
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 27 SEPTEMBER 2017

YHETER
NR 38 • ÅRG 24

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 39.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Färsk laxfilé 
Falkenberg, Salmo Salar, odlad Norge, färsk,helsi-
da. Max 2 köp/hushåll/vecka 39.

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

Halloumi
Garant, flera sorter, 200 g, jfr-pris 75,00/kg.

Lätt fraiche
Yoplait, 2 dl, jfr-pris 25,00/kg. 

5:-/st
Hönökaka
Pågen, 3-pack, jfr-pris 28,57/kg.

20:-
 

/st

20:-
 

/kg

10:-
 

/st

15:-
 

/st

Rimmad fläsklägg
Moab, Sverige, med ben, ca 1,0  kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 39.

129:-
för Bonuskunder

/kg

Kvällsöppet 28/9
     20% 
    på valfri vara 
  mellan kl. 18-20
          Gäller ej jaktavdelningen

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:-

Ryggsäck
595:-

Jaktradio
Lafayette 155 

1.995:- Albecom 155 
1.995:-

Neverlost
ståltermos

Vapenskåp
2.990:-

Ord. pris 2.850:- Ord. pris 2.850:-

Ändrade 
öppettider

  

Mellan 1 oktober och 28  
februari kommer vi att stänga 
en timme tidigare på lördagar.

Ny öppettid blir 

9-13
Övriga dagar håller vi öppet

7-18 som vanligt

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-13.00

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

Besöksrekord i Källhult

Till Skogens Veteraner vid Källhults Bygdegård kom  2 000 personer i lördags och njöt av motormuller och kolmiledoft. Ett besöksrekord, igen. 
Cirka 80 skogsmaskiner och myckat annat med skogsanknytning fanns att se. Foto: Ing-Marie Norrman

– Sidan 11 –

Många deltog i Pride
Årets Prideparad tågade genom Mellerud, med 
hundratals färgglada deltagare. Betydligt fler än 
vid premiären förra året. I år gjorde paraden ett 
stopp på Köpmantorget där man fick lyssna på 
sångaren Mathias Holmgren.

– Sidan 13 –

Melleruds IF till div 3
Melleruds IF har haft en fantastisk säsong och 
efter senaste segern mot Vallen IF på Rådaval-
len står klart att laget spelar i division 3 igen 
2018. Det var jubel i skyn och guldhattarna på 
efter lördagens segermatch.

– Sidan 22 –

Melleruds Handbollsklubb, nytillskottet bland 
föreningar i Mellerud, invigdes med bandklipp-
ning och tal i Rådahallen inför fulla läktare. 
Klubben har fått bra respons och har inte haft 
svårt att hitta sponsorer.

Melleruds HK invigt

– Sidan 23 –
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 16.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 28/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE  16.000:-   -  51 rop

Lådbingo Jack ca 2.800:- 

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

ROCKABILLY
lördag 30 sept. 20-02

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Förköp hos Rocking Fish/
Tutens Records 220:-
Entré vid dörren 260:-

ERBJUDANDE 20-21.30
Hamburgertallrik + 1 öl

100:-

The Lego Ninjago Movie 
Victoria och Abdul

Kvällens film

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande filmer

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

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 45 min

Det (IT)
Onsdag 27/9 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 15 min

Kingsman: 
The Golden Circle

Söndag 1/10 kl.19.00

Onsdag 4/10 kl.19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 21 min

 

Det händer på biblioteket

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

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

Inre landskap
Patricia Walter

Akvarell/Oljemålningar
Konstrummet, Melleruds Bibliotek 30/9-20/10

Välkomna!

Ninjago movie
Söndag 1/10 kl. 16.00

Barntillåten    1 tim 41 min 

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

HÖSTMARKNAD
Lördag 30 september

kl. 10.00 - 15.00
Både knallar och loppis, ca 60 st

Vid Motorklubben i Mellerud, Rostocksgatan 4

Servering          Välkommen!
Vid frågor ring 070-74 94 41

Hästskjuts Fiskdamm

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

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

Lördag 30/9  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 september – 4 oktober 2017
Den helige Mikaels dag
”Änglarna”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 17.00   Gudstjänst med små och stora i Klöveskogs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson. Bolstads barnkör. 
  Barnens bibel delas ut till församlingens 
  5-åringar. Kyrkfika.
Ons 4/10 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus ”Gustav 
  Wennberg berättar och visar bilder från 
  Nordkorea.
Ons 17.00  Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus, Margareta 
  Olsson.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriks-
  son. Agneta Torrestad, tvärflöjt och Britt-Marie
   Andersson, piano. Födelsedagsfest i Kyrkans 
  Hus, Irja Lignell.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 14.30 Mässa på Berg, Lena Hildén.
Ons 4/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel.0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16  Öppet kafé i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i kyrkan, 
  Margareta Olsson. Barnkören. Utdelning av 
  Barnens bibel till församlingens 5-åringar.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Örs kyrka, 
  Margareta Olsson. Örs barnkör.
Tis 15.00  Prat och kak-kafé i Stakelunds församlingshem.
Ons 4/10 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Sön 8/10 11.00  ”De äldres dag” och Högmässa i Gunnarsnäs 
  kyrka, Daniel Westin. Örs kyrkokör. Middag 
  efter högmässan i Stakelund. Skördebord och 
  lotteri på alstren vars behållning går till 
  Världens barn. Anmälan till past.exp senast 
  2/10. Tel.0530-36200.

Tag med eget handarbete eller kom ändå! Fika & andakt.

Missionskyrkan Mellerud 
Stickcafé torsdag 28/9 kl 18.30

Välkomna!

Skördefest söndag 1/10 kl 16.00
Andakt Thomas Segergren. Lotteri, kaffe & fruktsallad.

BALDERSNÄS
7 okt. kl. 21.00
ÖLHÄVNING
TÄVLINGAR m.m.

För mer info, ex. bussar:

www.baldersnas.com

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 3/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Onsd 4/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

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

Melleruds Demensförening 
Måndag 2 oktober kl. 18.00 på Älvan

MÖTE
Kaffe med dopp till självkostnadspris

I samarbete medAlla hjärtligt välkomna!

Mat & Musikkväll
i Åttersruds bygdegård 

fredag 20 oktober
Erica Larsson med band sjunger Cornelis
Baren öppnar 18.30, maten serveras runt 19

Förköp: QStar i Brålanda.  
Biljetten inkluderar mat, kaffe och kaka.

 Välkommen!        Åttersruds bygdegårdsförening
Besök oss även på www.åttersrud.se och Facebook
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Höstmarknad 
i Bäckefors

Lördag 30 september 
klockan 900-1400

Knallar på torget och matmarknad i Bäckegården 

Välkomna!

Där vi visar vad vi håller på med och där ni kan se på lastbilar, 
grävmaskiner, olika grusfraktioner m.m. Vi har även utställare

från våra leverantörer Volvo, Scania, Cirkel K, Aromdekor,
Swea energi m.m. Vi bjuder på enkel förtäring. Välkomna!

VI FIRAR MED ÖPPET HUS

VÄSTFRAKT

50ÅR !
Fredag 29/9 kl 11-16

www.vastfrakt.se • Tel. 0531–719 00

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med till:
Jul på Liseberg
25/11, 2 dgr ................. 1.590:-
Lübecks Julmarknad
27/11, 3 dgr ................. 1.790:-
Kielkryss med Citti Markt
1/12, 3 dgr ................... 2.260:-
Rostocks Julmarknad
11/12, 3 dgr ................. 2.990:-

Boka snarast! 
Fåtal platser kvar!

Premiär för ny marknad i Mellerud

En stor, ljus, uppvärmd lokal väntar på försäljare som vill vara med på Melleruds Marknad. Utanför finns plats 
för bilförsäljning och bakluckeloppis. Daniel Svensson öppnar Melleruds Marknad för första gången till helgen.

Kingsman
I nya actionkomedin Kings-
man: The Golden Circle står 
våra hjältar, vars yttersta mål 
är att hålla världen säker, 
inför en ny utmaning. När 
deras huvudkontor förstörs 
hålls världen gisslan och de 
upptäcker att det finns en al-
lierad spionorganisation i 
USA som heter Statesman. 
Tillsammans med den nya 
spionorganisationen sätts 
deras styrka och intelligens 
på prov. Allt för att lyckas 
besegra deras gemensamma 
fiende och slutligen kunna 
rädda världen. Något som 
verkar ha blivit vardagsmat 
för Eggsy? I filmen ser vi 
bland annat Colin Firth, Juli-
anne Moore, Halle Berry, 
Channing Tatum och Sir El-
ton John

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 1 och ons-
dag 4 oktober. Ikväll visas 
filmen DET.

Aktuellt
 på bio

På lördag och söndag är 
det premiär för Melleruds 
Marknad på före detta 
skroten, östra industri-
området i Mellerud. Här 
ska både loppisprylar, 
bilar och allt mellan him-
mel och jord säljas under 
helgerna framöver.
Daniel Svensson som äger 
fastigheten har inspirerats av 
Kvibergs och Bellevue 
marknader i Göteborg. De 
lockar mängder av försäljare 
och besökare varje helg.

Här i den stora nyrenove-
rade lokalen i Mellerud kan i 
dagsläget 57 bord, plus en 
kiosk hyras ut. En del av 
platserna är bås med tre väg-
gar som det går bra att hänga 
upp saker på. 

Rockabillykväll på lördag
Lördag 30 september är 
det stor  och efterlängtad 
rockabillykväll på Café 
Gruzzolo. 
Det norska bandet Teencats 
är huvudband och som för-
band spelar rockabillygänget 
Shyboys.

Teencats bildades 1984 
och deras största hit är låten 
Elisabeth, skriven av bandets 
sångare och låtskrivare Stig 
Rune Reiten. Herrana spelar 
Teddy Boy Rock´n roll och 
Rockabilly så att det svänger 
rejält.

Norska bandet Teencats är huvudband på Café Gruzzolo på lördag när 
det är rockbillykväll.

Om efterfrågan finns kan 
lokalen utökas så att ytterli-
gare 50 bord får plats.

På utsidan av hallen finns 
plats för bakluckeloppis och 
knallar och det finns en grus-

plan på 10 000 kvadratmeter 
som görs iordning för  en 
motormarknad där man kan 

sälja fordon varje helg. Det 
finns också en stor parkering 
för marknadsbesökare.

En plats på Melleruds 
Marknad kan hyras både 
enstaka gånger eller under en 
längre tid. Daniel berättar att 
det på marknaderna Kviberg 
och Bellevue bland alla för-
säljare finns både butiker, 
frisörer och skräddare som 
hyr permanent.

– Jag har just nu femton 
bokningar till premiärhel-
gen. Hittills är det mest lop-
pisgrejer men förmodligen 
kommer någon och säljer 
grönsaker och ett arabiskt 
gatukök har också anmält sitt 
intresse, säger Daniel Svens-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Matmarknad kompletterar 
höstmarknaden

Den 30 september är det 
traditionell höstmarknad i 
Bäckefors och i samband 
med den arrangerar För-
eningsalliansen matmark-
nad i Bäckegården.
Höstmarknaden på torget i 
Bäckefors sista lördagen i 
september har en lång tradi-
tion och det är Brandman-
naklubben som håller i den.

 I år arrangerar Förenings-
alliansen en matmarknad i 
samband med den traditio-
nella marknaden. Cirka 20 
föreningar ingår i alliansen 
och bland dessa har intresset 
vaknat för att göra något för 

att marknaden ska få ny 
glans. 

I planeringsgruppen åter-
finns Rebecca Olausson som 
är butikschef på Coop Kon-
sum i Bäckefors, Cecilia 
Karlsson, butikschef på 
Coop i Högsäter, Lars Lars-
son och Gunilla Larsson. 
Bland de som hittills anmält 
sitt deltagande i matmarkna-
den finns producenter av ägg, 
getost, sill och kaviar, lax, 
honung, äppeldricka, mjöl 
och grönsaker.

– Vi märker i våra butiker 
att det är stor efterfrågan på 
lokalproducerad mat och vi 

tänker att matmarknaden ger 
producenter ett bra tillfälle 
att presentera sig för kun-
derna, menar Rebecca och 
Cecilia.

Inne i Bäckegården blir det 
förutom matmarknad serve-
ring av kålsoppa. Det är 
Dalslands Lottakår som står 
vid grytorna.

– Bäckefors marknad har 
varit jättestor en gång i tiden 
och vi vill tillbaks till det. 
Alla drar sitt strå till stacken 
och vi hoppas att det blir 
mycket besökare så att detta 
kan bli en tradition, säger 
Lars Larsson.

Rebecca Olausson, Cecilia Karlsson, Lars Larsson och Gunilla Larsson planerar för matmarknad i samband 
med höstmarknaden den 30 september.

Shyboys har tidigare gjort 
uppskattade spelningar i 
Mellerud på Gruzzolo. Det 

förväntas bli en publiktät 
kväll. Redan nu signaleras 
om stort intresse.

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 

 eller maila till  
maggan@mellerudsnyheter.se

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
ODENGATAN 54, 56

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

INOMHUSMARKNAD

ÄVEN BAGAGE-LUCKE- LOPPIS
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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 40 Måndag 2/10: Korv Stroganoff med potatis, 
ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 3/10: Skivad skinkstek, gräddsås, 
potatis, bukettgrönsaker och äppelmos. 
Dessert: Krusbärssoppa.

Onsdag 4/10: Italiensk kycklingsoppa.  
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 5/10: Sprödbakad sejfilé med 
gräddfilssås, potatis och gröna ärtor.   
Dessert: Päronkräm.

Fredag 6/10: Lindströmslåda med gräddsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt. 
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 7/10: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott.

Söndag 8/10: Fisk Bordelaise med vitsås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 40
Mån-tors: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Fre: Potatisbullar med bacon, lingon-
sylt och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker.

Senior
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor.
Alt: Vegetarisk stroganoff.

Tisdag Skivad skinkstek*, gräddsås, 
kokt potatis, bukettgrönsaker och 
äppelmos.
Alt: Hirsbiff med gräddfilssås.

Onsdag Italiensk kycklingssoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad sej** med 
Rhode Islandsås, kokt potatis, 
broccoli. 
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat potatismos, dressing, 
sallad. 
Alt: Grönsaksburgare.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Tina Thörner gästar 
Kulturbruket på Dal

Tina Thörner föreläser på Kul-
turbruket på Dal torsdag 28 sep-
tember.

Tina Thörner behöver 
knappast någon närmare 
presentation. Hon är 
bondtösen från Värm-
landsnäs som skulle bli 
flygare men istället gjorde 
sig ett internationellt 
namn som framgångsrik 
kartläsare inom rallyspor-
tens yppersta elit.
Nu kommer hon till Kultur-
bruket på Dal för att berätta 
om sitt liv under den värm-
ländskt klingande rubriken 
”Ja älsker biler”.

– Det är alltid lika roligt att 
få dela med sig av sina livs-
erfarenheter och att få möta 
publiken i Mellerud, det är ju 
”nästan hemma”! Här vet 
många vem jag är och har 
hört om mig och nu ska jag 
fylla på med sådant de inte 
hört förut, säger Tina.

Tina Thörner har, givetvis, 

kört rallytävlingar i Dals-
land.

– Det stämmer, även om 
det känns som 100 år sedan 
nu, säger hon med ett skratt 
och berättar att hon faktiskt 
tog sin licens för folkrace just 
i Mellerud.

Att hon älskar bilar fram-
går av föreställningens titel 
och då handlar det inte bara 
om starka motorer och annan 
prestanda.

– Bilar är för mig framfö-
rallt frihet och sedan har de 
ju varit det verktyg som gett 
mig möjlighet att se världen, 
säger hon.

Nu har hon fokus också på 
hållbar bilkörning.

– Det är jätteviktigt att ut-
veckla sätt att bli effektivare 
som bilförare för att på det 
sättet minska CO2-utsläppen 
från de fossila drivmedlen vi 
har idag, säger hon.

Ny karriär
Tinas karriär inom motor-
sporten började 1990. Sedan 
dess har hon vunnit tre dam-
VM-titlar och en lång rad 
andra titlar. Till sina främsta 
meriter räknar hon en andra 
och en tredje plats i det be-
römda Dakarrallyt. Några av 
de mest kända förarna hon 
navigerat åt är Colin McRae, 
Jutta Kleinschmidt, Kenneth 
Eriksson och Ari Vatanen.

Nu använder hon sin erfa-
renhet från trettio år med 
världen som arbetsfält, fast-
spänd i högerstolen i en ral-
lybil. Hon har skapat sig en 
ny karriär som uppskattad 
föreläsare och coach där hon 
hjälper andra att navigera 
och skapa växtkraft i sina 
yrken, i sina team eller i sina 
privatliv.

Hon gör det på sitt eget 

Stickcafé och 
skördefest

Imorgon kväll, torsdag, 
startar missionsförsam-
lingen i Mellerud en ny 
aktivitet, nämligen stick-
café.

Alla som är intresserade av 
att handarbeta tillsammans 
är välkomna till Missions-
kyrkan.

Att handarbeta är inget 
krav, är man bara sugen på att 

umgås och prata är man 
också välkommen. Fika blir 
det förstås och kvällen avslu-
tas med en kort andakt. På 
söndag firas skördefest i Mis-
sionskyrkan, ett tillfälle att 
tacka för sommarens och 
höstens skörd. Det blir an-
dakt med pastor Thomas 
Segergren, fika med fruktsal-
lad, med mera och lotterier 
med vinster från årets skörd.

Imorgon startar stickcaféet i Missionskyrkan på Storgatan i Mellerud. 
På söndag är det dags för skördefest.

Marknadsdag på Västerråda
På lördag är det höstmark-
nad på Västerråda i Mel-
lerud. Det blir knallar och 
bakluckeloppis mellan vat-
tentornet och Dals MK:s 
klubblokal. Förra året var 
det premiär för höstmark-
nad på denna plats och en 
succé, med vackert väder 
och många försäljare. I år 
kommer ännu fler. 

Det är Loppisgruppen i Mel-
lerud som arrangerar mark-
naden och hittills är drygt 60 
platser bokade. MIF ville 
inte längre arrangera den 
traditionella höstmarknaden 
på torget, utan nöjer sig med 
att arrangera vårmarknaden.

Loppisgruppen tog över 
och så lever höstmarknaden 
vidare på denna nya plats. 

Kombinationen av knallar, 
med hantverk, kryddor, LP-
skivor, honung, senap, plast-
påsar, brända mandlar och 
mycket annat som brukar 
höra höstmarknaden till, plus 
loppisgrejer är en uppskattad 
kombination. 

Biodlaren Åke Zetterholm 
kommer liksom förra året att 
visa levande bin i en bikupa 
för intresserade besökare.

MIF:s ungdomar har hand 
om en fiskdamm som både 
barn och vuxna kan fiska 
priser i. Melleruds Ridklubb 
kommer att sälja hembakt, 
grillkol och lyckoänglar. Det 
blir också servering av hem-
bakt och kaffe på motorklub-
bens terrass.

Den som vill åka häst och 
vagn kan göra det. Annelie 
Andersson och kuskarna från 
Brålanda kommer med sina 
ekipage. Elvis Presleys mu-
sik kommer att spelas en 
stund under dagen. Det utlo-
vas också musik av Thore 
Skogman och Siv Malm-
qvist.

personliga och suveräna sätt, 
medryckande och med 
mycket humor. Fartfyllt, 
precis som i rallysamman-
hang.

– Jag varvar ”stôllige his-
torier” med verktyg och in-
sikter som gör att jag idag har 
hittat balans mellan utma-
ningar, framgångar och att ha 
hälsan, både fysiskt och 
mentalt. Det blir skratt och 
glimten i ögat men också 
allvar och sorg, säger Tina 
Thörner.Vill motverka islamofobi

Islamiska föreningen i 
Mellerud ska arrangera 
tre föreläsningar om islam 
som ett integrationspro-
jekt.

Den första föreläsningen  
kommer att handla om islams 

syn på individen, på män-
niskans andlighet. De två 
som följer därpå behandlar 
samma tema, men med olika 
perspektiv.

Det man vill med föreläs-
ningarna är att synliggöra 
vad islam egentligen är, en 

Rättelse
I förra veckans tidning finns 
en artikel med rubriken 
”Startar projekt för unga”. 
Där står att Clas-Göran Jan-
son och Glenn Nordling 
äskade pengar från Kultur- 
och utbildningsnämnden i 
våras. Riktigt ska vara att: 
Kultur- och utbildnings-
nämnden tog beslut om pro-
jektet och finansieringen av 
det den 21 december 2016.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se

bild långt bort från medias 
bild.

Föreningens vilja är att 
motverka islamofobi. Man 
vill sprida kunskap om sin 
religion med målet att brom-
sa och övervinna fördomar 
och främja ett bättre sam-
hälle.

De tre föreläsningarna ges 
på Kulturbruket på Dal den 
11 oktober, 15 november och 
15 december. Föreläsare är 
Abdul Rashid, imam från 
Göteborgs moské.
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FOTHÄLSAN
I MELLERUD

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Kapellgatan 1, Mellerud | 0530-100 23 | www.fothalsanimellerud.se

20% 
på alla produkter

Gäller ej presentkort eller behandlingar

Torsdag 
28/9 

kl. 17-20

20%
på allt mellan 17-20

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

20%
på allt* 

kl. 17-20

Handla för minst 250:- och få DUBBLA 
stämplar i bonuskortet! Kl. 17-20

* ej Lego

Passa på att ta del av vårt bonussystem

20% 

 Kl. 17-20
Gäller ej reavaror

Köpmantorget, MellerudVälkomna!

25%
på ett köp mellan 17-20

Gäller ej reavaror
Storgatan 16 • Tel 0530-101 00 eller 100 69

Bokhandel & Souvenirer
Hälsoshop

Storg. 6, Mld
Tel. 0530-400 47  

www.modeforyou.se

mellan  
17-20

20%

Välkommen in till oss!

Gäller ej 
undanlagda 

plagg

Tel. 0530-101 04

20% 
på ALLT mellan kl. 17-20

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

20%
på allt mellan 17-20

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

STORGATAN 10, MELLERUD

Mellan kl. 17-20 upp till

20% 
på utvalda basprodukter

20%
på hela sortimentet
Gäller ej presentkort och beställningsvaror

Erbjudandet gäller 
28/9 kl. 17-20

Shoppingkväll
i Mellerud torsdag 28 september 

öppet till 2000 

Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

20% 
på allt mellan 17-20

Gäller ej matsilver, reparationer eller undanlagda varor.

Handla på hemmaplan DET LÖNAR SIG!
Fiskgratäng
Västkustfilé, fryst, gäller Dill, Skagen,
 350 g, 
jfr-pris 
28,57/kg. 10:-

 

/st

Torget
Matglädje i Mellerud

0530-109 05
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Avskedsceremoni har ägt 
rum i Kyrkstugan i Skållerud 
för Mercedes Camacho 
Peña. Akten inleddes med att 
Anders Grimheden, borger-
lig begravningsofficiant, 
hälsade välkommen. Inled-
ningsvis lyssnade man på 
”Du finns inom mig” med 
Tommy Nilsson samt ’Ta 
Llarando” med Los Olima-
reños”. Minnestalet, där 
bland annat delar från Merce-
des mycket innehållsrika liv 
framkom, avslutades med att 

man spelade upp ”Tusen bi-
tar” med Björn Afzelius och 
Angelitos Negros med ”Los 
Olimareños”. Inkomna min-
nesgåvor lästes upp innan 
man avslutade med att man 
lyssna på Kents ”Utan dina 
andetag” som vid detta till-
fälle sjöngs av Annelie Ja-
cobsson och med Sara Kany-
inda på piano. Gravsättning 
ägde rum på Skålleruds kyr-
kogård där avsked togs av 
alla barnen med familjer, 
släkt och vänner.

Vi vill gratulera vår storfis-
kare Axel som fyller 7 år den 
30 september.

Grattiskramar från mamma, 
pappa och Elias

Veckans 
ros...

...till Mikael, Östevatten, för 
hjälpen att göra min Fergus-
son traktor körbar igen.

Conny H

Hipp Hipp 

HURRA!

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår- ungdomssamling. 
Sönd 11 Gudstj. m nattv.
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé, fika och 
andakt. Sönd 16 Skördefest, 
andakt Thomas Segergren. 
Fruktsallad, glass och kaffe. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 

Rastplats. 18 Scout. Onsd 
(4/10) 18.30 Församlings-
möte.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 14.30 Kvinnosam-
ling, Annika Bergman, kaf-
feservering. Fred 14.30 An-
dakt på Servicehuset. 19.30 
LifeLine, Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
Predikan David C. Filipper-
brevet. Nattv. Ssk.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Bibelsamtal och bön. 
Markus kap. 2. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Mar-
kusevangeliet, ”Om det som 
bär”, kyrkkaffe.
Brålanda: Lörd 9-10.30 

Kvinnofrukost i fsh. Enkel 
frukost, bön och gemenskap 
för kvinnor i alla åldrar. 
Sönd 11 Förklarad gudstj. 
Thomas Holmström. Ssk 
och fika. Kyrkbil 308 70. 
Sönd 18-20 Bönekväll i fsh. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch i fsh. 17-
19 Kulturcafé i fsh.
Gestad: Sönd 15 Café-
gudstj. i fsh. Thomas Holm-
ström m.fl. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal Markus kap. 
2. Sönd 18 Söndagskväll i 
kyrkan, Sigward K. Mar-
kusevangeliet ”Om det som 
bär”, servering. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Håkan Tengberg och Thor-
sten Uttman, sång och mu-
sik. Kaffe och andakt. Sönd 
10 Gudstj. m nattv. Ralph 
Liljegren. Kyrktaxi. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem. 
Ralph Liljegren.

JORDFÄSTNING

Musikgudstjänst i 
Skålleruds kyrka

Innan gudstjänsten i sön-
dags kväll arrangerade 
Skålleruds församlings-
kör tipspromenad och 
korvgrillning vid kyrkan. 
I en fullsatt kyrka bjöds 
det senare på en musik-
gudstjänst med Red Wing 
Band, Skålleruds försam-
lingskör och Drängar. 
Kvällens andakt hölls av 
Daniel Westin.
För tionde året i rad musice-
rade Red Wing Band tillsam-
mans med Skålleruds för-
samlingskör och Drängar.

Stämningen var på topp, 
inte minst genom Daniel 
Westins sätt att leda genom 
kvällen, som även kan ses 
som en lyckad avslutning på 
Arenaveckan.

Tipspromenadens redovis-
ning och prisutdelningen 
hölls i anslutning till guds-
tjänsten. På första plats bland 
barnen hamnade Mio Gus-
tavsson och på andra plats 
Hugo Gustavsson. På andra 
plats i vuxenklassen var Ma-
lin Gustavsson och segrare 
blev Elisabeth Heimdhal 

med 11 av 12 poäng. Ingen 
kunde besvara den kluriga 
frågan om, hur mycket samt-
liga medlemmar i försam-
lingskören tillsammans vä-
ger: nämligen 2 459,8 kilo!

Som nästa höjdpunkt i 
församlingen, där körens 
90-årsjubileum firas, kom-
mer Emil och Zandra Erne-
bro att medverka i en konsert 
som äger rum den 14 oktober. 
 Tanja Mueller

Skålleruds Drängar och församlingskören musicerade tillsammans under Elisabette Emanuelssons ledning.

En historia från Karl XII:s tid

Föreställningen på Kul-
turbruket i fredags, Maria 
Johansdotter, bygger på 
ett verkligt livsöde från 
början av 1700-talet. Den 
handlar om en transper-

Johan Teodorsson beskriver här för Anders Peev hur en häst ska ridas i deras föreställning om Maria Jo-
hansdotter. 

son och var också inled-
ningen av Mellerud Pride 
2017.
Det är alldeles fantastiskt vad 
två herrar och en nyckelharpa 
kan åstadkomma. Musikern 
Anders Peev och berättaren 
Johan Teodorsson bjöd på en 
mycket gripande berättelse 
om Maria Johansson som 
levde sitt liv som Magnus 
Johansson, en berättelse som 
är hämtad ur Riksarkivets 
samlingar och bygger på rät-
tegångsprotokoll. Föreställ-
ningen visades första gången 
på Stockholm Pride 2012.

Vi får följa nyckelharpspe-
laren Maria/Magnus öde. Vi 
hör om en Staffansritt som 
slutar i tragedi och sedan 
begravning. Hur Maria som 
numera kallar sig Magnus 

härigenom blir kyrkomusi-
ker, förälskar sig i Anna 
Andersdotter och hur de 
planerar att gifta sig. Vad 
som väntar och vad som hän-
der Magnus när prästen och 
Annas mor får veta hur det 
verkligen ligger till om Mag-
nus biologiska kön. 

Ett gripande livsöde berät-
tat på ett målande sätt som 
verkligen engagerar publi-
ken. Till detta en mycket fin 
musik genom nyckelharpan.

 Lite tråkigt att inte fler tog 
detta tillfälle i akt, det hade 
lätt gått in några till i sa-
longen. Men det förringar 
inte föreställningen, den var 
väldigt bra. 

Ing-Marie Norrman



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 27 SEPTEMBER 2017

KUNDKVÄLL 2/10 KL. 17-20

ÅSENSBRUK
BJUDER IN TILL

Fr.o.m. 2/10 är 
våra öppettider
Mån - fred 800-2000

Lör 900-1500

Sön 1000-1500

Nya 
öppettider!!! VÅRT ÄGAROMBUD

MARIA BJUDER PÅ
KAFFE & TÅRTA

FLYTANDE MARGARIN
Coop, 500 ml. 
Jfr-pris 10 kr/lit

5:-

STRÖSOCKER 2 KG
Dansucker, 2 kg
Jfr-pris 2,50 kr/kg

ÅSENSBRUK

1 Kupong/hushåll.
Gäller endast 2/10 2017 kl. 17-20

POTATIS LÖSVIKT
Sverige
Jfr-pris 1 kr/kg

30:-
/ST

OBS! Priserna gäller endast måndag 2 oktober kl. 17-20 i 
Coop Konsum Åsensbruk. Med reservation för slutförsäljning

PEPSI, PEPSI MAX
10-pack, 33 cl.
Jfr-pris 9,09 kr/lit

1:-

+ PANT

/KG

5:-/ST
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Melodikrysset v.39 - 30 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. 39 – 30 september

Kö till kyrkans barnverksamhet
Örs församlings barn-
verksamhet är populär 
och i församlingshemmet 
Stakelund vid Gunnarsnäs 
kyrka träffas 50 barn i tre 

olika grupper varje vecka, 
och fler vill vara med. 
– Vi har väntelista berättar 
församlingsassistenterna 
Ann-Louise Andersson och 

Noel Jakobsson och Pelle Larsson målade askar i sina favoritfärger.

Anna Andersson, Elina Norr, Charlie Stenberg och Julia Kjellin möblerade i dockskåpet i församlingssalen i 
Stakelund.

Ann-Louise Andersson och Chatarina Johansson är församlingsassisten-
ter och leder barnverksamheten i bland annat Örs församling.

dekorera sin redan målade 
askar med glitter och stenar i 
köket. 

– Jag ska ha smycken i min 
ask, säger en flicka. En annan 
ska ha hemligheter i sin.

I församlingssalen är det 
några som leker bland mjuka 
kuddar och fyra flickor möb-
lerar ett dockskåp. 

Innan bussen går tillbaks 
till Karolinerskolan, där för-
äldrar hämtar, eller barnen 
går till fritids, håller man en 
kort andakt.

– Vi läser ur någon bok 
med kristet budskap. Just nu 
handlar det om frälsarkran-
sen, vårt religiösa armband 
och vi gör ett stort armband 
tillsammans. Vi ber ”Gud 

Uppskattad konsert 
med låtar från förr

En stor publik lyssnade på duon Refräng&Co som gästade Café Älvan med en livekonsert från melodiradions 
glanstid.

I torsdags var det späckat 
med folk på Café Älvan 
när duon Refräng & Co, 
Kent Jonasson och Gunilla 
Hansen, bjöd på kända 
melodiradiohits från förr.
Knappast någon kunde låta 
bli att sjunga med i ”Jag ska 
ta morfar med mig ut ikväll” 
eller andra härliga schlagers 

som bjöds under konserten.
Namnen som surrade i 

luften var CG Hammarlund, 
Sven Jerring, Brita Borg, 
Östen Warnebring, och flera 
andra kända artisters. Schla-
ger följde på schlager och 
däremellan fanns det plats 
för andra musikaliska ör-
hängen och humorkryddat 
berättande om både ditt och 

datt som fick publiken att 
storskratta.

Det var fullsatt på Älvan, 
hela caféet och bakåt till ut-
gången. Konserten arrange-
rades av Kulturbruket på Dal 
i samarbete med Café Älvans 
idégrupp och kan bara be-
tecknas som en stor succé.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Chatarina Johansson som är 
i full färd med att servera 
hungriga barn smörgåsar och 
saft. Det är onsdag och fika-
stund för miniminiorerna. 
Barnen sitter vid två lång-
bord och äter, livligt pratan-
de.

På onsdagar är det de 
yngsta, miniminiorerna, 6-7 
år, som hämtas efter skolda-
gen på Karolinerskolan för 
att under ett par timmar, leka, 
pyssla och fika i Stakelund.

Grupperna miniorer, 
8-9-åriga barn, och juniorer 
som är 10-13 år, träffas på 
måndagar. Även dessa häm-
tas och lämnas vid Karoliner-
skolan.

Efter fikastunden är det 
dags för pyssel. Pojkarna ska 
måla pappersaskar i ett av 
rummen och flickorna ska 

som haver barnen kär” och 
ibland sjunger vi något ock-
så. Flera av barnen sjunger i 
kör och vi  brukar sjunga 

något av det de kan, berättar 
Ann-Louise Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Viktiga behov ignoreras när vi fyllt 65
Onsdag 20 september var det en heldag på Kulturbruket 
om psykisk ohälsa hos äldre. Susanne Rolfner Suranto, 
regeringens utredare inför en nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen, föreläste för både omsorgspersonal 
och allmänhet.

Susanne Rolfner Suranto föreläste på Kulturbruket på Dal om psykisk ohälsa hos äldre och om streotypa bilder som hindrar relevant bemötande 
av det.

39 procent av de unga i
Mellerud börjar på högskolan

De regionala skillnaderna 
är stora vad gäller när och 
om unga väljer att studera 
vidare efter gymnasiet. 
Under 2016 hade 39 pro-
cent av 24-åringarna i 
Mellerud påbörjat en hög-
skoleutbildning. Det visar 
en sammanställning från 
Universitetskanslersäm-
betet, UKÄ. 
UKÄ har analyserat i vilken 
utsträckning unga påbörjar 
en högskoleutbildning, vilka 
skillnader som finns mellan 
olika län och kommuner vid 
olika åldrar och skillnader 
mellan kvinnor och män.

De åldrar som har följts 
upp är 19, 21 och 24 år.  

– I kommuner där det bor 
många som har en högskole-
utbildning är det betydligt 
vanligare att fortsätta studera 
efter gymnasieskolan. Det 
kan även finnas fler faktorer 
som påverkar, exempelvis 
om det finns en högskola el-

ler ett universitet nära där 
man bor. Sen är det viktigt att 
komma ihåg att i kommuner 
där det inte bor så många kan 
det se ut som att svängning-
arna är väldigt stora när det i 
själva verket rör sig om ett 
mindre antal individer, säger 
Annika Pontén, chef för ana-
lysavdelningen vid UKÄ. 

I Melleruds kommun hade 
39,0 procent av 24-åringarna 
påbörjat en högskoleutbild-
ning.

I hela Västra Götalands län 
var andelen 43,6 procent och 
i landet som helhet 43,6 pro-
cent. De regionala skillna-
derna är stora.

I kommunen med högst 
andel, Danderyd, påbörjade 
81,3 procent en högskoleut-
bildning, medan andelen var 
16 procent i den kommun 
som hade lägst över-
gång.  Kort om rapporten:

– UKÄ har analyserat i 
vilken utsträckning unga 

påbörjar en högskoleutbild-
ning, vilka skillnader som 
finns mellan olika län och 
kommuner samt vid olika 
åldrar.  

– De åldrar som följts upp 
är 19, 21 och 24 år. Bland 
19-åringarna hade 12,8 pro-
cent påbörjat högskolestu-
dier, vilket var en minskning 
med 2,6 procentenheter 
jämfört med 2013. Bland 
24-åringarna var motsva-
rande andel 43,6 procent, 
vilket motsvarar en i princip 
oförändrad nivå jämfört med 
2013.  

– Fler kvinnor än män sö-
ker sig till högskolan. Vid 24 
års ålder hade 51,6 procent 
av kvinnorna påbörjat hög-
skolestudier jämfört med 36 
procent av männen. I hög-
skolan som helhet utgör 
kvinnorna cirka 60 procent, 
och så har det sett ut de se-
naste tio åren med endast 
små förändringar.

Susanne började sin yrkes-
bana som undersköterska, 
sedan sjuksköterska  och hon 
jobbade många år inom psy-
kiatri- och äldreomsorg. Nu 
står hon bakom den offent-
liga statliga utredning som 
ska ge en vägledning i fram-
tidens äldreomsorg. 

– Personal möter många 
äldre som inte mår bra psy-
kiskt, men det finns inget 
skrivet om det i läroböcker-
na. Det är ett eftersatt områ-
de, säger hon.

Två miljoner äldre
Två miljoner människor i 
Sverige har fyllt 65 och kall-
las därmed ”äldre”. Susanne 
beskrev att den bild de flesta 
får (åtta av tio) när de ska 
föreställa sig en äldre är: en 
kvinna, gammal, har svårt att 
gå, har rullator, är snäll och 
glad, en mormor.

En mormor har enligt de 
flestas uppfattning inte alko-
holproblem, hon har inte 
psykiska problem och hon 
har definitivt inget med sex 
att göra. 

På frågan hur man förestäl-
ler sig en psykiskt sjuk per-
son visar det sig att åtta av tio 

ser en man, cirka 40 år, sliten 
och kanske farlig.

– Vi har fasta föreställ-
ningar om äldre och om 
psykiskt sjuka. Vi kan inte 
tänka ihop dessa två. Man 
tror inte det om ”mormöd-
rar” men de som äter mest 
antidepressiva läkemedel är 
äldre kvinnor och många 
mormödrar super. Alkohol-
relaterade sjukdomar ökar 
bland äldre och många dör av 
det, sade Susanne. 

Åldrande och depression
Att drabbas av depression i 
samband med åldrandet är 
vanligt. Även psyket blir 
slitet med åren och man ställs 
kanske efter ett långt yrkes-
liv inför frågan; vem är jag? 
För den största andelen själv-
mord står äldre män, inte 
ungdomar som man kan 
lockas att tro av media.

Åldrandet innebär en ökad 
risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. De-
pression är det vanligaste 
psykiska hälsoproblemet 
hos äldre personer. 

– Men depression kan fö-
rebyggas genom att man 
satsar på socialt kapital, gör 

saker tillsammans, sjunger i 
kör, tränar chi-gong eller tai-
chi, är med i politiskt parti 
eller förening, sådant är vac-
cin mot depression, sade 
Susanne och pekade på att 
ekonomi också är en mycket 

viktig hälsofaktor. Att ha ont 
om pengar bidrar till psykisk 
ohälsa.

Rädda liv
Fysisk ohälsa, högt blod-
tryck, diabetes, att leva med 
en demssjukdom eller stå 

bredvid någon som drabbas 
av sjukdom och själsligt li-
dande kan leda till depressi-
on. 

Att ha drabbats av ett 
trauma och åldras kan betyda 
att ångest, depressioner och 
mardrömmar dyker upp. 

Susanne Rolfner Suranto 
visade i sin föreläsning att 
den stereotypa bild vi har av 
äldre gör att viktiga behov 
ignoreras när vi fyllt 65.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Medborgardialogerna är igång
I söndags var det medborgar-
dialog om nya översiktspla-
nen för Mellerud på Dals-
lands Center i Håverud. 

I måndags var det på Karo-
linerskolan i Dals Rostock.

Tisdag nästa vecka kom-

mer nästa tillfälle för med-
borgarna att träffa kommu-
nens företrädare och prata 
om sina idéer och tycka till 
om hur Mellerud ska utveck-
las, då på Bystugan i Dal-
skog.

Den 5 oktober är det sedan 
dags för möte på Kulturbru-
ket på Dal. 

Vid dessa möten har alla 
chansen att lämna synpunk-
ter på Melleruds utveckling.
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Seminarium om nya kommunallagen

Jan Turvall föreläste på ett inspi-
rerande sätt om den nya kommu-
nallagen.

Fredag 15 september var 
politiker, förvaltningsche-
fer och nämndsekreterare 
kallade till ett seminarium 
i Centrumsalongen, Mel-
lerud, med anledning av 
den nya kommunallagen 
som föreslås träda i kraft 
1 januari 2018.
Nuvarande kommunallag 
fastställdes 1991 och den ska 
alltså förnyas. Kommunal-
lagen lägger grunden för det 
lokala självstyret och regle-
rar hur kommuner och lands-
ting ska fungera. Den nya 
lagen baseras på utredningen 
”En kommunallag för fram-
tiden” och behandlades i 
riksdagen i juni 2017.

Syftet är att spegla verklig-
heten på ett bättre sätt på 
grund av den digitala utveck-
lingen. Sedan början av 
1990-talet har flera bety-
dande förändringar skett, 
såsom inträdet i EU, ökad 
samverkan med privata en-
treprenörer och valfrihets-
system på många olika om-
råden.

Dagens föreläsare var Jan 
Turvall, som i mer än 45 år 
arbetat som lektor och stu- Politiker, förvaltningschefer och nämndsekreterare hade kallats till seminariet i Centrumsalongen.

Frukostmöte med företagsklimatet som tema
Förra onsdagen hade 
kommunens närings-
livsutvecklare Jenni Hag-
man bjudit in företagare, 
politiker, tjänstemän och 
andra aktörer kopplade 
till näringslivet till  fru-
kostmöte på Café Gruz-
zolo. 
Anton Oscarsson projektle-
dare på Svenskt Näringsliv 
fanns på plats och informe-
rade om resultatet från den 
senaste mätningen av före-
tagsklimatet i kommunen.

Företagen i Mellerud har 
sammanlagt cirka 2 000 an-
ställda. Det betyder 300 
miljoner kronor i skatt, om-
räknat blir det 2 200 försko-
leplatser eller 600 sjukskö-
terskor. 

Mellerud har pendlat mel-
lan plats 216 och 114 sedan 
mätningarna började göras 
2001. Tendensen har i flera 
år varit stigande med små 
dalar.

Mätningen bygger på en-
kätsvar. Enkäten gick ut till 
företagare och politiker i ja-
nuari genom Demoskop. 51 
procent av företagarna har 
svarat (92 stycken), 59 pro-
cent av politikerna. 

De företag som har mellan 
en och fem anställda har 
svarat mest. Det handlar om 
företag inom handel, bygg, 
jord- och skog och industri.

På en sexgradig skala lig-
ger Mellerud på 3,5, en liten 
försämring sedan förra mät-
ningen, men bättre än sveri-
gegenomsnittet. Politikerna 
har en mer positiv syn på 
företagsklimatet än företa-
garna.

Det som kan förbättras, 
svarar man, är fler bostäder, 
lägre skatter och avgifter, 
bättre infrastruktur, IT och 
bättre dialog.

Hur kan vi själv bidra?
Anton Oscarsson gick ige-
nom enkäten punkt för punkt 

och gav sedan de församlade 
i uppgift att i grupper disku-
tera hur man utifrån sin egen 
roll kan bidra till ett bättre 
företagsklimat. 

Diskussion gav en mängd 
svar: Att handla lokalt, att 
vara optimist, att vara am-
bassadör och tala väl om 
Mellerud, öppna upp för mer 
samarbete med skolan, att så 
ofta det går ta affärskontakter 
och bekanta med på middag 
på något av de vackert be-
lägna ställen som finns i 
kommunen, att inte förvänta 
sig att bli matad hela tiden, 
att samverka och hjälpa var-
andra, informera föräldrar 
och barn om det arbetsliv 
som finns i kommunen, att 
mötas mer. Beröm fick Mel-
lerudsNavets industrigrupp 
som ett bra forum.

Det påpekades att bra 
skola, barnomsorg och äldre-
vård ger möjlighet för andra 
att driva företag. 

Man ansåg också att det 

Frukostmöte på Gruzzolo om företagsklimatet i Melleruds kommun. Anton Oscarsson, projektledare på 
Svenskt Näringsliv gästade.

Anton Oscarsson gick igenom enkätsvaren om företagsklimatet i Mel-
lerud.

borde gälla andra regler än de 
som passar i Stockholm när 
det gäller att bygga hus. Det 
är svårt för unga att få råd att 
bygga hus idag, bland annat 
på grund av bankernas regler.

Det har även blivit ett pro-
blem att företag läggs ner 
istället för att tas över av 
yngre. Det fattas pengar för 
yngre som vill ta över före-
tag.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

dierektor i administrativ 
teknik på statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs 
universitet. Hans undervis-
ning och forskning riktar sig 
till offentliga förvaltningar 
– de senaste 15 åren med 
specialisering på förvalt-
ningsrätt, kommunalrätt och 
offentlighet/sekretess.

Han gick igenom den kom-
munala organisationen, hur 
fullmäktige, styrelser, nämn-
der och kommunala bolag 

fungerar och interagerar. 
Han tog även upp vilka befo-
genheter kommunen har och 
vad våra förtroendevalda på 
lokal nivå har för rättigheter 
och skyldigheter.

Exempel på förändring-
ar i den nya lagen:

Tydligare rollfördelning 
mellan anställda och förtro-
endevalda.

Nya krav när det gäller 
kommundirektörens (kom-
munchefens) roll.

Regler om delegationsbe-
slut.

Stärkt roll för sakkunniga 
revisionsbiträden.

Prövningsgrunderna för 
laglighetsprövning förtydli-
gas. Vad kan prövas, av vem, 
i vilka instanser och när?

Samma skyldigheter?
– Ska till exempel alla kom-
muner ha samma uppgifter 
och skyldigheter, oavsett 
storlek? En stor kommun kan 

kanske sköta sin ordnings-
verksamhet, det vill säga po-
lisen, själv, menade Turvall.

Han konstaterade att det 
finns stor anledning att se 
över den regionala indel-
ningen.

– Jag tror på stora föränd-
ringar i framtiden, under-
strök Turvall.

Tommy W Johansson, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, framhåller att kom-
munerna måste se över reg-
lementet för nämnder, 
styrelser och fullmäktige.

– Mellerud har en ny styr- 
och ledningsplan på gång, 
men den är inte satt på pränt 
ännu, säger han.

Målet är att ta beslut i ja-
nuari om den nya kommunal-
lagen och den nya styr- och 
ledningsmodellen.

Revideringsarbete
– Vissa bitar i förvaltningsla-
gen kräver förändring. Det är 
ett rätt omfattande revide-
ringsarbete, poängterar Jo-
hansson.

Han menar dessutom att 
det borde heta kommundi-
rektör och inte kommunchef.

– Det borde vara samma i 
alla kommuner. Folk vet ofta 
inte skillnad på tjänstemän 
och politiker. Det skulle tyd-
liggöra att politikerna har det 
yttersta ansvaret. Vi ska ha 
ytterligare utbildning om nya 
förvaltningslagen i februari, 
där går det också att ställa 
frågor om den nya kommu-
nallagen, berättar Johansson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vernissage med jazzig fest i Upperud

Premiär för samarbete mellan konstmuséet och Upperud 9:9. Vernis-
sagefest med föredrag och jazz.

Romantiska bilder med vemod om hoten mot jorden. Konstnären Anna Lidberg har gjort en vacker under-
gångsutställning.

Designern Rickard Lindqvist och webbkreatören Jimmy Herdberg med museichefen Jörgen Svensson klädd 
i en av deras kreationer.

Anna Lidberg berättade om rädslan som fick henne att skapa instal-
lationen ”Utsiker mot undergången”.

Kläder som hologram. Mycket spännande tankar om modets möjligheter möter man i utsställningen på Dalslands Konstmuseum.

Högskolan Väst får 30 miljoner i ökade anslag
Förra veckan publicerades 
regeringens budgetpro-
position. För Högskolan 
Västs del innebär det en 
ökning med närmare 30 
miljoner i anslag jämfört 
med dagens nivå.
Verksamheten vid universi-
tet och högskolor finansieras 
till stor del med statliga 
medel som beslutas av riks-
dagen. Medlen tilldelas två 
områden – utbildning och 
forskning. Regeringen avise-

rar bland annat en satsning på 
cirka 353 miljoner kronor för 
att bygga ut samhällsviktiga 
utbildningar, bland annat 
ingenjörsutbildningarna och 
läkarutbildningen. Satsning-
en beräknas motsvara cirka 
4 300 ytterligare utbildnings-
platser 2018.

–  Det gläder mig att reger-
ingen håller sitt ord och sat-
sar på att stärka högre utbild-
ning och forskning. Det är en 
investering för framtiden 
som kommer att stärka Sve-

riges position som ledande 
kunskapsnation, vilket är 
viktig generellt. Inte minst 
för näringslivets konkur-
renskraft, säger Martin Hell-
ström, rektor vid Högskolan 
Väst, i en kommentar.

Samverkan slår igenom
De närmare 30 nya miljoner 
som tilldelas Högskolan 
Väst är i stort sett lika förde-
lade på grundutbildning och 
forskning. Nytt för i år är att 
delar av forskningsanslaget 

baseras på en tidigare utvär-
dering av samverkan vid lä-
rosätena, utförd av Vinnova. 
Här kom Högskolan Väst 
mycket väl ut vilket nu får 
effekt på medelstilldelningen 
där cirka fem miljoner av de 
cirka 14 totala nya forsk-
ningsmiljonerna grundar sig 
på samverkansarbetet.

– För Högskolan Väst be-
tyder de nya anslagen oerhört 
mycket. Extra glädjande är 
att vår bärande idé om att 
skapa kunskap tillsammans 

med andra också ger ett eko-
nomiskt utslag i form av an-
slag. Den relativt stora ök-
ningen av forskningsanslaget 
innebär också en avsevärd 
kvalitetsförstärkning av ut-
bildningen, säger Martin 
Hellström.

Högskolan Väst har sedan 
ett antal år särskilda medel 
för att utveckla Arbetsinte-
grerat lärande. Dessa medel 
ligger kvar på samma nivå 
som förut, med cirka 2,5 
miljoner kronor.

Högskolan Väst i Trollhät-
tan är ledande i landet inom 
arbetsintegrerat lärande, 
AIL, och vi har regeringens 
uppdrag att utveckla AIL. 
Med arbetsintegrerat lärande 
i utbildning och forskning 
utvecklas ny, relevant och 
samhällsnyttig avancerad 
kunskap i samspel mellan 
akademi och omvärld.

I helgen var det en välbesökt vernissage på Dalslands 
Konstmuseum med efterföljande jazzig vernissagefest, 
öppen för alla, på Upperud 9:9. I årets sista utställning 
visas teckningar, ljusinstallationer och mode.

I övre hallen finns Anna Lid-
bergs vackra ljusbilder av 
enstaka träd, skogar och 
landskap.

Anna berättade att idén till 
verket kom ur en stark oro för 
framtiden. Men hon ville inte 
bli för rädd utan jobba med 
undergångsrädslan och få 
andra att känna igen sig i den, 
sade hon.

Vid bilderna är smartpho-
nes med alarmerande rubri-
ker utlagda, som Nazister 
marscherar, Hemlöshet och  
Terrordåd.

– Det är en vacker utställ-
ning för att gälla undergång 
och vem vet hur undergången 
ser ut. Kanske är den cirku-
lär, pågående och diffus, sade 
Anna Lidberg.

Tecknaren
I Lilla Galleriet finns teck-
ningar av Henrik Persson. 

Han var i Venedig istället för 
i Upperud denna dag och 
museichefen Jörgen Svens-
son presenterade sin före 
detta konstskoleelev som 
hängiven ett uttryck under 
många år. 

Henrik Persson står bakom 
många av Håkan Hellströms 
skivomslag och hellström-
fansen kan säkert se något 
bekant bland teckningarna i 
Lilla Galleriet.

Digitalt skapat mode
I nedre hallen handlar det om 
mode. Designern Rickard 
Lindqvist och webbkreatö-
ren Jimmy Herdberg jobbar 
ihop och kollar vad som 
händer när man digitaliserar 
skapandet av kläder.

– Utställningen är ett ned-
slag i det arbete vi gör, för-
klarade de.

Det som visas, både mate-

riella och virtuella plagg, 
sätter fantasin i rörelse. 
Kommer alla att ha en Avatar 
i framtiden, en virtuell kropp 
att prova kläder på när de 
köper på nätet? Kommer 
storlekar att förvinna? 

Utställningen väcker nyfi-
kenhet och frågorna var 
många bland vernissagebe-
sökarna.

Festligt samarbete
Efteråt var det vernissagefest 
på Upperud 9:9. Den började 
med att saxofonisten och 
konstvetaren Per Thornberg 

höll föredrag om konstnären 
Lage Lindell, vars konst in-
spirerat honom i hans eget 
musikaliska skapande. Bil-
der och berättande mixades 
med Pers spel på saxofonen.

Både närvarande konstnä-
rer, vernissagebesökare och 
kvällens övriga pubgäster 
fick sedan njuta av Soup Trio 
med tenorsaxofonisten Eric 
Liftig medan mörkret tätnade 
över Upperudshöljen. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Skogens Veteraner gjorde entré

Kanske inte helt tur med 
vädret men publiken lät 
sig dock inte bekomma 
utan gjorde sitt till ett 
nytt publikrekord. Hela 
2 000 personer befann sig 
i lördags i skogarna kring 
Källhult och tillsammans 
med utställare och spon-
sorer blev det en hellyckad 
dag.
Regntunga skyar, motorbul-
ler och avgaser låg som en 
dimma kring Dalskogs Byg-
degård.

Kolmilan, som tändes re-
dan förra helgen spred sin 
säregna doft. Stövlar, regn-
kläder och oljerockar var 
klädseln om man ville hålla 
sig torr. Kolbullar, varm korv 
och hamburgare smakade 
gott i det fuktiga vädret. Man 
kunde till och med få sig en 
gengasgrillad korv om man 
så ville. Övervägande delen 

av publiken var klart manlig. 
2013 var första året evene-
manget arrangerades. Detta 
var nu tredje gången och allt 
överskott går oavkortat till 
skötseln av bygdegården. 

Maskinparaden inledde 
dagen
Dagen inleddes med en fan-
tastisk maskinparad. Här vi-
sades äldre skogsmaskiner 
av alla de slag och följdes 
sedan av olika stationer där 
både slutavverkning och 
gallring visades, samt också 
körning med häst. Skogs-
verktyg, både äldre och se-
naste nytt visades upp.

Naturligtvis fanns här 
tändkulemotorer att beskåda.  

Besökarna fick också en 
förevisning av Stihl Timber-
sports. Sporten har sitt ur-
sprung i Nya Zeeland, Ka-
nada och USA. Medlemmar 

ur det svenska landslaget 
visade de sex grenarna som 
ingår i Timbersport. Här han-
teras såväl yxor, handsåg 
som motorsågar. En tuff 
sport där det handlar mycket 
om teknik, precision, kraft 
och balans och naturligtvis 
stor skicklighet. 

– Regn är ett riskmoment i 
det hela, då skaderisken blir 
för stor. Yxskaft och stegbrä-
dor blir hala och elektroniken 
krånglar. Den informationen 
fick publiken inledningsvis 
och man undrade hur det nu 
skulle gå. Lyckligtvis avtog 
regnandet och tävlingen drog 
igång, med Pontys Skye, 
Calle Svadling, Emil Hans-
son och som speaker H-O 
Hansson. 

Ing-Marie Norrman

En 62 hästkrafters motorsåg hanteras i tävlingsmomentet Hot saw. Notera hur publiken håller för öronen!

Elvira från Uddevalla fann sin favorit i skogen, Marianne och Olle Peterssons nordsvensk Lothar.

En BM Volvo 995, 1980 års modell visade vad den gick för.En VSA Brunett i arbete inför mängder av åskådare. 
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Pride i Mellerud flaggade med färg

Årets Prideparad, som 
gick av stapeln i lördags 
med start vid ungdoms-
huset Stinsen, lockade 
många färgglada besöka-
re. Människor i alla åldrar 
deltog under marschen 
genom centrala Mellerud. 
Att Pride bara är för homo-
sexuella stämmer inte alls. 
Pride är för alla. Alla ska ha 
rätten att vara sig själva, 

oavsett kön, hudfärg eller 
sexuell läggning.

Ungdomsrådets ordföran-
de Karolina Westman, en av 
alla som varit med och ar-
rangerat Mellerud Pride är 
jätteglad och stolt över att 
Pridefestivalen blir uppskat-
tad av så många och hoppas 
på att den kommer att bidra 
till en positiv utveckling i 
framtiden.

Vid baren kunde man träffa på Mohammad Alhafi, som serverade 
alkoholfria regnbågsdrinkar under dagen, och Sindre Skansen, vice-
ordförande i ungdomsrådet. 

Många glada människor med regnbågsflaggor deltog i Prideparaden.
Sångaren Mathias Holmgren underhöll på torget med några av sina välkända låtar och berättade om sig 
och sitt liv inför publiken. 

Prideparaden med flera hundra deltagare gick från Ungdomshuset Stinsen längs Kungsgatan mot Köpmantorget.

Fyra glada tjejer som representerade föreningen ”Ladies Circle”, ett 
internationell kvinnlig nätverk, Anette Lundgren, Ida Wall, Ellinor 
Karlsson och Monica Isaksson-Elehn.

Ordförande för ungdomsrådet Karolina Westman berättade att 
ungdomsrådet har haft mycket jobb med planeringen, men det lönar 
sig när man lyckas.

Fika kunde beställas hos Susanne Ryman och Helena Törnros i Stinsens 
café.  

Besökarantalet ökade 
kraftigt jämfört med förra 
året. Trots det regniga vädret 
som hängde i nästan hela 
dagen, deltog flera hundra 
personer i paraden som gick 
från ungdomshuset Stinsen 
via Cirkusplatsen mot Köp-
mantorget. Där bjöds delta-
garna på spännande under-
hållning av sångaren Mathias 
Holmgren.

Därefter gick paraden till-
baka via Storgatan mot Stin-
sen. Fram till eftermiddagen 
fanns det möjlighet för alla  
att samtala med politiker och 
frivilligorganisationer som 
fanns på plats i Ungdomshu-
set. Många passade också på 
att tillverka egna pins eller 
armband i någon av de  work-
shops som erbjöds.

Tanja Mueller
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Vi har lagerbilar för omgående leverans!

Med nya laddhybriden IONIQ plug-in tar du dig hela 63 km på el. Det täcker de flesta av våra vardagliga resor med bara el som drivmedel. Och om elen tar slut 
då tar bensinmotorn vid, så att du kan känna dig helt trygg under längre resor samtidigt som du spar på både miljö och din plånbok. Det låga förmånsvärdet gör 
dessutom ägandet billigare än någonsin. Välkommen in och upplev en ny bil, för en helt ny vardag.

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka   •   8 år / 200 000 km batterigaranti   •   5 års Vägassistans   •   3 års Vagnskadegaranti 
Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%. 
Räntan f.n. 3,33% per 2017-08-01, 36 mån, första hyra 20%, restvärde 50%, 6000 mil. Förmånsvärde netto 50% 
marginalskatt. Månadskostn. exkl moms. Bränsleförbrukn. vid blandad körn: 1,1 l/100km, CO2: 26 g/km. 
*Priset avser summan efter avdragen supermiljöbilspremie på 20 000 kr.

IONIQ plug-in från:

299 900 kr*

eller från: 2 999 kr/mån

Laddad för en ny vardag.
   plug-in PREMIÄR 30 SEP – 1 OKT

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

HELGÖPPET 30/9 och 1/10           
Lördag 10-14 Söndag 11-14

Kultur är en utvecklingskraft 

kulturpolitiken som ett kom-
plext ekosystem, ett fält i 
ständig förändring. 

Innovationer förändrar 
kulturekonomin, som Sacci 
säger. Kultur genomsyrar det 
sociala och ekonomiska li-
vet. Kultur kan vända ut-
vecklingen och förvandla 
nedlagd industri till kultur-
centra. Kultur idag är en ut-
vecklingskraft och inte 
grädde på moset.

Diskussion
Diskussioner väcktes under 
seminariet och handlade 

bland annat om politikers 
förhållande till konsten, den 
viktiga principen att politiker 
ska hålla armlängds avstånd 
till konstnärer är alltid viktig 
att betänka. Konsten är en 
värdemätare på hur samhäl-
let och demokratin mår. 

Ett exempel är att när den 
nationalistiska regeringen i 
Ungern kom till makten var 
det första man gjorde att av-
skeda teaterchefer. Kultur 
har en kraft som regimer med 
kontrollbehov fruktar.

Att inte all konst kan för-
stås av var och en var också 

något som togs upp. Att för-
stå är inget man kan göra 
anspråk på, det är inget fel.

– Vi har inte krav på att 
förstå all forskning, men det 
som skapas sipprar till slut 
ner till oss. Konst ger resur-
ser att förstå samtiden och 
konsthallar är en underut-
nyttjad kunskapsresurs, sade 
museichefen Jörgen Svens-
son.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Museichefen Jörgen Svensson mellan de både föredragshållarna David Karlsson och Mikael Löfgren på Dals-
lands Konstmuseum.

Mellerudspolitiker var inbjudna  till seminarium om konstens betydelse 
för regional utveckling på Dalslands Konstmuseum. De som kom fick 
uppleva två intressanta timmar och en givande diskussion om ämnet.

Den 16 september var 
ledamöter och ersättare 
i Kultur- och utbildnings-
nämnden och kommun-
fullmäktige inbjuda till ett 
seminarium på Dalslands 
konstmuseum med temat 
konst, kultur och regional 
utveckling.
Det hölls föredrag av Mikael 
Löfgren som är kulturskri-
bent och teaterkritiker för 
bland andra Dagens Nyheter 
och David Karlsson, idéhis-
toriker och kulturskribent 
som bland annat givit ut bo-
ken En Kulturutredning: Om 
pengar konst och politik. 

Jörgen Svensson musei-

chef på Dalslands konstmu-
seum i Upperud var initiativ-
tagare till seminariet. Han 
presenterade kort muséets 
verksamhet och målet att 
göra Dalslands Konstmu-
seum känt nationellt och till 
en plats där människor möts.

Värdeskapare
Föredragen handlade om 
kulturens betydelse för sam-
hället och ställde frågor om 
hur viktiga små och medel-
stora konsthallar, som exem-
pelvis Dalslands Konstmu-
seum, är och hur vi kan förstå 
värdet av det som skapas i 
dessa miljöer. Vad är de bra 
på? Vad är de bra för? Finns 

ett samband mellan konstens 
kvalitet och demokratins 
kvalitet?

Mikael Löfgren visade att 
de små konsthallarna är bra 
på att ge plats åt nya konst-
närer och nya konstformer, i 
små konsthallar har alla stora 
konstnärer en gång börjat. 
De är bra på att hitta nya sätt 
att jobba med utställningar i 
samverkan och de erbjuder 
mötesplatser som berikar det 
offentliga samtalet. 

Utmaningar som mindre 
konsthallar brottas med är 
höga lokalhyror, liten perso-
nalstyrka och otillräcklig 
fortbildning, byråkratisering 
och litet utrymme i media. 

Ett problem är att många 
sätter likhetstecken mellan 
besökssiffror och kvalitet. 
De unga, nya konstnärerna 
drar inte den stora publiken. 

En ny era
Både Mikael Löfgren och 
David Karlsson tog upp kul-
turekonomen Pier Luigi Sac-
cos forskning om kulturens 
växande betydelse för till-
växt och jobb i framtidens 
ekonomi. Sacco som menar 
att kulturen är på väg att bli 
en näringsgren. Enligt ho-
nom inträder nu en helt ny era 
för att till exempel globalise-
ring och digitalisering ändrar 
villkoren för vad kultur är. 

David Karlsson beskrev 
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BMW 3-SERIE
PLUG IN HYBRID.
Inkl. automat, Model Sport och
Connectedpaket, m.m.
Förmånsvärde från 1.396 kr/mån

BMW 2-SERIE PLUG IN
HYBRID CONNECTED.
Inkl. Model Advantage, Connectedpaket,
xDrive och automat m.m.
Förmånsvärde från 1.146 kr/mån

BMW 5-SERIE
PLUG IN HYBRID.
Inkl. automat, Komfortpaket och
Connectedpaket m.m.
Förmånsvärde från 2.388 kr/mån

KÖR FÖR LIVET I
EN LADDBAR BMW.
Provkör en av våra 7 laddbara modeller så skänker vi 100 kr till Barncancerfonden. 
Ge lite av din tid, så skänker vi pengar. Välkommen att köra för livet hos oss.
Boka provkörning på bmw.se/korforlivet

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

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

Trollhättan • Uddevalla

I samarbete med:

Kör för livet genomförs från 18 september till och med 31 oktober. Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. Förmånsvärden är beräknade netto baserat på 50% marginalskatt. Bränsleförbrukning blandad körning: BMW 2-Serie 
2,0–2,1 l/100 km, CO2 46–49 g/km, systemeffekt 224 hk, miljöklass EU6. BMW 3-Serie 1,9–2,1 l/100 km, CO2 44–49 g/km, systemeffekt 252 hk, miljöklass EU6. BMW 5-Serie 1,9 l/100 km, CO2 44 g/km, systemeffekt 252 hk, 
miljöklass EU6. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Full fart under matfesten
I söndags var det så dags 
igen för Matfest i Västsve-
rige, för fjärde året i rad. 
Melleruds Nyheter gjorde 
nedslag hos två, av cirka 
200 lokalproducenter i 
väst, som hade öppet i vårt 
område. 
Matfest i Västsverige slår ett 
slag för den lokalt produce-
rade maten. För landsbyg-
dens skull, för miljöns skull 
och inte minst för konsumen-
tens.

Genom att bjuda in till 
denna matfest hoppas man 
att konsument och producent 
lättare ska få kontakt och 
konsumenten får en inblick i 
var maten kommer från. 

Hos Mariannes Biodling 
på Vena Säby har man nor-
malt ingen gårdsbutik eller 
försäljning, utan det är den 
här dagen som man öppnar 
upp den lilla butiken. För 
övrigt är det produktion och 

Marianne Westman sålde honung och rapsolja men visade också gärna 
runt både i slungrummet och hos bina.

Agneta Larsson bjuder Daniel Karlsson med sällskap att provsmaka. I bakgrunden Nils-Erik Hansson, As-
sareby Kvarn.

Musikern Kenneth Holmström gästade SPF Seniorerna Mellerudsbyg-
den den 12 september.

Tisdagen den 12 september 
startade SPF Seniorerna 
Mellerudsbygden sin höst-
säsong. Mer än 70 medlem-
mar kom för att lyssna på 
Kenneth Holmström. Vilken 
fantastisk musiker. Han be-
härskade tre olika saxofoner 
samt sin gamla fina gitarr. 
Genom musiken förflyttades 
vi till 60-70 och 80-talet. 
Bara gamla godingar där alla 
kunde texten så att vi kunde 

sjunga med. Han hade även 
gått danskurs,vilket han till 
publikens ovationer stolt vi-
sade upp.

Därefter var det dags för 
kaffe och smörgås och infor-
mation om höstens aktivite-
ter.

I vanlig ordning avslutades 
mötet med det obligatoriska 
lotteriet.

Lars-Åke Svensson

FÖRENINGSREFERAT

leverans ut till olika återför-
säljare som gäller.

Marianne Westman star-
tade upp med sin ho-
nungsproduktion för fyra år 
sedan och detta är andra året 

hon är med i Matfest i Väst.
Här kunde man provsma-

ka, få en guidning i slungrum-
met samt även hälsa på bland 
bikuporna. 

Till försäljning fanns na-
turligtvis både honung och 
gårdens egenproducerade 
rapsolja.

Full fart
– Här har det varit full fart 
ända sedan vi öppnade i för-
middags, berättade Irene 
Eriksson, som driver butiken 
Lantligt Anno 1785. Folk 
tittar runt, handlar lite och tar 
sig en fika. Även för Irene är 
det andra året med Matfest i 
Väst.

Till försäljning i butiken 

finns inte bara heminredning 
utan även Ekholmens eget 
ekologiskt producerade kött.

På plats i butiken fanns 
också Assareby Kvarn med 
sitt mjöl, Agnetas Honung & 
Örter samt Britts Bakstuga. 
Alla lokala producenter.

I cafeterian kunde man 
som vanligt köpa sig en kaka 
eller smörgås bakat av Britt. 
Och här kan man verkligen 
se den lokala kedjan. Britt 
bakar på mjöl från Assareby 
Kvarn, som i sin tur får säden 
från bönderna i trakten.

Vi provsmakade och både 
den stora räkmackan och 
Brålandabakelsen var till full 
belåtenhet.

Ing-Marie Norrman
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Nya Renault CAPTUR
Crossover by Renault

Nya Renault CAPTUR Zen TCe 90

Privatleasing 
från 2 090 kr/mån*

* Finansiering med Renault Relax Privatleasing:  0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgi� er eller aviavgi� er. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring 
tillkommer. Alla priser inklusive moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Angivet pris gäller till och med 31/10 2017. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100km: 5,1 – 5,6. CO2 utsläpp gram/km: 
113-127. Angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. renault.se

5
ÅRS
100 000 km

G
A

R
A

N
TIKampanjmodellen är full av utrustning med bl.a.:

Media Nav: 7" pekskärm med Bluetooth® och navigation • Nyckelkort med handsfreefunktion
Lu� konditionering • LED varselljus och dimljus • Farthållare • 16" aluminiumfälgar och mycket mer!

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
 Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

Uppskattad tälj-workshop för barn
I samband med finissa-
get av utställningen ”Fas 
Trä”, som var en del av 
Arenaveckan, fanns det 
möjlighet för barn att 
delta i en workshop där 
man fick lära sig tillverka 
hopprep.
Kursen hölls av Anders Lind-
berg, som även fanns med 
som deltagande slöjdare i 
utställningen ”Fas Trä” i 
konstrummet på Biblioteket.

Anders har tidigare publi-
cerat två böcker som handlar 
om slöjd och täljning och 
medverkar i projektet Ska-
pande skola, där målet är att 
eleverna ska få tillgång till 
olika uttrycksformer och 
möjlighet till att öka det egna 
skapandet.

Att det deltog så många 
barn, samt även ett par vuxna 
under evenemanget, upp-
skattades av Anders. Han 
hade mycket att visa och 
förklara när det gäller hante-

Aisa Jelusic börja med att såga till en träbit som ska formas under kursen till en fungerande handtag för ett 
egentillverkat hopprep.

ringen av arbetsredskapet 
täljkniv. För de flesta av 
barnen var det första gången 
de fick jobba med trä och 
använda sig av täljknivar.

Materialet som behövdes 

Anders Lidberg visar Alizafar Qasemi hur de färdiga handtagen ska 
målas.

Trafikolycka
Den 14/ 9 kom en bil med släp för nära mitträcket på E45 i sö-
dergående rikting strax innan avfarten till Skållerud. Föraren 
tappade kontrollen över ekipaget och körde in i en stoppskylt. 
Ingen blev skadad.

Stölder
Två försök till stöld i villa gjordes på natten 15/9. Vid ett till-
fälle krossades ett fönster men tjuvarna gick inte in. Vid andra 
tillfället såg en granne hur en lampa i trädgården vältes och 
täcktes över. Grannen konfronterade tjuvarna som gav sig av. 

Samma natt fullbordades ett inbrott i en tredje villa, kontanter 
stals. Två personer på cykel har observerats i samband med in-
brotten. Polisen  varnar för att ha stegar ute och uppmanar husä-
gare att inte ha vädringsfönster öppet ovanför platta garagetak.

En registreringsskylt WEL 817 stals den 13/9 från en Saab i 
Mellerud. 

En damcykel och en herrcykel, båda vita och låsta med vajer-
lås, stals 14-15 /9 i Mellerud.

14-18/9 i Dals Rostock krossades en ruta i höger bakdörr på 
en bil. Vad som eventuellt stals är okänt

Någon slangade 25 liter bensin ur en bil i Mellerud den 18-19/9.
20/9 var det  inbrott i en industrifastighet, en motocrosscykel 

stals. Natten därpå stals två till från samma ställe.
21/9 var det inbrott i en villa i Vita Sannar. Tjuvar tog sig in 

genom att kasta sten genom altandörren. En bärbar dator stals.
23-24/9  var det inbrott i en butik i Mellerud. Belysning till 

fordon stals. Polisen har säkrat  vissa spår.
Inbrott var det också i ett fritidshus i Dals Rostock och i Mel-

lerud stals 23-24/9 en husvagn som stod uppställd utanför ett 
garage, en Solifer Artic  med registreringsnummer GDB 859.

Snatteri, våldsam motstånd och hot mot tjänsteman
Detta hände på ICA i Mellerud den 20/9. En man plockade till 
sig varor och gick utan att betala och konfronterades av butiks-
väktarna.

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

plockades kort innan kursen 
i skogen, eftersom handta-
gen ska täljas av färskt trä – 
också kallat råslöjd eller 
”Green Woodwork”. Kur-
sens mål var att samtliga barn 

under ett roligt samarbete 
fick tillverka ett eget hopp-
rep, med allt som hör till.

Tanja Mueller

Teamwork – med mycket fart snurrar Yasamin Qasemi till repet som 
behövs. Hennes bror Alizafar och Aisa Jelusic hjälper till.
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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

Brålanda • Frändefors

SM-silver till Dan Andersson
Dan Andersson, Rönnö, 
Frändefors, tog silverplat-
sen i SM-veteranplöjning 
som nyligen avgjordes 
på Gullmarsbergs säteri i 
Uddevalla, samtidigt som 
utställningen Matjordens 
dag. 
– Förra årets SM i Kil, där 
jordförhållandena var myck-
et gynnsamma, skilde det 
bara halvpoäng mellan de 
tävlande i toppen, berättar 
Dan Andersson, som då tog 
bronsplatsen.

– I år var det sämre jord-
förhållanden och ganska 
svårt sidolut och det märktes 

på att poängen överlag var 
lägre, säger Dan, som nu 
knep silverplatsen.  

Dan Andersson ser fram 
emot DM i veteranplöjning-
en då han åter ska få visa vad 
hans Fordson Major/Hög-
lund från 1945 och den bog-
serade plogen av förkrigs-
modell, IH ”Little guines”, 
går för. Han hoppas givetvis 
att trenden med stigande 
placering i SM håller i sig.

 Marianne Karlsson

Dan Andersson knep silverplatsen i SM i veterantraktorplöjning på Gull-
marsbergs Säteri. Foto: Stig Nodin.

Tora drog storpublik

Söndagskvällens film i Ge-
stad bygdegård om Tora 
Alfredssons omväxlande 
liv blev välbesökt. Toras 
funderingar om hur livet 

ska levas gav publiken en 
tankeställare.
– Jag blir alldeles överväldi-
gad och tårögd att så många 
kommit, sade Tora Alfreds-

Jan G Andersson har gjort en film om Tora Alfredsson som berörde. Många kom till Gestad bygdegård för att se och lyssna på filmen om Tora Alfredsson.

Lärorik kurs i tegplöjning
Mitt emellan SM- och DM-
plöjning anordnade Grål-
leklubben kurs i tegplöj-
ning. I lördags träffades 
ett 20-tal intresserade hos 
Tore Berg, i Simonstorp, 
Gestad. Kommande  lördag 
anordnas här plöjnings-
DM för veterantraktorer 
och då körs även Gestad 
Open.
Regnet hänger i luften och 
ytan är blöt men det är hårt i 
jorden. Tyngre traktorer 

klara det bättre än lätta trak-
torer som lätt slirar.

Kursdeltagarna har olika 
mycket erfarenhet av att 
plöja med veterantraktor och 
tvåskärig plog. Det lyssnas 
uppmärksamt på förre natur-
bruksläraren tillika plöj-
ningsdomaren Stig Nordin 
när han förklarar konsten att 
få jorden att plöjas till fina 
fåror och tiltor. Det skruvas 
på ploginställningen för att få 
maximalt resultat.

Dagens yngste deltagare är 

Alfred Håkansson från Ge-
stad. Han har lånat farfars 
Nuffield 342 som köptes ny 
1964. Plogen är en tvåskärig 
Fiskars. Hugo Hagström 
som med växelplog vann 
skol-SM i Stockholm 2013 
för Nuntorpskolan går bred-
vid och ger Alfred råd inför 
Gestad Open.

– Han har goda förutsätt-
ningar för att få ett bra resul-
tat i plöjning, säger Hugo.

Grålleklubben bjöd på 
sopplunch. Klubbens sek-

tionsledare för P län Lennart 
Andersson är som vanligt 
entusiastisk inför DM.

– De flesta som är här har 
stor erfarenhet av veteran-
traktorplöjning men får med 
sig ett och annat som de har 
användning för. Ett 40-tal är 
anmälda till nästa lördags 
DM för O, Pn och S län, som 
kvalificerar till nästa års SM, 
säger Lennart.

Marianne KarlssonPlöjnings SM silvermedaljör Dan Andersson var även instruktör på teg-
plöjningskursen hos familjen Berg.

Bengt-Åke Karlsson finjusterar plogen åt Lennart Andersson. 
Hugo Hagström kollar när Alfred Håkansson plöjer med Nuffield 342. I Grålletraktorn till höger kör Lennart 
Andersson.

son när filmaren Jan Anders-
son och hon inledde sam-
lingen.

Under några år har filma-

ren Jan G. Andersson följt 
Tora Alfredsson, Hopperud, 
Gestad. Hon berättar om 
olika skeenden i livet där hon 
mött och stöttat missbrukare 
och flyktingar. Hennes guds-
tro har varit följeslagaren 
genom livet och hennes ord 
på vägen till den talrika pu-
bliken med tanke på hur 
världen ser ut idag var:

– Möt varandra kärleks-
fullt, hat föder hat medan 
kärlek föder kärlek även om 
det tar tid.

Vid fikat fanns det möjlig-
het, och många tog den, att 
prata med Tora.

– Det har varit intressant 
att möta Tora och hon har ju 

rätt i allt hon säger, sade Jan 
Andersson. Kanske filmen 
kan vara intressant för fler.  

Marianne Karlsson
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ED, 
JORDBRON,  
Tel: 0534-105 00  

STRÖMSTAD, 
PRÄSTÄNGEN,  
Tel: 0526-605 00  

Kom in på Öppet Hus den 29 sep - 2 okt och få 1,95% kampanjränta*.  
Extraöppet lördag & söndag 10.00-14.00  

 

*Finansiering via Toyota Financial Services: kampanjänta 1,95% gäller endast finansiering med Toyota Flex Billån, 36 månader och total körsträcka om 
max 4.500 mil. Effektiv ränta 2,7% vid ett bilpris på 200.000 kr med 30% kontantinsats och ett garanterat återköpsvärde/restskuld på 80.000 kr. 
Uppläggningsavgift och aviavgift tillkommer. Med reservation för ev. avvikelser och tryckfel. Kampanjränta 1,95% gäller kreditansökningar under 

perioden 25 september tom 5 oktober 2017. Ordinarie ränta 3,95% (sep-17).  

SPARA UPP TILL 38 000 KR.  
Alltid automat. Alltid laddad. Aldrig några sladdar. Just nu har vi 
både kampanjpriser och extra inbytesvärde på alla våra 
elhybrider. Vi gör elhybriden tillgänglig för alla. Oberoende 
plånbok.  

Scouterna firade 90-årsjubileum

I torsdags, 21 september 
firade Melleruds scoutkår 
90-årsjubileum vid scout-
lokalen på Ängenäs. Lekar, 
tårtmakeri, tårtätning och 
sprakande eld hörde till 
programmet. 
Scoutrörelsen har sina rötter 
i England där översten Ba-
den-Powell under boerkriget 
i Sydafrika blivit varse hur 
mycket unga människor kan 
uträtta när det behövs. Han 
bildade ”British Boy Scouts 
Association” och skrev en 
bok om scouting för pojkar. 
Rörelsen spreds tack vare 
boken snabbt över Europa.

Den första pojkscoutför-
eningen i Dalsland bildades 
i Åmål 1911 under namnet 

Riddar-Pojkarna. Första 
världskriget gjorde att verk-
samheten låg nere från 1914 
till efter freden i november 
1918.

Mellerud 1927
Det dröjde fram till 1927 
innan Melleruds scoutkår 
bildades. Den föregicks av 
scoutkårer i Håfreström och 
Bäckefors som startades 
1926.

Det var fiskhandlare Kris-
tian Wilhelmsson som bil-
dade Melleruds scoutkår och 
blev kårchef. Vice kårchef 
var Hugo Lindström, sekre-
terare Pär Bränfält och kas-
saförvaltare Stig Andersson. 
14 pojkar var med i kårens 

två patruller.
1929 hölls det första dals-

ländska distrikstmötet hos 
överläkare C.V Saedén på 
sanatoriet i Dals Rostock. 
Doktor Saedén blev kort 
därefter distriktschef för 
Dals scoutdistrikt.

Distriktsläger hölls bland 
annat på en udde i sjön Kol-
ungen. Fler kårer kom till, 
bland annat i Dals Rostock 
där Magnus Wolkert blev 
kårchef.

Elda och ta plats
År 2017 har Melleruds scout-
kår ett stort antal medlemmar 
och sju ledare. Under firan-
det på Ängenäs berättar 
Chris och Christian Jensen 

Christian och Chris Jensen är två av scouledarna i Melleruds scoutkår.

Harriet Andersson fanns naturligtvis med när Melleruds scoutkår fyllde 
90.

Scouter kan själv. Här fixas tårtor till jubileumskalaset.

som är två av dessa att man 
håller på att finslipa höstens 
program och siktar på Jam-
boree i USA för de äldre 
scouterna 2019.

Melleruds scouter träffas 
varje torsdag. Grupperna 
Spårare, Upptäckare, Även-
tyrare och Utmanare har 
olika aktiviteter under hös-
ten. Att vare schyssta kompi-
sar, våga elda, ta plats, upp-
täcka, hantverka och laga 
mat, är några exempel på vad 
scouterna i olika åldrar gör.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

LEDIG PLATS

DÄCK

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

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

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

STÄD

Utför det mesta inom gräv

LEDIG ANNONSPLATS

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNINGREP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Ledig annonsplats
Vill du att ditt  

företag ska synas
Ring  

0530-125 40 
för info och pris

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

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

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

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget

VVS
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Ögonvittne berättar om när 
kriget kom till Köpmannebro

Karta över Köpmannebro från april 1940.

Lördagen den 9 septem-
ber samlades ett litet 
sällskap av dalslänningar 
hemma hos Bo Wilborg 
i Köpmannebro. Alla var 
komna för att höra det 
sista vittnet berätta om 
vad som hände i Köp-
mannebro vid den tiden då 
Norge blev ockuperat av 
Tyskland den 9 april 1940. 
Bo höll då sin tredje och 
sista berättarstund för i år. 
Det började i juli med en 
berättardag och exkursioner 
för ett historiskt sällskap, 
Götiska Förbundet. Man be-
sökte förevisningsskansen 
ovanför Håverud samt C-
byråns spioncentral i Köp-
mannebro.

Köpmannebro och även 
Mellerud kom på många sätt 
att bli navet i den verksamhet 
som drevs av C-byrån under 
kriget. Det handlade om un-
derrättelseverksamhet, kuri-
rer, smuggling, motståndrö-
relsen, norska regeringsmöten 
och mycket mer.

Bo var vid tidpunkten för 
ockupationen, 9 april 1940, 
14 år. Han bodde i övervå-
ningen på telegrafstationen i 
Köpmannebro. Hans morfar 
Rickard var chef för telegra-
fen, som kom att ha en central 
betydelse under hela kriget.

Upphetsad röst
Det var på morgonen den 9 
april som han lyssnade till 
den upphetsade rösten av 
Sveriges Radios nyhetsupp-
läsare, när denne berättade 
att Norges kustartilleriför-
svar, på Oskars Borgs fäst-
ning i Oslofjorden hade varit 
i artilleristrid med främ-
mande fientliga fartyg. 

Till att börja med trodde 
många lyssnare att det var 
Oskar Fredriksborg i Vax-
holm, som var i krig. Men det 
framkom snart att det gällde 

Bo Wilborg berättade om den 9 april 1940.

Kristina Georgii, Gudrun Johansson och Kerstin Beldau var några av de intresserade lyssnarna.

spioner med att överbringa 
och ta emot information i 
form av hemliga dokument 
från och till Norge. Johan-
nesson fick efter kriget ta 
emot en medalj ur den norske 
kungens hand för sina insat-
ser under kriget. Det vanli-
gaste var att konduktören 
fick i uppgift att leverera ett 
dokument som syddes in i 
uniformsmössan. 

Vid Kornsjö stod tåget, 
efter att passerat gränskon-
trollen, under någon timma 
för omlastningar och kon-
duktörsbyte till norska kon-
duktörer. Under ”rasten” 
umgicks de svenska och 
norska konduktörerna och 
tog en smörgås. Därefter 
gick den norska konduktören 
ombord på tåget till Oslo 
efter att ha tagit den svenska 
konduktörens mössa på sig. 
Uniformerna var lika för hela 
linjen för Sunnanå-Fredrik-
stads Jernväg. 

Var darrig
En gång när Johannesson 
hade fått en särskilt viktig 
försändelse, den skulle fram 
till varje pris, då hittade han 
inte sin norska kollega. Efter 
ett tag beslutade han sig för 
att åka till Oslo och ta rollen 
av den norska konduktören. 
Hemkommen efter det upp-
draget var Johannesson så 
darrig att man inte kunde se 
hans konturer. Han kunde 
mycket väl ha slutat sina da-
gar vid upptäckt. Hans familj 
fick aldrig veta vad han syss-
lat med under kriget.

C-byrån var en nyskapad 
underrättelseorganisation 
för inhämtande av informa-
tion och hantering av kurir-
verksamheten i gränstrak-
terna mot Norge. Behovet av 
utökning av underrättelse-
verksamhetens resurser var 
akut efter händelserna i 
Norge. Det ledde till att två 
herrar, Stig Roth och Hugo 
Simonsson, den senare med 
rötterna i Köpmannebro och 
sedemera även chef för 
SÄPO i Göteborg, kom att 
bygga upp en omfattande 
verksamhet med säte i en 
byggnad, som hade rymt en 
konservatorsverksamhet.

Motståndsmännen
Byggnaden står än i dag kvar 
i stort sett utan förändring. 
Här kom motståndmännen 

att mötas, ha genomgångar, 
utrusta etcetera. Utan deras 
och Köpmannebrobornas 
vetskap skedde här regel-
bundna möten med medlem-
mar ur den norska exilreger-
ingen i London. Dessa flögs 
till Stockholm och därefter 
med tåg till Köpmannebro. 
Alltid under nattetid. Med i 
sällskapet var MI6 och 
svenska högre tjänstemän. 
Tåget stannade alltid mitt på 
banan vid Stationsviken. 
Alla blev rodda över av Lind-
gren i Dalarna. På vintern 
över isen med släde eller 
sparkstötting.

Efter sammanträdet, innan 
dagen grydde, så var de till-
baka till tåget, som väntat. 
Alla annan järnvägstrafik var 
inställd med olika motive-
ringar.

Hördes motordån
Under någon av de första 14 
dagarna i april 1940, stod Bo 
Wilborg tillsammans med en 
annan person (han minns inte 
vem) på brofästet närmast 
telegrafen. Då plötsligt hörs 
ett motordån från sydväst, 
ungefär i riktning mot Svan-
kila. Ett tyskt tvåmotorigt 
flygplan på mycket låg höjd 
med styrbord (höger) motor 
ur funktion flyger ut över 
Solvik och ut över fjärden. 

Maskinens höger vinge 
tippar neråt, antagligen bero-
ende på förlusten av ena 
motorn, och fortsätter i rikt-
ning över Knutsdalen. Båda 
drar slutsatsen att det planet 
aldrig kan komma tillbaka 
till Norge. Nu vet vi att det 
ligger ett antal flygplansvrak 
i vattnen utanför Tösse skär-
gård. Ett av alla haverier har 
rapporterats i Dalslänningen 
den 7 maj 1941.  

En liten grupp av intres-
serade har både letat efter 
störtade flygplan och glömda 
befästningar i Köpmanne-
broområdet. 

Bo säger att han laddar för 
att kunna fortsätta med flera 
berättardagar nästa sommar.

Vårt sista ögonvittne har 
inspirerat till fortsatt sökande 
efter minnen från bered-
skapstiden. Finns det fler 
som kan berätta? Hör av er 
till Bo Wilborg. 

Arne Beldau

Oslo. Artilleriduellen resul-
terade i att den tyska krys-
saren Blücher sänktes och 
skadade jagaren Emden 
svårt. Detta skapade natur-
ligtvis lite panik i stugorna i 
Dalsland. Blücher ligger än i 
dag på botten av Oslofjor-
den.

Redan dagen efter, den 10 
april, kom det ett kompani 
från Skaraborgs Regemente. 
Det inträffade i Köpmanne-
bro redan klockan fyra i ti-
diga morgonen. Truppen 
leddes av kompanichefen 
löjtnant Lars Lavén, som 
kom att bli flitig besökare på 
telegrafstationen. Bo väck-
tes och fick från övervå-
ningen se vad militären höll 
på med denna tidiga morgon. 
Bland annat borrades det in 
kanaler i de två broarna. 

Skulle skjutas
I dessa kom sedan apterade 
sprängladdningar att ligga 
under hela kriget, fram till 

krigsslutet 1945. De skulle 
skjutas av vid händelse att 
fienden skulle komma fram-
ryckande på Riksväg 7, an-
tingen från Mellerud eller 
från Åmålshållet. Laddning-
arna i broarna medförde 
också en begränsning i fram-
komlighet för dåtidens trafik 
genom Köpmannebro, men 
bara under åskväder. Då var 
passering av broarna förbju-
den på grund av risk för 
självdetonation.

Redan från dag ett inleddes 
ett febrilt arbete, vilket på-
gick dygnet runt, med att 
bygga olika befästnings-
punkter i Köpmannebro, 
med uppgift att spärra fient-
lig framryckning. Än i dag 
finns en del rester av befäst-
ningarna kvar. Samtidigt 
byggdes i all hast en ny väg 
med kapacitet för främst 
militär fordonstrafik på 
Spångenhalvön. Den vägen 
byggdes på rekordtid och 
förband slussorådet och den 
så kallade Rikssjuan (senare 
E45) med ett färjeläge på 
Spången. 

Färjeförbindelse
I den händelse att broarna 
sprängdes så hade man byggt 
en färjeförbindelse mellan 
norra sidan av Svanefjorden 
och Spången. Vägen på 
Spångenhalvön var välkom-
men för de bofasta, vilka ti-
digare hade fått hålla tillgodo 
med en från 1700-talet, vid 
dåligt väder med häst och 
vagn, knappt framkomlig 
väg.

Järnvägen kom att spela en 
viktig roll under beredskaps-
tiden. Stationen för Sunnanå-
Fredrikstads Jernväg åter-
uppstod med mycket kort 
varsel. Den hade lagts ner i 
slutet på 1920-talet. Men 
försvaret skeppade mycket 
materiel och förnödenheter 
över Vänerns andra sida. 
Dels var det förberett, dels 
var sjötransporten betydligt 
mer effektiv än dåtidens 

landsvägstransporter. Om 
Köpmannebros järnvägssta-
tion finns att säga, att den var 
den enda i riket utan lands-
vägsförbindelse. Lanthand-
larna i Köpmannebro var 
orsak till det. 

Tyska soldater
Permittenttrafiken, det vill 
säga transport av permitte-
rade tyska soldater till och 
från Tyskland och tillbaka till 
Norge, skedde på linjen från 
Göteborg via Mellerud över 
Dals Ed genom gränsorten 
Kornsjö och vidare till Hal-
den och Oslo. Det betydde en 
hel del särskilda insatser från 
järnvägsfolket och truppen i 
Köpmannebro. 

Vid varje tillfälle ett per-
mittenttåg skulle passera 
Mellerud, så avdelades det 
en avdelning från Köp-
mannebro för kontrollen av 
tåget. Inga ”resenärer” fick 
lämna tåget. Järnvägsfolket 
var också djupt involverade 
på många olika sätt. Stations-
chefen i Mellerud, Ek (före 
detta officer) fick frekvent 
information om kandidater 
till desertering. Uppgifterna 
kom från underrättelsevä-
sendet. Det ledde till att Ek 
gav lokföraren, som var be-
trodd, att det fanns avhop-
pare på tåget. 

Avhoppningar
Avhoppningarna skedde all-
tid i backen i Dals Rostock, 
där lokföraren fixade en 
”slirning” så att farten redu-
cerades, lagom för avhopp-
ning. Sedan gav han full 
ånga, så inga kunde hoppa 
efter. Avhopparna togs om 
hand av en organisation un-
der C-byrån.

Järnvägsmännen skulle 
under hela tiden fram till 
1945 att spela en viktig roll i 
spionverksamheten. Ett antal 
av konduktörerna på linjen, 
Johannesson och Dahlkvist, 
arbetade regelbundet som 
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SPORT

Full pott för Filippa

HÄSTSPORT 
För Filippa Karlsson 
tävlande för Dalslands 
Hästsportklubb, blev det 
i helgen full pott på hopp-
tävlingar arrangerade 
av Färgelanda Ridklubb. 
Även övriga DHsK-ekipa-
ge lyckades mycket bra.
I Färgelanda var det hopptäv-
ling för ponny under lördag-
söndag. Filippa startade i två 
klasser vardera dagen med 
sin ponny Windy och det 
blev full utdelning.

Ekipaget vann både lörda-
gens lätt C-klass och sönda-
gens lätt C+-klass. Dessutom 
slutade de som tvåa i de andra 
två tävlingsklasserna.

Seger och andraplacering 
blev det också för Linnea 

Augustsson med Cabi. Detta 
i lätt D+ respektive lätt C. 
Tuva-Lisa Carlsson red hem 
två andraplaceringar. Dels 
med Red Hot Maximilian i 
lätt C och dels med Sunlight 
T i lätt B.

Vidare knep Michelle Pe-
tersson och Hembys Dona-
tella en andraplacering i lätt 
C medan Frida Hansson på 
Admoran Admiral blev trea i 
lätt C+. Den inledande klas-
sen under lördagen gick i lätt 
E med bedömningen Clear 
Round. Här blev det rosett till 
både Hanna Bäck/Cajza Ca-
vat och Moa Härnströmer/
Cortege.

Dressyr i Bollebygd och 
laghoppning i Töreboda
Susanne Lundqvist tävlade 

dressyr i helgen i Bollebygd. 
Här slutade det med en tred-
jeplacering i medelsvår B:2 
för henne och Things Phallon 
de Coeur på 68,14 procent. 

DHsK:s lag i division II 
hopp häst hade att ta sig an 
första omgången i lagserien 
under söndagen. Här gick det 
då inget vidare, man fick nöja 
sig med första platsen från 
slutet.

I förklasserna dock, gick 
det mycket bra. Linnea Er-
iksson och Ceasar Fortuna 
vann enmetersklassen,  Ma-
lin Nilsson på Bollinger tog 
hand om andraplaceringen 
och Kristin Hammarsträng 
slutade som fyra i samma 
klass med Laika.

Ing-Marie Norrman

Filippa Karlsson och Windy vann två klasser i helgen. Här en bild från Baldersnäs i somras.

Håfreström vände 
och vann derbyt

FOTBOLL 
Det var en tuff drabbning 
som gick av stapeln på 
söndagen på Frendevi IP  
som var tung av allt reg-
nande. Detta var också en 
måstematch för Håfre-
ström, där seger var det 
enda som gällde.
Håfreströms IF har levt med 
kniven mot strupen de sista 
veckorna, ju närmare se-
rieepilogen man kommit. 
Bengtsfors har radat upp 
segrarna, vilket tvingat Hå-
freström att göra detsamma.

Mot Frändefors såg det 
dock mörkt ut till en början, 
då hemmalaget tog ledning-
en redan efter fem minuter 
genom Rasmus Johansson.

– Vi gör 1-0 på en omställ-
ning och nästan direkt efter 
har vi chansen att göra 2-0 i 
öppet mål, men tyvärr låter 
vi Håfreström växa in i 
matchen, sade Frändefors 
tränare Suad Hassani efter 
matchen.

Håfreström jobbar sig in i 

matchen och lyckas kvittera 
i mitten av halvleken, en 
kvart från halvlekspausen.

– Vi hade lika mycket 
chanser som de, det var väl-
digt jämnt. Det var mycket 
kamp och planen var tung, 
som att springa i en lerpöl. 
Men vi skapade fler chanser 
i andra medan Frändefors 
bara skapade någon halv-
chans,  sade Håfreströms 
tränare Michael Eriksson.

Håfreström tog ledningen 
på straff efter en timma, då 
Burim Avdijaj blev nedtryckt 
i straffområdet. Florijan Fej-
zulovic förvaltade chansen 
från straffpunkten till 2-1.

Frändefors skapade inte 
mycket, men mot slutet för-
sökte man sätta tryck mot 
Håfreström genom att flytta 
fram lagets positioner.

– Vi försökte sätta press på 
dem mot slutet då vi klev 
fram med laget. Men då slar-
vade vi istället. Håfreström 
har duktiga spelare och sätter 
sina chanser medan vi inte 
gör det, berättade Hassani, 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF –
Håfreströms IF

1-4 (1-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
5’ 1-0 Rasmus Johansson
30’ 1-1 Burim Avdijaj
57’ 1-2 Florijan Fejzulovic (straff)
83’ 1-3 Burim Avdijaj
89’ 1-4 Florijan Fejzulovic

som fick se Håfreström göra 
ytterligare två mål innan 
domaren blåste av matchen.

Håfreström spelar fortfa-
rande om förstaplatsen efter 
denna 4-1-seger, medan 
Frändefors inte längre har 
tredjeplatsen i egna händer. 
Håfreström har Ellenö kvar 
att möta på hemmaplan, i 
årets viktigaste match samti-
digt som Frändefors ställs 
mot Tösse borta i sista 
matchen för säsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fart och elegans i 
cirkusföreställningen

Lördag 16 september häl-
sade cirkusdirektören för 
Cirkus Maximum, Bengt 
Källquist, publiken varmt 
välkommen. Cirkusens 
föreställning ”Supreme!” 
presenterade en mix av 
både nya och redan be-
kanta artistkonstellatio-
ner.
Föreställningen, som inne-
höll en mix av nya och redan 
bekanta artistkonstellatio-
ner, började med clownen 
Francesco. Han guidade pu-
bliken genom ett fullspäckat 
program tillsammans med 
cirkusdirektören Bengt Käll-
quist. 

Samtliga artister som deltog i föreställningen tackar publiken.

Egyptisk dans med Kimo i vacker, självlysande kostym.

Treårige Lukas Mathiasson var på cirkus för första gången.

Julia Johansson som snart fyller sju år, hade roligt under sin första ridtur 
på kamel.

Humor och musik varva-
des och roade både äldre och 
barn. Ett tiotal artister och  

flera djur, bland annat pon-
nyer, åsnor och hundar, vi-
sade det bästa ur årets reper-
toar. 

Besökarna bjöds på en 
spännande, glädjefylld och 
minnesrik föreställning som 
presenterades både i rasande 
fart och styrka och med ele-
gans och precision. 

Under pausen fanns det 
möjlighet för barnen att hälsa 
på djuren och rida på åsnor 
eller kameler, en program-
punkt som blev väldigt upp-
skattad av de yngsta.

Tanja Mueller
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Bäckefors firade 
seriesegern 

FOTBOLL 
Det blev ingen sista match 
för Bäckefors, då Dals 
Långed/Laxarby lämnade 
walkover. Men trots att laget 

inte fick spela matchen kunde 
man fira seriesegern på rik-
tigt i lördags, då man slutade 
etta i division 6, tre poäng 
före tvåan Kroppefjälls IF.

Bäckefors IF kunde till slut fira med guldhattar, trots att man redan förra 
helgen började på att fira seriesegern så smått. Foto: Privat

Brålanda vann 
FOTBOLL 
Brålanda besegrade Melle-
ruds B-lag på hemmaplan i 
söndagskväll med 2-0. 

Matchhjälte blev återigen 
16-årige anfallaren Erik 
Aronsson, som nu gjort 16 
mål i division 5 och bara två 
mål bakom skytteligaledarna 
Burim Avdijaj i Håfreström 
och Bengtsfors Victor Rem-
neland.

Matchens första mål kom 
genom Karl Andersson när 
matchen var 18 minuter ung.

De två unga lagen håller 
till i botten av tabellen, men 
har nu säkrat sina kontrakt i 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF –

Melleruds IF lag 2
2-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
18’ 1-0 Karl Andersson
67’ 2-0 Erik Aronsson

division 5 2018. Detta efter 
att Eds FF:s B-lag förlorat 
borta mot Tösse och därmed 
får lämna serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Storseger för KIF
fjälls gick om IFK Åmåls 
andralag och slutar tvåa i 
serien, bakom seriesegrarna 
Bäckefors.

– Att få avsluta med en 
storseger känns gott. Ett stort 
tack till alla kring laget, det 
har varit ett fantastiskt år mot 
duktiga lag, säger Anders-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

DLIK/Laxarby
10-2 (7-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
2’ 1-0 Andreas Sjöblom
9’ 1-1 Merkel Bruin
12’ 2-1 Alvin Johansson
14’ 3-1 Andreas Sjöblom
16’ 4-1 Ali Makiya
29’ 5-1 Ali Makiya
39’ 6-1 Elias Wernheden
43’ 7-1 Ali Makiya
55’ 8-1 Ali Makiya
74’ 9-1 Andreas Sjöblom
82’ 10-1 Ludwig Mossberg
89’ 10-2 Johan Henriksson

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF tog tre 
poäng i säsongens sista 
match, den mot Dals 
Långed/Laxarby i division 
6 Dalsland. 10-2 slutade 
matchen som hade kunnat 
bli betydligt mer målrik. 
Nu hoppas laget på att 
Färgelanda IF håller sig 
kvar i division 4.
Den enkla vägen för oss, för 
att ta steget till division 5, är 
att inget dalsländskt lag åker 
ur division 4. Just nu balan-
serar Färgelanda IF på 
strecket och möter Melleruds 
IF i sista matchen, konstate-
rar Kroppefjälls tränare Mi-
kael Andersson.

KIF vann storartat i lör-
dags mot ett betydligt sämre 
motstånd och hade det inte 
varit för Ali Makiyas utvis-
ning i mitten av den andra 
halvleken, hade siffrorna 
blivit betydligt större.

– Hade Ali inte blivit utvi-
sad hade han troligtvis vunnit 
skytteligan, sade tränaren 
om sin fyramålsskytt.

Segern innebar att Kroppe-

MIF tillbaka till division 3
FOTBOLL 
Nu är det helt klart! Mel-
leruds IF spelar 2018 i 
division 3 igen, efter en 
fantastisk säsong i över-
lägsen stil. Trots att en 
match återstår leder laget 
med sex poäng före tvåan 
Ödsmål. 
– Det känns bra. Vi har gjort 
en makalös säsong och det är 
så välförtjänt för grabbarna, 
berättade tränaren Peter Jo-
nasson och skrattar, direkt 
efter slutsignalen, bland fi-
rande spelare och ledare.

Mellerud bäddade för se-
riesegern tidigt i matchen, då 
Markus Rydberg satte 1-0 
mot ett sargat jumbolag i Val-
lens IF. 

Albin Broberg bättrade på 
siffrorna minuten senare 
innan Sebastian Hedlund 
inledde sin stora show på 
Rådavallen.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF 
– Vallens IF
7-1 (5-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
8’ 1-0 Marcus Rydberg
9’ 2-0 Albin Broberg
14’ 3-0 Sebastian Hedlund
26’ 4-0 Sebastian Hedlund
34’ 5-0 Sebastian Hedlund
48’ 6-0 Sebastian Hedlund
86’ 6-1 Nemanja Jevric
88’ 7-1 Albin Broberg

Sebastian Hedlund var den stora matchkreatören med sina fyra mål, 
bland annat ett äkta hattrick.

Serieseger! Direkt efter slutsignal var det många glada tillrop och spontansång på Rådavallen bland glada 
spelare och ledare i guldkantat.

Melleruds lagkapten Sebastian 
Hedlund blev utsedd till matchens 
lirare och prisades med blommor 
efter matchen, mycket tack vare 
sina fyra mål i matchen.

Kapten Hedlund visade vägen

SKYTTELIGA
Albin Broberg  Melleruds IF  27
Sebastian Hedlund  Melleruds IF  22
Gustav Kjellström  Ödsmåls IK  15
Angelo Malesic  Stala IF/Myckleby IK  14
Alexander K. Hansson  Munkedals IF  13

Lagkapten och anfallaren 
Sebastian Hedlund visade 
sannerligen vägen för sitt 
Melleruds IF i lördagens 
match som innebar serie-
seger och uppflyttning till 
division 3. Med fyra mål 
inom loppet av 30 minuter 
var det inget snack om att 
anfallaren vet var nätmas-
korna befinner sig.
–Vi är bolltrygga spelare 
med näsa för mål, berättade 
han efter segern, där han och 
anfallskollegan Albin Bro-
berg tillsammans gjorde sex 
mål, 49 totalt denna säsong.

– I sista matchen får vi 
komma över det strecket, 
sade han.

Med guldhatt på och med 
firande lagkamrater så kunde 
en glad kapten konstatera att 
laget tagit sig till division 3.

– Känslan är väldigt bra. Vi 
spelade vårt spel och det 
fungerade precis som det 
gjort hela säsongen. När vi 
gjorde vårt första mål så gav 
Vallen upp och sedan rullade 
det bara på, berättade fyra-
målsskytten.

Sebastian Hedlund har 
andraplatsen i skytteligan, 
nu fem mål bakom ledaren 
och lagkamraten Albin Bro-
berg. En ledning han i 
matchen funderade på att 
kunna knappa in på.

– Det fanns en tanke att 

komma ikapp honom där 
efter mitt fjärde mål, sade 
han och skrattade.

– Men det är roligt att han 
också gör mål. Vi har ettan 
och tvåan i skytteligan vilket 
visar på att vi är klart bäst i 
serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Jubel upp i skyn! Mellerudsspelarna sjöng och jublade ikapp när seriesegern och uppflyttningen till division 
3 stod klart.

– Det tidiga målet var jät-
teviktigt, vi kunde slappna av 
och spela ut matchen. Vi har 
levt med kniven mot strupen 
länge och kommit till trä-
ningarna varje vecka och 
vetat att vi varit tvungna att 
vinna, berättar Jonasson.

Förra året föll Mellerud i 
kvalet efter att ha missat se-
riesegern med tre poäng, till 
förmån för IFK Åmål. Denna 
säsong har det dock inte varit 
något snack om att det var en 
förstaplats som var målet.

– Dels är det mitt andra år 
med truppen och vi har fått 
en kontinuitet i vårt spelsätt. 
Spelarna har blivit bekväma 
i sina tydliga roller och trup-
pen känner en trygghet när de 

får komma in och får chan-
sen, sade Peter Jonasson, 
segertränaren i Melleruds IF.

Matchen på Rådavallen 
var avgjord redan efter tio 

minuter och kunde spela ut 
sitt fulla register helt utan 
press, något som saknats de 
sista matcherna, då laget har 
haft en tidig ledning, men 
tappat i andra halvleken när 
motståndarna börjat sätta 
press.

Men denna lördagsefter-
middag hade inte jumbon 
Vallens IF något att sätta 
emot när MIF lekte hem den 
19:e segern för säsongen. 

Skytteligaledaren Albin 
Broberg, som gjorde två mål 
i matchen, var säker på sin 
sak.

– Det var hatten man ville 
ha, bara det man tänkte på, 
sade målkungen med guld-
hatten på huvudet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Huvudsponsor:

Lördag 30/9 kl. 14.00  
Håvåsen Div 5

HIF - Ellenö IK
Matchbollarna skänkta av: 
Håveruds Rökeri, Tendenz, Däckarna, MEA

Vid dåligt väder spelas matchen på Dalslands 
Sparbanks Arena. Se www.hafrestromsif.se

68 vuxna och 13 barn trot-
sade vädret och gick prome-
naden denna söndag. Svar 
vuxenfrågor:1. 1 Sickan i 
Jönssonligan, 2. 1 Fotboll, 3. 
2, Hovmästaren, 4. 1 Bor-
gensman, 5. 1 Ödestro, 6. X 
Tofsmes, 7. 1 Al, 8. X Orange, 
9. X Wingårdh, 10. 2 En 
maträtt, 11. X Sjögång med 
korta vågor, 12. X, Grund-
ämnet syre. Svar barnfrå-
gor: 1. 2 Hagel, 2. 2 Musik-
läraren, 3. X Baddaren, 4. 2 
Kung, 5. 1 Doktorn, 6. 1 
Maränger, 7. X Gubben Fin-

dus, 8. 1 Kattras, 9. 2 Köpen-
hamn, 10. X Sol och värme, 
11. X 24, 12. 1 Rutigt. Skil-
jefråga: Hur många korkar 
finns i burken: Svar 34 st. 
Vinnare: 1:a pris Nellie Vall-
hagen 12 rätt 32 st, 1;a pris 
Carina Bäcklund 12 rätt 32 
st, 2:e pris Göran Platerätt 11 
rätt 34 st. Extravinnare: 
Roger Claesson D-R. Klas 
Vernersson Mellerud. Barn-
vinnare: Jesper Lundqvist 
Mellerud, Milton Lystad 
Mellerud, Tilde, Isak.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 24/9

Slarvigt Åsebro 
fick storstryk
FOTBOLL 
Åsebros höst har inte varit 
bra. Förutom storsegern 
mot jumbon Eds FF har 
det varit snålt med segrar. 
I söndags blev det en ny 
plump i protokollet borta 
mot serieledarna Bengts-
fors, med 6-1.
Matchen mot Bengtsfors var 
tuff på förhand, men Åsebro 
hade hoppats och trott på att 
man skulle kunna skaka om 
serieledarna. Så blev inte fal-
let.

– Precis som hela hösten 
ger vi bort tidiga mål, sade 
Åsebros spelande tränare 
Peter Eriksson efter matchen.

Redan i den femte minuten 
ledde hemmalaget med 1-0 
och efter tolv minuter stod 
det 3-0 till Bengtsfors.

– Motståndarna gör mål på 
alla chanser och vi ger i stort 
sett bort alla tre målen, berät-
tade tränaren.

Dock ryckte Åsebro upp 
sig efter mardrömsstarten 
och fick igång sitt spel. Till-
räckligt för att Alassane Ou-
arma skulle kunna göra ett 
tidigt reduceringsmål och 
ingjuta lite hopp i laget. Må-

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF 

– Åsebro IF
6-1 (3-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
5’ 1-0 Rasmus Bergström
11’ 2-0 Simon Fredriksson
12’ 3-0 Victor Remneland
16’ 3-1 Alassane Ouarma
49’ 4-1 Victor Remneland
52’ 5-1 Rasmus Bergström
64’ 6-1 Rasmus Bergström

let var en fint placerad boll i 
bortre när han kom en mot en 
med målvakten.

– Vi blir bättre och bättre, 
rullar bollen och är minst lika 
bra i spelet. Men vi blir straf-
fade hårt på våra misstag 
samtidigt som vi inte tar till 
vara på deras misstag, berät-
tade Eriksson.

Åsebro får samla ihop sig 
och försöka knipa tredjeplat-
sen i sista omgången, en 
placering som hela fem lag 
spelar om ända in i slutet. 
Sista matchen spelar man 
mot Melleruds andralag, på 
Rådavallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Marcus trea i SM

Marcus Svensson, Dals MK, tog en tredjeplats i SM-finalen i crosskart på 
Högstabanan i Haninge den 20 september. Marcus kör i 250 cc-klassen 
och har haft en framgångsrik säsong 2017. Om två veckor är det dags 
för finalen i Svenska cupen.

Lyckad och positiv invigning 
av handbollsklubben

Handbollsklubben presenterade sin nya maskot under invigningen.

Malin Jansson och Ella Constantin fick äran att klippa det rosa-svarta 
banden på invigningen.

Nästan alla klubbens aktiva deltog på invigningen i Rådahallen.

Stolt tillbaka till Frändefors 
FOTBOLL 
Christer Stolt lämnade 
Frändefors damer efter 
förra säsongen för Hol-
malunds IF i damernas 
elitetta. Men före som-
maruppehållet gick klub-
ben och ledarstaben, med 
huvudtränaren Stolt i 
spetsen, skilda vägar.

– Holmalund har varit bra för 
mig, lärorikt, och jag hade 
gärna fortsatt i den rollen. 
Men när det blev som det 
blev så kommer detta att bli 
minst lika bra. För mig spelar 
det ingen roll vilken nivå jag 

tränar på, ambitionen är vik-
tigast för mig, säger Stolt.

Christer Stolt återvänder 
till Frändefors, ett lag som 
säsongen 2017 inte tagit ett 
enda poäng i damernas divi-
sion 4 Bohuslän/Dal.

– Jag skall inge mod i tje-
jerna och hitta en bra balans, 
men det är såklart tufft att inte 
ha tagit några poäng. Jag 
hade ett gott sammarbete 
med klubben och spelarna 
innan jag lämnade och det 
tror jag är positivt. Det känns 
bra, det skall bli en utmaning 
även om det är i stort sett 

samma trupp som när jag 
lämnade förra hösten, berät-
tar tränaren.

Denna säsong har duon 
Adam Rzepa och Marcus 
Carlsson styrt laget, men de 
skall ha aviserat att deras 
platser står till förfogande.

– Som jag förstod det när 
jag tackade ja så skulle laget 
stå utan tränare, Adam och 
Markus ska ha aviserat att de 
inte skulle fortsätta, säger 
Stolt. 

Under de åren Christer ti-
digare jobbade i Frändefors 
så byggde han upp en stabil 

grund som han utgick ifrån, 
något han vill göra på nytt.

–Vi ska börja sätta mål och 
delmål, men jag siktar alltid 
högt. Förhoppningsvis kan 
vi värva in lite spelare utifrån 
som vill spela för den här 
klubben, men det vet man 
aldrig hur det går. Jag har 
dock fått en positiv känsla i 
de signaler jag fått. Vi hade 
ett gott samarbete när jag 
lämnade, berättar Christer 
Stolt som officiellt går in i 
rollen som huvudtränare 1 
november.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HANDBOLL 
Melleruds Handbolls-
klubb är nu officiellt invigd 
efter att ha startat igång i 
början av sommaren. 
Det första laget gick in i se-
riespel i söndags och fler 
kommer att inleda sina sä-
songer nu till helgen. Invig-
ningen var också ett avstamp 
som inledde ett miniträ-
ningsläger med föreningens 
alla aktiva.

– Vi startar igång med ett 
träningsläger idag där vi 
kommer att ha flera olika 
träningspass med de olika 
lagen. Nu värmer de gemen-
samt upp med friskis och 
svettis innan de delar upp sig 
och kör allt från rena fyspass, 
spinning, mental träning och 
vanliga handbollspass, be-
rättade föreningens ordfö-
rande Ann Uggla Flodin.

Banden klipptes
Ann höll invigningstalet i 
Rådahallen inför fulla läkta-
re. En spelare från varje lag 
stod uppställda med fören-
ingens maskot bakom band-
klipparna Ella Constantin 
och Malin Jansson, klubbens 
yngsta och äldsta spelare.

– Det kändes bra men lite 
nervöst. Det var inte så svårt 
att klippa bandet, berättade 
Ella Constantin, som utan 
problem kunde klippa av 
bandet i klubbens rosa och 
svarta färger.

Även Malin Jansson 
klippte band, hon är spelare 
i damlaget och tränare för 
pojkar 09-10.

– Det är på tiden att hand-
bollen får glänsa lite. Det är 
jättestort, det finns en väldig 
gnista och engagemang här. 
Klubben har stor potential, 
berättar hon.

Många sponsorer
I och med invigningen visa-
des flera av klubbens sponso-
rer upp, trots att alla loggor 
och tryck inte är på plats än.

– Vi har fått jättebra gehör 
och har inte haft svårt att få 
sponsorer. Kommunen har 
stöttat med ett startbidrag 
som hjälpt oss igång. Sedan 

kommer fler sponsorer att 
synas, vi har fått tillåtelse att 
sätta upp skyltar i Rådahallen 

och kommer även att trycka 
fler loggor på matchtröjorna, 
berättade Uggla Flodin.

Klubbens matchställ är 
rosa och svarta, en kombina-
tion som verkligen sticker ut 
och syns.

– Både killar och tjejer 
tycker att färgen är cool. Det 
finns inte många lag som 
spelar i den färgen, berättar 
ordföranden som tillsam-
mans med flera andra dragit 
ett stort lass för att få detta i 
hamn.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER24 ONSDAG 27 SEPTEMBER 2017

med din mobiltelefon 
eller dator?

med att filma ert 
 bröllop?

Behöver du 
hjälp 

Har du en

Behöver du 
hjälp 

gammal video som 
du vill kopiera till dvd 

eller hdd?

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

För mer info
070-848 85 15

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

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.

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

ÖNSKAS HYRA
Jaktmark 
i Melleruds kommun. Litet 
som stort. Även hjälp vid 
jakt. Tel. 070-738 33 09.

STORGATAN 10, MELLERUD

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

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

 UTHYRES
Hus centralt 
i Mellerud, 3 rok, 6.000:- 
kallhyra. Möblerat. Par/en-
samstående okt-juni. Svar 
till Melleruds Nyheter senast 
4 oktober. UTHYRES
HUS I DALSKOG 
3 rok, 5.500:- kallhyra. Upp-
värmning el/ved. Nära till 
sjö, fin badplats. Båtplats 
finns att hyra. Mer info ring 
070-964 02 03.

 UTHYRES
Sjöbod 
i Sunnanå. Årsvis. Landba-
serad. Tel. 0521-360 48.

Öppettider:  
Mån - fre  

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

Begagnatrensning 
innan snön kommer!

JD 6210 4600t. inkl. lastare -00
JD 5720 1500t. lastare, frontlyft/PTO -08
Stiga Trans Pro redskapsbärare -00
Kverneland buren inplastare UN7558 -98
JF bogserad 280cm slåtterkross -95

Vi har givetvis fler 
begagnade maskiner  

i lager, 
se vår hemsida!

10% rabatt på nedanstående 
objekt utan inbyte!

    

LEDIGA PLATSER

BORTSKÄNKES

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:                                                

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

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 4/10 kl. 10.00. Väl-
komna!

Garage/förråd
skänkes mot nedmontering. Ring för info. 
072-015 10 29

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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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

Golv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66  Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning
Energiborrning & bergvärme 

Vatten- & brunnsborrning

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

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84
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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00 Fråga Lund 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Doctor Foster
23.00	 Världens	konflikter
23.30	 Hinsehäxan	-	syntolkat
01.00	 Nåt	måste	göras	-	syntolkat
01.30	 Tro,	hopp	och	kärlek	
	 -	syntolkat

15.00	 UR	Samtiden
18.00	 Fotografens	favorit
18.15	 Vi	är	unga	som	
	 hetsäter
19.00	 Schrödingers	katt
19.30	 Världens	fakta:	Illusion	
	 eller	verklighet?
20.15	 Seriestart:	Till	fots	genom	
	 Centralamerika
21.00 Ett labb bland molnen
21.55	 Det	digitala	hotet	och	jag
22.50	 Life
23.40	 Englands	blodiga	historia
00.25 Ståltanter mot makten
01.20	 Siffror

05.05 Våra värsta år
06.00	 Community
06.20	 Jims	värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00	My	name	is	Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30	 How	I	met	your	mother
14.30	 Brooklyn	nine	nine
15.00	 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00	 Seinfeld
18.00	 How	I	met	your	mother
19.00 Anger management
19.30	 Brooklyn	nine	nine
20.00	 Simpsons
21.00	 Tower	heist
23.05	 Family	guy
00.05	 American	dad
01.05	 Seinfeld
02.05 Scrubs
02.55	My	name	is	Earl
03.15	 Family	guy
04.05	 American	dad
04.50	 Community

05.15 Go'kväll
06.00	Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55	 Vildmarkstjejer
10.35	 Tobias	och	tårtorna
11.20	 Tro,	hopp	och	kärlek
12.20 Duellen
13.20 Ebbots ark
14.20	 Engelska	Antikrundan
15.20	Matiné:	Bilrånaren
16.30 Strömsö
17.00	 Vem	vet	mest?
17.30	 Sverige	idag
18.00 Rapport
18.13	 Kulturnyheterna
18.25	 Sportnytt
18.30	 Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Uppdrag	granskning
21.00	 Hitlåtens	historia	-	Burnin'
21.30	 Kalles	sex	liv
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet
23.00	 Kortfilmsklubben
23.20 Rapport
23.25 Seriestart:	Line	dejtar	Norge
23.55	 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05	 Sändningsuppehåll
08.30	 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.3 0Oddasat
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	 Ikonen	Barbra	Streisand
00.00	 Skönhetens	makt
00.30	 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05	 Nattsändningar

05.10	 Halv	åtta	hos	mig
05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
12.00	 Hem	till	gården
12.30	 Hela	England	bakar	junior
13.00	Mord	och	inga	visor
15.00	 Antiques	roadshow
16.00 En	plats	i	solen:	SommarsoI
16.55	 Fixer	upper
17.50	 112	–	på	liv	och	död
18.25 Lotto,	joker	och	drömvinsten
18.30	 112	–	på	liv	och	död,	forts
18.50 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Halv	åtta	hos	mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Farang
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55	 Law	&	order:	Special	
	 victims	unit
00.55	 Nattsändningar

21.00	 Arvinge	okänd	-	tecken-
 språkstolkat
22.00	 Tro,	hopp	och	kärlek	
 - teckenspråkstolkat
23.00 Nåt måste göras - tecken-
 språkstolkat
23.30	 Top	of	the	Lake:	China	Girl
00.25	Meningen	med	livet
00.55	 Skönhetens	makt
01.25	 Vildmarkstjejer
02.05 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat

15.00	 UR	Samtiden
18.00	 En	stad	-	en	historia
18.10	 Kända	byggnader	
 berättar
18.35	 Den	australiska	kusten
19.30 Svart mamba
20.20 70-talets USA
21.00	 Life,	21.50	Siffror
22.20	 Schrödingers	katt
22.50	 Nya	Zeelands	orörda	natur
23.35	 Det	digitala	hotet	och	jag
00.30	 Siffror
01.30	 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	 Fury
23.40	 Family	guy
00.40	 American	dad
01.40	 Seinfeld
02.35 Scrubs
03.20	My	name	is	Earl
03.40	 Family	guy
04.25	 American	dad

05.15 Go'kväll
06.00	Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25	 Uppdrag	granskning
11.25	 Regnbågshjältar
11.55	 Line	dejtar	Norge
12.25 Landet runt
13.10	 Hitlåtens	historia	-	Burnin'
13.40	 Gör	om	mig
14.00	 Kalles	sex	liv
14.30 Skavlan
15.30	 Engelska	Antikrundan
16.30	 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	 Brev	till	en	seriemördare
21.00	 Arvinge	okänd
22.00	 Opinion	live
22.45 Dödsstraffets offer
23.40 Rapport
23.45	 Tro,	hopp	och	kärlek
04.45	 Sverige	idag

05.00 Rapport
05.05	 Sändningsuppehåll
08.30	 Förväxlingen
09.00 Forum
11.30	 Forum:	Centerpartiets	
 stämma
12.00 Rapport
12.03	 Forum:	Centerpartiets	
 stämma
16.00 Rapport
16.05	 Forum:	Centerpartiets	
 stämma
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 Spökraketerna
21.00 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.55	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.20 Babel
23.20	 Tel	Aviv
01.00	 Nattsändningar
05.10	 Halv	åtta	hos	mig
05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
12.00	 Hem	till	gården
12.30	 Hela	England	bakar	junior
13.00	Mord	och	inga	visor
15.00	 Antiques	roadshow
16.00 En	plats	i	solen:	SommarsoI
16.55	 Fixer	upper
17.55	 112	–	på	liv	och	död
18.50 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Halv	åtta	hos	mig
20.00	 Bytt	är	bytt
21.00	 Loch	Ness
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55	 Law	&	order:	Special	
	 victims	unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55	 112	–	på	liv	och	död
03.00	 Nattsändningar

21.00	 Regnbågshjältar
21.30	 Hitlåtens	historia	-	Burnin'
22.00	 Ebbots	ark	-	syntolkat
23.00	 The	Frankenstein	
	 chronicles
23.50	 Line	dejtar	Norge
00.20	 Uppdrag	granskning
01.20 Spökraketerna

15.00	 UR	Samtiden
18.00 Guld på godset
19.00 Världens godaste 
	 insekter
19.30	 Siffror
20.00	Mitt	barn,	psykosen	och	
	 jag
21.00	 Historiska	hemligheter
21.50	 Seriestart:	Det	vilda	Kina
22.40	 Pappas	självmord	och	jag
23.35 Svart mamba
00.30	 Siffror
01.00	 Siffror

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	Man	with	a	plan
19.30	 Brooklyn	nine	nine
20.00	 Simpsons
21.00	Midnight,	Texas
22.00	 Aliens	vs.	Predator:	
	 Requiem
23.50	Manick
00.20	 American	dad
00.50	 Nattsändningar

05.10	 Halv	åtta	hos	mig
05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	 Dr	Phil
12.00	 Hem	till	gården
12.30	 Hela	England	bakar	junior
13.00	Mord	och	inga	visor
15.00	 Antiques	roadshow
16.00 En	plats	i	solen:	SommarsoI
16.55	 Fixer	upper
17.50 V75-Klubben
17.55	 112	på	liv	och	död	
	 –	det	hände	mig
18.50 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Postkodmiljonären
20.00 Idol 2017
22.00	 Nyheterna	och	sport
22.15 Väder
22.25	 Idol	2017:	Röstnings-
 program
22.50	 Idol	extra
23.10 Rock of ages
01.50	 Heartbreak	kid
04.05	Mitt	galna	hem

05.15 Go'kväll
06.00	Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55	 Natur	så	in	i	Norden
10.25	 Brev	till	en	seriemördare
11.25	 Vi	lagar	bästa	maten
12.25 Fråga Lund
13.25	 Arvinge	okänd
14.25	 Opinion	live
15.10	 Engelska	Antikrundan
16.05	 Karl	för	sin	kilt
17.00	 Vem	vet	mest?
17.30	 Sverige	idag
18.00 Rapport
18.13	 Kulturnyheterna
18.25	 Sportnytt
18.30	 Lokala	nyheter
18.45 Go'kväll
19.00 Världens Barn 2017
  - startskottet
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
04.40	 Sverige	idag

05.00 Rapport
05.05	 Sändningsuppehåll
08.25	 Förväxlingen
08.59	 Forum:	Centerpartiets	
stämma
12.00 Rapport
12.03	 Forum:	Centerpartiets	
stämma
16.00 Rapport
16.05	 Forum:	Centerpartiets	
stämma
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	 Frank	Zappa
21.00 Aktuellt
21.18	 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	 Riddarfalken	från	Malta
23.25	 Världens	konflikter
23.55 Konstdeckarna
01.00 Rapport
01.05	 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.25 Världens Barn 2017
  - startskottet
05.55 Fråga doktorn
06.40 Landet runt
07.25	 Uppdrag	granskning
08.25	 Opinion	live
09.10	 Arvinge	okänd
10.10 Världens Barn 2017 
 - startskottet
10.40	 Regnbågshjältar
11.10	 Karl	för	sin	kilt
12.05	 Sverigeresan
12.10	 Orientering:	Världscupen
15.50 Skavlan
16.50 Svenska folkfester:
	 Hummerpremiären
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 Rapport
22.20	 Lördagsbio:	Schakalen
00.20	 Nattsändning

05.00 Rapport
05.05	 Sändningsuppehåll
07.25	 Studio	Sápmi
07.55	 Ketanes/Tillsammans
08.25	 Förväxlingen
08.59-17.30 Forum: Center-
	 partiets	stämma
09.00 Rapport
12.00 Rapport
16.00 Rapport
17.30	 Sverige	idag	på	romani
17.40 Anslagstavlan
17.45 Hundra procent bonde
18.15	 Körlektioner
18.30	 Judisk	högtid
19.00	 Kulturstudion
19.05	 Kreativitet	med	Alexander	
 Ekman
19.35	 Kulturstudion
19.40	 Jerome	Robbins	-	dans	
 med demoner
21.25	 Kulturstudion
21.30	 Krigets	unga	män
22.4	 0Kulturstudion
22.45	 Falsk	identitet
23.40	 Ketanes/Tillsammans
00.10	Meningen	med	livet
01.00 Rapport
01.05	 Nattsändningar

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	 Nattsändningar

09.00	 UR	Samtiden
15.00 Island runt
15.35 Världens fakta: 
	 Illusion	eller	verklighet?
16.20	 Det	vilda	Kina
17.10	 Historiska	hemligheter
18.00	 Till	fots	genom	Central-
	 amerika
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
23.30 70-talets USA
00.10	 Nattsändningar

05.05 Hela England bakar
06.00	 112	–	på	liv	och	död
07.00	 Äntligen	hemma
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2017
13.30	 Idol	2017:	Röstnings-	
program
13.55 Småstaden
14.30	 Ishockey:	Rögle–Malmö
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00	 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30	 Postkodmiljonären
19.55	 Lotto,	Joker	och	Dröm-
	 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Jägarna
22.00	 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jägarna, forts
00.15	Mississippi	brinner
02.50 Dredd

05.10	 American	dad
05.30 Våra värsta år
06.00	 Vampire	diaries
06.45	 Grimm
07.35	 Frasier
08.25	 Jims	värld
10.15	 Royal	pains
11.05	 The	exes
12.05	 Amazing	race
13.00 Cops
14.00 NCIS: Los Angeles
16.00	Marry	me
16.30 99 saker man måste göra 
	 innan	man	dör
17.30	Manick
18.00 Ink master USA
19.00 2 1/2 män
20.00	 Simpsons
21.00 Mr Beans semester
22.50	 Undercover	brother
00.30 Bulletproof
02.10	 The	perks	of	being	a	
	 wallflower
03.55	Midnight,	Texas
04.45	 Brickleberry

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!

0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

Håverud - Korndalsvägen 29
Bostadsrätt, mycket påkostad, 3 rum o kök, 2 badrum, 
boyta 103 kvm. Inglasad altan, altan under markis. Gemen-
sam  utomhusbassäng, bar och gillesstuga. Hyra: 1889:-/
månad. Pris: 965.000:-

Mellerud - Axgatan 1
Trevlig enplansvilla, 6 rum o kök, bastu, garage och friggebod. Byggår 
1982. Tomt: 874 kvm. Pris: 1.390.000:-

Storgatan 5, Mellerud 
www.mellerudsmaklarna.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.25 Go'kväll
06.10 Natur så in i Norden
06.40 Vildmarkstjejer
07.20 Tobias och tårtorna
08.05 Strömsö
08.35 Sverige!
09.05 Vi lagar bästa maten
10.05 Forum: Centerpartiets stämma
10.50 Go'kväll
11.35 Fråga Lund
12.35 Duellen
13.35 Gör om mig
13.45 Sportstudion
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 Fotboll: Damallsvenskan
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ebbots ark
21.00 Nobel
21.45 Regnbågshjältar
22.15 Billions
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.35 Sverige idag på romani chib
07.45 Jenni möter
08.15-13.15 Forum: Centerpartiets 
 stämma
09.00 Rapport
10.05 Gudstjänst
12.00 Rapport
13.15 Moderaternas extrastämma
15.25 Kreativitet med Alexander Ekman
15.55 Sverige idag på romani chib
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.10 Lyxkryssningen
17.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.53	 NO-land
18.00 Jenni möter
18.30 Studio Sápmi
19.00 Seriestart: Världens natur
19.55 Igelkottspappa
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00	 Dokument	utifrån:	Mord	i	en	
	 nordkoreansk	familj
22.55 Gudstjänst
23.40 Spökraketerna
01.00 Nattsändningar

21.00 Seriestart: Hanna badar med en 
 kändis
21.10 Enough said
22.40 Brev till en seriemördare 
	 -	teckenspråkstolkat
23.40 Vi lagar bästa maten 
	 -	teckenspråkstolkat
00.40 Tro, hopp och kärlek 
	 -	teckenspråkstolkat
01.40	 Arvinge	okänd	-	teckenspråks-
 tolkat

09.00 UR Samtiden
15.00	 En	stad	-	en	historia
15.10 Mitt barn, psykosen och 
 jag
16.10 Guld på godset
17.10	 Till	fots	genom	Centralamerika
17.55 Dox: I am not your negro
19.25	 Världens	fakta:	Illusion	eller	
 verklighet?
20.10	 Life
21.00 Kvinnorna som utvecklade USA
21.55 Den australiska kusten
22.45 Det digitala hotet och jag
23.40 Pappas självmord och jag

05.00 Hela England bakar
05.55 112 på liv och död – det 
 hände mig
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Klassfesten
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Parlamentet
14.25 Tareq Taylors nordiska matresa
14.55 Hela Sverige bakar
15.55 Bytt är bytt
16.55	 Bonde	söker	fru
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: Familjen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Beck:	Familjen,	forts
23.10 Farang
00.10 Loch Ness
01.10	 Kalla	fakta
02.10 The matrix

05.05 Mulaney
05.30 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.25 Community
08.50 Simpsons
09.20 Anger management
09.50 The exes
10.40 Jims värld
11.05 Marry me
11.35 Ink master USA
12.30 NCIS: Los Angeles
15.15 Mr Beans semester
17.00 Cops
18.00 Amazing race
19.00	 Tattoo	fixers
20.00 Man with a plan
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
22.00 Manick
22.30 Mardi Gras: Spring break
00.20 Deadbeat
00.50 How I met your mother
01.20	 Tattoo	fixers
02.20 Amazing race
03.05 Royal pains
03.45 Deadbeat
04.10 Nattsändningar

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Strömsö
10.55 Sportspegeln
11.25 Nobelpriset i medicin
12.00 Gör om mig
12.20 Robins
12.50 Skavlan
13.50 Engelska Antikrundan
14.50 Matiné: Rospiggar
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 Seriestart: Vår tid är nu
21.00 Världens Barn
21.05 Doctor Foster
22.05	 Top	of	the	Lake:	China	Girl
23.05 Au pair i Australien
23.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.53	 NO-land
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00	 Seriestart:	Kalla	krigets	fordon
17.10 Anslagstavlan
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: Ingen utväg
23.50 Nattsändningar

21.00	 Vår	tid	är	nu	-	syntolkat
22.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
22.45	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
23.15	 Svenska	folkfester:	Hummer-
 premiären
00.15	 Gift	vid	första	ögonkastet	Norge
01.00 Duellen
02.00 Robins
02.30	 Ebbots	ark	-	syntolkat	

15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader berättar
18.20 Ett labb bland molnen
19.15 Historiska hemligheter
20.05	 The	Pearl	of	Africa
21.00 Seriestart: Världens natur: 
 Patagonien
21.50 Seriestart: Vetenskapsstudion
22.20 Seriestart: Divor i närbild
22.50 Kvinnorna som utvecklade USA
23.45 Englands blodiga historia
00.30 Modevärldens ideal
01.25 Det digitala hotet och jag

05.00 Lucky dog – en andra chans
05.45 Nyhetsmorgon
10.00	Malou	efter	tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
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 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Elementary
04.00 En plats i solen: SommarsoI

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

05.15 Tobias och tårtorna
06.00 Morgonstudion
09.10 Tobias och tårtorna
09.55 Fråga doktorn
10.40 Nåt måste göras
11.10 Lärlabbet
11.40	 Nobelpriset	i	fysik
12.15 Vildmarkstjejer
12.55 Vår tid är nu
13.55 Nya traditioner i Senegal
14.00 Engelska Antikrundan
14.55	Matiné:	På	farliga	vägar
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 Världens Barn
21.05 Tro, hopp och kärlek
22.05 Fångar
23.00 Rapport
23.05 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00	 Kalla	krigets	fordon
17.10 Anslagstavlan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vem vet mest?
18.30 Ishockey: Champions hockey 
 league
20.00	 Världens	konflikter
20.30 Säsongstart: Plus
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 Nattsändningar

20.00 Ishockey: Champions hockey 
 league
21.00	 Tro,	hopp	och	kärlek	-	syntolkat
22.00 Falsk identitet
22.55 Scott & Bailey
23.40	 Dödsstraffets	offer
00.30 Kalles sex liv
01.00 Tobias och tårtorna
01.45 Hundra procent bonde
02.15 Brev till en seriemördare 
	 -	teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Kameraentusiast
18.05	 90-talets	modescen
19.00 Englands blodiga historia
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Nya Zeelands orörda natur
21.00 Det vilda Kina
21.50	 Dokument	utifrån:	Mord	i	en	
	 nordkoreansk	familj
22.45 Mitt barn, psykosen och jag
23.45	 70-talets	USA

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00	Malou	efter	tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hela England bakar junior
13.00 Mord och inga visor
15.00 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
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 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 Law & order: Special victims unit
00.55 Brottskod: Försvunnen
01.55 112 – på liv och död
03.00 Elementary
04.00 En plats i solen: SommarsoI

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 Welcome to the jungle
23.00 Family guy
23.30 Simpsons
00.00 American dad
01.00 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

NYTT PRIS!

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 28/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Gerdsrud 15
Strax söder om Mellerud ligger denna renoverade villa med bl a snickeriverkstad och stort garage samt gäststuga. 4 rok. Boyta: 118 kvm. 
Tomtareal: 2 482 kvm. Pris: 790 000:-

Mellerud / Erlandsrud / Strågatan 2
Välvårdad stor 1½-plansvilla belägen på hörntomt i ett mycket attraktivt, lugnt  och barnvänligt område. Genomgående hög standard 
med bl a bergvärme, helkaklade badrum. Vidbyggt isolerat garage. 7 rok. Boyta: 151 kvm. Tomtareal: 954 kvm. Pris: 1 890 000:-

Visning: Tisdag 3/10 kl. 17.00-18.00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

GRINSTAD - Finnetorp Arvesgård 1
Charmigt 1800-tals torp lantligt beläget. Äldre detal-
jer kombinerat med moderna bekvämligheter. 4 rok, 
Boa 65/32kvm. Tomt 2332. Badrum, bastu, grinstad-
vatten, avlopp. Vedspis, direkt el. Större förråd

Pris 450 000:- 

ÅSENSBRUK - Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt 
över Upperudshöljden. Omgivet av grönskande na-
tur. Flera uteplatser åt olika väderstreck. Rymlig och 
genomtänkt interiör, 4 sovrum. Garage och förråd.

Pris 975.000- 

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

Pris 795 000 :- 

Visning lördag 30/9 kl. 11

00

-13

00

Visning fredag 29/9 kl. 16

30

-17

30

NYTT PRIS!

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

Pris 750 000:-

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

Pris 1.650.000:-
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 39. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Laxfilé
Pacific. 500 g. Fryst. Jfr pris 118:00/kg.

Mazariner
ICA. 220 g. Jfr pris 45:45/kg.

Nötfärs
Scan. Egenmald. 
Jfr pris 79:90/kg. 

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Genuin, 
Harmoni, Serenad och hela bönor.  
Jfr pris 50:00-55:56/kg. 
Max 1 köp/hushåll

Satsumas
Spanien. Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

Morötter, rödbetor, 
kålrötter, gul lök
Sverige. Klass 1.
Max 5kg/hushåll.
Jfr pris 2:90/kg.

7990
/kg

Minst
25%

rabatt

59:-
/st

superklipp

I delikatessen!
Kokt medvurst
Scan. Sverige. 
Jfr pris 79:00/kg. 

Olivmortadella
Scan. Sverige. 
Jfr pris 79:00/kg. 

100:-
4 för

10:-
/st

Minst
25%

rabatt

15:-
/kg

superklipp

Var medmbraå

Minst
25%

rabatt

290
/kg

superklipp

790
/hg

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

Tre dagar i ett glashus

Husen av glas och trä har byggts upp på ön Henriksholm i sjön Ånimmen. Foto: Maja Holm.

Internationella resenärer 
ser med förundran på 
svenskarnas nära förhål-
lande till naturen. För att 
skapa större uppmärk-
samhet för naturupple-
velser i Sverige i utländska 
medier låter nu Turistrå-
det Västsverige och Visit 
Sweden fem personer 
med stressiga yrken njuta 
av naturen som många 
svenskar gör. 
Efter tre dygn av aktiviteter 
på den vackra ön Hen-
riksholm i sjön Ånimmen 
kommer deltagarnas välbe-
finnande att följas upp av 
forskare. 

– Ni svenskar har en speci-
ell förmåga att låta naturen ta 
plats i era liv och det finns 
något väldigt kraftfullt i era 
sommarhus och det enkla li-
vet där. Ert sätt att vara nära 
naturen finns inte i England, 
säger Ben Fogle, naturentu-
siast och programledare på 
bland annat brittiska BBC.

The 72 Hour Cabin

Forskare från Karolinska institutet följer de fem deltagarna för att se 
hur vistelsen i Sverige påverkar deras välbefinnande.

Ökad internationell  
efterfrågan
Att svensk natur är öppen för 
alla via allemansrätten och 
att hälften av svenskarna 
spenderar tid där varje vecka, 
är något av det som utländska 
besökare tycker är unikt för 
Sverige. I en analys av ut-
ländska resenärers bild av 
Sverige är ”vackert land med 
unik, tillgänglig natur” den 
främsta associationen.

– Vi ser en ökad internatio-
nell efterfrågan på upplevel-
ser kring hälsosam livsstil 
och hållbar naturturism. 
Dalsland, med sin speciella 
natur, har stor potential att 
locka en ny typ av besökare 
till vår region, säger Ann-
Charlotte Carlsson, chef 
marknad och kommunika-
tion, Turistrådet Västsverige.

– Vi vet att den svenska 
närheten till naturen, både 
mentalt och geografiskt, är 
något som utländska turister 
gillar enormt mycket med 
Sverige. Resandet till Sveri-
ge ökar år från år och här 
finns ett stort utbud av natur-
upplevelser, som skulle 
kunna attrahera många fler 
besökare än idag, säger Jen-
nie Skogsborn Missuna, 
Chief Experience Officer på 
Visit Sweden. 

The 72 Hour Cabin
Initiativet The 72 Hour Ca-
bin ska inspirera internatio-
nella medier att uppmärk-
samma Sverige som resmål 
och nå potentiella Sverigere-
senärer i Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike och 
USA. 

Visit Sweden och Turistrå-
det Västsverige kommer att 
använda Instagram, Face-
book och Twitter för att 

sprida känslan av svensk 
natur, bland annat med en 
livesändning direkt från sko-
gen. Videomaterial och cine-
magraph-bilder ska ytterli-
gare förstärka känslan.

– Vi är glada över att den 
här nationella satsningen 
genom Turistrådet Västsve-
riges försorg har landat i 
Dalsland. Det känns kul att 
få exponera Sverige som en 
naturturismdestination ge-
nom att få visa upp vår varie-
rade och tillgängliga natur, 
säger Johan Abenius, vd 
Dalslands Turist AB.

Lokalproducerade  
glashus
Husen av glas och trä har 
byggts upp på ön Hen-
riksholm i sjön Ånimmen i 
Dalsland. Bakom byggnatio-
nen står ett byggföretag från 
Bengtsfors. Husen har ritats 
av Jeanna Berger, arkitekt-
studerande dotter i familjen 
Berger, som äger Hen-
riksholm.

Deltagarna vistades på ön 
mellan den 7 och 10 septem-
ber och resultatet av studien 
presenteras i början av okto-
ber. Då är också en minido-
kumentär från vistelsen klar.

The 72 Hour Cabin är en 
del av programmet Hållbar 
natur- och ekoturism på 
landsbygden, en satsning 
från regeringen. I våras ska-
pades stor uppmärksamhet i 
internationella medier för 
Visit Swedens marknadsfö-
ring av den svenska alle-
mansrätten, Freedom to 
Roam, som genomfördes i 
samarbete med Airbnb.

Den gångna helgen fick 
den brittiske programledaren 
sällskap av en taxichaufför 
från Frankrike, en eventko-
ordinator från USA, en jour-
nalist från Storbritannien och 
en polis från Tyskland när de 
flyttade in i varsin stuga av 

glas och trä på en ö i Dals-
land. Under tre dagar spen-
derar de dygnets alla timmar 
bland tallar och betesmarker 
och om natten kan de be-
trakta stjärnhimlen genom 
sitt glastak. 

De gör upp eld, paddlar 

kanot och provar annat som 
svenskar gärna gör i naturen. 
Forskare från Karolinska 
institutet följer deltagarna 
för att se hur vistelsen i Sve-
rige påverkar deras välbefin-
nande.


