02 80
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SmartTouch-armstöd ingår vid köp av fabriksny Valtra N eller T Versu/Direct 
Valtra SmartTouch integrerar det ergonomiska armstödet med en körspak med 
flera funktioner, ventilomkopplare, reglage för bakre länkage och kraftuttag, en 
pekskärmsterminal och kontrollpanel med tryckknappar, vilket ger dig tillgång till 
traktorns alla funktioner inom bekvämt räckhåll. 
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Gör en 
bra affär 

i höst

Oljekampanj 
i våra butiker 

25/9 – 20/10 2017 

15 % 
rabatt på olja i 
20-liters dunk

Dessutom har vi kampanj på t ex fat 
och IBC. Prata med din anläggning!

Friskvårdsservice 
– med förmånlig rabatt på 

reservdelar och arbetskostnad

Smart • Enkelt • Smidigt

SmartTouch-
armstöd

på köpet!

Gäller t o m 2017-12-15. Traktorn på bilden kan vara extrautrustad. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

I november startar vi kurser i
Bengtsfors, Färgelanda och 

Mellerud
Information och anmälan:

www.studieframjandet.se/stu
0520-42 00 31

JägarskolanSkördeläget på Dalboslätten
Spannmålsskörden har 
varit av god kvalitet och 
kvantitet fram till regn-
perioden. Hur de sista 
veckornas regn påverkar 
kvalitén på den ännu icke 
tröskade tredjedelen är 
oklart. 
Vädret den närmaste tiden 
har stor betydelse för trösk-
ning, halmbärgning och 
höstsådd. Vete och råg har 
haft bra proteinhalt och 
rymdvikt. Don-halten i havre 
har haft låga halter tack vare 
det torra vädret tidigare.            

– Vi tar prov på varje lass 
i samband med vägning och 
kör upp i olika silos utifrån 
om det är en spannmål för 
mat eller foder, säger Bengt 
Karlsson, regionchef Lant-
männen lantbruk Väst.

När det skördades som in-
tensivast i augusti hann 
spannmålen inte torkas och 
man tippade utanför silon i 
Brålanda. Nu har det körts in.

– Regnet gör det problema-
tiskt att bärga halmen och så 
höstgrödorna, vi behöver 
fina dagar i september, säger 
Bengt.

Den första grovfoderskör-
den var god medan den andra 
blev liten. Tredjeskörden och 
för vissa fjärdeskörden är på 
gång när vädret tillåter.

Sveriges Spannmålsodla-
reförenings ordförande Ber-
til Hagsgård i Bolstad, har 
odlat och skördat vete, malt-
korn, havre, höstraps och ti-
motejfrö. Åkerbönan är inte 
mogen än.

– Det har avkastat bra och 
vi har haft lagom nederbörd 
tidigare i vårt område och 
den låga sommartemperatu-
ren har varit positiv för grö-

Kavlitet och kvantitet på spannmålsskörden har varit god fram till regnperioden. Men låga priser gör att det 
inte går ihop för bönderna.

dorna. Men med det låga 
priset, 1,10 kronor kilot går 
det tyvärr inte ihop för 
spannmålsbönderna, man får 

inte kostnadstäckning, säger 
Bertil.

 Marianne Karlsson

Jord & Skog
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Skogens veteraner och atleter möts
På lördag, den 23 septem-
ber är det dags igen för 
Skogen Veteraner i sko-
gen vid Källhults bygde-
gård. Evenemanget som 
återkommer vartannat år 
besöktes förra gången av 
1 500 personer i strålande 
höstväder. 

Dagen börjar med en ma-

skinparad, i skrivande stund 
är snart 80 maskiner anmäl-
da. Bland dem finns BM 
Volvo 980, Kockum Logma, 
Helgum Logma, en Rottne 
processor, Kockum 8535, 
8435 och 8335 och de äldre 
modellerna 875, 850 och 
836. Bamse från 1957 och 
1961 finns också med i ma-
skinparaden.

– Det kommer också en 
intressant virkesbil med va-
jerspel från Sandefjord i 
Norge, berättar Karl-Erik 
Jansson som ansvarar för de 
besökande skogsmaskiner-
na. 

Mer än maskiner
Liksom tidigare år kan man 
se veteranerna i arbete hela 

Medlemmar ur landslaget i Timbersport kommer till Skogens Veteraner 
och och visar tuffa tag med både yxa och såg. Foto: Andreas Schaad-
Limex Images.

dagen, både med slutavverk-
ning och gallring. 

Det blir också körning med 
häst. Olle Pettersson kom-
mer att hålla till i ett av skogs-
partierna med sin ståtliga 
nordsvensk.

Motorsågar från olika tids-
epoker och annat som tillhört 
skogsarbetarens vardag ge-
nom tiderna kommer att vi-
sas. En Bark-Lasse och en 
markberedare ska också fin-
nas på plats.

Vid kolmilan som tändes i 
helgen är det försäljning av 
kolbullar och kaffe. Det finns 
även korv, hamburgare och 
fika att köpa på andra ställen 
på området.

Skogens atleter
En nyhet i år är uppvisning i 
Timbersport, en sport som 
har sitt ursprung i Nya Zee-
land, Kanada och USA. 

Man tävlar i sex grenar. 
Hot saw exempelvis innebär 
att man  med en trimmad och 
extremt stark såg, så snabbt 
som möjligt sågar tre träski-
vor av en horisontellt förank-

rad stock. Utmaningen ligger 
i att tämja och behärska 
kraften från den 80 hästkraf-
ter starka motorsågen. 

Timmersportarna hanterar 
också yxor och sågar på sitt 
eget intensiva vis. I tävlings-
grenen Springboard placeras 
två stegbrädor efter varandra 
i en rättuppstående, fast för-
ankrad stock. Målet är att 
hugga av ett träblock som 
sitter monterat på toppen av 
stocken. Denna gren handlar 
inte bara om teknik, precisi-

on och kraft, utan också om 
balans och skicklighet.

De timmersportare som 
kommer till Källhult är med-
lemmar i det svenska lands-
laget och chansen finns att 
även juniorvärldsmästaren 
Ferry Svan kommer. 

Atleterna visar vid två 
tillfällen under dagen hur 
denna tuffa sport i sina olika 
grenar fungerar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I dagsläget är 76 gamla skogsmaskiner anmälda att delta i Skogens Veteraner på lördag. Det blir också körning 
med häst i skogen. Arkivbild.

DM i veterantraktorplöjning
Sista lördagen i september 
vankas det DM i plöjning 
hos familjen Tore Berg, 
Simonstorp, Brålanda. 
DM-tävlingarna kvalifice-
rar till nästa års SM.
Från områdena O, Pn och S 
län gör man upp om 2017 års 
DM titlar i plöjning med 
veterantraktor.

Traditionsenligt kommer 
Gestad Open att köras. 

Även i år är Bo Petersson 
och Christian Håkansson 
tävlingsdomare.

Dragkraftsprov/traktor-
pulling blir det under ledning 
av Traktorklubben Dotorp.

– Det ska bli roligt att 
träffa plöjarna och se hur de 
klarar uppdraget att plöja sin 
teg. Först ska de lägga upp en 
konsulentrygg. Sedan ska de 
plöja jämnt och fint, inget 

grönt ska sticka upp och sist 
ska en snygg slutfåra plöjas. 
Det är ju alltid roligt om det 
slirar och ryker, säger Tore 
Berg, som ser fram emot en 
dag med många veterantrak-
torer och trevliga människor. 

Sonja Berg, tillsammans 
med barn, barnbarn och vän-
ner, fixar serveringen som 
brukar vara uppskattad.  

Utom tävlan visar Kicken 

Gustavson och Jan Ljung-
man plöjning med häst.

Den som vill får komma 
för att ställa upp och tävla 
eller bara visa upp sina kle-
noder, men framför allt träf-
fas och trivas.

Marianne Karlsson

John och Tore Berg vid förra årets veterantraktorplöjning.

Välbesökt kick-off för Gröna Klustret Dalsland
I torsdags kväll kom ett 60-
tal personer till Brålanda 
vandrarhem för att ge 
sina tankar och idéer om 
möjligheten att använda 
Nuntorp för att utveckla 
de gröna näringarna i när-
området, Dalsland, Västra 
Götalandsregionen och 
Sverige. 
Många idéer kom fram och 
mycket ideellt arbete väntar 
i förstudien som nu startat.

En projektgrupp finns nu 
för att genomföra förstudien 
”Gröna Klustret Dalsland”. 
Projektledare är brålanda-
bördige Lars-Göran Berg, 
Bengtsfors. Gruppledare för 
utbildning är Roger Wenn-
berg, Vänersborg. För forsk-
ning och utveckling Gunnar 
Olsson, Brålanda. För gröna 
kommersiella verksamheter 
Roger Johansson, Brålanda. 

Gruppledare för ekonomi 
aktiveras senare. De nu bil-
dade grupperna ska tillsam-
mans med intresserade ge-
nomföra förstudien. 
Projektägare är Brålanda 
företagarförening och Dalbo 
Hushållningsgille. Finansiä-
rer är bland annat Dalslands 

Många vill och är beredda att arbeta för att Nuntorp ska bli ett centrum för de gröna näringarna.

Sparbank, Brålanda företa-
garförening, Nuntorps elev-
förbund, Gestad LRF och 
Brålanda/Sundals Ryr LRF. 

Fyrbodals kommunalför-
bund har också tagit beslut om 
finansiellt stöd till förstudien. 

 – Den som vill vara med 
och arbeta för ett grönt 
centrum på Nuntorp kontak-
tar någon av oss, sade Lars-
Göran Berg.

 Idérikt
Efter introduktion följde 
grupparbete med tre fråge-
ställningar: Vilka verksam-
heter är lämpliga/tänkbara 
att placeras på eller utgå eller 
från Nuntorp? 

Vilka nyttor/vinster kan 
uppstå genom att de placeras 
i ett grönt kluster på Nun-
torp?

Hur kan klustret bidra till 
kompetensförsörjning för 
landsbygdens företagare?

Sju grupper arbetade och 
många förslag kom fram. På 
Nuntorp kunde man bland 
annat tänka sig olika utbild-
ningar för att stärka behov 
och kompetens inom de 
gröna näringarna, hästverk-
samhet, småskalig livsmed-
elsproduktion och förädling. 

Det fanns förslag på för-
skola, grundskola och fram-
förallt särskola. 

Andra förslag var restaur-
ang, mötesplats, konfe-
renscenter, hunddagis, vete-
rinärstation och ”grön 
arbetsförmedling”. På forsk-
ning kring automation, en-
ergi, nya grödor och hur att-
raktiviteten ökas, med mera.  

Många tankar om nyttan 

av klustret och att det kan 
bidra positivt för landsbyg-
den kom fram.

Gröna Klustrets vision
”En nationell mötesplats i 
Dalsland med ett levande 
kunskaps- och utvecklings-
center genom forskning, ut-
bildning, konferenser och 
praktiskt kunskapsutbyte för 
gröna näringars alla närlig-
gande verksamheter” är vi-
sionen.

Om en månad är det dags 
för nästa möte och tills dess 
ska en lista på möjliga verk-
samheter av de önskemål 
som framkommit på kick-
offen tas fram. I december 
ska en preliminär affärsplan 
finnas. I februari finns en 
validerad affärsplan och för-
utsättningar för uppstart och 
i mars kommer slutrappor-
ten.

– Detta görs inte av sig 
själv, alla måste hjälpas åt om 
våra tankar och idéer ska bli 
verklighet, var Roger Jo-
hanssons uppmaning innan 
man skildes åt för kvällen.

 Marianne Karlsson
 

Jord & Skog
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Bevara Takvård
Avdödar, rengör och förebygger påväxt

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

Vi bedriver ett hållbart skogsbruk som gör 
ditt skogsägande både lönsamt, tryggt och 
enkelt! Ring din köpare nedan för mer info.

Frida Karlsson, Bohuslän 
Telefon 01046-777 80

Per Krokström, S. Dalsland 
Telefon 01046-770 52

Jan Arvidsson, N. Dalsland
Telefon 01046-770 57

Gör som en av Sveriges 
största skogsägare
Låt Stora Enso 
sköta din skog

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

ÅF-YTA

VID KÖP AV NY HONDA ATV:
HONDA 500 BASIC-VAGN 

FÖR ENDAST 2.495,- exkl. moms

Ord. pris 6.500,- exkl. moms 
Pris: 3.119,- Ord. pris: 8.125,- inkl. moms 

 

 
TÄVLING 
VINN JAKTTORN värde ca 30.000,-
Besök oss i butiken så berättar vi mer!

BÄSTA DEAL
GÖR HÖSTENS

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Dalsspiras
produkter 
till fler butiker

Dalsspira mejeri i Färgelanda 
har tecknat avtal med Axfood 
och har därmed avtal med 
samtliga stora livsmedels-
kedjor. 

Det innebär att Dalsspira 

får möjlighet att leverera 
mjölk, grädde, creme fraiche 
samt getmjölk och getyog-
hurt till alla Hemköp och 
Willys butiker i Bohuslän 
och Dalsland. 

Rekordinvägning på gång

Robert Johansson frågar Tomas Eklund om öppettiderna för att lämna spannmål under helgen och beställer samtidigt några förnödenheter.

Även hos Djur och Natur 
Svenska Foder i Erikstad 
har spannmål fått lagras 
utomhus. Det som leve-
reras nu kan på grund av 
de senaste veckornas reg-
nande ha hög vattenhalt.
– När det inte gått att skörda 
har vi hunnit med att få undan 
spannmålen, så nu kan vi ta 
emot igen. Vattenhalten har 
betydelse och vi kollar den. 
Om den är mer än 30 procent 
kan vi inte ta emot, då den 
riskerar börja växa, säger 
Tomas Eklund, spannmåls-
mottagare och butiksäljare.

Tomas tror att det är 20-25 
procent kvar att skörda hos 
deras leverantörer. I år har de 
vägt in rekordmycket, mer än 
5 000 ton hittills.

– Vi märker skillnad på 
vilken sida om E45 det växer, 
mot Kroppefjäll mognar det 
långsammare, konstaterar 
Tomas.

I fredags ringde många och 
frågade om öppettiderna 
under helgen och blev om-
bedda att höra av sig under 

lördagen då Tomas hoppades 
att ha mer koll.

Robert Johansson, 
Hjärtungen, Mellerud, är 
grävmaskinist och mån-
skensbonde med några nöt-
kreatur och hästar. Han 
lämnar omkring 50 ton havre 
och vete. Robert är trogen 
kund här.

– Jag är så glad att de är 
kvar, de har ett brett sorti-
ment och mycket bra service, 
säger Robert som hoppas att 
han kan skörda de sista fyra 
hektaren vete i helgen.

En av de stora leverantö-
rerna är mjölkproducenten 
Karl Larsson, Nygården, 
Bolstad, som tröskat klart 
och lämnat 700 ton vete, korn 
och raps.

– Det har varit bra kvalitet 
på skörden. Halmbärgning, 
höstsådd och tredjeskörden 
av ensilage är på gång så 
snart vädret tillåter, säger 
Karl som kommit för att köpa 
några förnödenheter till nöt-
kreaturen.

 Marianne Karlsson

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

www.uteinne.se

Muckboot läderkänga

från

249:-

Norma 
• Jaktammunition 
• Övningsammunition
• Hagel

Jaktservetter 
35:-

1.995:-

Lerduvor & hagel
Stålhagen sport 24g 7:or 
10 askar (25/ask) + 1 låda 
Lerduvor (200 st)

Ryggsäck

595:-

675:-

Jaktradio
Lafayette 155 

1.995:-
Albecom 155 

1.995:-

Neverlost
ståltermos

Vapenskåp
2.990:-

Ord. pris 2.850:-
Ord. pris 2.850:-
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”Rätt växt på rätt plats”

Michaela Sieverthson, Håverud, är trädgårdsmästare och håller kurser 
för trädgårdsentusiaster.

Michaela Sieverthson är 
trädgårdsmästare och 
brinner för trädgård. Hon 
konsulterar och plan-
terar trädgårdar samt 
håller i trädgårdskurser. 
I december 2016 star-
tade 29-åringen företaget 
”Med mina 10 gröna fing-
rar”.
Michaela flyttade till Håve-
rud för 1,5 år sedan från Ti-
daholm. Hon har alltid jobbat 
som trädgårdsmästare i han-
delsträdgård, för närvarande 
arbetar hon på Carlssons 
Handelsträdgård i Dals Ed. 
Där arbetar hon även som 
florist.

– Jag driver mitt företag 

vid sidan arbetet i Dals Ed. 
Jag vänder mig till villaägare 
som vill veta hur man kan 
förändra sin trädgård och 
informerar om olika slags 
växter. Det gäller att ha rätt 
växt på rätt plats, säger Mi-
chaela.

Nyblivna villaägare kan 
vilja ha tips och råd om hur 
trädgården ska tas omhand 
eller hur den kan utvecklas 
på bästa sätt. Michaela bollar 
gärna idéer vid nyanläggning 
och ger ritförslag.

Tänk till före
– Tänk till innan trädgårds-
projekten. Många gör felet 
att åka till handelsträdgården 

Behöver du hjälp att planera din trädgård? Michaela hjälper dig med ritskisser. Foto: Privat. Blanda gärna hårda och mjuka material, det vill säga växter och stenar. Foto: Privat.

September är den sista JAS-månaden, så passa på att beskär dina frukt-
träd. Foto: Privat.

Odling i pallkragar eller odlingsbäddar är populärt. Foto: Privat.

och köpa växter som man 
sedan bara gräver ner i ett hål 
i gräsmattan. Sedan vet man 
inte varför växten inte tar sig. 
Det vanligaste felet är fel 
växt på fel plats, understry-
ker Michaela.

Hon poängterar vikten av 
att utgå från sin egen träd-
gård. Michaela hjälper till att 
få en harmonisk och böljande 
trädgård som är vacker året 
runt.

– Det kan vara fint även på 
vintern. Det får man med 
vintergröna växter, till exem-
pel tujor, flera olika sorters 
gräs eller idegran. Siluetter 
från buskar och träd är så 
vackert.

Michaela åker också hem 
till privatpersoner och håller 
kurser för fem-tio personer.

Vad har du som special-
intresse?

– Växtskötsel och odling. 
Det är kul att planera trädgår-
dar och plantera växter. Be-
skärning är också intressant, 
att forma träd och buskar. Jag 
gillar färg, form och kontras-
ter, särskilt i mitt arbete som 
florist.

Vad ska man tänka på nu 
i september?

– Det är ju beskärningstid. 
Passa även på att höstgödsla, 
det ger extra skjuts inför 
knoppsättningen. Plantan får 
heller inte frostskador lika 
lätt, det är nu vårens liv bör-
jar. Dessutom ska alla härliga 
vårlökar ner i jorden nu, de 
ger mat till de första insek-
terna som vaknar.

Mer insekter
Michaela ger tips för den 
som vill ha insekter, som 
humlor och fjärilar i sin träd-
gård: Plantera anisisop, 
buddlejor, lavendel och ro-
sor. Buddleja (även kallad 
fjärilsbuske) är en buske som 
doftar gott och passar bra 
ihop med rödbladiga växter 
och limegröna blad i soligt 
skyddat läge.

Om du vill odla i pallkrage 
eller odlingsbädd passar fri-
landsgurka, bönor, ärtor, 
morötter, flera sorters olika 
kål med mera.

– Plantera inte för glest i 
rabatterna, ju tätare du plan-
terar desto mindre ogräs får 
du. Blanda gärna in bärbus-
kar och kryddväxter i rabat-
ten. Det är snyggt med kon-
traster mellan hårda och 
mjuka material, som stenar 
och växter, konstaterar Mi-
chaela och tipsar om alpvide, 
stäppsalvia och daggfunkia.

Kan du ge tips om bra 
växtkombinationer?

– Nu är en bra tid att plan-
tera, men ha en bra plan 
innan. Variera vintergröna 
växter med blommande pe-
renna växter. Gå i olika 
färgskalor, en rabatt är en 
helhet. Bladkontraster gör 
jättemycket, som röda, grö-
na, smala och breda blad. 
Glöm inte de skuggiga de-
larna av trädgården. Här är 
det vackert med ljusa blad-
verk och ljusa blommor som 
lyser upp mörka partier. Till 
exempel kaukasisk förgät-
migej, myskmadra, gräs, 
bergenior och olika sorters 
funkior. Använd vintergröna 
växter för att få höjd i rabat-
ten.

I soliga lägen
I soliga lägen trivs torktåliga 
växter såsom lavendel, ne-
peta, stäppsalvia, olika sor-
ters nävor (finns nya sorter 

som blommar hela säsong-
en), olika timjan som är låga 
och passar i rabattens fram-
kant. De lockar även fjärilar.

Michalea nämner även 
stenpartiväxter.

– Många missuppfattar 
dem, det ska vara sten och 
nästan ingen jord. Här trivs 
taklökssorter och backtimjan 
till exempel.

Hon framhåller vikten av 
att ha kvar gamla träd, de blir 

som ett tak i trädgården. Var 
rädd om dem, det tar lång tid 
innan nya växer upp

– Det finns nya sorters 
fruktträd som inte blir så 
stora och passar i mindre 
trädgårdar. De har en svag-
växande stam och är ympade 
med flera sorter som polline-
rar sig och ger skörd under 
lång tid.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Humleodlingen på Klypan tar form

sta, 400 av sorten Hulla 
Norrgård, 100 av den ena av 
Klypans egna gamla hum-
lesorter, plus hundra av går-
dens andra sort, 100 Spalter 
select, några Hallertau tradi-
tion och enstaka andra.

– Hulla och Korsta är 
svenska sorter och det är 
framförallt det jag vill satsa 
på. De är framtagna av SLU 
och godkända för ölbrygg-
ning. Även en av de egna 
sorterna är väldigt bra läm-
pade för öl, säger Glenn.

Råd från Tyskland
Spalter select och Hallitau är 
tyska sorter som är starka i 

ekologiska odlingar och som 
Glenn fick rekommendera av 
humleodlare i Bayern som 
han besökte i somras tillsam-
mans med sin far Roger 
”Sprängare” Johansson.

– Vi besökte två byar i 
Bayern där det odlas humle. 
Vägen mellan dem var 1,5 
mil lång och kantades av 
humleodlingar. De tog in 
330 000 ton humle per år för 
att göra pellets av, berättar 
han.

Av odlarna i Bayern fick 
Glenn många goda råd och 
köpte också en gammal, men 
väl fungerande tröska. Re-
dan tidigare hade en torkan-

läggning från Tyskland in-
handlats. 

Drag efter humle
Första skörden på Klypan 
kommer att tas nästa sommar 
och Glenn är förväntansfull.
Det är brist på humle i hela 
världen och många mindre 
bryggerier vill ha lokalt pro-
ducerad humle. Svensk 
humle har inte funnits att 
tillgå på väldigt länge.

– Det finns ett tryck efter 
svensk humle, jag har kon-
takt med flera bryggare som 
är intresserade av att köpa, 
trots att vi måste ta ut ett 
merpris i början innan vi vet 

vad våra sorter ger, säger 
Glenn.

Utan att räkna in kostna-
derna för tröska och torkan-
läggning kostar det 700 000 
– 800 000 kronor per hektar 
att anlägga en humleodling. 
Odlingen här på Klypan är i 
dagsläget på ett tunnland, ett 
halvt hektar, men Glenn har 
redan planer på att utöka.

– Det roliga är att smaken 
förändras med jorden. Man 
kan få två olika smaker från 
ett fält. Om det blir drag 
planterar jag ett gärde på 3,5 
hektar till, säger Glenn Jo-
hansson. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Glenn Johansson har på gården Klypan i Sundals Ryr byggt upp en hum-
leodling med mer än tusen humleplantor. Det är stort sug efter svensk 
humle på bryggerimarknaden.

Humleodlingen på Klypan tar form och nästa år tas den första skörden. Plantorna är nedklippta nu på hösten.

Insekter gör jobb för miljoner
På kulturreservatet Åsne-
byn uppmärksammades 
nyttodjuren och det gamla 
odlingslandskapet när det 
var kulturarvsdag den 10 
september.
Dagen arrangerades av Hus-
hållningssällskapet Väst i 
samverkan med Nordals 
Hushållningsgille, Västarvet 
och Melleruds biodlarfören-
ing. 

Värdefullt arbete gratis
Den startade med en föreläs-

ning av hortonomen Stina 
Månsson som guidade besö-
karna på Åsnebyns nytto-
djursslinga omkring man-
gårdsbyggnaden. Hon 
berättade att i Sverige upp-
skattas värdet av pollinering 
i odlade grödor till cirka 300 
miljoner kronor. Ett jobb 
som insekterna gör gratis och 
som skulle bli oändligt om-
ständigt för människor att 
utföra. 

Höghus för nyttodjur
Betydelsen av en stenmur 

fick extra tyngd när Stina 
berättade att den kan liknas 
vid ett höghus för nyttodju-
ren. Muren värms upp av 
solen och erbjuder skydd för 
både fåglar och insekter och 
övervintringsmöjligheter för 
humlor. 

En enbuske strax intill gav 
exempel på att barrväxter är 
bra på att hysa spindlar. 
Spindlar är rovdjur och äter 
andra insekter, skadliga så-
dana, som bladlöss, rapsbag-
gar och jordloppor. De äter 
också nyttiga insekter, men i 

Stina Månsson föreläste om nyttodjuren. Exempel på vad som främjar dem finns att se i Åsnebyns kultur-
reservat.

Olika typer av insektshotell visades i Åsnebyn och man kunde själv lära 
sig att bygga dem. 

Förra hösten startade Glenn Johansson sitt företag 
Klypans humleodling och skogsvård. Han satte då 300 
humleplantor och har nu satt ytterligare  1 100 stycken. 
Nu ser man på långt håll att det är spännande saker på 
gång på gården.

– Nu har jag fått upp hela 
systemet, säger Glenn och 
kan belåtet blicka mot sin 
humleodling på Klypan. Lä-
get är perfekt, söderläge med 
skog på lagom avstånd som 
ger lä, men inte skuggar.

38 stolpar grova som tele-
fonstolpar sträcker sig sju 
meter upp i luften. De är 
nedgrävda 1,5 meter i mar-
ken och förankrade med 
härdade stålvajrar från top-
pen ner till marken. 700 
meter vajer har gått åt och 
mellan stolparnas toppar lö-
per 1 500 meter ståltråd och 
bildar ett stort rutnät. För att 
få ner stolparna i jorden an-
vändes en grävmaskin med 
ett jordborr.

– Jag barkade stolparna 
förra sommaren och impreg-
nerade dem med linolja. Vi 

kapade en dieseltank och 
ställde i sju-åtta åt gången. 
Sedan har jag penslat dem. 
Det gick åt 600 liter linolja 
till de 38 stolparna. Med att 
borra och få stolparna i mar-
ken har vi hållit på under 
våren och sommaren. Med 
detta har jag fått väldigt 
mycket hjälp av min kompis 
David Karlsson från Gälle-
näs, berättar Glenn.

Hulla och Korsta
Humle vill ha lätt jord och 
jordprover som lämnats in 
visade att jorden här på Kly-
pan passade perfekt. Humlen 
är planterad i rader och mel-
lan dessa ska det sås röd- och 
vitklöver, vitsenap, ängs-
svingel och honungsört som 
ska tillföra näring till jorden.

400 plantor av sorten Kor-

stort sett har de en positiv 
inverkan på odling. Det finns 
700 spindelarter i Sverige.

Stubbar är bra
Gamla stubbar ska man 
också vara rädd om. Den ger 
hem och skydd år många 
insekter. 1 000 olika arter av 
skalbaggar trivs gott i död 
ved och den vitryggiga hack-
spetten lever på insekter som 
lever på död ved. Att spara 
döda träd och gamla stubbar 
främjar mångfalden.

Humlor vaknar tidigt
Humlorna är duktiga polline-
rare och de som börjar jobba 
först på våren. De arbetar när 
det är fem grader varmt ute, 
vissa med långa tungor, an-
dra med kortare tungor, det 
finns 37 arter av humlor i 
Sverige. 

Humlehanar dör efter par-
ningen. Honan övervintrar i 
hålor i marken och man kan 
hjälpa dem genom att gräva 
ner en vanlig lerkruka i rabat-
ten, med hålet riktat snett 
uppåt så att det inte regnar in. 
Inne i krukan ska det vara 
halm eller rester av ett gam-
malt råttbo. Soligt läge är att 
föredra. 

För humlornas skull är det 

bra att tänka på att odla blom-
mor som blommar både ti-
digt och sent. Stina Månsson 
tipsade om att låta broccolin 
stå kvar ute i grönsakslandet. 
Den blommar först av alla 
grödor och kan vara livsvik-
tig för humlorna.

Viktiga gömställen
Fågelholkar och vedhögar 
skapar också skydd och göm-
ställen för fåglar och insek-
ter. 

Under dagen visades hur 
man själv kan bygga insekts-
hotell. De kan se ut på många 
olika sätt och ger rum åt fjä-
rilar, solitärbin, nyckelpigor 
och tvestjärtar. 

Tvestjärten är en baddare 
på att äta bladlöss och det är 
mycket gynnsamt att skapa 
ett bo för tvestjärtar i till ex-

empel äppelträd. En plast-
påse eller kruka med halm i 
hängs på en gren i trädet och 
tvestjärten får ett bo att vila i 
på dagen för att hela natten 
ägna sig åt att käka löss.

– En tvestjärt äter under sitt 
liv 25 000 bladlöss och får 50 
ungar som äter lika mycket. 
Det betyder 1 275 000 blad-
löss, berättade Stina.

Igelkott äter snigel
Stina pratade också varmt för 
att spara lövhögar åt igelkot-
ten. Hon varnade dock för att 
mata dem med mjölk eller 
saltad mat. Igelkotten har 
inga problem att själva hitta 
rätt föda, de äter bland annat 
sniglar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jord & Skog
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Tora Alfredsson Hopperud
berättar till bilder

Söndag 24 september kl. 18.00
Gestad bygdegård

Filmen är 45 minuter. Fika efter filmen. Inträde 60:-

Arrangör: Gestad bygdegårdsförening

Lördag 30 september kl. 11.00
Hos fam. Tore Berg, Simonstorp 700, 464 65 Brålanda, 070-582 31 23 

Plöjningstävlan Gestad Open  
Traktorklubben Dotorp arrangerar traktorpulling. Täckdikesplog Aashammar

Kicken Gustavson och Jan Ljungman visar hästplöjning

Servering                 Välkomna!  

DM Veteran-
traktorplöjning 

för O, P och S län

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

 - Idag onsdag kl 10.00
Start av ”På spåret” vid 
Elljusspåret.
- Fredag 22/9 kl 10.00 
Start av ”Känn ditt Dalsland” 
- Måndag 25/9 kl 10.00 
Vandring med Ingrid 
- Onsdag 27/9 kl 10.00 
Start av brodericirkeln 
- Fredag 29/9 kl 16.00 
Konsert i Musikskolans Aula 
Se separat annons! 

Frändefors kyrka 
Söndag 24 september kl. 11 

Familjegudstjänst
 Jubilatekören med musiker 
Sofia Berg, Lovisa Husberg 

Lennart Staaf
Kyrkfika

Välkomna!

Brålanda • Frändefors

Intressant liv på film
På söndag kväll kan den 
som vill följa en av Gestads 
äldsta invånare, 97-åriga 
Tora Alfredsson och hen-
nes intressanta liv på film 
i Gestad Bygdegård. 
Filmaren Jan G Andersson, 
Troneberg, Brålanda, har 
följt Tora Alfredsson och 
hennes en gång gömda flyk-
ting Kavian Ferdovsi. 

Tora berättar  till bilder om 
sin uppväxt i Norrland, hur 
kärleken förde henne till 
Dalsland, om att hjälpa miss-
brukare och gömma flyk-
tingar. Hon har funderingar 
om världen idag och är över-
tygad om att kärleksbudska-
pet är framtiden. Detta uti-
från hennes välgrundade 
gudstro med Jesus som 
världens frälsare.

Tora Alfredsson berättelse om sitt 
liv har blivit film.

Jan har även varit och fil-
mat Kavian i hans arbete med 
hemlösa i Stockholm.

Efter filmen finns det möj-
lighet att fika och kanske få 
en pratstund med Tora Al-
fredsson. Gestad bygde-
gårdsförening är arrangör.

 Marianne Karlsson   

Nu finns det rehab i Brålanda

Här känner fysioterapeuten Anna Kullberg på rörligheten i höfterna på 
Leif Oskarsson.

Lena Larsson, verksamhetschef på Medpro Clinic och fysioterapeuten 
Anna Kullberg på Brålanda vårdcentral.

Nu finns det rehab på Medpro Clinic Brålanda vårdcen-
tral. Fysioterapeuten Anna Kullberg finns på plats för 
patienterna två dagar i veckan.

Rehabverksamheten på 
vårdcentralen i Brålanda 
startade nu i september och 
innebär att fysioterapeuten 
Anna Kullberg, som annars 
är stationerad på Torpa vård-
central, tar emot patienter i 
Brålanda två dagar i veckan. 
Även en arbetsterapeut kom-
mer att vara här några dagar 
i veckan. 

– Detta har bemötts med 
mycket tacksamhet från pa-
tienterna som slipper åka till 

Vänersborg för att få hjälp, 
berättar Anna Kullberg.

Anna är ursprungligen från 
Nybro i Småland, hon gick 
sin utbildning i Linköping 
och tog examen 2016. Hon 
har sedan dess jobbat med 
norska och svenska reumati-
kerpatienter i Spanien och på 
sjukhus i Kalmar.

– Jag har alltid velat jobba 
i primärvården det är flest 
utmaningar där, en bredd 
som jag tycker är intressant. 

Jag trivs med variationen, 
säger Anna.

Här i Brålanda erbjuder 
hon ett inledande samtal, en 
undersökning och behand-
ling i form av egenträning.

– Muskulära besvär hänger 
samman med hur man rör sig, 
det gäller att hitta avslapp-
ning och rätt sätt att röra sig. 
Det finns ett litet träningsrum 
här där jag kan ge guidning 
så att man tränar rätt. Jag kan 
även göra triggerpunktsmas-
sage, säger Anna.

Medpro Clinic i Brålanda 
är med i VG-regionens sats-
ning på mer specialistvård 

ute på vårdcentralerna. För 
att få en tid på rehab i Brå-
landa behöver man inte vara 
listad här och man kan höra 
av sig själv, ingen remiss 
behövs. Verksamheten finns 
i vårdcentralens lokaler

– Vi är måna om patien-
terna här i Brålanda, säger 
Lena Larsson, verksamhets-
chef på Medpro Clinic.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Jul i Brålanda ny förening

Jul i Brålanda är namnet på 
den nybildade föreningen 
som startats för att hålla 
samman allt som sker i 
samband med julmark-
naden och tomtetåget i 
Brålanda. Tanken är att 
på sikt bredda och göra 
ett bra evenemang ännu 
bättre. Gamla och yngre 
krafter hjälps åt.
Som namnet säger ska den 
nybildade föreningen ordna 
kring julfirandet i Brålanda. 
Tillsammans med invånarna 
i dalslandsdelen av Väners-
borgs kommun och kommu-
nen kommer mycket att 

hända både av tradition och 
nyheter. 

På fredagskvällen blir det 
disco, lördagskvällen är vikt 
för hemvändare och fler 
idéer arbetas det med.

För att hela Brålanda ska 
synliggöras så hoppas man 
att alla tänder upp med ljus 
både ute och inne och kom-
mer ihåg att ta på sig tomte-
luvan.

– Vi samarbetar tätt med 
representanter från såväl fö-
retagarförening, Väners-
borgs kommuns olika delar 
och Lions. Tillsammans hop-
pas vi redan i år kunna pre-
sentera nyheter och vi upp-

daterar vår Facebooksida, 
säger Jeanette Rosenvold, 
nyvald ordförande.

– Men det finns plats för 
fler företagare, föreningar 
och privatpersoner att vara 
med på sitt unika sätt, och 
utveckla både sina egna idé-
er, tomtetåget och julmark-
naden. Det uppmanar vi dem 
till. Vi vet också att tomtetå-
get imponerar och bidrar till 
både Brålanda-anda, stolthet 
och attraktivitet för bygden, 
säger Linus Stenmark, Lions 
Club.

Jul i Brålandas styrelse 
består av Jeanette Rosen-
vold, ordförande, Lennart 

Malm, kassör, Carina Land-
ström, Kent Svensson, Mari-
anne Larsson, ledamöter. 

Marita Westlund och Lis-
bet Tell, ersättare. Lars 
Karlsson utsågs till mentor 
för styrelsen. Adjungerade 
till styrelsen är Linus Sten-
mark, Christer Waldemar-
son, Ulf Eriksson samt en 
från Brålanda företagarför-
ening.

Fyra arbetsgrupper kom-
mer att arbeta med  tomtetåg, 
julmarknad, julhelg, spons-
ring och marknadsföring.

 Marianne Karlsson

 Föreningen samarbetar tätt med representanter från såväl företagarförening, Vänersborgs kommuns olika delar och Lions, här vid första styrelse/
arbetsgruppsmötet i Sinnenas hus. Från vänster Sittande  Alf Andersson, Marita Westlund, Marianne Larsson, Lennart Malm, Jeanette Rosenvold, 
ordförande, och Carina Landström. Stående Christina Milén Jacobsson, Lars Karlsson, Linus Stenmark, Christel Thuresson, Dennis Carlsson, 
Roger Skoog.

Du som är 65+ inbjudes till

Höstkonsert
i Musikskolans Aula, Brålanda

fredag 29 sept. kl. 16.00
Mingel och underhållning med Låtmixarna, Ukulelelirar-

na, Bina och Gustav samt Sundals Ryrs kyrkokör
Vid behov av skjuts ring 313 13

(mån-torsdag kl. 10.00-12.00)

Välkomna till en trivsam afton!
Konserten är ett samverkansprojekt med stöd  
från stiftelsen Dagny o Sven-Erik Johanssons  
fond samt Studieförbundet Vuxenskolan
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roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken, 
även transport- och husbilar

AC Reparationer • Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Deltagandet ökade
Söndagens kyrkoval 
lockade på sina håll fler 
röstande. Högre procent 
än förra valet röstade i 
Gestad församlingshem.
När det närmade sig stäng-
ningsdags hade cirka 26 
procent av de röstberättiga i 
Gestad församling röstat.

– Av 482 röstberättiga har 
drygt 120 röstat, en ökning 
med tre procent, säger Gun-
nel Danielsson, ordförande 
valdistrikt Gestad.

Valdistriktets vice ordfö-
rande Barbro Fridell delar ut 
tre valkuvert till den röstbe-
rättigade. När de stoppat i 
valsedeln går de till bordet 

där valförrättare Berit Ja-
cobsson prickar av i röstläng-
den och valförrättare Carina 
Larsson stoppar i valurnan. 
Gul för kyrkomötet, rosa för 
stiftsfullmäktige och vit för 
kyrkofullmäktige.

– Det har varit väldigt god 
stämning och folk har haft tid 
att sitta ner och prata och 
dricka kaffe, som försam-
lingen bjuder på, säger Ca-
rina Larsson.

Klockan 20 stängdes val-
lokalen. De sex valansvariga, 
inklusive, Bendit och Allan 
Sahlbom, räknar rösterna. 
Valsedlarna körs sedan till 
Brålanda pastorats lokal. 

Därifrån fraktas de till Stift-
skansliet i Karlstad.

Kyrkofullmäktige
Preliminärt valresultat Brå-
landa pastorat där Gestad 
församling ingår: Borgerligt 
alternativ 13,22 procent, 
Centerpartiet 58.70 procent, 
Kristdemokrater i Svenska 
kyrkan 28.08 procent. Frän-
defors församling: Arbetar-
partiet-Socialdemokraterna 
18.35  procent, Centerpartiet 
55.35 procent, Frändefors 
alternativ i Frändefors för-
samling 26.30 procent 

Källa: svenskakyrkan.se  
Marianne Karlsson

Barbro Fridell, vice ordförande i valdistrikt Gestad ger valkuvert till Katarina H Johansson. Valförrättarna 
Carina Larsson och Berit Jacobsson i bakgrunden.

120 barn på läger 

Barnen lagade maten och det bjöds på goda soppor med mycket mo-
rötter i.

För 41:a året anordnade 
Friluftsfrämjandet Mun-
kalufsen, ett läger för barn 
mellan 10-14 år i Västra 
Götaland.
Det var 120 barn och ledare 
från Partille, Mölndal, Sköv-
de, Lidköping, Falköping 
och Kinnekulle som samla-
des vid Skidans Hus på Gra-
nan. Det var nämligen Luf-
sargruppen i Sundals Ryr, 
Vänersborgs lokalavdelning 
som bjöd in i år.

Den första Munkalufsen 
anordnades i Skara 1976 och 
barnen vandrade då längs 
den led som munkarna vand-
rade i Varnhem under medel-
tiden och så fick lägret sitt 
namn. 

Sundals-Ryr värd
Nu har arrangemanget vand-
rat runt i Västra Götaland och 
i år var det Sundals Ryrs 
Lufsargrupp som bjöd in. 
Hajken började med närpro-

ducerade bullar och mjölk 
för att alla skulle orka med 
tipspromenad som handlade 
om Dalsland naturligtvis. 

Några byggde vindskydd 
att sova under, men de flesta 
bodde i tält. Alla deltagare 
hade med varsin ingrediens 
som barnen sedan fick an-
vända för att laga dagens 
lunch. Riktigt goda soppor 
bjöds det på med mycket 
morötter i!

Prova på 
På eftermiddagen delades 
barnen in i grupper och fick 
prova på mountainbike som 
introducerades av SK Gra-
nan. Paracord (överlevnads-
armband) tillverkades med 
hjälp av en knopexpert, Ro-
bert Flisberg, från Oskars-
hamn. Oscar Örn från Färge-
landa visade barnen 
naturparkour-hur man rör sig 
smidigt i naturen. Att tälja 
och använda yxa var en sta-
tion samt första hjälpen. 

När mörkret hade lagt sig 
var det dags för mörkerpro-
menad, mysigt och läskigt. 

Söndagen inleddes med 
frukost, nybakat bröd över 
öppen eld samt en gemensam 
vandring till Bustugegrottan. 
Stafettpinnen vandrar nu vi-
dare och nästa år är det Möln-
dal som bjuder in till Munka-
lufsen 2018. 

Susanne Broberg, SK Granan

Vandring i markernas historia
På Hushållningssällska-
pets gård i Åsnebyn har 
tiden stått stilla sedan 
mitten av 1900-talet. Mar-
kerna till gården vittnar 
om gamla tiders lantbruk 
och under europeiska kul-
turarvsdagen som smyg-
startade Arenaveckan fick 
besökarna en vandring i 
marker som har historia 
att berätta. 
Gården är från 1830 och är 
ett hus typiskt för den tiden. 
Rejäla två våningar vittnar 
om att folk hade det bra. Det 
var havrerusch i Dalsland 
och många bönder tjänade på 
exporten till bland annat 
England som behövde havre 
till alla sina hästar.

Här i markerna finns spår 
efter gamla tiders slåtter-
ängar, här finns åkertegar där 
man ser hur åkrar såg ut på 
1700- och 1800-talet. Den 
mängd hö marken gav av-
gjorde hur mycket djur man 
kunde hålla på gården. Antal 
djur avgjorde i sin tur hur 
mycket gödsel som kunde 

spridas på åkern. Uttrycket 
”äng är åkers moder” kom-
mer därifrån.

De som guidade i landska-
pet under kulturarvsdagen 
var antikvarien Marie Oden-
bring Widmark och biologen 
Leif Lithander från Västar-
vet. 

De berättade om gamla 
former av jordbruk och att 
det öppna landskapet faktiskt 
fanns på plats innan bonden. 
Uroxar betade landskapen 
och höll undan träd. Sedan 
kom bonden och använde sig 
av ängarna. Sedan kom oljan 
och konstgödningen och 
bonden kunde bruka hur 
mycket åker som helst och 
blev till slut ett hot mot den 
biologiska mångfalden.

– Det första djuret män-
niskan tämjde var vargen 
som idag är en hund. Den 
gjorde oss till bättre jägare, 
sade Leif Lithander som 
hade det stora perspektivet 
på den historia som format 
landskapet. 

Vandringen gick förbi sjön 

Kolungen, över ängen med 
det sträva gräset ”stagg” och 
veketåg som användes till att 
göra vekar till oljelampan av, 
som namnet säger. 

Framme vid domarringen 
skingrades uppfattningen att 
det hölls någon sorts ting el-
ler samråd här för länge se-
dan, nej, det är en gravform 
från järnåldern och tankarna 
gick vidare till digerdöden 
som härjade här på 1300-ta-
let.

– På grund av den finns det 
så många ställen som heter 
Ödegården. När en hel familj 
dukat under för sjukdomen 
delades skiften ut till gårdar 
omkring och husen blev stå-
ende öde, berättade Marie 
Odenbring.

Det finns spännande histo-
ria att läsa ur landskapet 
omkring oss och ur kartor 
från olika tider. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En vandring genom det gamla odlingslandskapet intresserade många under kulturavsdagen. Antikvarien Marie 
Odenbring och biologen Leif Lithander från Västarvet guidade.
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NYA SWIFT 
LANSERINGSERBJUDANDE*

FRÅN

129.900:-
ORD. PRIS FRÅN 139.900:-

INKL. AUTOBROMS
ADAPTIV FARTHÅLLARE

BACKKAMERA M. M.

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-4,9 l/100 km. CO2 90-110 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti 
mot genomrostning. *Vid tecknande av order t. o. m. 31/10 2017. Gäller endast nya Swift 1.2 och 1.2 CVT och kan ej kombineras med andra 

rabatter eller erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad.

PREMIÄR FÖR 
NYA SWIFT!
ÖPPET HUS 23–24 SEPTEMBER
Välkommen att testa 
testvinnaren nya Swift.

Premiär-
erbjudande
Vi bjuder på 

första servicen

Värde ca 2.300:-  
Gäller t.o.m. 30/9

Välkommen önskar Rune Persson, 0530-360 08

Uddevallavägen 6
668 40 Bäckefors
Tel. 0530-360 08

Helgöppet:
Lördag 10-14
Söndag 11-14

Välbesökt när kolmilan Ulla tändes

Här gräddades det kolbullar i massor. Från vänster: Eva Dahl, Margareta Karlsson, Inger Larsson och Anita 
Andersson.

I söndags samlades många 
i skogen bakom bygdegår-
den i Källhult. Det var dags 
för högtidlig tändning 
av kolmilan, som ska stå 
och brinna under ett par 
veckor.
Kolmilan består av 39 kubik-
meter ved och föreningen 
hoppas kunna utvinna unge-
fär hälften i kol. Vid en höst-
basar den 14 november ska 
kolet säljas.

Lisa Niklasson, Dalskogs 
bygdegårdsförenings ordfö-
rande, hälsade alla välkom-
na. 

– Det är två år sedan vi 

byggde en kolmila här, så nu 
satsar vi på att detta som en 
tradition. Det är viktigt att 
bevara kunskapen. Mellan 
25-30 personer har varit med 
och byggt milan som kom-
mer att vara igång i två 
veckor. Den 11 november 
rivs hon, för milan är alltid 
en hon som en hyllning till 
alla driftiga kvinnor i byg-
den, förklarade Lisa.

Milan heter Ulla
Lite senare avslöjades nam-
net, som var Ulla. Årets mila 
är uppkallad efter eldsjälen 
Ulla Eriksson, Trollungebyn, 

som lagt ner massor av ide-
ellt arbete i föreningen.

Kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson höll en kort andakt 
som avslutades med sången 
”Oh store Gud”.

Därefter övertog Morgan 
E Andersson mikrofonen. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande framhöll vikten av att 
visa upp kommunens natur- 
och kulturutbud under Are-
naveckan, en satsning från 
Västarvet.

– Ni är landsbygdens hjäl-
tar. Dalskogs bygdegårdsför-
ening gör det bättre för alla 
häromkring. Er kraft och 

engagemang skapar stolthet 
och framtidstro, sade han.

Ett sätt att få en glimt av 
dåtiden är ju faktiskt att 
värma en kolmila. ”Ulla” 
kommer att passas dygnet 
runt under de veckor hon 
brinner.

Ansvariga för den högtid-
liga tändningen var kolar-
mästarna Görgen Eriksson 
och Helena Sellering.

Ett ypperligt tillfälle att se 
milan igång är att besöka 
Skogens Veteraner på lördag 
23 augusti.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Milan ”Ulla” uppkallades efter Ulla Eriksson, Trollungebyn (till vänster). 
Till höger står Lisa Niklasson, ordförande i Dalskogs bygdegårdsförening.

Kolarmästarna Görgen Eriksson och Helena Sellering skötte själva tändningen av ”Ulla”.

Fin utmärkelse till 
Jörgen Svensson

Jörgen Svensson, mu-
seichef på Dalslands 
konstmuseum i Upperud 
tilldelas utmärkelsen 
Årets alumn av Karlstad 
universitet.
Tidigare studenter vid Karl-
stads universitet som använt 
sin utbildning på ett inspire-
rande sätt, har spännande 
karriärer och är goda förebil-
der för universitetets studen-
ter hedras med utmärkelsen 
Årets alumner. 

Jörgen Svensson, idag mu-
seichef på Dalslands konst-
museum, har en filosofie 
kandidatexamen med socio-
logi som huvudämne från 
Karlstads universitet, en ut-
bildning som han upplever 
har varit till stor hjälp i kar-
riären trots att han aldrig har 
arbetat som beteendevetare. 
Jörgen har en lång erfarenhet 
i kulturbranschen, han har 
bland annat varit rådgivare åt 
dåvarande kulturminister 
Margot Wallström, professor 
vid Konsthögskolan Valand i 
Göteborg och vid Konstaka-
demin Trondheim.

– Jag känner mig hedrad att 
få utmärkelsen, men jag 
måste säga att jag blev lite 
överraskad när jag fick sam-

Jörgen Svensson, museichef på Dalslands konstmuseum.

talet från alumnansvarig Xi-
mena Daramond. Jag har ta-
git med mig otroligt mycket 
från min utbildning vid 
Karlstads universitet, den 
har varit till stor nytta i mitt 
konstnärskap. För mig ligger 
intresset i att skapa dialog 
med publiken, där har min 
utbildning i sociologi varit 
till stor nytta, säger Jörgen 
Svensson.

Visionär
”Årets alumn Jörgen Svens-
son är visionären som skapat 
djärva och stilbildande 
konstprojekt i samhällsrum-

met. I sitt konstnärskap och i 
sina värv som professor, 
curator, kulturpolitisk rådgi-
vare och museichef analyse-
rar han med humor och allvar 
både mellanmänskliga rela-
tioner och de strukturer i 
vilka vi människor verkar”.

Årets alumner hedras vid 
en särskild ceremoni den 22 
september. Ordet alumn 
kommer från latinets alu-
mins, som betyder lärjunge 
eller skyddsling. Idag an-
vänds order i just betydelsen 
tidigare student vid universi-
tet eller högskola.
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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

Byggnadsvårdsdag inledde Arenaveckan
Som inledning på Are-
naveckan arrangerades 
i lördags en byggnads-
vårdsdag i Dals Rostock 
på initiativ av Kroppe-
fjälls Hembygdsförening 
och föreningen Hållbara 
Hem. Här fick man inte 
bara möta flera skickliga 
hantverkare utan på plats 
fanns också Hampus Win-
roth, byggnadsantikvarie 
från Västarvet.
Hampus Winroth kunde be-
rätta om hur man vårdar 
gamla hus. På Västarvet har 
man kunskap om K-märkta 
hus. Man kan bland mycket 
annat också erbjuda kurser i 
praktisk byggnadsvård och 
rådgivning. Här görs också 
byggnadsinventeringar och 
besiktningar.

Lerklining
Tilmann Hasselhorn, ur-
sprungligen från Tyskland, 
men numera boende i Dals 
Rostock, renoverar det före 
detta Betelkapellet och vi-
sade och informerade om 
lerklining samt även kakel-
ugnsmakeri. 

Kerstin Ljungqvist visar Ingemar Linde olika målningstekniker

Här visar Sven Sillén hur det går till att restaurera ett gammalt fönster.

 Ingemar Andersson i full färd med sitt lilla skiffertak

Bertil Landegren ville veta mer om lerklining även här hade Tilmann 
Hasselhorn informationen,  både i ord och bild. 

Han menade att tvärsemot 
vad många kanske tror, så är 
lerklining ett högst modernt 
material att använda vid re-
novering och byggnation av 
hus. Det är lätt att arbeta med 
och håller hög luftfuktighet, 
vilket i många sammanhang 
är bra. Han påpekade att alla 
kan arbeta med leran och om 
man är osäker så finns det 
alltid möjlighet att gå med i 
en Workshop. 

Alldeles invid Tilmann på 
verandan till museet stod 
också Sven Sillén från Frän-
defors och visade hur det går 
till att renovera gamla fönster.

Färg och måleri
I Kerstin Ljungqvists ateljé 
träffade man förutom Ker-
stin själv även Christina 
Nordström Järpedal som in-
formerade om färg och mål-
ningstekniker. 

Här kunde man få mer 
kunskap om kalkfärg, linol-
jefärg, slamfärg, roslagsma-
hogny samt äggtempera och 
dess kvalitéer. Christina 
hade också med sig olika 
färgprover och visade hur 
hon gör och tänker vid olika 
färgsättningar.

Skiffer
Utanför ateljén stod Ingemar 
Andersson från Dalskog, 
som för dagen höll på med att 
lägga ett ”skiffertak” på en 
informationstavla. Dock var 
han lite bekymrad om han 
skulle hinna bli klar med ta-
ket under dagen, då det var 
många som kom fram till 
honom med frågor och fun-
deringar. Han fick informera 
om skiffer och skifferlägg-
ning både på svenska och 
engelska. 

Under 1700 och 1800 talet 
blomstrade skifferindustrin i 
Gunnarsnäs och Dalskog. I 
museet finns en utställning 
om denna epok. Det finns 
också en promenadslinga 
man kan gå vid Skiffertjärn 
och då se de gamla brotten.

För övrigt var det en ge-
mytlig dag i och kring 
Brunnsparken där det också 
gick att få en kopp kaffe om 
man så ville. 

Ing-Marie Norrman 

Bakgrunden till Dunkirk

Minnessaker från Dunkirk, hjälmen och satt på en brittisk soldat.

Många har sett filmen 
Dunkirk, som handlar 
om den fantastiska rädd-
ningsaktionen under 
andra världskriget av 
allierade över Engelska 
kanalen undan tyskarna. 
Jean-Pierre Schellekens gäs-
tade biblioteket förra tisda-
gen för att berätta om sina 
minnen och svara på frågor. 

– Jag vill berätta om den 
historiska bakgrunden. Dess-
utom står jag här för att min-
nas och hedra de veteraner 
som offrade allt för Europas 
frihet, säger Jean-Pierre.

Han var med och grundade 
den nationella belgiska min-
neskommittén  vars syfte är 
att hjälpa krigsveteraner.

– Belgien har tagit väl hand 
om dem. Vi har arrangerat 
konferenser i många olika 
länder. Man måste minnas 
vad som hände, snart finns 
inga kvar i livet som kommer 
ihåg, konstaterar han.

Jean-Pierre deltog inte 
själv i andra världskriget, han 
vara bara ett barn då. Men han 
bär på många hemska minnen 
från uppväxten i Antwerpen 
under kriget.

– Under många år var jag 
vän med många som var med 
vid räddningen i Dunkirk. 
Idag är nästan alla döda. Jag 
vill dela med mig av all den 
vänskap och den kunskap jag 
fått av Dunkirkveteraner, sä-
ger han.

FAKTA
Filmen Dunkirk är berättelsen 
om de hundratusentals brittiska 
och allierade trupper som blir 
invaderade och omringade på 
stranden vid Dunkerque (Dun-
kirk) av fientliga styrkor under 
andra världskriget. Här skedde 
en av krigshistoriens mest dra-
matiska räddningsaktioner, 
evakueringen av hundratusen-
tals allierade soldater över 
Engelska kanalen, undan fram-
ryckande tyska styrkor.

Filmen har Jean-Pierre 
sett. Han konstaterar att fil-
men var absolut korrekt, men 
det som skedde var så enormt 
att det inte går att visa allt.

– De visade inte tillräcklig 
av de brittiska och franska 
trupper som omringade 
stranden för att försvara den. 
Många blev tillfångatagna 
och dödade. Filmen visade 
bara de som blev omringade 
under tio dagar, säger Jean-
Pierre.

Det var inte enbart brittiska 
båtar som korsade kanalen 
för att rädda allierade, det 
kom även båtar från Belgien.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Lyckad premiär för dagverksamhet

Yvonne Blom och Sigvard Jansson kommer cyklande på cykeln, en riktig höjdare enligt Sigvard som njuter varenda sekund av turen.
Lokalerna ligger i källaren på 
Kroppefjällshemmet. Här 
finns ett litet kök med mat-
bord, ett fräscht rum med 
soffa och fåtölj dit det snart 
även kommer en TV samt ett 
vilorum med två sängar.

– Vi har haft dagverksam-
het en dag i veckan mellan 
klockan tio och tre, men ny-
ligen utökade vi till två dagar 
i veckan; tisdagar och torsda-
gar, berättar Yvonne Blom, 
som blev klar i juni med sin 
demensspecialiserade un-
dersköterskeutbildning.

Personalstyrkan består 
även av Maria Jarl, under-
sköterska med demensut-
bildning. Övriga dagar arbe-
tar Maria på 
Kroppefjällshemmet, medan 
Yvonne arbetar på Hemvår-
den Skållerud.

De vistas mycket utomhus 
när vädret varit vackert, 

bland annat intogs lunchen 
utomhus tills för bara några 
veckor sedan. Lunchen kom-
mer från Karolinerskolans 
kök, men planer finns på att 
laga den på plats ibland i 
framtiden.

– Vi fiskar i tjärnet, prome-
nerar i den vackra naturen 
och cyklar med vår dubbel-
cykel som även har en elmo-
tor. Den är otroligt populär, 
säger Maria.

De för även många samtal 
och diskuterar kring olika 
ämnen, spelar spel, har hög-
läsning, tittar i böcker och 
lyssnar mycket på musik.

Hobbyrum på gång
– Det ska även bli ett hob-
byrum här, kanske med väv-
stol, en motor, snickarbänk, 
och ett staffli om det finns 
någon som vill måla. Allt 
hänger på deras intressen. 

Karl Einar Johansson sitter fastspänd och klar i väntan på att Maria Jarl 
ska kliva på elcykeln. Fast lite fortare kunde det gå tycker den före detta 
tävlingscyklisten.

Samling runt fikabordet. Från vänster: Frida Nord, praktikant från gymnasiet, Sigvard Jansson, Karl Einar 
Johansson, Maria Jarl, undersköterska med demensutbildning, Yvonne Blom, demensspecialiserad under-
sköterska och Ingmar Karlsson.

Trådräknarnas nya bok är här
Föreningen Trådräknarna 
Nordals Härad har kom-
mit ut med sin tredje bok. 
Titeln är ”Färgglatt-nya 
vävar” och innehåller 
mönsterskatter ur det ma-
terial som inte fick plats i 
föreningens två tidigare 
verk.
De två tidigare böckerna 
Räknade trådar-nya vävar 

(2008) och Amandas möns-
ter-nya vävar (2011) har varit 
minst sagt uppskattade bland 
vävare i Sverige och ute i 
världen, de har sålts till Ja-
pan, USA och till flera länder 
i Europa. Efterfrågan på fler 
böcker och mönster har varit 
stor.

– De senaste tre åren har vi 
funderat på saken och för ett 

år sedan bestämde vi oss och 
satte igång, säger Elsy Bråt-
sjö Nilsson som är ordfö-
rande i föreningen.

Lokala mönsterskatter
Den nya boken innehåller 
mönster både ur Amanda 
Johanssons mönsterskatt och 
ur ytterligare en handskriven 
mönsterbok från 1800-talet 

Föreningen Trådräknarna, Ulla och Åke Lindblom, Elsy Bråtsjö Nilsson i bakre raden. Främst sitter Harriet 
Andersson och Siv Hjalmarsson Nordgren.

skriven av  Ann-Sofie Isaks-
son från Ör. Både hon och 
Amanda var väverskor som 
gått sin utbildning på Ellenö 
skola i Färgelanda. Boken 
innehåller även mönster som 
tillkommit efter trådräknar-
nas textilinventering, ett ar-
bete som pågått i många år.

– Vi har fått in mycket 
material från människor här 
i bygden. Vi har också varit 
ute på gårdar inom Nordals 
Härad och på muséer i trak-
ten och fått se mycket fint, 
säger Elsy.

De egna hemmen och lin-
neskåpen har också invente-
rats och visat sig innehålla 
textila fynd. Mönster från 
både näsdukar, handdukar 
och tyger har fått ett nytt liv 
genom trådräknarnas arbete. 

En kulturgärning
Trådräknarna i Nordals Hä-
rad fick Melleruds kommuns 
kulturpris 2014. De ska delta 
på VÄV-mässan i Växjö nu i 
dagarna och är inbjudna till 
bokmässan i Göteborg för att 
presentera sin senaste bok. 
De ska även ha en utställning 

på biblioteket i Melle-
rud under tre veckor i 
april och maj nästa år.

Arbetet med den se-
naste boken, som lik-
som de tidigare är utgi-
ven på eget förlag, har 
varit lika intensivt som 
med de tidigare och 
författarna understry-
ker att den är helt och 
hållet lokalproduce-
rad. Även tryckeriet 
finns i Mellerud och 
förtjänar en speciell 
eloge säger de. 

”Färgglatt-nya vävar” 
säljs direkt av trådräknarna 
efter beställning på telefon 
eller mail. 

Strålande recensioner
Boken har fått fina recensio-
ner. I tidskriften Vävmagasi-
net, Skandinaviens enda 
specialtidskrift för handväv-
ning skriver redaktören Tina 
Ignell bland annat:  

” Ett avsnitt i boken hand-
lar om att arbeta med detalj- 
och partimönster. Det tillför 
det övriga innehållet mycket 
att det utöver vävbeskriv-

ningar även är avsnitt med 
vävteori. Det gör att boken 
lämpar sig väl som kurslit-
teratur... ”Man får följa trå-
den från äldre vävnad till en 
ny komposition. Förhopp-
ningsvis kommer boken in-
spirera fler att som trådräk-
narna titta på vävar, räkna 
trådar, tänka nya material 
och nya användningsområ-
den. Det kommer föra väv-
ningen framåt”.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Trådräknarnas tredje bok är här 
och har fått strålande recensioner.

I slutet av juni startade Melleruds kommun upp dag-
verksamhet på Kroppefjällshemmet för personer som 
fortfarande bor kvar i hemmet. Behovet har funnits 
länge och nu finns möjligheten till avlastning för första 
gången.

Det är viktigt med kravlösa 
aktiviteter, att vi inte lägger 
ribban för högt. Som perso-
nal måste man vara lugn och 
inte stressa, utan bara vara, 
menar Yvonne.

Personalen bakar ofta och 
fyller på frysen inför fika-
stunderna. Det doftar under-
bart i köket när Melleruds 
Nyheter är på besök, nygräd-
dade tekakor bjuds runt till-
sammans med bullar, och 
sockerkaka.

De tre männen som finns 
på plats denna dag låter sig 
väl smaka.

– Vi kan ta emot fem-sex 
personer, det får inte plats fler 
i den här lokalen eftersom vi 
inte kan vara ute så mycket 
vintertid, säger Yvonne.

Hon upplever att verksam-

heten fungerar mycket bra, 
allt har tagits emot väldigt 
positivt.

– Vi har väntat i många år 
på det här, behovet har fun-

nits länge. Vi träffar bistånd-
senheten en gång i månaden 
och uppdaterar läget, då är 
också vår demenssjuksköter-
ska Charina Dagström med. 

Teamarbete är viktigt, po-
ängterar Yvonne.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Fasta situationer 
sänkte Brålanda

FOTBOLL 
Brålanda har säkrat kon-
traktet i division 5 men 
hade hoppats på att av-
sluta de sista matcherna 
på ett snyggt sätt. Borta 
mot Tösse blev det inte 
alls som tränaren Ronny 
Fredriksson tänkt.
– Det är första gången jag 
varit arg och blivit besviken 
efter en match. Tyckte inte 
killarna gjorde jobbet riktigt, 
berättar Fredriksson.

Brålanda hamnade i under-
läge redan efter sex minuter 
då Tösse pressade Brålandas 
försvarare som tvingades slå 
ett hemåtpass. Det blev för 
kort, vilket Tösses Andreas 
Jonsson utnyttjade.

Tösseledning stod sig till 
efter paus, då Brålandas 
Marcus Hermansson kunde 
kvittera till 1-1 med ett skott 
utifrån straffområdet.

– Vi kvitterar men släpper 
in mål på fast situation nästan 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Brålanda IF

3-2 (1-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
6’ 1-0 Andreas Jonsson
53’ 1-1 Marcus Hermansson
60’ 2-1 Johan Moberg
74’ 2-2 Erik Aronsson
85’ 3-2 Jacob Gård

direkt, en frispark från långt 
håll som Tösse kan slå in, 
berättar Fredriksson.

Trots att Brålandas skyt-
tekung Erik Aronsson nickar 
2-2-målet skulle det bli 
Tösse som drog det längsta 
strået, med en nick på fri-
spark i den 85:e minuten.

– Vi släpper inte in några 
spelmål. Men trots att vi har 
haft en bättre höst så är 
matcherna mot Fengersfors 
och Tösse inte bra, tycker 
tränaren Ronny Fredriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ÅIF:s vändning
kom helt av sig

FOTBOLL 
Åsebro låg under med 4-1 
i hemmamatchen på Dals-
lands Sparbanks Arena 
mot Ellenö IK. Men i slut-
minuterna hade Åsebro 
gjort 4-4 och tre poäng 
var nära, då gjorde Ellenö 
istället 5-4 på matchens 
sista spark.
Många trodde att Åsebro 
skulle fullborda vändningen 
och sätta 5-4 på Ellenö efter 
en stark upphämtning i slutet 
av den andra halvleken. I 
paus ledde gästerna med 2-1 
men utökade i andra till 4-1 
med två mål i tät följd. 

Med 20 minuter kvar satte 
Benjamin Grimheden 2-4 
och Andreas Jansson reduce-
rade på nytt tio minuter se-
nare med huvudet.

Trots att Martin Scherdin 
fick syna det röda kortet i den 
90:e minuten, kom kvitte-
ringen till 4-4 genom Benja-
min Grimheden. Med mat-
churet på 93 och ett Ellenö i 
brygga, så blev det ett miss-
förstånd mellan Åsebros 
målvakt och mittförsvar, 
vilket tillät Ellenö göra 4-5 
på avsparken istället för Åse-
bro.

– Det blev tvärt om där, 
missförstånd mellan målvakt 
och mittback. Synd när vi gör 
en så grym upphämtning, 
berättar assisterande träna-
ren Per Aronsson efter 
matchen.

Enkla mål
– I hela matchen släpper vi in 

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Ellenö IK

4-5 (1-2)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
15’ 0-1 Pontus Larsson
19’ 0-2 Mohammed Abdulhalim
30’ 1-2 Fredrik Grenander (Straff)
55’ 1-3 Linus Karlsson
58’ 1-4 Sebastian Angmyr
70’ 2-4 Benjamin Grimheden
78’ 3-4 Andreas Jansson
93’ 4-4 Benjamin Grimheden
93’ 4-5 Sebastian Angmyr

riktiga skitmål, alldeles för 
enkla mål. Ett mål nickades 
i ryggen på en back. Ett annat 
rullade på en fot och in i mål. 
Sedan har vi både ribbträff 
och en stolpträff.  Men vi 
spelar bra och skapar chan-
ser, säkert tio stycken mål-
chanser som vi borde sätta, 
berättar Aronsson.

Åsebro var det spelförande 
laget på konstgräset, men 
som hela säsongen sett ut, så 
har defensiven svajat även 
denna säsong. 

– Vi har ändrat mycket, 
nästan nytt mittbackspar i 
varje match på grund av ska-
dor, resor med mera. Vi ägde 
mycket boll men vad hjälper 
det när vi inte gör målen. Vi 
får bygga vidare och ta med 
oss det som är bra. Bengts-
fors ska få en tuff match, vi 
vill avsluta snyggt de sista 
två matcherna, berättade 
Åsebros assisterande coach 
Per Aronsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORTEn heldag med Amerikatema

Konstnären Sture Eklund från Trollhättan har målat av Carl Oscar Borg. 
Uppdraget fick han 2010 i samband med en studiecirkel om Borg.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Här illustreras  med text och 
bilder Borgs spännande liv 
som konstnär i Sverige och 
USA. Inte bara indianer visas 
med fotografier av tavlor, 
utan även motiv från Sverige 
och framför allt Dalsland. 

I Tingssalen kunde man 
något senare höra Håkan 
Hultman berätta om Borg 
med illustration av bilder 
visade på den förnämliga 
anläggningen med fem TV-
skärmar. 

Därefter tog medlemmar 
av Dalslands skrivarfören-
ings mellerudsgrupp över 
och läste berättelser ur de 
böcker de varit med om att 
ge ut. Det var Lilian Perme, 

Kerstin Jägerholt, Britt Jör-
näs och Bertil Landegren 
som gav prov på det skri-
vande som ständigt pågår hos 
dessa författare. 

Slutligen berättade bebyg-
gelseantikvarien vid Västar-
vet, Marie Odenbring Wid-
mark, om amerikainspirerade 
byggnader och visade med 
intressanta bilder hur åter-
vändande emigranter påver-
kat byggnadsstilen, framför 
allt på bostadshus, men även 
på ladugårdar. 

Arrangörerna var överens 
om att det var en lyckad dag, 
även om man som alltid öns-
kar fler besökare. Man räknar 
med att ett trettiotal besökte 

Bertil Larsson klippte bandet och invigde utställningen om Carl Oscar 
Borg på Melleruds museum.

Marie Odenbring Widmark, be-
byggelseantikvarie vid Västarvet.

delar av programmet. Ut-
ställningen om Borg kom-
mer dock att finnas kvar un-
der lång tid framöver. 

De som missade denna 
dagen har många tillfällen att 
få en inblick i den grinstad-
födde bildkonstnärens liv.

Fotnot: Amerikadagen 
var en del av Arenaveckans 
program.

Musik flödade på Västerråda

Three Quarters, som består av tre medlemmar i SA:LAMI, spelade akustisk countrymusik.

I söndags bjöds det på musik 
i motorklubbens lokal på 
Västerråda. Detta var  en del 
i Arenaveckans digra pro-
gram. På scenen kunde man 
se Katarina Kjörling & 
Smooth Jazz Quartet, lined-
ansarna i Weeonline, Three 
Quarters och Rockey Moun-
tains Squaredancers. 

Caféet höll öppet för den 
som ville ta en fika i mysig 
miljö.

Susanne Emanuelsson

Man fick sin bil nedklottrad

Bilens förarsida blev nedklottrad av en yngling förra tisdagseftermid-
dagen på Närhälsans parkering.

Förra tisdagseftermid-
dagen klockan 13.40 in-
träffad en trist händelse 
utanför Närhälsan.
En man som skulle besöka 
Närhälsan ställde sin bil på 
läkarmottagningens parke-
ring. Han såg tre killar vid 
sidan av vägen, men tänkte 
inte mer på det då han hade 
en tid att passa hos läkaren.

I trappan upp till Närhälsan 
råkade han titta ut och fick se 
en av de tre killarna gå runt 
hans bil och huka sig ner vid 
sidan av den. Mannen fattade 
misstankar och rusade ut. 
Det visade sig att ynglingen 

sprayat blå färg på ena sidan 
av bilen plus skrivit ”Bög 
jävel” samt  ”Lär dig köra” 
med svart penna.

– Jag blev vansinnig och 
vrålade högt för att uppmärk-
samma omgivningen på vad 
som hänt. Alla tre försvann 
springande upp mot Köp-
mantorget. Det är väldigt 
frustrerande, berättar ägaren 
till bilen.

Signalemantet på gär-
ningsmannen: 15-17-årsål-
dern, ljust hår, basketkeps 
och gråaktig jacka.

Händelsen är polisanmäld.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Söndagens Amerikadag på muséet inleddes med att 
Bertil Larsson, Dals Rostock som förste besökare fick 
klippa bandet till utställningen om Carl Oscar Borg. 
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Kommunens senaste idrottsklubb
invigs med bandklippning
HANDBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
startade igång 30 maj och 
kommer på lördag ha en 
officiell invigning i Råda-
hallen.
Med 120 aktiva medlemmar 
är den nystartade klubben en 
av kommunens största, efter 
Melleruds IF som handbolls-
sektionen bröt sig loss ifrån 
för att starta egen förening.

– Det har varit mycket 
under sommaren med upp-
starten, Ann (Uggla) och 
Petra (Gull) har dragit det 
största lasset, berättade Ca-
rina ”Cina” Walterlin, som 
har hand om lördagens invig-
ning.

– Vi hade planerat och 
tänkt göra en handsbolls-

camp som vi gjorde förra 
året. Den var mycket upp-
skattad. Men när datumen för 
seriespelet kom så krockade 
det hela med pojkarnas serie-
premiär, som är på söndag, 
vilket gjorde att vi istället 
valde att göra en mini-camp 
på lördag, berättar Walterlin, 
som själv är tränare för två 
av föreningens lag.

Föreningen hade hoppats 
på att Johan Pettersson 
skulle kunna komma och 
hälsa på, precis som han 
gjorde förra året, men tyvärr 
stämde det inte för honom, 
då han tränar HSV Norder-
stedt i Tyskland.

Invigningen kommer att 
dra igång på lördag morgon 
genom att föreningens äldste 

FAKTA
Melleruds HK:

Färger: Rosa och svart
Hemmaplan: Rådahallen
Antal lag: 8
Antal aktiva: 120
Föreningens ålder i dagar: 113

Kroppefjäll vann – hoppas avancera till divsion 5
FOTBOLL 
Det blev seger i söndags 
för Kroppefjälls IF mot 
Brålandas andralag, på 
Dalslands Sparbanks Are-
na. Dennis Karlsson blev 
matchvinnare med det 
enda målet, ett mål som 
kan ta KIF till division 5.
Första halvleken slutade 
mållöst och i den 56:e match-
minuten nickade Dennis 
Karlsson in 1-0 för hemma-
laget Kroppefjäll som även 
blev segermålet. 

I och med trepoängaren har 
man nu råd att spela oavgjort 
i sista matchen mot Ärte-
mark/Billingsfors, för att 
hålla IFK Åmåls andralag 

Kroppefjälls Dennis Karlsson nickar här in segermålet på Dalslands Sparbanks Arena mot Brålandas andralag. Foto: Marcus Ek.

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 
Brålanda IF lag 2

1-0 (0-0)
Division 6 Dalsland

Målskyttar:
56’ 1-0 Dennis Karlsson

borta från andraplatsen. En 
andraplats som kan vara värd 
så mycket som uppflyttning 
till division 5.

– Mot Ärtemark/Billings-
fors nästa helg är det bara en 
sak som gäller. Vi ska av-
sluta säsongen med seger och 
sedan hålla tummarna för att 
slutspurten i de hörde seri-
erna är på vår sida och att vi 
tar en plats i division 5 nästa 
säsong, berättar Kroppefjälls 
tränare Mikael Andersson.

Division 5 nästa
I dagsläget är det inget lag 
från Dalsland som ser ut att 
ramla ur division 4 Bohus-
län/Dal, vilket gör att två lag 
från division 6 behöver fylla 
på division 5. Detta eftersom 
minst ett lag avancerar till 
division 4 samt att ett lag 
ramlar ur division 5. Skulle 
även tvåan vinna kvalet till 
division 4, skulle det kunna 
bli så att även trean i division 
6 tar klivet upp.

Trots att det teoretiskt inte 
är klart för Bäckefors i se-
rien, så har Kroppefjälls 

Melleruds Handbollsklubb är en nybildad förening i Mellerud efter att ha brutit sig loss från MIF. 

Damlaget återuppstår
I den nya föreningen kom-
mer även damverksamheten 
att återupptas. Laget får 
starta i division 5 och första 
hemmamatchen spelas i Rå-
dahallen den 7:e oktober, 
mot Redbergslids IK lag 2. I 
serien, som mestadels inne-
håller lag från Göteborg, 
finns nio lag. 
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Mikael Andersson förstått 
det länge.

– Efter att vi spelade 1-1 
mot Bäckefors var jag gan-

ska övertygad om att Bäcke-
fors är för bra för att tappa 
några mer poäng. 

Vi har hela hösten tagit en 

match i taget och det har gett 
oss detta läget inför sista 
matchen. Vi har andraplatsen 
i våra egna händer och den 

skall vi ta, berättar Anders-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

och yngste spelare får klippa 
bandet i svart och rosa, klub-
bens färger.

– Ella Constantin och Ma-
lin Jansson kommer att 
klippa banden, därefter blir 
det fotografering för alla lag 

och spelare, i våra snygga 
nya matchdräkter i svart och 
rosa. Därefter får varje lag 
träna egna pass innan hela 
föreningen skall gå med i 
Pride-tåget i våra matchdräk-
ter, berättar Carina.

Hon uppmanar alla föräld-
rar och intresserade att 
komma på lördagens invig-
ning.

– Alla är välkomna till 
Rådavallen.

Nordsvenska Lova premieringens bästa häst
Söndag 10 september var 
det uppsamlingspremi-
ering med stora lokala 
framgångar i ridhuset i 
Rearsbyn, Mellerud. Ett 
tjugotal hästar visades 
varav några föl.
Olle Pettersson, Lindstorp 
Mellerud fick 45 poäng för 
sitt treåriga sto Lova, efter 
Lothar, undan Petra 22979. 
Lova gjorde även ett godkänt 
körprov och familjen Pet-
tersson fick ta emot  pris ur 
Herbets Jonsson i Anfaste-
byns 70-årsfond, plus avels-
diplom. Lova blev också 

dagens ” Horse made in 
Sweden”, dagen bästa svens-
kuppfödda häst.

Fina poäng blev det också 
för nordsvenska fölet Molly, 
efter Smedsbo Lindar, undan 
Nelly. Hon fick 41 poäng och 
stolt ägare är Carina Anders-
son, Holmerud, Brålanda.

Brånas Haddock, 2 årig 
valack av rasen Shire, fick 40 
poäng. Ägaren Chicki Wallin 
mottog pris ur en fond för 
hästägare i Dalsland som 
gjort god PR för hästsport 
eller avel. Nordsvenska stoet Lova fick högsta poängen under premieringen i Re-

arsbyn. Ägare är familjen Pettersson i Lindstorp, Mellerud.
Nordsvenska fölet Molly blev högst bedömda föl. Ägare är Carina An-
dersson, Holmerud, Brålanda.
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FRI ENTRÉ!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Vallens IF
Lördag 23/9 KL. 15.00

Elinsta Nät, Frisyrmakarn, Frändekonsult 

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

KLUBBNYTT

79 personer gick promena-
den i strålande höstväder. 
Rätt svar vuxna: 1. X Afri-
ka, 2. X Tomas, 3. X Kalvi-
nist, 4.1 Nordamerika, 5. 
Avlagring, 6. 2 Tusenbröder, 
7. X Alm, 8. X Oavgjort, 9. 
1 15.000 kr, 10. 2 Främling, 
11. 1 Termik. 12. 1 Lava/e. 
Barnfrågor: 1. 2 Sand, 2. 2  
Pyramider, 3. X onung, 4. 1 
Kvicksilver, 5. 2 mejeri, 6. X 
Gotland, 7. X Estelle, 8. 2 
Globen, 9. X Yxa, 10. X 112, 
11. 1 Mjölktänder, 12. 1 
Spinner. Skiljefråga: 27 
hjärtan. Vinnare: 11 Rätt, 1. 

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 17/9
Peter Kirkaeter DR 22 st, 1. 
PA Andersson DR 22 st, 3. 
Kerstin Almqvist DR 20 st. 
Extravinster: Patrik Pers-
son, Eivor Wernersson. 
Barnvinnare: Charlie Carn-
löf, Selma Persson, Philimon
Välkomna nästa Söndag kl. 9-12

Team Stinget 
vann korpgolfen

Tävlingsledaren Lennart Magnusson med korpgolfens vandringspokal.

GOLF 
Segraren i Melleruds GK:s 
korpgolf blev Team Stin-
get som får en gigantisk 
vandringspokal.
För andra året i rad arrange-
rade Melleruds golfklubb 
korpgolf. Tävlingen har om-
fattat tre tävlingar och man 
tävlade med tremannalag. 
Tävlingsformen var Texas 
scramble.

– I år deltog fem lag och 
Team Stinget vann. 2016 
vann Daloc, berättar täv-
lingsledaren Lennart Mag-
nusson.

Team Stinget bestod av 
Martin Norrman, Sune Norr-
man, Morgan Tellander och 
David Widén.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Tappade på nytt
FOTBOLL 
Efter en tung första halvlek, 
där Åsebro/Brålanda släppte 
in fyra mål, följdes det upp 
med en stabilare och bättre 
andra halvlek.

Tabelltvåan Vallens IF vi-
sade ingen pardon mot jum-
bon, utan satte full fart direkt. 
Sex minuter dröjde det innan 
0-1 gjordes på Sörbyvallen, 

därefter blev det ytterligare 
tre mål innan paus.

I andra halvleken blev det 
dock bättre och Åsebro/Brå-
landa kunde hålla nollan där. 
Med två matcher kvar att 
spela så får laget försöka 
hålla huvudet över vatten-
ytan och avsluta säsongen 
snyggt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Fiffen” kryssade
FOTBOLL 
På Fengershof gästade Frän-
defors IF för match mot 
Fengersfors IK.

Båda lagen vill avsluta 
säsongen på den prestige-
fyllda tredjeplatsen som 
Frändefors i skrivande stund 
innehar. Men matchen på 
Fengershof blev en mållös 

historia där båda lagen får 
vara nöjda med en pinne.

Nu återstår två matcher, 
där båda lagen möter ett lag 
från toppduon och kan sätta 
käppar i hjulen för toppstri-
den och samtidigt knipa 
tredjeplatsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mellerud vann 
tuff bortamatch

FOTBOLL 
Melleruds IF tog ännu ett 
steg mot division 3 efter att 
laget vann den tuffa borta-
matchen mot Herrestads AIF 
i Uddevalla på fredagskväl-
len. 2-1 slutade matchen till 
MIF trots underläge, efter 
mål av lagets stora matchvin-
nare Sebastian Hedlund och 
Albin Broberg.

I och med segern så tar 
laget greppet om seriesegern 
där tvåan Ödsmål trots sina 
tappra försök inte har något 
att hämta.

På lördag kan det hela bli 

SLUTRESULTAT
Herrestads AIF – 

Melleruds IF
1-2 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/dal
Målskyttar:
52’ 1-0 Kristoffer Sanftleben
59’ 1-1 Sebastian Hedlund
78’ 1-2 Albin Broberg

definitivt, då Mellerud tar 
emot jumbon Vallens IF på 
Rådavallen. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckefors till division 5 

FOTBOLL 
Teoretiskt är det inte helt 
klart, men med över 30 
plusmål på tvåan Kroppe-
fjälls IF och bara en match 
kvar att spela så är Bäcke-
fors IF klara för division 5.
–Vi kan inte tappa så många 
mål, närmare bestämt 35 
stycken, berättar en glad och 
säker tränare i Mattias Svens-
son.

 – Och vi skall inte förlora 
vår match Dals Långed/Lax-
arby, dem skall vi slå, berät-
tar han, då Bäckefors bara 

har jumbolaget kvar att möta. 
I lördags ställdes Bäcke-

fors mot Högsäters andralag 
på Bäckevallen. Efter en lite 
trög inledning kom första 
målet från Patrik Strand och 
då släppte fördämningarna.

– Så fort vi fick 1-0 så flöt 
det på, före första målet bru-
kar det vara stelt och spänt. 
Vi gjorde en bra match abso-
lut, Högsäter hade inte ett 
jättebra lag kanske, men det 
gör ju inte vår insats dålig, vi 
hade full kontroll, berättar 
Mattias efter 8-0 segern.

Bäckefors firar seriesegern i division 6 med en match kvar att spela, den mot jumbon Dals Långed/Laxarby. Foto: Marcus Ek.

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Högsäters IF lag 2
8-0 (4-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
17’ 1-0 Patrik Strand
22’ 2-0 Martin Jonasson
25’ 3-0 Martin Jonasson
38’ 4-0 Martin Jonasson
51’ 5-0 Patrik Strand
59’ 6-0 Patrik Strand
79’ 7-0 Patrik Strand
87’ 8-0 Samuel Kolyaei Hesselroth

Tre enkla poäng för Håfreströms IF
Återstående matcher 
för toppduon:

Match 17: Frändefors IF – Håfreströms IF
Match 17: Bengtsfors IF – Åsebro IF
Match 18: Håfreströms IF – Ellenö IK
Match 18: Fengersfors IK – Bengtsfors IF
Form senaste sex matcherna:
Håfreström -  VVVVVV
Bengtsfors -  VVVVVV
Hemma/Borta poäng:
Håfreström -  22/18
Bengtsfors -  20/21

Bengtsfors IF  16  14  1  1  57-13  44  43
Håfreströms IF  16  14  0  2  59-20  39  42
Frändefors IF  16  7  3  6  28-27  1  24
Åsebro IF  16  7  2  7  48-44  4  23
Fengersfors IK  16  7  2  7  38-42  -4  23
Ellenö IK  16  6  5  5  37-49  -12  23
Tösse IF  16  6  2  8  31-43  -12  20
Brålanda IF  16  4  2  10  34-38  -4  14
Melleruds IF lag 2  16  3  2  11  26-48  -22  11
Eds FF Lag 2  16  2  1  13  29-63  -34  7

Tabellen

FOTBOLL 
Håfreströms match mot 
Eds FF:s andralag blev in-
ställd då gästerna inte fick 
ihop lag. Detta gjorde att 
Ed fick lämna WO, något 
Håfreström tackade för. 
3-0 och tre poäng in på 
Håfreströms konto.
Samtidigt vann serieledarna 
och Håfreströms främsta 
motståndare, Bengtsfors, 
mot Melleruds andralag med 
1-0, vilket innebär att topp-
striden fortsätter leva i allra 
högsta grad. 

Inför slutstriden:
Med två matcher kvar att 
spela har Håfreström en po-
äng upp till Bengtsfors, som 

till sin fördel även har fem 
plusmål på Håfreström. 

Nästa match ställs Håfre-
ström mot Frändefors och 
Bengtsfors mot Åsebro.

Två tuffa matcher för båda 
topplagen, som inte har råd 
att tappa poäng. Åsebro har 
uttalat att de skall ge Bengts-
fors en tuff match, något som 
även Frändefors tänker göra. 
Båda dessa har även en tred-
jeplats att spela om, tillsam-
mans med Fengersfors och 
Ellenö som är topplagens 
motståndare i serieepilogen.

Både Bengtsfors och Hå-
freström har denna säsong 
varit en klass för sig och är 
värda en uppflyttning. Med 
Burim Avdijaj på ena sidan 

och Victor Remneland på 
andra, båda med 16 gjorda 
mål, så är lagen jämnbördiga 
ur det perspektivet. 

Lägg där till lagens jokrar 
i Almir Avdic och Florijan 
Fejzulovic, spelare med en 
innestående hög kapacitet att 
avgöra vilken match som 
helst. Men sett till de återstå-
ende två matcherna och 
motståndarna så är det omöj-
ligt att redan nu spå hur av-
görandet kommer att se ut. 
Något av lagen kommer 
tappa poäng i någon av 
matcherna, så tufft motstånd 
väntar, då de lagen har en 
tredjeplats att spela om. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Allvarlig skada
Men matchen virades in i en 
tung filt efter en allvarlig 
skada på Högsäters vikarie-
rande målvakt.

– Matchen fick en dålig 
smak tyvärr. Målvakten 
gjorde en räddning men lan-
dade i målet  på något sätt så 
att knät öppnade sig. Ambu-
lans fick komma, vilket för-
tog glädjen. Hörde sedan att 
han hade blivit sydd med 10 
stygn, berättade tränaren.

Trots den allvarliga inci-
denten så firade laget serie-
segern efter 8-0 vinsten i 
klubbstugan.

– Vi har firat lite även om 
man borde vänta. Det var 
trevligt, lugnt faktiskt, blir 
guldhattar och mer avancerat 
på lördag, berättade Svens-
son som fortsätter:

– Detta har vi siktat på! 
Skönt, nu när det är färdigt. 

Många har ju förväntat sig 
och trott att det skulle bli 
serieseger, så hade vi inte 
vunnit hade det varit riktigt 
jobbigt. Många unga i finns 
med i laget och det är stort för 
dem att vinna, trots att det är 
division 6. Detta blir något att 
minnas, säger Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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lrfkonsult.se

Skogsfastighet 45 ha, Bengtsfors
Bengtsfors Furnäs 3:162

Skogsfastighet i ett skifte nära Bengtsfors med gräns mot

sjön Ärtingen. Bra vägförhållanden, totalt virkesförråd om

ca 8200 m³sk varav ca 7000 m³sk i avverkningsbara

klasser. Beläget intill Furnäs fritidsby och inom LIS-område

med möjlighet till strandnära bebyggelse. Jakträtten fri.

Fastighetsbeskrivning via Internet eller tele: 0521-572410

Mäklare/skogsmästare Henrik Pålsson tele: 0705-187045

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:-

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

SäljeS
GASOLGRILL med tub. 1.600:-.
Tel. 070-594 97 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:                                                

Vår erfarenhet, kunskap och inställning att ingenting är omöjligt gör att man kan lita 
på oss när det gäller klassade ståldörrar och portar till krävande projekt.
	 Detta	har	fler	inom	byggsektorn	insett	och	därför	växer	vi	och	behöver	mer	
personal	på	vår	dörrfabrik.	
Vi	 söker	dig	 som	är	driftig,	 noggrann,	flexibel	 och	ödmjuk.	Tidigare	 erfarenhet	 av	
verkstadsarbete	samt	ritningskunskap	är	meriterande.

Hellbergs Dörrar AB växer och söker verkstadspersonal

Alla ansökningar sker via e-post till jobb@hellbergs.se
Vi	behandlar	inkomna	ansökningar	löpande.

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

ÖNSKAS HYRA
Hus el. lägenhet  
i eller utanför Mellerud. 2 
pensionärer i akut läge. Vi 
vill gärna hoppas på svar till 
tel. 079-915 81 15.

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet  
eller litet hus i Melleruds 
kommun. Tel. 073-643 43 12.

ÖNSKAS KÖPA
Foderhavre
Torkat. Leverans Åsebro 
Kvarn. Tel. 0521-360 48.

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

 UTHYRES
Hus centralt 
i Mellerud, 3 rok, 6.000:- 
kallhyra. Möblerat. Par/en-
samstående okt-juni. Svar 
till Melleruds Nyheter senast 
4 oktober. UTHYRES
Vindsvåning 
Centralt i Mellerud. 90 m2,  
3 rok, varmhyra 6.000:-. 
Helst äldre. Ej husdjur, ej 
rökare. Fiber indraget. Svar 
till Melleruds Nyheter märk 
”Vindsvåning”.

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

LEDIGA PLATSER

FASTIGHETSMARKNADEN

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

olesensbygg@gmail.com

Tipsa oss!
0530-125 40

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84
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Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

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

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

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

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

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Mån-fre 9-16
Lunch 11-14
Lör-sön  9-17
Helgbuffé 12-16

Tel. 0530-135 70
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Melodikrysset v.38 - 23 september

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 38 – 23 september

21.00 Fråga Lund 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Lita på mig
22.55	 Världens	konflikter
23.25 Vildmarkstjejer
00.05 Hinsehäxan - syntolkat
01.35 Nåt måste göras - syntolkat
02.05 Tro, hopp och kärlek
  - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Att bo granne 
 med havet
18.40 Världens fakta: Illusion 
 eller verklighet?
19.25 Lycklig utan piller
20.10 I guldgrävarnas fotspår
21.00 Seriestart: Ett labb bland 
 molnen
21.55 Pojke utan land
22.55 Myrens magiska värld
23.40 Englands blodiga historia

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 From Paris with love
22.50 Family guy
23.50 American dad
00.50 Seinfeld
01.50 Scrubs
02.40 My name is Earl
03.00 Family guy
03.45 American dad
04.35 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
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.35 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2017
21.00 Farang
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
01.00 Wentworth
02.00 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Robins
10.20 Fråga Lund
11.20 Engelska Antikrundan
12.20 Strömsö
12.50 Cykel: VM
17.50 Sverigeresan
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 - Big big 
 world
21.30 Kalles sex liv
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet student
23.00	 Kortfilmsklubben	
 - engelska
23.15 Rapport
23.20 Sverige idag
23.35 Betongprinsessor
00.05 Dox: Den mystiske 
 mannen från Malta

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 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 Cary Grant – en världs-
 stjärna föds
00.00 Nattsändningar

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 Äventyrare i 
 Lofoten och 
 Vesterålen
18.30 Den australiska kusten
19.25 Världens natur: Irland
20.20 70-talets USA
21.00 Myrens magiska värld
21.50 Siffror
22.20 Schrödingers katt
22.50 Nya Zeelands orörda natur
23.35 Pojke utan land

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
17.05 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 The heat
23.25 Family guy
00.20 American dad
01.15 Seinfeld
02.15 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.30 Family guy
04.15 American dad

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 Loch Ness
21.55 Idol 2017 – röstningspro-
 gram
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Wentworth
02.00 Brottskod: Försvunnen
02.55 Nattsändningar

05.00 Sverige idag
05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Regnbågshjältar
10.25 Vildmarkstjejer
11.05 Gör om mig
11.15 Uppdrag granskning
12.15 Hitlåtens historia - Big big 
 world
12.45 Kalles sex liv
13.15 Tobias och tårtorna
14.00 Betongprinsessor
14.30 Engelska Antikrundan
15.30 Ebbots ark
16.30 Seriestart: Natur så in i 
 Norden
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Landgång
21.00 Arvinge okänd
22.00 Opinion live
22.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Konstdeckarna
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 Statsministern, Ebbe och 
 affären
20.30 Flygkatastrofen 1964
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.20 Bakom stängda dörrar
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

21.00 Regnbågshjältar
21.30 Hitlåtens historia - Big big 
 world
22.00 Ebbots ark
23.00 The Frankenstein
 chronicles
23.50 Betongprinsessor
00.20 Uppdrag granskning
01.20 Skavlan

15.00 UR Samtiden
18.00 Där ingen längre
 kan bo
18.15 Guld på godset
19.15 Världens godaste insekter
19.45 Siffror
20.15 Vi unga som hetsäter
21.00 Historiska hemligheter
21.50 Världen svämmar över
22.40 Vi trotsar alla hinder
23.30 Världens natur: Irland

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 A man with a plan
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Midnight, Texas
22.00 Underworld: Awakening
23.40 American dad
00.40 Seinfeld
01.40 Scrubs
02.40 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
13.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 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 Idol 2017
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Sherlock Holmes: A game 
 of shadows
00.55 Tequila sunrise
03.20 Old school

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 Ikonen Barbra Streisand
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Min lilla syster
23.20	 Världens	konflikter
23.50 Statsministern, Ebbe och 
 affären
00.20 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Natur så in i Norden
10.25 Landgång
11.25 Vi lagar bästa maten
12.25 Fråga Lund
13.25 Arvinge okänd
14.25 Opinion live
15.10 Engelska Antikrundan
16.10 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Stan Lee's Lucky Man
22.45 Släng dig i brunnen
23.00 Rapport
23.05 American odyssey
23.50 Arvinge okänd
00.50 Hinsehäxan
02.20 Sändningsuppehåll
04.40 Sverige idag

21.00 Släng dig i brunnen
21.15 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
22.00 Kalles sex liv
22.30 American odyssey
23.10 Stan Lee's Lucky Man
23.55 Nobel
00.40 Flygkatastrofen 1964
01.10 Doobidoo
02.10 Hundra procent bonde

09.00 UR Samtiden
15.00 Äventyrare i Lo-
 foten och Vester-
 ålen
15.30 Illusion eller verklighet?
16.15 Världen svämmar över
17.05 Historiska hemligheter
17.55 I guldgrävarnas fotspår
18.45 Schrödingers katt
19.15 Ett labb bland molnen
20.05 Den australiska kusten
21.00 Nya Zeelands orörda natur
21.45 Englands blodiga historia
22.30 Dokument utifrån
23.25 70-talets USA 

05.00 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.25 Frasier
08.10 Jims värld
10.10 Royal pains
11.05 The exes
11.30 The exes
12.00 Amazing race
13.00 Cops
13.30 Cops
14.00 NCIS: Los Angeles
15.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Marry me
16.30 Marry me
17.00 2 1/2 män
17.30 2 1/2 män
18.00 Ink master USA
19.00 99 saker man måste göra 
 innan man dör
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Gisslan
23.20 Safe
01.15 The heat
03.20 Cemetery junction
04.50 Midnight, Texas

05.05 Hela England bakar
06.00 112 på liv och död 
 – det hände mig
07.00 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2017
14.35 Ishockey: HV71–Linköping
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 Seven
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Seven, forts
00.15 Sin City: A dame to kill for
02.15 Slumdog millionaire

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 Rapport
09.05 Sändningsuppehåll
09.30 Vem vet mest?
12.00 Rapport
12.05 Statsministern, Ebbe och 
 affären
12.35 Babel
13.35 Konstdeckarna
14.35 Världens natur: Irland
15.35 Klokast i klassen
15.50 Anslagstavlan
15.55 Sverige idag
16.10	 Rädd	för	att	flyga
16.20 Förväxlingen
16.50 Cykel: VM
17.20 Har du sett min lillebror?
17.35 Skönhetens makt
18.05 Ikonen Barbra Streisand
19.00 Kulturstudion
19.05 Kreativitet med Alexander 
 Ekman
19.35 Kulturstudion
19.40 Kronos Quartet
21.05 Kulturstudion
21.10 Filmen om Esbjörn 
 Svensson
22.10 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Landet runt
07.25 Uppdrag granskning
08.25 Opinion live
09.10 Doobidoo
10.10 Karl för sin kilt
11.00 Tro, hopp och kärlek
12.00 Skavlan
13.00 Cykel: VM
16.50 Sveriges starkaste man
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 Scott & Bailey
22.15 Lördagsbio: Knubbigt regn
23.50 Rapport
23.55	 Nattfilm:	Jarhead
01.55 Sändningsuppehåll
04.30 Sverige!

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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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Hinsehäxan - syntolkat
22.30 Robins
23.00 Ikonen Barbra Streisand
23.55 Dansföreställning utan koreograf
00.15 Tro, hopp och kärlek - tecken-
 språkstolkat
01.15 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Ett labb bland molnen
15.50 Vi unga som hetsäter
16.35 Guld på godset
17.35 I guldgrävarnas fotspår
18.25 Dox: Den mystiske mannen från 
 Malta
19.25 Världens fakta: Illusion eller 
 verklighet?
20.10 Life
21.00 Kvinnorna som utvecklade USA
21.55 Den australiska kusten
22.50 Pojke utan land
23.50 Vi trotsar alla hinder

05.30 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.25 Anger management
08.55 The exes
09.50 Jims värld
10.15 Marry me
11.15 Ink master USA
12.10 NCIS: Los Angeles
15.20 Dragonball evolution
17.00 Cops
18.00 Amazing race
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 A man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Manick
22.30 Zack & Miri make a porno
00.30 Deadbeat
01.05 How I met your mother
01.35	 Tattoo	fixers
02.35 Amazing race
03.25 Royal pains
04.10 Deadbeat
04.35 Brickleberry

05.00 Hela England bakar
06.00 112 – på liv och död
07.00 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Idol 2017
13.55 Idol 2017 – röstningsprogram
14.00 Idol 2017
15.55 Småstaden
16.25 Parlamentet
16.55 Fuskbyggarna
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 Beck: Rum 302
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck – Rum 302, forts
23.05 Farang
00.05 Loch Ness
01.05 Road trip
03.00 Seriously funny kids
03.30 Seriously funny kids
04.00 Ingvar Kamprad

05.00 Rapport
08.30 Jenni möter
09.00 Rapport
09.05 Studio Sápmi
09.35 Ketanes/Tillsammans
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani
11.00 Ikonen Barbra Streisand
11.55 Typer
12.00 Rapport
12.05 Flygkatastrofen 1964
12.35 Dansföreställning utan koreograf
12.55 Cykel: VM
15.00 Kreativitet med Alexander Ekman
15.30 Klokast i klassen
15.45 Sverige idag
16.00 Jenni möter
16.30 Studio Sápmi
17.00	 Kortfilmsklubben
17.53 NO-land
18.00 Tyska valet
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Babel
23.00 Dokument utifrån: Mord i en 
 nordkoreansk familj
23.55 Gudstjänst
01.00 Nattsändningar

05.00 Go'kväll
05.45 Fråga Lund
06.45 Landgång
07.45 Vi lagar bästa maten
08.45 Duellen
09.45 Sportstudion
09.50 Cykel: VM
12.55 Fotboll: Damallsvenskan
15.00 Cykel: VM
16.55 Ebbots ark
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 Ebbots ark
21.00 Nobel
21.45 Regnbågshjältar
22.15 Billions
23.10 Rapport
23.15 Fångar
00.05 Dödsstraffets offer
01.00 Robins
01.30 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Sportspegeln
10.55 Doobidoo
11.55 Robins
12.25 Skavlan
13.25 Gör om mig
13.35 Engelska Antikrundan
14.35 Matiné: Rosen på Tistelön
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 Seriestart: Doctor Foster
22.00 Seriestart: Top of the Lake: China 
 Girl
22.55 Au pair i Australien
23.25 Rapport
23.30 Nattsändning

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben
08.53 NO-land
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Anslagstavlan
17.05 Bara lite till
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: I am not your negro
23.50 Agenda
01.00 Nattsändningar

05.00 Lucky dog – en andra chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En plats i solen: SommarsoI
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 Kalla fakta
21.00 Kockarnas kamp
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Wentworth
01.00 Wentworth
02.00 Brottskod: Försvunnen
02.55 The good wife
03.50 Blue bloods
04.50 Blue bloods

21.00 Vi lagar bästa maten - tecken-
 språkstolkat
22.00 Agenda - teckenspråkstolkat
22.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.15 Sveriges starkaste man
00.15 Gift vid första ögonkastet Norge
01.00 Landgång
02.00 Robins

15.00 UR Samtiden
18.00 Motståndskraftiga städer
18.20 Ett labb bland molnen
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Pappas självmord och jag
21.00 Svart mamba
21.50 Schrödingers katt
22.20 Siffror
22.50 Kvinnorna som utvecklade USA
23.45 Englands blodiga historia
00.30 Kända byggnader berättar
01.00 Siffror
01.30 Siffror

05.00 Brickleberry
05.25 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 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

21.00 Tro, hopp och kärlek - syntolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Dödsstraffets offer
23.45 Duellen
00.45 Tobias och tårtorna
01.30 Släng dig i brunnen
01.45 Strömsö

15.00 UR Samtiden
18.00 Mikrobernas värld
18.05 Ståltanter mot makten
19.00 Englands blodiga historia
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Nya Zeelands orörda natur
21.00 Världen svämmar över
21.50 Dokument utifrån: Mord i en 
 nordkoreansk familj
22.45 Vi unga som hetsäter
23.30 70-talets USA
00.10 Andra världskrigets kodknäckare
01.05 Siffror
02.05 Vinterboj - människor på livets 
 skuggsida

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Now you see me
23.15 Family guy
23.45 Simpsons
00.15 American dad
01.05 Nattsändningar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
12.30 Mord och inga visor
14.30 Antiques roadshow
15.30 En plats i solen: SommarsoI
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 Hela Sverige bakar
21.00 Fuskbyggarna
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Wentworth
02.00 Brottskod: Försvunnen
02.55 The good wife
03.50 Blue bloods
04.50 Blue bloods

05.00 Rapport
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Körlektioner
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	 Från	stumfilm	till	propaganda
23.40 Jenni möter
00.10 Studio Sápmi
01.00 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Strömsö
10.25 Au pair i Australien
10.55 Fråga Lund
11.55 Nåt måste göras
12.25 Lärlabbet student
12.55 Vi lagar bästa maten
13.55 Engelska Antikrundan
14.55 Matiné: Atlantäventyret
16.20 Vildmarkstjejer
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fråga Lund
21.00 Tro, hopp och kärlek
22.00 Fångar
22.55 Rapport
23.00	 Nattfilm:	Schindler's	list
02.10 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 21/9 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 21/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Fagerlid / Odengatan 33
Enplansvilla med inredd källare, öppen planlösning och vidbyggt garage. Populärt område med närhet till skola, förskola samt  
livsmedelsbutik. 3 rok. Boyta: 116 kvm. Tomtareal: 875 kvm. Pris: 890 000:-

Mellerud / Erlandsrud / Havregatan 12
Denna välvårdade villa ligger på en hörntomt i ett attraktivt lugnt och barnvänligt område. 6 rok. Boyta: 163 kvm. Tomtareal: 854 kvm.
Pris:1 690 000:-

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

Budgivning pågår!

Boka visning!

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

Pris 795 000 :- 

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

Pris: 525 000:- 

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

Pris 950.000:- 

HÅVERUD - Ramslökevägen 26 
Charmigt 30-talshus beläget i vackra Håverud. Flera 
renoveringar har gjorts, däribland är samtliga fönster 
bytta 2009, nytt tak 2015 samt nytt kök 2011.  Närhet 
till bad och akvedukten i Håverud

Pris 875.000:-

Boka visning!

Boka visning!



ONSDAG 20 SEPTEMBER 2017

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Var medmbraå

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 38 Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Svensk gurka
Odlarna.se. 310-500 g. Klass 1. 
Jfr pris 10:00-16:13/kg.
Max 3 köp/hushåll.

Pizza
ICA. 350-380 g. Fryst. Jfr pris 39:47-42:86/kg.

              

Potatisgratäng
ICA. 800 g. Naturell. Jfr pris 12:50/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Kassler
ICA. Dansk köttråvara. Ca 600 g. 
Vinmarinerad. Av gris. Jfr pris 39:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp 5:-
/st

Läsk
ICA. 1,5 liter. Jfr pris 3,33/liter + 
pant 4:-. Max 1 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

3990
/kg

superklipp

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

VÄLKOMMEN PÅ
100-ÅRSKALAS

Lördag 23 september bjuder vi på tårta kl. 10-14!  
Hoppborg mellan 10-14! 

Massor av kalaspriser hela veckan!

år ochframåt!år och
framåt!

Lagrad ost
ICA. Ca 500 g. Lagrad ca 8 
månader. Jfr pris 79:90/kg

Minst
25%

rabatt

7990
/kg

superklipp

10:-
+pant

2 för

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:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Vid samtidigt köp av valfri  
Contura kamin (gäller hela  
sortimentet) och Premodul  

skorsten lämnas
2.500:- 

rabatt på skorstenen 

Ord. pris 20.500:-

JUST NU 17.500:-
Spara 3.500:-

Vi utför installation

Melleruds nya kommunchef

49-åriga Sophia Vikström från Vänersborg blir Melleruds nästa kom-
munchef. Foto: Privat.

Ny kommunchef i Mel-
leruds kommun blir 
49-åriga Sophia Vikström 
från Vänersborg. Hon ar-
betar idag som samhälls-
byggnadschef och chef på 
byggnadsförvaltningen i 
Vänersborgs kommun.
Beslutet klubbades på kom-
munstyrelsens sammanträde 
onsdagen den 13 september. 
Det är inte klarlagt när hon 
ska tillträda sin nya tjänst, 
men en trolig tidpunkt är runt 
årsskiftet. 

– Jag tror detta blir väldigt 
bra. Sophia har erfarenhet 
från både offentlig och privat 
verksamhet, säger Tommy 
W Johansson, kommunsty-
relsens ordförande.

En del kanske känner igen 
henne. Sophia var utveck-
lingschef och sedemera pro-
duktionschef på Arctic Paper 
i Åsensbruk under fyra år, 
fram till nedläggningen 
2009. 

– Jag har nu jobbat åtta år 
inom Vänersborgs kommun 

Fritidsbank i Mellerud
Utifrån en motion från 
Pål Magnussen (V) börjar 
nu Melleruds kommun 
undersöka möjligheterna 
att inrätta en fritidsbank 
i kommunen. 
I en fritidsbank kan barn, 
ungdom och vuxna låna fri-
tidsutrustning under en två-
veckorsperiod för att pröva 
på en aktivitet. 

Fritidsbanker drivs för det 
mesta i samarbete mellan 
kommunen och föreningar 
och organisationer på orten. 

Därför kommer kommunen i 
ett första läge att gå ut till 
föreningslivet för att under-
söka intresset där för att 
medverka. 

Intresserade föreningar 
ombedes att kontakta under-
tecknad för vidare diskus-
sion. Kommunen kommer 
att bjuda in intresserade or-
ganisationer till ett möte 
torsdag 26 oktober. 

Lars Nilsson, kultur- och 
fritidsutvecklare/ 

informationsansvarig 

och det var dags att prova på 
något annat. Jag har arbetat 
som förvaltningschef i tre år 
och det kändes som ett natur-
ligt steg att söka tjänsten som 
kommunchef. Jag gillar det 
förvaltningsövergripande 
jobbet, att få ihop saker och 
ting, säger Sophia.

Sophias styrkor
Styrkorna är hennes nyfiken-
het och hon är strategisk i sitt 
sätt att jobba.

– Jag gillar att få männ-
iskor att jobba i lag. Mellerud 
har ett fantastiskt läge med 
en fin stadskärna och massor 
av smultronställen som till 
exempel Dalslands kanal 
och Håverud med Dalslands 
konstmuseum. Kommunen 
har en oändlig potential 
tycker jag, säger Sophia.

Den nya kommunchefen 
bor i Vänersborg med man 
och två söner på åtta och tret-
ton år.

Före sommaren
Processen att rekrytera en ny 
kommunchef startade före 
sommaren.

– Vi tog hjälp av ett beman-
ningsföretag som har bra 
renommé.  Kommunstyrel-
sens arbetsutskott (KSAU) 
tog fram en kravprofil med 
de egenskaper vi önskade 
och en rekryteringsannons 
togs fram, berättar Tommy 
W Johansson.

24 personer anmälde in-
tresse för tjänsten. Sex per-
soner med lämpliga kvalitéer 
valdes ut för en första inter-
vju, en man och fem kvinnor. 
Tre kvinnor passade bäst in 
på kravprofilen och de kall-
lades in för ytterligare en 
intervju.

Kompetenta kandidater
– Då deltog även förvalt-
ningschefer, andra chefer, 
arbetstagarorganisation och 
kommunstyrelsens arbetsut-
skott. Då kunde vi konstatera 
att det handlade om tre 
mycket kompetenta kandi-
dater. Vi gick vidare med två 
av dem och tog in ytterligare 
referenser. KSAU beslutade 
förra tisdagen att erbjuda 
tjänsten till Sophia och det 
klubbade även kommunsty-

relsen igenom på onsdagen. 
Vad jag vet har Mellerud 
aldrig haft en kvinnlig kom-
munchef förut, så det är på 

tiden, understryker Tommy 
W Johansson.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se


