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Öppet: vard 7-18, lörd 9-13

PELLETS 
1 säck 45:-

1 pall 2.149:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 40.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Kanelbullens 
dag 

4 oktober

Ägg 15-pack 
Garant, från frigående höns inomhus, stl. M, 
jfr-pris 1,33/st.

Svenska äpplen
Sverige, flera sorter.

Lösviktsgodis
jfr-pris 59,90 kg

Bulle
Bonjour, gäller kanel, vanilj, tosca, 90-100g, 

jfr-pris 50,00-50,56/kg. 

5:-/st
Fläskytterfilé
Nybergs Deli, Sverige, färsk, ca 1 kg.

2995
 

/st

20:-
för Bonuskunder

/st 

Ny- 
gräddat
i butik!

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0.935-1,14 kg. 
jfr-pris ca 32,74-40,04/kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 40.

6995
 

/kg

599
 

/hg

15:-
för Bonuskunder

/kg 

25-årige Amine Boufaranne tog hem titeln Nordic Open Champion i -63,5 
kilosklassen vid helgens turnering i Köpenhamn. Foto: Privat.

Nordisk mästare!
Amine Boufaranne, Fox Fight Club Mellerud, kan 
titulera sig Nordisk mästare i kickboxning. I lördags 
besegrade han Yassim Abbasi i -63,5 kilosklassen vid 
Nordic Open K1 i Köpenhamn. Här fanns deltagare 
från Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Amine 
berättar att sambon Maria Andersson och före detta 
tränaren Glenn Amartey, som ställt upp för honom 
på vägen mot titeln, betytt mycket för segern. 

Segern kändes extra rolig då det var revansch för 
förlusten i titelmatchen i Norge för några veckor 
sedan, då Amine förlorade efter ett oenigt domslut.

                                                             nnn

Solig marknadslördag

Lördagen innebar två marknader i Mellerud och en i Bäckefors. Solen sken och många passade på att fynda och umgås i vimlet. På bilden syns 
Jonas Jonsson och Frida Olsson som inbjöd till en åktur efter Prima under den välbesökta höstmarknaden på Västerråda. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

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

www.uteinne.se

Muckboot läderkänga

från

249:-

Norma 
• Jaktammunition 
• Övningsammunition
• Hagel

Jaktservetter 
35:-

1.995:-

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

Ryggsäck

595:-

675:-

Jaktradio
Lafayette 155 

1.995:-
Albecom 155 

1.995:-

Neverlost
ståltermos

Vapenskåp
2.990:-

Ord. pris 2.850:-
Ord. pris 2.850:-
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 17.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 5/10 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE  17.000:-   -  52 rop

Lådbingo Jack ca 4.000:- 

BINGO

Bolstad
Prästgård
Onsdag 11 okt. kl. 19
Thor Andersson, 

Gestad:
Bildtittarkväll med Thure 

Anderssons foton
Entré m. kaffe: 75 kr.

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

Välkommen till  
MEDLEMSMÖTE

Onsdag 11 oktober kl. 18.30
på Golfklubben i Sunnanå

Vi träffas i Golfrestaurangen där vi får information om 
golfklubbens nya regi av Stig Bertilsson

Vi bjuder på förtäring.  
Efter presentationen är det öppet för frågor.

Anm. er gärna på tel. 070-598 27 07 eller he@abnef.com

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

Besök på 

Eventorps Gård

  Rotary
Mellerud

Måndag 9/10 

Samling vid Värdshuset  

kl. 17.45 för ev. samåkning

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Torsdag 5 okt. kl. 14.00
Mellerudsgruppen av 

Dalslands skrivarförening 
medverkar

MELLERUD  
MEDLEMSMÖTE 

onsdag 11/10 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO
Torsten Lindblom visar bilder från Mellerud med 

omnejd. Gabriella Hemme, projektledare för 
 Melleruds nya översiktsplan informerar. 

Hobbygänget underhåller. Kaffe och smörgås
     Välkomna!                                Styrelsen

0555-130 15, www.grums.nu

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

Boka snarast – fåtal platser!

Dans
Folkets Hus, Fengersfors

Lördag 7/10 kl. 20-24

Hedins orkester
Välkomna!  Servering   FIK

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

4 oktober – 11 oktober 2017
Tacksägelsedagen 
”Lovsång”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem, Erica Staaf.
Sön 18.00  Mässa i Erikstads kyrka, Daniel Westin,
  ta gärna med en skördegåva.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, an-
  mälan senast tisdag kl.11.00 tel. 0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriks-
  son. Anders Fredriksson och En ensemble ur 
  Järns sångkör.
Lör 10-13.30  Kaffe och klengås f.d. Marknadskaffet i 
  Kyrkans Hus. Lotterier, brödförsäljning. 
  Gåvor mottages tacksamt. Arr: Svenska 
  kyrkans internationella arbete i Holms 
  församling. Loppis i källaren. Upplysningar: 
  Irja Lignell 0530-362 05.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Kyrkans Hus,
   Pär-Åke Henriksson. Avtackning av Helena 
  Magnusson. Sång: Döttrarna Magnusson. 
  Barngrupperna sjunger under ledning 
  av Anders Fredriksson. Utdelning av Barnens 
  Bibel till församlingens 5-åringar. Fika, 
  lotteri.
Sön 18.00  Bach Kantat ”Vår Gud är oss en väldig 
  borg” i Högsäter kyrka. Sångare från 
  Karlstads stifts kyrkosångsförbund. Solister 
  och Göteborgs Baroque orkester under 
  ledning av Katharina Heike. Präst: Tomas 
  Holmström.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis  14.30 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis  15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 11/10 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tisdag kl.11.00 
  tel. 0530-362 00.
Ons 11/10 17.00 Ungdomsmässa i Kyrkans Hus, Daniel 
  Westin.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 17.00  Soppa i Kyrkstugan innan gudstjänsten. Sång
   och musik: Staffan Henning och Peter 
  Söderlund.
Sön 18.00 Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Staffan 
  Henning, sång och gitarr, Peter Söderlund, 
  flöjt.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Erica Staaf.
Sön 11.00  ”De äldres dag” och Högmässa i Gunnarsnäs 
  kyrka, Daniel Westin, Erica Staaf. Örs kyrko-
  kör. Middag efter högmässan i Stakelund. 
  Skördebord och lotteri på alstren, vars behåll-
  ning går till Världens barn. Anmälan till past.
  exp senast 2/10. Tel.0530-362 00.
Tis 10/10 15.00 Örs kyrkliga syförening träffas hos Berith 
  Pettersson.

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 7/10  
Kl. 1000-1400

Följ med Nordalskretsen på en höstvandring utefter

VÄNERKUSTEN – Lör 7/10 kl 10.00
Ta med kikaren och kaffekorgen. 
Samling parkeringen Vita Sannar.
Ansvarig Birgitta Olsson.
Mer info www.nordal.naturskyddsforeningen.se

SK Granans prisutdelningsfest
Lördag 7 oktober kl. 15.00

Åttersruds bygdegård

Prisutdelningsfest för alla Grananmedlemmar.
Det blir program och bilder från året, lotterier o. servering

VARMT VÄLKOMNA!   
SK Granans tränings-, tävlings- och aktivitetskommittéer

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS BYGGABO-MÄSSA!

KULTURBRUKET PÅ DAL OCH 
DAHLSTIERNSKA GYMNASIET

21 OKTOBER KL. 10:00 - 16:00

FRI ENTRÈ

FÖR MER INFORMATION
wwwww.mellerud.se/byggabo

VÄLKOMNA!

Karlstads Stifts Kyrkosångsförbund

Bach: Kantat ”Vår Gud är oss en väldig borg”
Sixten: Gud vare lovad, uruppförande m fl
Solister: Rodhe Andersson, Maria Forsström, 

Anders Fredriksson, Peter Boman
Göteborg Baroque

                    Dirigent: Katharina Hieke 
                    Präst: Tomas Holmström

Högsäters kyrka
Söndag 8 oktober kl.18.00

 Musikgudstjänst

arr: Kyrkosångsförbundet i Karlstads stift samt Högsäters församling

Kakor
4 burkar 70:-
Torget, Mellerud • Tisdag 26 september 

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 24 oktober

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

Torget, Mellerud • Tisdag 7 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 november

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

Torget, Mellerud • Tisdag 5 december

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

Kvällens film

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande filmer

Kingsman: 
The Golden Circle

Onsdag 4/10 kl.19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 21 min

The Lego Ninjago  
Movie (Sv tal)

Lördag 7/10 kl. 16.00 (3D)

Söndag 8/10 kl.16.00 (2D)

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 42 min

Victoria and Abdul
Söndag 8/10 kl.19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1 tim. 52 min

 

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

För mer info, ex. bussar:

www.baldersnas.com

Måndag 9 okt • kl. 19.00
Christopher O´Regan: 
”Försvunnet så som en dröm”

Christopher O’Regan är känd från TV, där han troll
binder tittarna. Nu får vi möjlighet att uppleva honom 
livs levande när han ger oss en intressant och framför
allt rolig inblick i det förföriska sena 1700talets värld.  

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 190 kr för vuxna; 
130 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Gratis entré för barn under 15 år i sällskap med betalande 
vuxen när biljetterna köps i entrén en timme före företsällningen.
Arr:  Kulturbruket på Dal/Melleruds bibliotek/
Miljö och hälsorådet

Biljetter: www.ticketmaster.se eller 
tel. 077170 70 70 samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00.

Kulturbruket på Dal
firar 15 år!

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

Biljetter, à 350 kr, finns att köpa på Kulturbruket på 
Dals kontor eller ring 0530-182 91. 

        info@kulturbruketpadal.se

          Begränsat antal 
                            biljetter.

Mer info på 
www.kulturbruketpadal.se

Jubileum
år

Fredag 17 nov • kl. 19.00

Jubileumskväll med mingel, 
mat och underhållning.

I november startar vi kurser i
Bengtsfors, Färgelanda och 

Mellerud
Information och anmälan:

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

Jägarskolan

Victoria and Abdul
Det här är berättelsen om en 
oväntad vänskap, uppstån-
den under de senare åren av 
drottning Victoria av Eng-
lands (Oscarbelönade Judi 
Dench) styre. När den unge 
tjänstemannen Abdul Karim 
(Ali Fazal) beger sig från 
Indien för att delta i firandet 
av Victorias femtio år på 
tronen, förväntar han sig inte 
att vinna självaste drottning-
ens gunst

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 8 oktober

Aktuellt
 på bio

Skrivargruppen på Älvan
Mellerudsgruppen av 
Dalslands skrivarförening 
kommer till Café Älvan 
den 5 oktober. Det blir då 
uppläsning ur deras egen 
produktion. 
Samtliga har gett ut egna 
böcker och gemensamt ma-
terial. Gruppen vill upp-
muntra till eget skrivande 
och ta vara på det som ligger 
hemma i byrålådan. Dags att 
ta fram och damma av! 

I gruppen ingår Lilian 
Perme ordförande, Kerstin 
Jägerholt, Margareta Ednell, 
Bertil Landegren, Britt Jör-
näs, Lars Nilsson samt un-
dertecknad. Nya medlemmar 
anmäler sitt intresse. 

Dalslands Skrivarförening 
bildades år 1996. Förening-

ens syfte är att stödja och 
uppmuntra skrivare i Dals-
land eller med dalsländsk 
anknytning. Varje år publice-
rar föreningen en egen skrift, 
Dalpennan, där föreningens 
medlemmar har möjlighet att 
publicera egna texter. Fyra 
gånger om året ges medlems-
bladet Dalbullen ut. Alla 
medlemmar kan medverka 
med texter, men också med 
nyheter på skrivarområdet, 
och till exempel tips om skri-
vartävlingar. Hela förening-
en samlas på årsmötet på 
förvåren och till vår- och/el-
ler höstfest. 

Genom sin verksamhet vill 
föreningen väcka, stimulera, 
bredda och fördjupa intresset 

för litterärt gestaltande. 
Även utåtriktad verksamhet 
förekommer. Dalslandslitte-
raturens dag i Håverud har 
Dalslands Skrivarförening 
som medarrangör. Där, och 
på andra håll, till exempel 
Kulturnatta i Mellerud var-
annan höst, deltar förening-
ens medlemmar med uppläs-
ningar och skrivaraktiviteter. 
Medlemmar medverkar i ra-
dio, på utställningar och 
bokmässor, arrangerar bok-
kaféer och publicerar egna 
böcker.

Gruppen är representerad 
på Bokmässan i Göteborg. 

Margareta Larsson

Thure Anderssons 
foton visas i Bolstad
På onsdag kväll den 11 okto-
ber, i Bolstad Prästgård, visar 
Thor Andersson, Gestad, 
foton tagna av hans far 
Thure Andersson på Haga, 
Erikstads socken. Thure An-
dersson (1920 – 2013) var 
bygdefotograf och tidnings-
korrespondent för ELA och 
Bohusläningen från 1950-ta-
let och framåt. 

Han fotograferade allt 
ifrån kalas, kyrkliga sam-
mankomster och gudstjäns-
ter, simskoleavslutningar, 
symöten, konfirmander, 
skolklasser, högtidsdagar, 
föreningsliv och allt annat 

som hände ute i bygderna. 
Thure på Haga var en 

mycket allmänbildad mång-
sysslare. Förutom fotograf 
och korrespondent var han 
brevbärare, kycklinguppfö-
dare, predikant i Svenska 
Kyrkan (veniat), lantbrukare 
och föreningsmänniska. När 
han levde förvarade han fo-
tografierna huller om buller i 
en stor plastsäck. 

Sonen Thor har nu sorterat 
upp bilderna inför den kom-
mande visningen. Vi är tack-
samma för hjälp med identi-
fiering av personer och 
platser på Thures foton. 

Christopher O´Regan:
”Försvunnet så som en dröm”

I föredraget ”Försvunnet så som 
en dröm” tar historikern Chris-
topher O´Regan publiken med 
tillbaka till 1700-talet – ett sekel 
han kan på sina fem fingrar. Foto: 
Pelle Piano.

Historikern Christopher 
O´Regan känner vi från TV 
där han är mäkta populär 
som berättare om fram-

förallt Sveriges historia 
under 1700-talet.
Och han har verkligen nå-
got att berätta!
Genom många års forskning 
i arkiv men också i privata 
samlingar av dagböcker, 
brev och insändare lyckas 
han, som ingen annan, fak-
tiskt låta publiken möta verk-
liga historiska människor 
och göra dem levande igen.
Tiden blir till ingenting.

I föredraget ”Försvunnet 
så som en dröm” tar han 
Kulturbruket på Dals publik 
med tillbaka till 1700-talet. 
Ett sekel han kan på sina fem 
fingrar. Han fick sitt stora 

historieintresse, med av-
stamp på just 1700-talet, re-
dan som barn och har nu 
skrivit ett antal böcker på 
temat. TV-publiken har han 
charmat med sitt berättande, 
bland annat i Go´kväll.

Sedan tonåren har han 
också lett stadsvandringar i 
Gamla stan i Stockholm och 
på måndag 9 oktober kom-
mer han till Kulturbruket på 
Dal i Mellerud med sitt ele-
ganta och vältaliga sätt för att 
berätta om vårt förflutna.

Arrangemanget är en del 
av att Melleruds bibliotek 
den här hösten uppmärksam-
mar det kulturella 1700-talet 

då bland annat den Svenska 
Akademien grundades.

Arrangör: Kulturbruket på 
Dal och Melleruds bibliotek 
samt Miljö- och hälsorådet.

Skålleruds Fiberförening 

DU VILL VÄL VARA MED!

INFORMATIONSMÖTE LÖRDAG 7/10 
TJÄNSTER PÅ NÄTET – Telia och Zitius

Klockan 10 – Föreningens område utanför Skållerud
Klockan 13 – Boende i Skålleruds församling

Kulturbruket på Dal - Sparbanksalongen 
VÄLKOMNA!

Mer information om föreningen och medlemsanmälan se  

www.skallerudsfiberforening.se
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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 41
Måndag 9/10: Köttbullar med brunsås, 
potatis, ärtor/morötter och lingonsylt. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 10/10: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 11/10: Fiskgratäng med potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 12/10: Redd grönsakssoppa.   
Dessert: Kesokaka med sylt.

Fredag 13/10: Kycklingfilé med dragonsås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 14/10: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 15/10: Ugnsbakad lax, citronsås, 
potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 41
Mån-tis: Sprödbakad fisk med potatismos och 
grönsaker. Ons: Ugnspannkaka med stekt fläsk 
och grönsaker. Tors-lör: Sprödbakad fisk med 
potatismos och grönsaker. Sön: Ugnspannkaka 
med stekt fläsk och grönsaker.

Senior
Måndag Köttbullar* med brunsås 
och kokt potatis ärtor/morötter, 
lingonsylt.
Alt: Falafel.

Tisdag Grillkorv* med pasta och 
broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

Onsdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng.

Torsdag Ost- och skinksås* med 
pasta och majs. 
Alt: Ostsås och bönmix.

Fredag Kycklinglårfilé med dra-
gonsås och ris, skivade morötter. 
Alt: Stekt quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Veckans lunch

Holländskt i 
konstrummet

Konstverk i olja; ”Angel of gold”.

Fram till 20 oktober visas 
holländska Patricia Wal-
ters konstverk i olja och 
akvarell i konstrummet 
på biblioteket.
Ett 20-tal stämningsfulla 
konstverk i milda färger pry-
der konstrummets väggar. 
Det är den ideella föreningen 
Human Service, som arbetar 
för ett mänskligare samhälle, 
som står bakom utställningen 
”Inre landskap”.

Patricia Walter skänkte ett 

antal konstverk till fören-
ingen för många år sedan. 
Sedan har man visat upp dem 
för allmänheten. Under som-
maren 2017 ställdes de ut i 
Blekinge. Förhoppningen är 
att sälja några av dem. Intäk-
terna går till den ideella 
verksamheten. För närva-
rande skickar föreningen 
bland annat leksaker, spel 
och ritsaker till ett barnhem i 
Litauen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ökat meritvärde och trettio 
fler elever i grundskolan

medan många som flyttar hit 
har det.

Betyg, grundskolan, års-
kurs 9 inklusive nyinvand-
rade och elever med okänd 
bakgrund, slutbetyg avseen-
de läsår 2016/17 (Nyinvand-
rade elever är de som har 
kommit till Sverige de se-
naste fyra åren. De har inte 
bott i Sverige eller gått i 
svensk skola tidigare. Elever 

med okänd bakgrund saknar 
uppgift om personnummer, 
till exempel om de ännu inte 
blivit folkbokförda i Sveri-
ge).

Resultatet nedan visar slut-
betyget för 94 elever i Mel-
lerud årskurs nio, juni 2017. 
Meritvärdet och betyg i alla 
ämnen har ökat jämfört med 
föregående år.

SLUTBETYG OCH MERITVÄRDE
Kommun Betyg i alla ämnen % Meritvärde
Vänersborg 55,7 193,7
Färgelanda 71,4 197,5
Bengtsfors 55,6 201,5
Dals Ed 62 204,9
Uddevalla 81,2 205,2
Mellerud 64,1 207,6
Trollhättan 69,1 219,9

Trots att invånarantalet 
minskat i Mellerud sedan 
vårterminen har elevan-
talet ökat i grundskolan. 
Vid läsårets start i augusti 
kunde man konstatera att 
ytterligare trettio elever 
börjat i våra grundskolor.
Totalt finns nu 1 071 elever 
vilket är en ökning med över 
tvåhundra elever sedan läs-
året 12/13. Störst ökning har 
Karolinerskolan och Nor-
dalsskolan, den senare sko-
lan närmar sig 300 elever.

I augusti flyttade årskurs 6 
in i nya skolmoduler på Nor-
dalsskolan. Även till barn-
omsorgen är det högt tryck. 
För närvarande har kommu-
nen en barnomsorgskö, 70 
ytterligare platser behövs. 

– Ingen kunde förutse att 
vi skulle få ytterligare 30 
elever och att barnomsorg-
skön skulle öka så snabbt 
under så kort tid. Trots att 
flera nya förskolor och för-
skoleavdelningar öppnats de 
senaste åren behöver man 
åter utreda hur man kan öka 
antalet platser i barnomsor-
gen. 

En diskussion om detta 
fördes på senaste nämnde-
mötet. KUN:s arbetsutskott 
kommer att diskutera frågan 
till nästa möte om två veckor, 
säger kultur- och utbild-
ningschef Anders Petters-
son.

Förklaringen ligger i att 
många av de som flyttar från 
kommunen inte har barn, 

På bred värmländska bjöd Tina 
Thörner på en helkväll med många 
goa skratt. Det vankades mingel och snittar innan föreställningen började.

Mellerud älsker Tina Thörner
Klockan 18 under torsda-
gen var gymnasiet fullt av 
besökare, trots att skolan 
hade stängt sedan länge. 
Det var nämligen dags för 
årets sponsorkväll, där 
Kulturbruket på Dal bju-
der in till mingel och en 
föreställning. 
I år var gästen som fick sätta 
ljus på tillvaron säfflebördiga 
rallybruden Tina Thörner. 

Sponsorer är viktiga för att 
hela Mellerud får bidra till 
samhällets dragningskraft. 
Det är viktigt att samarbeta 
på mindre orter, det håller 
styrelsen med om. Kultur-
bruket på Dal värderar sina 

och deras arrangemang sätter 
Melleruds kommun på kar-
tan, det är något som sponso-
rerna konstaterar under årets 
VIP-kväll. 

Någon som har koll på 
kartor, det var kvällens gäst 
Tina Thörner. Från Säffle har 
hon tagit sig världen över och 
efter många år på många 
tävlingsbanor har hon fått 
titeln som en av världens 
bästa kartläsare. Det var nå-
got av det hennes föreläsning 
handlade om under torsda-
gen.

I gymnasiets lokaler bjöds 
det på snittar och en timme 
innan föreställningens bör-
jan bjöds det in till mingel.

Förutom sponsorer kom 
även övriga åskådare och 
kort efter att dörrarna öpp-
nats in i salongen var det näst 
intill fullsatt. 

Många ville lyssna på vad 
Thörner hade att säga och 
trots att hon har gjort det som 
inte många gjort, inte minst 
kvällens publik, så bjuder 
hon på en stund full av igen-
känning. 

Anekdoter från både barn-
domen med en konstnärlig 
farmor som uppmuntrade till 
äventyr och till händelser 
som format henne på senare 
tid. Thörner bjöd på en 
lyckad kväll med många 
varma skratt.

Karolina Wessman

sponsorer högt och därför 
anordnas arrangemang som 
dessa varje år för att upp-

muntra de som är med och 
samarbetar. 

Att Kulturbruket på Dal 
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C vill utveckla Dalslands Sjukhus

Centerpolitiker från Dalsland flankerar Anders W Jonsson (tredje från vänster), partiets vice ordförande.

Karin Nodin (C), Mellerud, är 
mycket positiv till en utveckling 
av Dalslands Sjukhus. 

Centerpartiet i dalslands-
kommunerna vill lyfta 
möjligheterna att få mer 
närsjukvård genom att 
öka utbudet på Dalslands 
Sjukhus. Så skrivs i ett 
pressmeddelande i sam-
band med partiets vice 
ordföranden Anders W 
Jonssons besök i Dalsland 
förra helgen.  
Innan centerns partistämma 
gjorde således Anders W 
Jonsson ett besök i Dalsland. 
Temat för dagen var trygghet 
och nära vård.

– Människor känner oro 
för grundläggande samhälls-
funktioner som polis, rätts-
staten och vården. En orolig 
omvärld med många på flykt, 
ett aggressivt Ryssland och 
en oberäknelig amerikansk 

president påverkar oss i hög-
sta grad, säger Anders W 
Jonsson. 

Jonsson är själv läkare och 
väl bevandrad i vårdproble-
matiken. 

– Sverige är världens mest 
läkartäta land, trots detta har 
vi en primärvård med myck-
et stora problem. Navet i all 
sjukvård måste vara läkaren, 
menar han när just vårdfrå-
gorna diskuteras.  

C och den nära vården
I Bäckefors, där flera ledande 
centerpolitiker från dals-
landskommunerna var sam-
lade, stod de lokala trygg-
hetsfrågorna på agendan. 

Karin Nodin, (C), Melle-
rud, presenterade förslaget.  
Hon inledde med att tala om 

att C arbetar för närodlat, 
lokalt företagande och nära 
service.

– Dalslands sjukhus är väl 
rustat, ligger mitt i Dalsland,  
i ett landskap som behöver 
både service och arbetstill-
fällen. Här måste det då fin-
nas ett win-win koncept för 
kommunerna, invånarna och 
regionen att nyttja sjukhusets 
numera stängda vårdplatser.
Sjukhuset har idag läkare 
dygnet runt, samt ett antal 
specialistmottagningar som 
väl tjänar behoven i vårt när-
område. Nu är målet att 
sjukvården ska ske i närsjuk-
vården. Det innebär en för-
flyttning av uppgifter och 
resurser från den slutna vår-
den till den öppna, från stora 
sjukhus till primärvården. 

Alltför många idag hamnar i 
ett bollande mellan sjukhus-
vistelser via akutmottagning 
och kommunernas äldreom-
sorg, vilket inte är bra varken 
medicinskt, ekonomiskt eller 
mänskligt, sade Karin.

Vid årsskiftet ändrades la-
gen vilket innebär att man nu 
har att arbeta med ett snitt på 
tre dagar på en tremånaders-
period efter medicinsk fär-
digbehandling, vilket gör att 
fler kommuner kan få svårt 
att klara alla uppdrag. Här 
tänker sig C att Dalslands 
sjukhus kan spela en viktig 
roll i samverkan mellan kom-
munerna och regionen. Ett så 
kallat hospice med vårdplat-
ser för mellanvård. 

– Dalsland behöver både 
arbetstillfällen och vård, 
Bäckefors har ett nätverks-
mässigt bra läge, det blir 
kortare avstånd vilket är bra 
miljömässigt, avslutar Karin 
Nodin.

Praktikertjänst
För att reda ut alla praktiska 
begrepp kring Dalslands 
sjukhus fanns också verk-
samhetschef Marika Jonsson 
på plats. 

Hon informerade om verk-
samheten på de tre sjukhusen 
Dalsland, Strömstad och 
Lysekil som bedrivs av Prak-
tikertjänst.  

Hon berättade att på 
Bäckefors finns i dagsläget 
barn- och ungdomsmedi-

cinsk, diabetes, gynekolo-
gisk, hjärt, logopedi, ögon, 
öron-näsa-hals och hudmot-
tagningar samt radiologi och 
ljusbehandling. 

Rehabbassängen är åter 
igång. Vård- och jourcentra-
len drivs av Närhälsan. 

Marika Jonsson påtalade 
också det positiva med att 
politikerna gör besök och 
träffar de anställda inom 
vården.

Ing-Marie Norrman

Var med och tyck till

Gå in på Mellerus kommuns hemsida. På startsidan under rubriken Tyck 
till om framtiden finns en länk till dialogverktyget.

När du är inne i verktyget förklaras steg för steg hur man ska gå tillväga för att lämna sina åsikter.

På Melleruds kommuns 
hemsida kan man som med-
borgare lätt gå in och tycka 
till om kommunens utveck-
ling. Att delta i medborga-
dialogen är en möjlighet för 
alla. Antingen genom verk-
tyget, genom att delta i någon 
av de träffar som anordnas, 
eller genom att lämna skrift-
liga förslag på biblioteket 
eller medborgarkontoret.

Centerpartisten Gunnar 
Karlsson avsäger sig sina 
politiska uppdrag som 
ledamot i kommunstyrel-
sen, i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, i förhand-
lingsdelegationen och i 
Polsam.
– Det är inte längre förenligt 
med min yrkesroll säger 
Gunnar Karlsson, som sedan 
i somras är anställd som se-
kreterare i socialförvalt-
ningen i Mellerud. 

Gunnar Karlsson har varit 
politiskt engagerad i närmare 
30 år och säger att att han 
fortfarande tycker politik är 
roligt och kommer att vara 
kvar i kommunfullmäktige 
mandatperioden ut. Men nu 
är det dags att prova något 
annat och ägna sig åt andra 
saker på fritiden.

Gunnar Karlsson slutar med po-
litiken.

Avsägning
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Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

1/2 priset på par två

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

20% rabatt på höstens bågar

  

Följ oss på

Vår kära
Astrid Andersson

* 14 april 1933
har lämnat oss i  

stor sorg och saknad
Ör Mellerud 

21 september 2017
Ruth
Karin

Knut-Åke och Brita
Syskonbarn med familjer
Vi minns dig med glädje
Blott en dag, ett ögonblick i 
sänder, vilken tröst, vad än 

som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders 

händer, skulle jag, som barn, 
 väl ängslas då?

Begravningsgudstjänsten äger 
rum fredag 13 oktober kl. 13.00 
i Örs kyrka. Astrids avsked 
tages i kyrkan. Istället för 
blommor tänk gärna  på en 
gåva till Victoriafonden för 
funktionsnedsatta barn. Astrids 
önskan. Bankgiro 901-9506. 
Postgiro 90 1950-6.  
Swish 90 1950 6 märk gåvan 
VIC. Telefon 08-784 00 00.
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Vår älskade

Kerstin
Gustafsson
* 3 februari 1938

har i dag lämnat oss,
syskon, släkt och vänner

i sorg och saknad.

Dyrehög 
20 september 2017

Lars-Erik och Elisabeth

Emma, Erik
Torbjörn och Eva Margrethe

Marie, Magnus, Matilde

I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav

Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av

Redo att hjälpa
glad i ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brålanda kyrka
fredagen den 27 oktober kl
12.00. Efter akten i kyrkan
inbjudes till en minnesstund
i Församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
Blixt Begravningsbyrå på
telefon. 0521-711163 senast
den 24 oktober. Lika väl-
kommet som blommor är en
gåva till trivselfond för
Solhaga äldreboende i
Brålanda Bg. 5224-5222
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Hipp Hipp 

HURRA!

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Artur Johansson, Höke-
berg. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Just a closer 
walk with Thee”. Akten för-
rättades av Margareta Olsson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 251, 246 samt 
304. Som avslutningsmusik 
spelades ”Dagen är nära” av 
G Händel. Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste. Till 
minnet av Artur var kistan 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Conrad Eriksson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Air” av J.S. Bach. Där-
efter spelades ”My way” 
med Frank Sinatra. Officiant 
var Daniel Westin och till-
sammans sjöng man psalmen 
231 ”Oändlig nåd”. Efter 
griftetalalet lyssnade man på 
”Du är för alltid en del utav 
mig” med Lasse Berghagen. 
Avsked togs vid kistan av 
familj, släkt och vänner. Som 
avslutning på akten spelades 
”Ain`t No Sunshine” med 
Bill Withers. Koret var vack-
ert dekorerat med blommor 
till minnet av Conrad.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Tingshus-stallet i Mel-
leruds för Jarkko Risberg.
Akten inleddes med att An-
ders Grimheden, borgerlig 
begravningsofficiant hälsade 
välkommen. Som inledning 

framförde Kim Risberg och 
Annelie Westerlund ”Med 
Ludvig i säcken” av I. Björgo 
varefter Kari Risberg och An-
nelie spelade ”Nocturne” av 
E. Taube. Inför minnestalet 
lyssnade man på ”Silta/Bri-
ge” med Markk Lepistö. 
Minnestalet, där bland annat 
Jarkkos stora intresse och 
kunnande om musik fram-
kom, avslutades med att man 
spelade ”Muistojeni ruusut” 
med Anneli Sari varefter en 

avskedsceremoni hölls vid 
urnan under tonerna av ”I 
Stille avskjedstunder”. ”Håll 
mitt hjärta” med Björn Skifs 
spelades varefter officianten 
höll ett avslutningsord och 
framförde hälsningar från 
Finland. Akten avslutades 
med att Kim och Annelie 
framförde ”Abbedissan” på 
durspel och violin. Efter ak-
ten gravsattes urnan på Grin-
stad kyrkogård av familj, 
släkt och vänner.
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MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belskola. 17 Språkcafé. Fred 
18 Tonår i Missionskyrkan 

Ungdomssamling. Sönd 11 
Gudstj. med församlings-
möte. Tisd 10 Bönedag i 
Säffle - anmälan.
Equmeniakyrkan: Onsd 
18.30 Församlingsmöte. 
Lörd Regionfest i Borås. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
David C. Filipperbrevet. 
Nattv. Ssk. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.

Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 19 Mö-
tesplats för gamla och nya 
svenskar, andakt, servering. 
Sönd 18 Konsert med Mi-
chael Johnson, ”Jordens läg-
sta punkt”, servering.
Brålanda: Fred 14.30 Nattv. 

på Servicehuset. Thomas 
Holmström. 19 Filmkväll 
i fsh. med fika, samtal och 
bön. Filmen War room kom-
mer att visas. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Tisd 19 Veckomässa i 

Veckans 
ros...

...till alla mina arbetskamrater  
på Bergs som uppvaktade mig 
med blommor och presenter, 
när jag nu gått i pension. 
Kommer att sakna er.

Kram Ewa
...till våra barn Birgitta, Kent-
Owe och Henrik med famil-
jer för en oförglömlig kväll i 
Säffle på vår guldbröllopsdag! 
Älskar er!

Mamma och pappa

Isabell 8 år. Stort grattis och 
många kramar och pussar.

Från pappa, mamma, Adam 
och farmor

fsh. Thomas Holmström. 
19.45 Storsamling Efesier-
brevet. .
Sundals-Ryr: Torsd 14 
Sundals-Ryrs syförening 
hos Karin och Sigvard 
Gustafsson, Lersäter. Sönd 
11 Skördegudstj. Thomas 
Holmström och kyrkokören. 
Kyrkkaffe och auktion på 
skördealster i fsh. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Sönd 14 Skörde-
gudstj. för alla åldrar. Tho-
mas Holmström, Draget, 
Uppdraget och barngrupper-
na. Barnbibel till 5-åringar. 
Kyrkkaffe i fsh. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Sigward 
K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. Kyrkokören, Stefan 
Rahkonen, trumpet. Sanna 
Andersson, cello. Lennart 
Staaf.
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Fodrad 
gummistövel
Barn

40 år av församlingsarbete

Helena och Lennart Magnusson 1977 med döttrarna Maria 3,5 år och 
Malin 1 år. Foto: Privat.

Helena Magnusson har 
gått i pension efter 40 års 
arbete i Holms församling 
och Melleruds pastorat. 
Söndagen den 8 oktober 
avtackas hon under guds-
tjänsten i Kyrkans Hus.
1 september 1977 påbörjade 
Helena sin anställning som 
kyrkvaktmästare i Holms 
församling. 

– Jag var lite tveksam att 
söka tjänsten, men Lennart 
(Helenas man) stöttade mig. 
Jag hade arbetat på Kvarn-
kullen tidigare och varit 
barnledig med två av våra 
döttrar. Men allt gick bra, jag 
fick mycket hjälp och stöd av 
församlingsborna. Jag har 
alltid gått till jobbet med 
glädje, berättar Helena, som 
var 25 år vid det tillfället.

Som kyrkvaktmästare fick 
hon många olika slags ar-
betsuppgifter. Helena fick 
lära sig att förbereda inför 
exempelvis gudstjänster, 
dop och nattvard. Hon stä-
dade, serverade, klippte gräs, 
skottade snö och rensade ra-
batter.

Ett andra hem
– Kyrkans Hus har varit som 
ett andra hem genom åren. 
Jag kan nog varenda vrå och 
har fungerat som en allt i allo 
under alla år. Vi bor bara 
några hundra meter härifrån 
och våra fyra döttrar har mer 
eller mindre växt upp här. De 
har deltagit i grupper och 
körer och sedemera själva 
blivit ledare, förklarar Hele-
na.

Dessutom har maken Len-
nart arbetat som kantor i 50 
år. Så kyrkans verksamhet 
har under alla år varit en ge-
mensam familjeangelägen-
het.

1985 utökades Helenas 
tjänst med barnverksamhet; 
barntimmar, miniorer och 
juniorer. Tillsammans med 
Ulla Karlsson startade He-
lena upp ”Öppna förskolan” 
2003.

– Ulla var en fantastisk 
människa och har betytt 
mycket för mig. Vi startade 
med öppen förskola på freda-
gar, men utökade till både 
tisdagar och fredagar.

Detta blev snabbt en popu-
lär mötesplats för både barn 
och föräldrar. Idag heter 
verksamheten ”Kyrkis” och 
är öppen på fredagar.

2006 gick Holms- och 
Bolstads församlingar sam-
man till Holms kyrkliga 
samfällighet. Året efter gick 
Ulla Karlsson i pension och 
Helena fick hennes tjänst 
som församlingsassistent.

Babycafé
– Då startade vi upp en ny 
aktivitetet, babycaféet, två 
dagar i veckan. Tänk vad 
åren gått fort, de som gick i 
mina barngrupper är idag 
själva föräldrar och kommer 
med sina barn till våra verk-
samheter, minns Helena.

Hon är tacksam för alla 
fina arbetskamrater och be-
sökare hon mött under åren. 
På senare år har även ett stort 
antal nyanlända familjer sökt 

Inte mindre än fyra biskopar 
(Sven Ingebrand, Bengt Waden-
sjö, Esbjörn Hagberg, Sören 
Dalevi) och sex kyrkoherdar (Bo 
Eriksson, Sven Hägglund, Karin 
Waldemarsson, Stig-Arne Ja-
cobsson, Marit Järbel, Per-Åke 
Henriksson) har passerat som 
chefer under Helenas 40 år.

MÅNGA CHEFER

Helena Magnusson gick i pension den 1 september. Söndag 8 oktober 
avtackas hon i Kyrkans Hus på tacksägelsedagen.

Tom Paley har avlidit
I lördags avled musikle-
genden Tom Paley. Han 
somnade in i närvaro av 

sina närmaste efter några 
månader sjukdom.
Tom bodde i Sverige på 

Musiklegenden Tom Paley avled i lördags. Foto: Privat.

1960-talet och kom regel-
bundet tillbaka för att spela.
 2004 gjorde han flera fram-
trädanden på folkmusikfesti-
valen i Mellerud och några år 
senare var han här och spe-
lade på en stämma i Anolfs-
byn. Hans huvudinstrument 
var banjo och gitarr, men när 
han tog fram fiolen spelade 
han gärna låtar från Dalsland 
han lärt sig av Einar Hansan-
der.

Tom blev 89 år. Han gav 
konserter så sent som i våras.

En sann Sverige- och Dals-
landsvän har tystnat.

Lars Nilsson

Medvind på
centerstämman

Starka opinionssiffror och 
starkt förtroende för An-
nie Lööf. Rekordstämman 
i Malmö visar att mycket 
går centerns väg just nu.
I helgen samlades ett drygt 
tusental centerpartister från 
hela landet till stämma i 
Malmö. Mellerudskretsen 
företräddes av Morgan E 
Andersson. 

– Det här var min första 
partistämma och jag är väl-
digt glad att jag fick förtroen-
det att företräda melleruds-
centern, säger han. 

Rekordstämma
Med 520 ombud, över 1200 
deltagare och fler än 600 
behandlade motioner sätter 
den just avslutade stämman i 
Malmö nytt rekord.  

– Det känns helt klart att vi 
i centern har vind i seglen och 
att mycket går vår väg nu. 
Även om det är en stund kvar 
till valet nästa höst, går det 
inte att undgå att smittas av 
partiets framtidsoptimism, 
säger Morgan. 

Han säger att han är över-
tygad om att Annie Lööfs 
tydliga ledarskap är en viktig 
framgångsfaktor, liksom 
partiets politik som han me-
nar är vettig, tydlig och byg-
ger på ”sunt bondförnuft”.  

Under stämman debattera-

des infrastruktur, företagan-
dets villkor, närmare vård 
och närmare polis. Just järn-
vägar lyftes bland annat av 
Fyrbodals riksdagsledamot 
Fredrik Christensson, som 
argumenterade för behoven 
av satsningar, inte minst tåg-
förbindelsen Göteborg-Oslo.

Sverige dras isär
Under parollen ”Nytt ledar-
skap för Sverige” diskutera-
des en politik som ska mot-
verka en pågående tudelning 
av samhället. 

– Idag ser vi alla hur Sve-
rige dras isär, säger Morgan. 
Småorter och förorter som 
lämnas åt sitt öde, utanför-
skapet växer och verklig in-
tegration hindras av höga 
trösklar till arbete. Alltför 
många står alltför långt från 
arbete och delaktighet. I en 
tid då nynazisters hat och 
främlingsfientlighet mani-
festeras på gator och torg, 
behövs centerpartiet. Här är 
vi är en tydlig och kompro-
misslös motkraft, säger Mor-
gan. Stämman ser han som 
ett avstamp inför nästa års 
val. 

– Vi har ett knappt år på oss 
att visa vad vi vill och vad vi 
kan. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Centerpartiets mellerudskrets företräddes under stämman i Malmö av 
Morgan E Andersson. Här med partiledaren Annie Lööf. Foto: Privat

sig till kyrkans verksamhet. 
Har du något särskilt 

minne du vill dela med dig 
av?

– Det var en familjeguds-
tjänst med Karin Walde-
marsson på 1990-talet. Jag 
och Ulla ville försöka ha en 
familjemässa, det var något 
nytt på den tiden. Men det 
blev helt fantastiskt. Det 
kom många barnfamiljer och 
vi fick en sådan rörelse i 
gudstjänsten. Det är ett 
minne som etsat sig fast. Fast 
jag har många fina minnen.

Vaktmästeritjänsten gick 
till Victoria Lindh 2006, där-
efter har Helena enbart arbe-
tat med barn- och familjverk-
samheten. Tjänsten som 
församlingsassistent har inte 
utlysts efter Helenas pensio-
nering den 1 september, utan 
man har fyllt upp med andra 
befintliga tjänster.

Hur känns det att bli 
pensionär och hur ser dina 
planer ut?

– Det känns bra, jag har 
varit inställd på det, en dag 
måste jag ju sluta. Jag är in-
nerligt glad över att ha fått 
vara frisk och är det fortfa-
rande. Vardagsmotion och 
körsången kan vara en bidra-

gande orsak till det. Vi kom-
mer att lägga en del energi på 
huset och vårt torp i Guttvik 
och självklart våra fyra dött-
rar och deras familjer. Jag tar 
det som det kommer.

Helena vill nämna två av 
de personer som funnits med 
i verksamheten under alla år 
och som arbetat mycket ide-
ellt i församlingen; Karl-Erik 
Andersson, 90 år och Majken 
Olsson, 101 år.

Avtackningen sker på 
tacksägelsedagen den 8 ok-
tober. Då blir det en guds-
tjänst för små och stora i 
Kyrkans Hus med bibelut-
delning till femåringar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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En riktig marknadshelg i Mellerud

Från motorklubbens terrass hade man full kontroll över marknadsom-
rådet

Emely Nordberg, Tuva Rudell, Kimberly Johnsson, Annie Andersson, Eirin Nyqvist samt Ellen Fougstedt sålde 
hembakt för MeRk.

Emilia och Wilma Andersson från Dals Rostock var på jakt efter smink 
och fann vad de sökte på Melleruds Marknad.

Bernt Johansson och Lars-Erik Hermansson lovordar båda Melleruds 
Marknad

Uppskattad höst- och matmarknad i Bäckefors
I lördags var det dags 
igen för den traditionella 
höstmarknaden på torget 
i Bäckefors. I Bäckegår-
den arrangerades det 
matmarknad med regio-
nalproducerat, där besö-
karna bjöds på olika läckra 
smakprover under dagen.
På höstmarknaden kunde 
man hitta allt som hör till en 
traditionell marknad. Bal-

longer, karameller, leksaker, 
loppisprylar, barnaktiviteter 
som bland annat ponnyrid-
ning, och en värmande tallrik 
med kålsoppa. 

Även ortens Räddnings-
tjänst fanns på plats, där 
Henrik Fält och Johan Carls-
son ställde upp med rådgiv-
ning samt upplysning om 
verksamheten och dess bety-
delse. Det arrangerades en 
tävling där det fanns möjlig-

Många besökare hittade till matmarknaden i Bäckegården. De lokala 
producenterna som hade med sig specialiteter från trakten var i stort 
sett väldigt nöjda med besökarnas respons.

Bäckefors höstmarknad har en lång tradition.

Henrik Fält och Johan Carlsson från Räddningstjänsten i Bäckefors i samtal med Christina Jonasson.

Cecilia Karlsson och Lars Larsson bjöd på uppfriskande vitaminshots. 
De står bakom projektet ”Matmarknad i Bäckefors”, som ska utvecklas 
till något större i framtiden.

het att vinna olika säkerhets-
redskap som brandsläckare 
eller larm. 

I Bäckegården hittades 
lokalproducerat från ett tio-
tal utställare; bland annat 
honung från Järbo, must och 
cider, ägg, getost och get-
korv, grönsaker och bröd.

Cecilia Karlsson och Lars 
Larsson som är med i pro-
jektgruppen ”Matmarknad i 
Bäckefors”, ser fram emot en 
positiv utveckling av mat-
mässan nästa år. Då hoppas 
man på många fler deltagare, 
en del har redan visat in-
tresse att medverka i framti-
den.

Tanja Mueller

För den som gillar mark-
nadsatmosfären med 
knallar, loppis och chans 
att fynda, var det i helgen 
nästan som julafton. Den 
traditionella höstmark-
naden tillsammans med 
nystart av Melleruds 
Marknad gjorde att det 
blev många marknadsbe-
sökare i Mellerud. 
Daniel Svensson, som är ini-
tiativtagare till Melleruds 
Marknad och ägare av fastig-
heten, är nöjd med premiär-
helgen. Så verkade också 
besökarna vara och några 
betonar det positiva med 
möjligheten till en stadigva-
rande inomhusmarknad. 

– Trots att inte alla plat-
serna i den stora hallen var 
uthyrda till denna första helg, 
så är intresset stort och det är 
mycket inbokat kommande 
helger, berättar Daniel. 

Vi träffade bland annat på 
Lars-Erik Hermansson, som 
är en riktig loppisfantast. 

Han hoppades mycket på 
denna nya inomhusmarknad 
och tyckte det var en väldigt 
god idé att starta upp det hela.

En av försäljarna på plats 
är Bernt Johansson från Brå-
landa. Han berättar med inle-
velse om sin nisch. 

Han fotar och trycker se-
dan vykort, almanackor med 
mera som han sedan säljer. 
Bernts 52-sidiga almanacka, 
en sida för varje vecka, är 
mycket populär.

Överraskning
Liz Johansson från Loppis-
gruppen som nu arrangerade 

höstmarknaden på Västerrå-
da för andra året, berättar att 
den kraftiga tillströmningen 
av besökande direkt på för-
middagen, blev en överrask-
ning. 

– Väldigt roligt, det är en 
fördubbling av antalet besö-
kande mot första året. Men 
nästa år kommer vi att satsa 
mer på parkeringen, så där 
blir bättre ordning, säger Liz.

Hon berättar också att 
bland försäljarna är ungefär 
hälften knallar (32) och res-
ten representerar baklucke-
loppisen (34). Bland de se-
nare så fanns några ungdomar 

från Melleruds Ridklubb, 
som sålde hembakat för 
klubben.  

– Det är alltid mycket som 
behövs inom klubben, berät-
tar de. Men främst just nu är 
det nya hinder vi vill få ihop 
pengar till. 

Och likväl som arrangö-
rerna, så trivdes både försäl-
jare och besökare gott i det 
fina vädret.   

Ing-Marie Norrman
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Bil 
onsdag 4 oktober 2017

& m     tor
Skönhet på dekis har kommit till Mellerud

Elegansen är ett faktum när man ser denna Cadillac Eldorado Biarritz, byggd av GM 1961. Bilen har fått sig en rejäl törn av väder och vind under femton år under bar himmel, utan cabens duk. Anders 
”Tuten” Andersson har ett mångårigt projekt framför sig, och gläds åt det.

Anders ”Tuten” Andersson har ett nytillskott i garaget. 
En sportig Cadillac Eldorado Biarritz, årsmodell 1961. 
En skönhet som efter 15 år i regnet och en resa över 
Atlanten har hamnat i goda händer. Ett mångårigt re-
noveringsprojekt väntar för den stolte ägaren.

Bilen kommer från Pennsyl-
vania USA där en äldre herre 
började restaurera den. Han 
lackade om bilen, tog bort 
duken på caben. Sedan dog 
han. 

– Bilen rullades ut ur gara-
get och blev stående ute i alla 
väder och det syns ju, säger 
Anders när han försiktigt 
försöker sätta sig i baksätet 
på bilen utan att trampa ige-
nom det av rost starkt an-
frätta golvet.

Silverpräglat skinn 
Klädseln, i koskinn och ex-
klusivt strutsskinn präglat 
med silver, har utsatts för 
enorma påfrestningar och 
liknar mest något som är på 
väg att bli jord.

Bilen köptes till Skåne, där 
Anders i sin tur, inte helt bil-
ligt, köpt den. Att betala 
”dyrt” för det som just nu kan 
betecknas som ett vrak kan 

tyckas märkligt, men denna 
Cadillac Eldorado Biarritz-
gjordes av General Motors i 
endast 1 450 exemplar och är 
därmed en raritet.

– Renoveringen kommer 
att ta flera år, dels på grund 
av familj och jobb, men 
också av ekonomiska skäl. 
Det kommer att kosta, säger 
Anders och det är inte svårt 
att inse.

Ett sant nöje
All svetsning och liknande 
gör Anders själv, men inred-
ningen som ska tillbaka till 
originalskick, är kostsam.

– Jag tror att bilen en gång 
kommer att vara värd mång-
dubbelt mer än vad jag gav 
för den, säger Anders, men 
understryker i samma ande-
tag att det inte är för pengars 
skull han köpt Eldoradon, 
utan för nöjet att äga en så 
exklusiv bil.

– Nu är den vit, men jag ska 
lacka den röd metallic. Lik-
som lädret har ett metalliskt 
skimmer, så ska utsidan 
också se ut, säger Anders 
”Tuten” Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Klädseln i bilen, i koskinn och strutsskinn präglat med 
silver, har sett bättre dagar. Inredningen kommer att 
bli en kostsam del av restaureringen.
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Bil som dammsuger torra material

Magnus Eriksson fick hem den nya torrsugningsbilen den 30 augusti. Han har redan haft ett flertal olika uppdrag.

Magnus Eriksson flyttar på ett av rören som hör till torrsugningsbilen.

Här sugs jord och sten upp under en fastighet där ägaren upplevde att 
det var fuktig luft inne i huset. Panelen där Magnus sköter alla inställningar på bilen.

Miljonsatsning på showroom och däckhotell

Säljaren Joacim Bergqvist är mycket nöjd med det nya showroomet och däckhotellet som växer fram bakom 
honom. Ett skyltfönster ut mot E45 är ett stort plus.Nyanställd personlig servicetekniker är Magnus Eriksson.

Bröderna Brandt Bil AB i 
Mellerud bygger däckho-
tell och showroom ut mot 
E45. Allt ska stå klart inom 
någon vecka.
Lokalerna, som ägs av Brö-
derna Brandt, fungerade tidi-
gare som restaurang. När den 
upphörde startade arbetet 
med att riva väggar, renovera 
och städa ur lokalerna. I mån-
dags startade uppbyggnaden 
av däckställningarna som 
ska kunna hysa 160-170 hjul-
satser. Dessutom blir det ut-
rymme för arbetsplatser.

– Vi har tidigare haft däck-
containrar utomhus. Nu får 
vi allt i rätt miljö och det blir 
betydligt mer lättarbetat, sä-
ger Björn Brandt, som driver 
företaget tillsammans med 
sin bror Sten Brandt.

Man utnyttjar skyltfönstret 
ut mot E45. Lokalen har 
gjorts större och ska fungera 
som ett showroom med be-
lysning där intressanta bil-
modeller kommer att visas 
upp.

Fasaden på de andra fast-
igheterna har tidigare klätts 

om, nu får även fasaden ut 
mot E45 Brandts typiska ut-
seende.

Cirkeln är sluten
– Det fanns ett showroom på 
samma plats redan på 
1960-talet, så cirkeln är så att 
säga sluten. Vi bygger ett 
varumärke och det ska inte 
gå att missa, det är ett för bra 
läge för att inte utnyttjas. Jag 
tror det blir riktigt bra, det 
blir en helhet, konstaterar 
Björn Brandt.

Det handlar om en investe-
ring på cirka en miljon kro-
nor.

Företaget ser löpande över 
sina anläggningar. Längre 
fram kommer även verkstad 
och butik att fräschas upp.

Idag arbetar fyra personli-
ga servicetekniker på an-
läggningen. Nyanställd se-
dan 21 augusti är 44-årige 
Magnus Eriksson från Dals 
Långed. Han har 15-års erfa-
renhet som mekaniker och 
trivs bra i Mellerud.

– Vi har ett underlag som 

behöver fyra mekaniker. Det 
går mycket bra för oss, vi 
säljer enormt mycket med 
delar också, säger Jörgen 
Gustafsson, verkstadschef.

Ny bygglovsansökan
När det gäller den planerade 
Tanka-Tvätta-anläggningen 
där den gamla Preem-an-
läggningen tidigare var belä-

gen, har tomten sanerats och 
iordningställts.

Två godkända bygglov 
och två vändor till Länssty-
relsen har det blivit, där 
Bröderna Brandt Bil AB 
ändrat efter de önskemål som 
uppkommit. Här handlar det 
om en investering på sju-åtta 
miljoner kronor.

– Nu lämnar vi in för 

tredje gången med juste-
ringar i bygglovsansökan. 
Det är samma granne som 
överklagat varenda gång. Vi 
har försökt få till ett möte, 
men de är tyvärr inte intres-
serade, säger Björn Brandt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Magnus Eriksson driver Vänersborgs Tank och Miljö se-
dan 2000. Senaste investeringen är en bil för cirka fem 
miljoner kronor som förutom slamsugning kan damm-
suga torra material. Användningsområdena är många.

När Melleruds Nyheter kom-
mer på besök är Magnus med 
personal ute på jobb i Ge-
stadområdet vid Vänern.

– Fastighetsägaren har 
upplevt att luften varit fuktig. 
Min uppgift är att dammsuga 
undan all fukt och jord under 
huset. Vi kan även blåsa till-
baka sten 8-16 eller lecakulor 
om det önskas, säger Mag-
nus.

Bilen, som Magnus haft 
sedan 30 augusti, är en ut-
veckling av slamsugningsbi-
len. Den har ett antal filter 
som innebär att den kan 
dammsuga torrt. Bilen upp-

fyller även kraven för högsta 
miljöklassen för dieselbilar.

Bilen har framför allt fun-
nits i storstäderna, närmaste 
torrsugningsbil finns i Karl-
stad i norr och Göteborg i 
söder.

– Jag jobbar mest i Dals-
land, Bohuslän och Väster-
götland ner mot Göteborg. 
Många av mina anställda 
kommer från Dalsland, be-
rättar Magnus.

Tio anställda
Företaget med tio anställda 
har totalt elva bilar (nio slam-

sugnings/spolbilar, den nya 
torrsugningsbilen samt en 
vattenbil för rengöring av 
vattenbrunnar).

Användningsområdena 
för den nya bilen är många, 
minst sagt.

Dagen innan har Magnus 
varit i Stenungsund. Där höll 
man på att byta ledningar 
mellan en bensintank och 
pumparna. Grävmaskinen 
med skopa kunde ha förstört 
ledningarna, så Magnus kom 
och sög upp sanden istället.

Dammsugning av vindar. 
Exempelvis vid ombyggna-
tion när vinden varit isolerad 
med sågspån är bilen perfekt.

– Den har hög effekt och 
det dammar ingenting.

Ett annat jobb var på ett 
smältverk, där man skulle 
tvätta ur ugnen som var fylld 
med tunga järnkulor. Bilen 
sög upp kulorna utan problem.

Ytterligare ett jobb var vid 
ett värmeverk i Uddevalla, 
där de eldar med flis och får 
lakvatten som släpps ut i en 
damm. Smutsen sjunker till 
botten och Magnus uppgift 
var att dammsuga upp bot-
tenslammet som sedan för-
des till en depå.

Ett jobb på gång är vid 
Agnebergsskolan i Udde-
valla, som står på pålar. 
Vecka 41 kommer Magnus 
och hans killar för att tömma 
utrymmet under husen.

Sugit upp ett skatbo
– Bilen kan även suga upp 
aska på värmeverk. Vi har till 
och med sugit upp ett skatbo 
som fyllde skorstenen ner till 
andra våningen i ett hus. An-
nars hade ägaren fått mon-
tera ner skorstenen. Använd-
ningsområdena är ganska 
omfattande, det gäller bara 

att upptäcka möjligheterna. 
Har man rätt utrustning blir 
det mer lättarbetat helt en-
kelt, konstaterar Magnus.

Bilen, en Scania, väger 
olastad 23 ton och kan lasta 
nio ton. Sugförmågan är fyra 
gånger bättre jämfört med en 
vanlig slamsugningsbil.

Magnus är med i Centralen 

Trollhättan Vänersborg, som 
ansvarar för ordermottag-
ning och ordergivning. De 
sköter också hemsidan och 
marknadsföring.

– Nu kan vi jobba mer mot 
byggsidan, understryker 
Magnus. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Bil 
onsdag 29 mars 2017
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Succén fortsätter! 
Nytt dubbdäck tillverkat i Tyskland.

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms
Reservation för slutförsäljning

Prisexempel: 

195/65R15 1095 kr/st
205/55R16 1295 kr/st
205/60R16 1295 kr/st
235/65R17 1995 kr/st

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 7,9 l/100 km, CO₂-utsläpp 38 – 180 g/km. *Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år inkl. Volkswagen Serviceavtal och försäkring, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (september 2017). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och automat. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 december 2017. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Privatleasing. Det enklaste 
sättet att köra en Volkswagen.  
 
Nya Golf  
Privatleasing från 2 795kr/mån inkl. försäkring och service.* 
Kampanjpris från189 900kr. 
Vinterhjul från249kr/mån. 

Dalslands Bilservice 
Majbergsvägen 25, Bengtsfors, 0531-615 45 
www.dalslandsbilservice.se,  

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels 
BilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilservice

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

 Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

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

 

Bra priser 
på däck!
Brett sortiment och standard

dimensioner i lager

Vi kan också erbjuda:
• Att släcka besiktningens 2:or, efter utfört arbete

• Certifierad reparation och kontroll av ACsystem

• Fri lånebil vid service och reparationer 

•  1 års assistansförsäkring ingår  
vid service* 

Rökila Bilservice AB  
Rökila 130
0521-310 04

Öppettider
Månd–torsd 08.00–19.00
Fred 08.00–17.00

*Se mekonomen.se för fullständiga villkor

Bil 
onsdag 29 mars 2017
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Guld och brons i Svenska cupen

18-årige Marcus Svensson, Dals MK, tog guld i Svenska sprintcupen i 
crosskart och brons i Svenska cup-finalen den gångna helgen.

Marcus körde hem ett brons i Svenska cupen när finalen avgjordes i lördags i Arvika. Foto: Ann-Marie Svensson.

Ett rally med folkliv utan like

Folkliv och 450 gamla bilar, som en Bugatti, att gotta sig i. Det är Mille 
Miglia. Foto: J-E Danielsson.

Jan-Erik Danielsson i Köpmannebro har besökt rallyt Mille Miglia som 
körs i Italien i maj varje år. Ett eldorado för veteranbilsentusiaster.

Mille Miglia-rallyt firade 90 år 2017 och går mellan Brescia och Rom 
och tillbaka. 

En Alfa Romeo på väg mot Rom... Foto: Jan-Erik Danielsson. ... och en Maserati... Foto: Jan- Erik Danielsson.

Inte nog med att han nyligen kammade hem ett SM-
brons i crosskart. Den gångna helgen var det final i 
Svenska cupen och där blev det brons på lördagen och 
guld i söndags när sprintcupen avgjordes.

18-årige Marcus Svensson, 
Dals MK, började köra 
crosskart 2013.  Framgång-
arna lät inte vänta på sig för 
den unge talangen. Marcus 
har exempelvis kört SM alla 
år sedan starten. 2017 har han 
kört två SM-tävlingar. Med 
på alla tävlingar är föräld-
rarna/supportrarna Lasse 
och Ann-Marie Svensson.

Säsongen började lite 
knackigt, med en del motor-
problem. 

– Vi byggde en ny motor i 
år och den var lite ojämn i 
början. Men nu går den rik-
tigt bra, förklarar Marcus.

Man kan köra upp till 150 
kilometer på banan och man 
kör fem varv per heat.

– Under SM-veckan i 
Borås tog jag silver i back-

tävlingen och under SM-fi-
nalen i Haninge blev det 
brons, berättar han.

I backtävlingen kör delta-
garna drygt en kilometer 
uppför med grus som under-
lag.

En favorit
– Backtävlingen är min favo-
rit, det känns nästan som en 
rallysträcka. Det skiljde bara 
en halv sekund till segraren, 
berättar Marcus.

SM-finalen avgjordes i 
Haninge. Marcus kör i 250 
cc-klassen öppen klass och 
körde hem ett brons.

– Jag försökte köra fort och 
jag tror jag var tvåa, trea och 
trea i heaten. Sedan kom jag 
trea i finalen. 

Marcus har varit med i ju-

niorlandslaget i två år, men 
2018 är han för gammal för 
att vara kvar där.

– Det finns inget senior-
landslag i min klass, men han 
som håller i det vill ha kvar 
mig. Så vi får se, säger Mar-
cus leende.

När Melleruds Nyheter 
träffade Marcus innan helgen 
låg han tvåa i Svenska cupen 
totalt efter Markus Anders-
son, Kopparberg och tvåa i 
Svenska sprintcupen.

– Det har gått bra i Svenska 
cupen, jag har tagit medalj i 
alla starter, säger Marcus.

Fullt ös
Så det var fullt ös som gällde 
under helgens finaltävlingar 
i Arvika. I lördags hamnade 
Marcus på femte plats i fina-
len i Svenska cupen vilket 
resulterade i en tredjeplats 
och brons i totalen. 

– Jag hade strul med trafi-
ken och satt fast långt bak. 

Men jag är jättenöjd, har ju 
varit på pallen i alla cuper.

I söndags segrade han i 
sprinttävlingen och vann 
därmed guld i Svenska 
sprintcupen totalt sett. 

– Det gick bra från början. 
Vi körde tre omgångar och 
jag ledde med två sekunder 
efter första, sedan höll det i 
sig. Det kändes gôrgôtt med 
ett guld!

Vilka är dina styrkor?
– Jag kan köra taktiskt och 

snabbt. Man måste vara vass 
och ta för sig. Jag är lugn och 
kör för att jag tycker det är 
kul.

Din målsättning?
– Att köra rally. Jag tog 

körkort i slutet av april och 
ska snart ta licens. Några i 
Dals MK vill låna ut bil till 
mig och jag kommer nog att 
köra några tävlingar framö-
ver.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bilentusiasten Jan-Erik Danielsson i Köpmannebro har 
ofta besökt Italien och orten Desenzano del Garda för 
att uppleva rallyt Mille Miglia. En upplevelse han rekom-
menderar alla.
I år är rallytävlingen Mille 
Miglia i Italien 90 år. Namnet 
syftar på sträckans längd,  
1 000 engelska mil, cirka  
1 600 kilometer. 

Från 1927 till 1957 kördes 
tävlingen som ett race på 
landsväg mellan Brescia via 
Bologna till Rom och tillbaka. 

Race med tragiskt slut
Många stora tävlingsförare, 
till exempel Tazio Novullari 
körde och vann på 30-talet. 
Sterling Moss vann tillsam-
mans med co-drivern Jenkin-
son 1955. 

– De körde sträckan  på tio 
timmar, sju minuter och 48 
sekunder, vilket betyder en 
snitthastighet på 157,50 kilo-
meter i timman, berättar Jan-
Erik Danielsson.

Tävlingen kördes varje år, 

med uppehåll för andra 
världskriget. Den fick ett 
tragiskt slut, 1957 körde den 
spanske föraren Alfonso de 
Portago ihjäl sig i en Ferrari 
och tog med sig tolv åskå-
dare i döden. Därefter för-
vandlades tävlingen till att 
rally som sträcker sig över tre 
dagar.

Rally och folkliv
Till detta rally har Jan-Erik 
Danielsson åkt åtskilliga 
gånger för att titta, det är en 
upplevelse han och även 
hans fru Ulla som varit med 
de flesta gångerna, varmt 
rekommenderar.

– Idag körs loppet av entu-
siaster med bilar äldre än 
årsmodell -57. Ekipage från 
hela världen deltar. Man kan 
verkligen gotta sig i att se alla  

dessa fantastiska bilar, säger 
Jan-Erik.

Cirka 450 ekipage är med 
varje år. Startavgiften är  
25 000 euro. En ansenlig 
summa.

–  Jag minns en oljemiljar-
där från Texas som flög in en 
Bugatti. Han hade förare och 
mekaniker med och satt själv 
i baksätet, en stor och stadig 
man. Det är en speciell grej 
att ha kört Mille Miglia, 
skrattar Jan-Erik.

När han och Ulla åker dit 
tar de varje gång in på ett litet 
hotell i Desenzano del Garda, 
som man hör ligger det vid 
vackra Gardasjön. Där kom-
mer rallyt förbi och gör ett 
uppehåll. 

– Det är ett folkliv utan like 
och en upplevelse. Väldigt 
trevligt, säger Jan-Erik Da-
nielsson. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bil 
onsdag 29 mars 2017
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AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för service på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera och radera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  

Högtrycksspolning
Slamsugning
ADR-Transporter
Högtrycksspolning med hetvatten

Spolning av dricksvattenbrunnar
Sanering

Rörfilmning
Utrustning för rotskärningBil 22

Ring Ulf 070-293 76 00

Bil 26
Ring Nicklas 070-269 56 00

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.

Enda torrsugbilen i Dalsland!

Vänersborgs Tank & Miljö AB
Svetsaregatan 7 • 462 56 Vänersborg • 0520-47 70 00 • 070-346 12 17

• Torrsuger allt, tex. aska,  sågspån, sand 
 och sten

• Suger / blåser vått och torrt

• 4 gånger så hög kapacitet som traditionella 
 slamsugningsbilar

• Högsta miljöklass

Privatpersoner, 

företag och 

kommuner.

Kontakta oss!

Bil 
onsdag 29 mars 2017
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Tel. 0530-51185
varmdal.comAuktoriserad återförsäljare

Service & Försäljning
John Deere
Kverneland

När service & stabilitet avgör!

roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken, 
även transport- och husbilar

AC Reparationer • Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

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

ÅF-YTA

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

FÖR ENDAST 2.495,- exkl. moms

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

 

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

BÄSTA DEAL
GÖR HÖSTENS

Motorklubben i ny kostym

Tage Claesson och Susanne Lindberg är mycket nöjda med det nya köket i motorklubbens lokal på Västerråda.

Innan det nya köket kom på plats. Foto: Tage Claesson.

Café Körsbäret i motor-
klubbens lokal på Väster-
råda firar femårsjubileum 
vid cruisingen 2018. Mas-
sor av ideellt arbete ligger 
bakom fastighetens reno-
vering. I år delade bland an-
nat Dalslands Sparbank ut  
60 000 kronor för inköp av 
ett nytt kök.
Hela augusti höll Café Körs-
bäret stängt för uppsättning 
av det nya köket. Susanne 
Lindberg är en av de som står 
i caféet varje tisdagskväll.

– Det nya köket kom som 
en stor överraskning, det 
avslöjades på ett möte. Vi 
kunde köpa in ny kyl, frys, 
spis, diskmaskin, ugn, mikro 
och alla skåpen. Det är verk-
ligen jätteroligt, säger Su-
sanne.

Det är Susanne, Monica 
Claesson och Anita Attemar 
som hjälps åt att baka till 
cafékvällarna. Hit är alla 
välkomna, även ickemed-
lemmar. Många kommer 
bara för en pratstund i den 
mysiga miljön.

Det var Susanne och hen-
nes svägerska Monica Lind-
berg som byggde upp caféet. 

Med minimala medel fixade 
de möbler, målade och 
klädde om stolar, med mera.

– Det var fallfärdigt när vi 
började och vi tyckte det var 
värt att bevara den gamla 
skolbyggnaden för framti-
den. Men jag trodde aldrig 
det skulle bli så här bra, säger 
Susanne.

Hyr ut lokalen
Idag är lokalerna renoverade 
och hyrs ut till marknader, 
bröllop och andra festlighe-
ter. Alla intäkter från uthyr-
ningar går till ytterligare re-
noveringar.

Big Lake Cruisers har ett 
100-tal medlemmar. Ordfö-
rande Anders ”Tuten” An-
dersson tror att medlem-
marna tillsammans har 
mellan 60-70 amerikanare. 
Några medlemmar äger flera 
stycken.

– Vi är en intresseförening, 
bilintresset och dess kultur är 
det gemensamma för oss. Vi 
har bilar från alla tre stora 
bilkoncerner i USA, det vill 
säga GM, Ford och Chrysler. 
Det var en dröm redan från 
starten i början av 1990-talet 
att ha en sådan här lokal. 
Första bilutställningen an-
ordnade Wheels Magazine 
här år 2000. Vi har själva 
arrangerat bilutställning och 
cruising första helgen i maj 
alla år efter det. Rekordet i 
antalet bilar togs i år med 
cirka 230 bilar, berättar 
”Tuten”.

Tre hustomtar
De tre ”hustomtarna” Tage 

Claesson, Leif Attemar och 
Åke Svanbäck måste näm-
nas. De är pensionärer och 
arbetar ideellt varje dag från 
klockan 07 med renovering-
en av motorklubbens fastig-
het.

– Big Lake Cruisers reno-
verade själva baksidan först. 
Då sa vi att det hade varit 
roligt att ta hela kåken. Så vi 
har sökt bidrag och sponsorer 
från 2015 och framåt och det 
har fungerat väldigt bra, sä-
ger Tage.

Melleruds kommun gav 
100 000 kronor i bidrag 
2015. Det räckte till brädfod-
ring, isolering och fyra föns-
ter. Men det behövdes mer 
pengar för att måla huset.

– Vi pratade med dåva-
rande kommunchefen Ing-
mar Johansson och framförde 
önskemål om pengar till 
värme, el-jobb, sju fönster 

och färg. Vi tog in en offert 
på 110 000 kronor och fick 
de pengarna av kommunen. 
Sedan sökte vi pengar av 
banken och fick klart med de 
60 000 i januari i år till det 
nya köket. Sedan gick vi till 
kommunen igen eftersom två 
värmeanläggningar hade 
gått sönder. Då fick vi 75 000 
kronor av dem. Så vi har fått 
285 000 kronor av kommu-
nen och 60 000 kronor av 
banken på lite drygt två år. 
Då har vi totalrenoverat hela 
huset plus byggt en scen. Allt 
arbete har varit helt ideellt, vi 
har lagt massor av timmar 
här, understryker Tage.

Bara för att det blir vinter, 
ligger de inte på latsidan.

– Nä, då ska vi måla hallen 
till att börja med...
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bil 
onsdag 29 mars 2017
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Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

WWW.POLARISSVERIGE.COM

SKOGENS
KONUNG!

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

164.275:-*
SPARA: 10.000:-

SPORTSMAN 570 6X6
PL400 TRANSPORTVAGN
POLARIS VAPENFODRAL

JAKTPAKET

WWW.POLARISSVERIGE.COM

SKOGENS
KONUNG!

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

164.275:-*
SPARA: 10.000:-

SPORTSMAN 570 6X6
PL400 TRANSPORTVAGN
POLARIS VAPENFODRAL

JAKTPAKET

SKOGENS
KONUNG!

SPORTSMAN 570 6X6SPORTSMAN 570 6X6SPORTSMAN
PL400 TRANSPORTVAGNPL400 TRANSPORTVAGNPL400
POLARIS VAPENFODRALPOLARIS VAPENFODRALPOLARIS

JAKTPAKET

KOM IN TILL OSS OCH SE VÅRT UTBUD AV 
FYRHJULINGAR OCH TILLBEHÖR!

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

Långsiktig planering för alla
Innan kommunfullmäk-
tigemötet förra onsda-
gen fick ledamöterna 
information om den nya 
översiktsplanen och hur 
man gör för att tycka till 
om framtidens Mellerud. 
Projektledaren Gabriella 
Hemme informerade om 
långsiktig planering för 
alla.
”Mellerud – en drivande och 
nytänkande kommun i fram-
kant av utvecklingen, där 
barnfamiljer och ungdomar 
prioriteras”. Så lyder Melle-
ruds kommuns vision. Gab-
riella bad ledamöterna fun-
dera på om den fortfarande 
är aktuell, eller ska ändras.

Hon redogjorde för den 
grovplanering en översikts-
plan är, att den inte är juri-
diskt bindande. Planen ska  
visa till exempel var i kom-
munen bostäder ska vara och 
var industri ska finnas. Varje 
kommun ska ha en översikts-
plan som anger riktningen 
för den långsiktiga utveck-
lingen.

Mellerud är ett LIS-områ-
de, LIS betyder ”Landsbygd-
utveckling i strandnära lä-
gen”. Inte alla kommuner får 
använda sig av det, men 
Mellerud är en av dem. Det 
är viktigt att tänka över hur 

Innan KF-mötet förra onsdagen informerade Gabriella Hemme om översiktsplanen som är allas vår chans 
att tycka till om kommunens utveckling.

vi ska ta vara på läget vid 
Vänern, vid järnvägsstatio-
nen och vid E45. 

– Vi ska se till att göra en 
bra vardag för alla människor 
och det vi ska se på när vi gör 
planen är vilka megatrender 
som finns, vilka nationella 
planer som kan påverka Mel-
lerud i framtiden, fram till 
2030, sade Gabriella Hem-
me. 

När dialogen är klar kan ett 
förslag tas fram och då får 
alla säga sitt igen. Målgrup-
pen är alla i Melleruds kom-

mun. Skolan tar med dialo-
gen i undervisningen. 
Kommunen informerar om 
den på sin hemsida, på face-
book, biblioteket och genom 
annonser i Melleruds Nyhe-
ter.

– Hittills har det varit bra 
uppslutning av politiker på 
våra dialogmöten, men det 
kan komma många fler kom-
muninvånare, sade Gabriel-
la.

Det gjordes en praktisk 
genomgång av hur dialog-
verktyget på kommunens 

hemsida fungerar. Av leda-
möterna var det Kent Bohlin 
(S) som fick komma fram 
och testa och konstatera att 
det är ett enkelt och effektivt 
sätt att tycka till.

Det visades även hur man 
kommer in på verktyget di-
rekt genom att scanna in QR-
koden.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

S vill att avvecklingen av naturbruksskolor 
får en oberoende granskning

Socialdemokraterna i re-
gionfullmäktige i Västra 
Götaland yrkar på att det 
görs  en oberoende gransk-
ning av konsekvenserna 
av att tre av regionens 
naturbruksskolor, Nun-
torp, Dingle och Strömma, 
avvecklades och såldes. 
De skolor regionen fortfa-
rande äger kräver nu stora 
investeringar.
Det har kostat pengar att av-
veckla tre av regionens na-
turbruksgymnasier och nu 
behövs stora investeringar 
för att klara verksamheten i 
de skolor som finns kvar. 
Enligt beslutsunderlag hos 
Västra Götalandsregionen 
finns ett investeringsbehov 
på 300 miljoner kronor de 
närmaste åren. Investering-
arna behövs för att klara 
elevökningen och verksam-
heten på de återstående sko-
lorna.

Socialdemokraterna i re-
gionen har från början varit 
kritiska till avvecklingen av 
naturbruksgymnasierna och 
den stora investeringskost-
naden på de kvarvarande bi-
drar till att man nu vill ha ett 
svar på hur klokt det var att 
avveckla och sälja tre skolor.

– Vi tyckte att alla skolor 
skulle vara kvar. Det fanns 
saker att förbättra på skolor-
na, men vi ville utveckla 
dem, inte lägga ner. Vi tycker 
det är viktigt att naturbruks-
skolor finns i hela regionen, 

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har yrkat på att en oberoende granskning görs av konse-
kvenserna efter avvecklingen och försäljningen av de tre naturbruksskolorna Nuntorp, Dingle och Strömma.

det gör att söktrycket hålls 
uppe, vilket behövs när man 
ser på den gröna näringens 
behov av personal, säger 
Helén Eliasson (S).

Nu står regionen i en situa-
tion där konkurrerande sko-
lor startats på de skolor som 
såldes. Strömma drivs av 
Hushållningssällskapet i 
Sjuhärad och Dingle köptes 
av kommunen och hyrs ut till 
elevförbundet som driver 
skolan. Bara på Nuntorp har 
ingen skola startats.

– Man ville uppnå bättre 
kvalitet med färre skolor, 

Avsägelse och 
ny tillsättning

Elvira Olsson (C) befrias 
från sitt uppdrag som ersät-
tare i kultur- och utbildnings-
nämnden. Anledningen är att 

hon flyttar till en annan kom-
mun. Elvira Olsson ersätts av 
Margareta Lyan (C).

men hur blev det? Vi har lagt 
ett yrkande på regionstyrel-
sens bord om en extern 
granskning av hela proces-
sen. Vi vill att man tar reda 
på hur det blivit, om det blev 

som man tänkt sig. Vi vill ju 
fatta kloka beslut för skatte-
betalarnas skull, säger Helén 
Eliasson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Citroën Berlingo 1,6 HDI Skåp -14 
Vit, 10.200 mil  89.000 kr 

Hyundai i30 1,6 CRDI SW -14
Silver, 2.100 mil  129.500 kr 

Hyundai i40 17,7 CRDI Sedan -12
Vit, 12.500 mil  124.500 kr

Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO SW -11
Röd, 13.200 mil  69.500 kr

Kia Cee´d 1,6 CRDI SW -13 
Vit, 10.900 mil  105.500 kr

Kia Cee´d SW 1,6 CRDI LIM -14
Grå, 5.100 mil  139.500 kr 

Kia Cee´d SW 1,6 CRDI LIM -14
Grön,  9.900 mil  129.500 kr 

Kia Optima 1,7 CRDI Aut -12
Silver, 7.500 mil 149.500 kr 

Kia Rio 1,2 ECO EX NO IS -12
Vit, 9.065 mil  64.500 kr

Mazda 6 F/L Kombi 2.2 DE -10 
Grå, 11.500 mil 99.500 kr 

Mazda CX-7 2.2 DIESEL SP -10 
Grå, 15.900 mil 112.500 kr 

Mitsubishi Grandis 2,4 6.sits -06 
Silver, 22.100 mil 49.500 kr 

Opel Astra 1,4 Turbo ecotec -14 
Grå, 2.600 mil 119.500 kr 

Opel Corsa 1,2 Active 5 D -14 
Brun, 4.900 mil  94.500 kr 

Opel Movano 125CDTI 2H2 -11 
Grå, 12.850 mil  134.375 kr

Subaru Forester 2,0D XE -13
Mörkblå, 6.500 mil  189.500 kr

Subaru Legacy 2,0D 150hk  -09
Ljusgul, 17.500 mil  95.500 kr

Volkswagen Beetle 1,6 -02
Grå, 26.600 mil  25.500 kr

Volvo S60 203 hk -11 
Ljusgrå, 10.400 mil 119.500 kr 

Volvo S60 DRIVe Momentum -12
Svart, 15.200 mil  123.500 kr

Volvo S80 D5 Summum Business  -14
Mörkblå, 12.600 mil  219.500 kr

Volvo V40 D2 R-design Drag mm. -15 
Rebel blå, 9.400 mil  164.500 kr

Volvo V50 1,6D drive 109 hk -09 
Grön, 19.900 mil  59.500 kr

Volvo V70 2,4 D 163hk -08
Svart, 17.200 mil  89.500 kr 

Volvo V70 2,5F 231hk -10 
Svart, 13.500 mil  105.500 kr 

Volvo V70 D4 -15 
Vit, 14.400 mil  169.500 kr 

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00, Lördagar 10:00 - 14:00, Sön/helgdagar - Stängt
Besöksadress: Tengrenstorpsvägen 16, 462 56 VÄNERSBORG. Telefon: 0521 - 192 22

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor
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Frändefors kyrka
Tacksägelsedagen 8 okt. kl. 11 

Gudstjänst
Kyrkokören  

Stefan Rahkonen, trumpet 
Sanna Andersson, cello 

Lennart Staaf
Kyrkkaffe med auktion

Välkomna!

Brålanda • Frändefors

Veterantraktorplöjning i solsken

Hästplöjning visades av Kicke Gustawson, Skogssäter, Trollhättan och Jan Ljungman, Ramnered, Vänersborg. Här kör Kicke sin ardenner Benida, 
17 år, närmast och Jan’s Tervin 20 år. Plogen är en enskärig Överum. – Trevligt  att vara här, sade de.

26 ekipage tävlade i Gestad Open på Simonstorp i Gestad. Foto: Christoffer Isaksson.

Andreas Gustavsson, Brålanda, har nyligen införskaffat denna Volvo T 22 från 1952. Motorn är original, i övrigt 
har han grejat lite så allt är inte original. Här kör han pulling med den för första gången.

Kurt Persson blev segrare I Gestad 
Open. I bakgrunden Rune Anders-
son och Bertil Andersson som blev 
tre och fyra. Tvåan Martin Larsson 
är inte med på bilden.

Anders Berg kör traktor och plog med järnhjul. Han har mätt och justerat 
flera gånger för att få ett bra resultat.

Platsar SM igen

Domare, i bakgrunden, var Arne Axelsson, Orust, och Stig Nordin, Brå-
landa. Grålleklubbens Lennart Andersson delade ut prispokalen till Dan 
Andersson. 

När DM i veterantraktorplöj-
ning för O, Pn och S län av-
gjordes i lördags hos Tore 
Berg, Simonstorp, Gestad, 
var marginalerna små i top-
pen. På samma poäng, men 
en minut snabbare vann, Dan 
Andersson, Rönnö, Frände-
fors, med sin bogserade plog. 
Tvåa blev Gert-Inge Mag-
nusson, Orust, med buren 

plog. Trea blev Dane Carls-
son, O län, med buren plog. 

Mats Torstensson, Asmun-
debyn, Brålanda, hamnade 
på en femteplats bland de nio 
DM-plöjarna med sin burna 
plog. Detta innebär att han 
tillsammans med Dan, från 
Pn län, kvalificerats till plöj-
SM 2018. 

Marianne Karlsson

Lördagen bjöd på strå-
lande sol över Simonstorp 
när familjen Berg anord-
nade plöjning med vete-
rantraktorer. 26 ekipage 
tävlade i Gestad Open. 
Traktorklubben Dotorp ord-
nade pulling. Ardennerhästar 
visade hur det plöjdes första 
halvan av 1900-talet.

Det goa vädret efter ett par 
veckors regn gjorde att 
många som behövde tröska, 
ta in halm och ensilage samt 
så höstgrödor, fick avstå årets 
stora begivenhet hos Tore 
Berg.

– Härligt väder, många trev-
liga människor och duktiga 

plöjare, det är jätteroligt, sade 
initiativtagaren Tore Berg.

I år var det även uppvis-
ning av plöjning med häst 
som var en vanlig syn fram 
till mitten av 1950-talet då 
traktorer blev allt vanligare.

Plöjarglädje
Både DM och Gestad Open 
avgjordes. Efter några tim-
mar är det färdigplöjt.   

– I år har alla plöjt klart sin 
teg, men de har svårt att få till 
en bra slutfåra. Det beror på 
en kombination av jorden, 
plogen, traktorn, föraren och 
hur noga de mäter, säger Bo 
Pettersson, domare.

– Det är fjärde året jag är 
med, jag plöjer bara här hos 
Tore för det är så roligt, säger 
Jesper Fröjd, Grinstad.

Han gasar så det ryker 

härligt ur skorstenen på hans 
IH 250 special med lastbils-
motor.

Placeringarna i Gestad 
Open blev Kurt Persson, 
Troneberg, Brålanda, Martin 
Larsson, Brålanda, Rune 
Andersson, Stigstorp, Brå-
landa. Bertil Andersson, 
Nygårdsåker, Bolstad, tog 
fjärde platsen.

Pulling
Den stora pullingvagnen 
körs på plats av Traktorklub-
ben Dotorp och många vill 
testa vad deras traktorer går 
för. Vagnen kopplas på trak-
torn och de kör så långt den 
orkar. Proceduren upprepas 
och det är spännande att se 
hur långt det går.

– Det är första gången jag 
kör med denna traktorn, ty-
värr hade jag nog fel växel så 
det blev inte så långt, men det 
blir att försöka igen, säger 
Andreas Gustavsson, Brå-
landa, med sin nyinskaffade 
Volvo T 22.

Tyvärr krånglade pulling-
vagnen så det gick inte att 
utse någon vinnare denna 
gång.

Som alltid fixade Sonja 
Berg och hennes medhjäl-
pare så att alla kunde få både 

fika och mat för kurrande 
magar.

 Marianne Karlsson

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

- Idag onsdag 
10.00 ”På spåret”, Elljusspåret. 
15.00 Solrosen, Ukulelelirarna 
18.00 Start av Gymnastik, 
f.d. sjukhemmet 
- Fredag 6/10 kl 10.00 
”Känn ditt Dalsland”, del 2 
- Måndag 9/10 kl 10.00 
Vandring med Ingrid 
- Tisdag 10/10 kl 18.00 
Countrykväll med Börje 
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Pauline tog tre 
guld och fyra silver

Lördag den 30 september var 
det dags för säsongens första 
Latin- och Artistic Ballroom-
tävling i Kungsör, som är en 
rikstäckande tävling. 

I högsta klassen Champion 
vann Pauline Strandberg, 17 
år från Brålanda inte mindre 
än tre guld och fyra silverpo-
kaler. 

Pauline tränar och tävlar 
för Sinclairs i Göteborg. Nu 
laddas det om på nytt för 
kommande tävling den 14 
oktober i Kumla.
Resultat:
Solo Chacha Champion 
Vuxna

1 Pauline Strandberg 
Solo Merengue Champion 
Vuxna
1 Pauline Strandberg 
Solo Salsa Champion 
Vuxna
1 Pauline Strandberg 
 Solo Jive Champion Vuxna
2 Pauline Strandberg 
 Solo Vals Champion Vuxna
2 Pauline Strandberg 
Solo Quickstep Champion 
Vuxna
2 Pauline Strandberg 
Solo Bachata Champion 
Vuxna
2 Pauline Strandberg 

Pauline Strandberg tog tre guld och fyra silver i riksdanstävling. Foto: 
Privat

Brålanda IF 
avslutade snyggt

FOTBOLL 
När Ronny Fredriksson 
tog över Brålanda inför 
säsongen så visste han 
om vilka förutsättningar 
som fanns. Ett ungt lag 
som genomgick en stor 
generationsväxling. 
Trots den skrala inledningen 
så jobbade laget upp sig och 
fick avsluta säsongen på ett 
fint sätt.

Jag känner inte till Ed, men 
det var inte jättestarkt mot-
stånd. Men vi håller nollan i 
två matcher nu på slutet och 
har gjort sju mål, berättar 
tränaren som redan börjar 
fokusera på nästa säsong.

Redan i den tredje minuten 
satte Erik Aronsson 1-0, för 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 
 Eds FF lag 2
5-0 (3-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
3’ 1-0 Erik Aronsson
16’ 2-0 Nicklas Skogsberg
17’ 3-0 Erik Aronsson
70’ 4-0 Erik Aronsson
88’ 5-0 Erik Aronsson

SPORT

att sedan göra ytterligare tre 
mål i 5-0 segern.

Brålanda slutade på en åt-
tondeplats i tabellen, bara tre 
poäng bakom sjundeplatsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Dalsland på bokmässan

Dalslandskommunerna, 
Vänersborg, Stenebysko-
lan och Dalslands Turist 
AB har i ett gemensamt 
projekt deltagit i Bokmäs-
san i Göteborg. 
Ett mycket brett program har 
visats upp: I den 45 kvadrat-
meter stora montern har man 
kunnat lyssna på ett trettiotal 
intressanta föredrag, köpa 
böcker och få dem signerade.

Besökarna fick också 
smaka på Dalsland. Lokala 
producenter bjöd på smak-
prover av kaffe, godis, glass, 
äppelmust, bröd, marmelad 
och torkat strutskött, vilket 
var väldigt uppskattat och 
drog mycket folk. 

Många tittade också på  
och köpte konst och konst-
hantverk från Dalsland. 

Dick Harrisson var den 
som drog mest besökare till 
Dalslandsmontern. Han be-

rättade om gränsfejdernas 
och järnbrukens bortglömda 
landskap. Han arbetar just nu 
med en bok om Dalslands 
historia. Den kommer att 
släppas under nästa år.

– Att Dalslandsmedaljen 
delades ut till pristagarna 
under bokmässan i Dalslands 
monter var mycket trevligt. 
Det drog mycket folk. Och 
att ha kommunstyrelseordfö-
randen i alla dalslandskom-
munerna på plats var extra 
roligt, säger Bente Hjelm 
som varit ledare för projek-
tet.

– Under dessa dagar har vi 
haft en jämn ström av besö-
kare som kommit för att 
prata om litteratur, prata om 
Dalsland och känt sig väl-
komna och beundrat den – 
vad många uttryckt – ”Fi-
naste montern på hela 
mässan”. Det var något färre 

De båda Dalslandsmedaljörerna Kjell Johansson, Dalslandsaktiviteter 
och Annie Rosenblad, ägare av Fengersfors bruk. Foto: Gudrun Rydberg.

Dalslandsmontern var mycket välbesökt under Bokmässan i Göteborg.

besökare under lördagen, 
sannolikt med anledning av 
de oroligheter som förvänta-
des i Göteborgs centrum 
under denna dag. Dalslands 
medverkan i årets bokmässa 

var mycket lyckad, säger Eva 
Nilsson Olsson, turistinfor-
matör i Melleruds kommun.
 

Minnesrik nostalgiträff
Fredag 22 september var 
det nostlgiträff för de som 
jobbat på Hjalmarsfors en 
gång i tiden. 43 personer 
slöt upp.
Festligheterna började med 
en guidad tur på JOAB. 
Grundaren själv, Jan Olsson, 
fanns på plats och berättade  
hur han köpte företaget 1986, 
tillsammans med melleruds-
företagaren Torsten Lind-
blom, som även han deltog i 
träffen. 

Jan Olsson köpte seder-
mera ut Lindblom. JOAB 
utvecklades genom åren till 

vad det är idag och Jan berät-
tade i stora drag hur den vä-
gen sett ut, kryddat med 
många roliga och tankeväck-
ande historier.

Jan Olsson visade runt i 
lokalerna, i vars äldre delar 
alla kände igen sig. Många 
minnen delades. Rundturen 
gick också genom fabrikens 
nyare delar med svetsnings-
roboten i centrum.

Kvällen fortsatte i KIF:s 
klubblokal med mat och prat 
och ännu fler minnen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tidigare kompanjoner, Torsten Lindblom och Jan Olsson.

Syskonen Dick och Yvonne Söderqvists farfars far startade en gång Hjal-
marsfors vagnsfabrik. Claes Törnros jobbade, liksom många andra, på 
Hjalmarsfors på sjuttiotalet.

43 tidigare anställda fick en guidad tur genom lokalerna innan kalaset 
i KIF:s klubbhus.
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”Inte nöjd med 
att vara trea”

FOTBOLL 
Frändefors tränare Suad 
Hasani är inte nöjd med 
årets säsong. Med svajiga 
resultat och en trupp som 
haft svårt att alltid vara på 
plats, har gjort att träna-
ren nu funderar över sin 
framtid.
– Det har varit ett tufft i år, 
men jag har pratat med klub-
ben. Jag är inte nöjd med att 
vara trea. Skall jag vara kvar, 
så vill jag att det skall bli mer 
än så, vill ha högre ambitio-
ner från alla, berättar träna-
ren som i somras blev pappa 
till sin förstfödda. 

– Nu har jag barn och även 
ett nytt jobb. Man lägger ner 
så mycket tid på fotbollen, då 
vill man få något tillbaka. Jag 
vill ha en trupp som kan träna 
två-tre gånger i veckan, inte 
ha en träningsnärvaro på runt 
50 procent som det varit 
denna säsong, det fungerar 
inte, berättar Hasani.

Frändefors tränare har till-
sammans med assisterande 

Suad Hasani har inte haft en enkel 
säsong, men lyckas trots detta ta 
laget till en tredjeplats. Fortsätter 
han som huvudtränare för ”Fif-
fen”? Foto: Frändefors IF.

Visar Gerbeshi trots allt gjort 
ett bra jobb med laget och har 
tagit tredjeplatsen två år i rad, 
bakom betydligt starkare lag.

Förra året var det Färge-
landa och Åsebro som domi-
nerade, denna säsong 
Bengtsfors och Håfreström.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

BIF:s Aronsson 
dominerar

FOTBOLL 
Erik Aronsson är blott 
16 år gammal, men trots 
det tog han hem skyt-
teligan i division 5. Detta 
efter fyra mål i Brålandas 
serieavslutning mot Eds 
andralag, före både Hå-
freströms och Bengtsfors 
forwards.
Trots att Brålanda inte varit 
ett topplag denna säsong har 
lagets unga anfallare Erik 
verkligen levererat. 20 mål 
på 18 matcher blev yngling-
ens facit i skuggan av topp-
lagens stora målskyttar Bu-

SKYTTELIGA
Spelare Lag Mål
Erik Aronsson Brålanda IF 20
Burim Avdijaj Håfreströms IF 19
Victor Remneland Bengtsfors IF 19
Fredrik Grenander Åsebro IF 15
Rasmus Bergström Bengtsfors IF 14
Florijan Fejzulovic Håfreströms IF 13

ÅIF avslutade med derbyseger
FOTBOLL 
Det blev seger i derbyt mot 
Melleruds andralag när 
Åsebro spelade serieepi-
logen på Rådavallen. En 
tung höst kunde dock av-
slutas på bästa sätt, med 
tre poäng och fyra mål.
– Lite derbykänslor var det 
allt, en del hårda tacklingar 
och det märktes att det var 
mycket prestige, sade Åse-
bros spelande tränare Peter 
Eriksson efter matchen.

Eriksson själv fick göra 
mål i matchen, när han i den 
36:e minuten satte 3-0 för 
Åsebro. Några minuter före 
honom hade Fredrik Grenan-
der och Jonatan Ugrell gjort 
varsitt mål. 

– Matchen var bra, speci-
ellt första halvlek. Skönt att 
vi kunde starta bra och ta 

ledningen, göra tre mål och 
spela bra fotboll, sade Eriks-
son efter en höst där laget 
ofta kommit i underläge ti-
digt i halvlekarna.

I andra halvlek klev Mel-
leruds skyttekung Albin 
Broberg fram och gjorde två 
mål mot sin moderklubb, 
men det räckte inte för B-
laget, som istället fick se 
Mikael Karlsson nicka in 2-4 
några minuter från slutet.

– I andra så släpper vi in 
dem i matchen, vi hade svårt 
att hantera motvinden och 
deras snabba omställningar. 
Men i det stora hela var det 
rättvist med seger, sade Peter 
Eriksson, som gjorde sin 
sista match som coach i Åse-
bro.

Peters sista match
– Det känns lite tomt. Det har 

varit tre roliga år och det har 
varit väldigt kul att prova på 
tränarjobbet. Sedan har det 
gått ganska bra, alla spelare 
har slutit upp på träningar 
och matcher, aldrig någon 
som klagat eller gnällt, berät-
tar Eriksson som väljer att 
kliva av som huvudansvarig 
i Åsebro.

– Känns ändå som rätt be-
slut, resultaten har inte gått 
som jag tänkt och jag har inte 
fått ut det jag velat av laget. 
Har tänkt på det här beslutet 
sedan i somras. Men jag 
kommer nog inte kunna sluta 
spela fotboll, säger han.

Vem som tar över efter 
Peter Eriksson är inte klart, 
Åsebro har ett stort jobb 
framför sig. Men ett namn 
som direkt dyker upp är as-
sisterande tränaren Per 
Aronsson, som arbetat vid 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 

– Åsebro IF
2-4 (0-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
28’ 0-1 Fredrik Grenander
30’ 0-2 Jonatan Ugrell
36’ 0-3 Peter Eriksson
56’ 1-3 Albin Broberg
75’ 2-3 Albin Broberg
83’ 2-4 Mikael Karlsson

Peters sida under alla tre 
åren.

– Per är en god person och 
viktig för föreningen, han har 
gjort ett bra jobb, säger Peter 
Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kval för HIF 
trots seger

FOTBOLL 
Håfreström kunde bara 
vinna sin match mot El-
lenö och sedan hoppas 
på det bästa i Bengtsfors 
match mot Fengersfors. 
Men Bengtsfors gjorde 
processen kort med 
Fengersfors och tog där-
med seriesegern, Håfre-
ström får ladda om för ett 
kval till division 4.
– Bengtsfors var för starka 
och vann sin match stort, det 
var lite väntat. Men samtidigt 
trodde jag Fengersfors kunde 
rubba dem, sade Håfreströms 
tränare Michael ”Svea” Er-
iksson efter sista matchen i 
division 5 för denna säsong.

Håfreström gjorde sin del 
och besegrade Ellenö med 
2-0 efter ett tidigt mål från 
Altib al Mubarak som snabbt 
följdes upp med tvåan från 
Burim Avdijaj. Men trots en 
felfri höst grämer sig träna-

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF 

– Ellenö IK
2-0 (2-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
15’ 1-0 Altib Al Mubarak
20’ 2-0 Burim Avdijaj

ren över matchen som gjorde 
att laget tappade seriesegern.

– Vi tappade mot Tösse i 
våras, där förlorade vi serien, 
sade Eriksson. 

– Men vi har varit duktiga, 
gjort en bra säsong, en stor 
skillnad mot förra året. Får se 
hur kvalet går, det kan gå hur 
som helst. 

Kval till division 4
I söndags stod det klart att 
Kungshamns IF blir laget att 
besegra från division 4. Se-
dan tidigare var också IFK 
Valla från Bohusläns divi-
sion 5, klara för kval.

– Jag känner inte till lagen, 
Valla har gjort mycket mål, 
Kungshamn imponerade inte 
mot Mellerud, men jag hop-
pas det går vägen. Det blir 
som en cup, bara två matcher 
och det gäller att vinna, vi får 
ge järnet bara, sade Eriksson.

Håfreström inleder kvalet 
borta mot IFK Valla på lör-
dag, för att sedan avsluta på 
hemmaplan mot Kungs-
hamns IF.

– Vore underbart om vi 
kunde slå dem borta, då kan 
vad som helst hända. Men det 
blir tufft, vi får hoppas att vi 
har lite tur och flyt, säger 
Michael ”Svea Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

DM-final väntar
FOTBOLL 
På lördag är det dags för fi-
nal i Dalslands Sparbanks 
Cup. Regerande mästarna 
Melleruds IF ställs mot 
IFK Åmål, som i helgen 
säkrade en kvalplats till 
division 2. Det är två form-
starka lag som gör upp på 
Örnäsvallen.
– För oss blir det träning i 
veckan som vanligt, tre pass. 
Sedan finalen på lördag. 
Hoppas vi kan ladda om 
mentalt, det är där det sitter. 
Vi kommer att få jobba lite 
med den mentala biten, be-
rättar Melleruds huvudträ-
nare Peter Jonasson.

Mellerud ställer upp som 
seriesegrare, med 20 segrar i 
bagaget. IFK Åmål ställer 
upp som serietvåa i division 
3, redo för kval efter en for-
midabel höst.

– Åmål har gått som tåget 
och kvalar till tvåan. Tror att 
de ser detta som ett genrep 
inför kvalet, det förvånar mig 
oerhört om de inte fokuserar 
på denna matchen. De kom-
mer att sätta upp det bästa de 
har, det hade jag gjort om jag 
vore tränare för deras lag, 
berättar Jonasson. 

Det kommer att bli en tuff 
och prestigefull drabbning, 
som alltid när dessa två lag 
möts. Samtidigt finns det 
också tre vassa målskyttar 

Kommer Peter Jonasson få fira 
en dubbel? Det avgörs på lördag, 
då Mellerud ställs mot IFK Åmål i 
DM-final.

som kommer att ställas mot 
varandra. Åmål har Alem 
Plakalo som gjort 29 mål och 
vann skytteligan i sin serie, 
samtidigt som Mellerud har 
firma Broberg-Hedlund, som 
tillsammans gjort 52 mål 
denna säsong.

– Jag tror vi får möta ett bra 
och taggat Åmål. Hoppas på 
en fin avslutning på säsong-
en, berättar Peter Jonasson, 
som kan vinna dubbeln på 
lördag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Drömstart för nya damlaget

Melleruds HK segrade i sin första match som egen klubb. Foto: Privat.

Kv IK Sport – 
Melleruds HK

15-21
Div. 5 Västsverige V

Målskyttar:
Drenushe Bytyqi, 8
Caroline Falk, 7
Egzona Selimi, 2
Malin Jansson, 1
Emma Mjörnestål, 1
Therese Johansson, 1
Jenny Eliasson, 1

SLUTRESULTAT

HANDBOLL 
Det blev verkligen en 
kanonstart för damlaget 

i Melleruds handbolls-
klubb. 

Seriepremiären i division 5 

västra med flera lag från Gö-
teborg. I första matchen blev 
det seger med 21-15 på 
bortaplan mot Kvinnliga IK 
Sport i Västra Frölunda.

– Det var skönt, väldigt 
mycket nerver för alla. Detta 
var första gången på tre år för 
många att spela match. Se-
dan hade vi tre debutanter i 
Sara Andersson, Ella Rege-
skog och Caroline Larsson, 
berättar en stolt tränare i Jo-
han Eriksson.

Laget tog ledningen tidigt 
i matchen och lyckades hålla 
den hela matchen igenom.

 – Suveränt för allihop, vi 
började bra och tog ledning-
en. Sedan hjälpte det att vår 
nya målvakt Jessica Wän-
nerlöv spikade igen helt de 
första minuterna, sade 
coachen efter matchen.

På lördag blir det hemma-

premiär för damlaget i sina 
rosa-svarta dräkter, då gästar 
klassiska Redbergslids IK 
Rådahallen.

– Alla som är med och 
tränar, bidrar till segern.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

rim Avdijaj och Victor 
Remneland. Mot Eds FF blev 
det fyra baljor, vilket gjorde 
att han gick om och upp i 
skytteligaledning.

– Ja vad ska man säga mer 
än att det känns hur gött som 
helst. Att sätta fyra stycken 
är ju inte fel det heller, sade 
Aronsson. 

Receptet på framgången 
är, förutom hård träning, 
också en bra tränare och lag-
kamrater.

– Jag har tränat mycket och 
det har gett utdelning. Sedan 
har jag haft en bra tränare och 
även bra medspelare, säger 
han.

Frågan är nu om Brålanda 
lyckas hålla kvar Aronsson, 
som i så fall kommer att bli 
en nyckelspelare i Ronny 
Fredriksson lagbygge 2018, 
som siktar mot division 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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OK-stugan är 
återinvigd

Tisdag 19 september åter-
invigdes OK Kroppefjälls 
renoverade och tillbyggda 
klubbstuga, OK-Stugan, 
med öppet hus. 
Arbetet utgör den större de-
len av ett projekt, ”En an-
läggning för alla”, som OKK 
driver tillsammans med 
DHR i Vänersborg. 

Projektets mål är att möj-
liggöra för personer med 
funktionsnedsättning att 
komma ut i skog och mark 
och det har till största delen 
(75 procent) finansierats av 
Arvsfonden. Övriga bidrags-
givare är SISU/Idrottsför-
bundet, Dalslands Sparbank 
och Melleruds kommun.

Omfattande arbete
Det är ett omfattande arbete 
som utförts. I källarplanet 
kan nu både damer och herrar 
byta om, duscha och gå på 
toaletten även om man har 
funktionshinder. Dessutom 
har en gemensamhetsbastu 
inrättats. 

I källaren finns även ett 
rum för gemensamhet efter 
träning/dusch/bastu. På utsi-
dan finns möjlighet att under 
tak spola av skor, cyklar och 
rullstolar

Övervåningen har för-
längts med tre meter, inne-
hållande kontor, ny kapphall 

samt entré. Den gamla kapp-
hallen är omgjord till toalett 
för personer med funktions-
nedsättning. En nödutgång 
har byggts, som leder ut till 
en rullstolsramp och dessut-
om till en stor altan. Till en-
trén leder både trappor och 
rullstolsramp.

Många lyckönskningar
Utöver själva byggnaden 
visades också de nya inne- 
och utemöblerna, som 
skänkts av en klubbmedlem.

Invigningsceremonin bör-
jade med en kort presentation 
av de flesta som deltagit och 
vad de gjort. Därefter följde 
den sedvanliga bandklipp-
ningsceremonin.

Många ”lycka-till-presen-
ter” överlämnades till klub-
ben från bland annat SISU, 
Dalslands Sparbank, Bertil 
Johanssons Bygg AB, 
Kroppefjälls Hotel, DHR i 
Mellerud och DHR i Väners-
borg.

När sedan det formella var 
klart blev det kaffe med dopp 
och långa glada pratstunder 
ända till 18-tiden, då ”öppet 
hus” avslutades och löpar-
gruppen tog över för sin ge-
mensamma träning.

OKK

MIF avslutade 
med poängrekord

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF – 

Melleruds IF
0-5 (0-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
12’ 0-1 Sebastian Hedlund
27’ 0-2 Viktor Öhrling
47’ 0-3 Adam Jonasson
57’ 0-4 Sebastian Hedlund
83’ 0-5 Sebastian Hedlund

FOTBOLL 
Melleruds IF fick fira se-
riesegern förra helgen, 
men när säsongens sista 
seriematch gick av sta-
peln i söndags mot Färge-
landa, så spelade man för 
andra mål. Laget kunde 
ta poängrekord i division 
4 Bohuslän/Dal samtidigt 
som anfallsduon Hedlund/
Broberg kunde kliva över 
50 gjorda mål. Allt infria-
des.
Det blev både poängrekord 
och målkalas för Mellerud 
när Färgelanda stod på andra 
planhalvan på Högalids IP. 
Redan efter tolv minuter 
gjorde Sebastian Hedlund 
1-0 till Mellerud, som sedan 
sin vana troget fortsatte spela 
kreativ anfallsfotboll utan att 
låna ut bollen till motstån-
darna allt för mycket.

Färgelanda i sin tur hade 
allt att spela för, då en seger 
hade gett laget ett nytt kon-
trakt i division 4. Men hem-
malaget visade inte upp nå-
got som helst hopp, och 
tyngre blev det med ett tidigt 
baklängesmål.

– Det var jättekonstigt, de 
spelade så lågt försvarsspel 
och det kändes inte som om 
de var förberedda. De lade 
mycket fokus på domaren 
och sådana saker. Samtidigt 

ledde deras motståndare i 
bottenstriden tidigt, vilket de 
säkert fick rapporter om, 
sade Melleruds tränare Peter 
Jonasson efter matchen som 
skickade Färgelanda IF ur 
division 4.

Mellerud kunde verkligen 
spela ut sitt fulla register, helt 
utan press. Och det var en 
straffmiss ifrån att Sebastian 
Hedlund kom Albin Broberg 
riktigt nära i skytteligan. 
Duon gjorde 52 mål tillsam-
mans denna säsong. 

– Fint att avsluta på det 
viset. Någon form av rekord 
har vi slagit i serien, det var 
evigheter sedan någon vann 
på 61 poäng. Detta var ett bra 
genrep inför finalen mot 
Åmål på lördag, sade Jonas-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nya tränaren vill bygga långsiktigt
INNEBANDY 
Melleruds ”Giants” Inne-
bandyklubb har bytt trä-
nare inför varje säsong, nu 
senast var det Mikael Lind 
som ledde laget, innan 
dess Mio Forsberg. Inför 
kommande säsong är det 
en trio som har huvud-
ansvaret, med Christian 
”Cricke” Ragnevi i spet-
sen.
Giants tränartrojka kommer 
denna säsongen att bestå av 
målvakten Christoffer Wåg-
berg, forwarden Ronnie Berg 
och Christian Ragnevi.

Med mindre än en månad 
på posten spelade de i ons-
dags kväll en träningsmatch 
i Rådahallen mot IFK Åmål. 

Samtidigt passade vi på att 
ta ett snack med huvudansva-
rige Ragnevi som redan nu 
vet vad han vill med laget 
denna säsong.

– Vi har en plan, att ge 
många unga spelare mycket 
speltid så att de utvecklas. Vi 
vill också bredda truppen och 
förbereda den för division 5 
och samtidigt se till att kil-

larna hittar glädjen i inneban-
dyn, berättar Christian 
”Cricke” Ragnevi.

Flera spelare har av olika 
anledningar lämnat laget in-
för den här säsongen. Bland 
annat poängkungarna Simon 
Mjörnestål och Daniel 
Blücher.

– Simon Mjörnestål gick 
tillbaka till Åmål i division 2 
och Daniel Blücher bor och 
pluggar i Göteborg, så han 
kommer att spela där istället. 
Förra året spelade han i två 
lag, med oss och med ett i 
Göteborg och det blir lite 
mycket, berättar tränaren 
Ragnevi.

Division 5
Inför denna säsongen fick 
Giants erbjudandet att kliva 
upp en division, då en plats 
blev ledig. Detta har stötts 
och blötts i klubben, men till 
slut kom man fram till att 
stanna i division 6 en säsong 
till.

– Vi kände att truppen var 
för smal, för lite spelare och 
för många unga spelare. 
Kändes som det säkraste 

Huvudtränaren Christian Ragnevi med några av sina talangfulla spelare, 
från vänster: Robin Larsson, Christian Ragnevi, Oskar Flodin och Anton 
Berg sittande på huk.

beslutet att ta, det var ett 
gemensamt beslut, berättar 
Ragnevi.

Trots att han inte varit hu-
vudtränare mer än en månad, 
så börjar Christian få koll på 
lagets styrkor och svagheter.

– Vi har ett fantastiskt rull 
i en förstakedja med flera 
unga spelare och rutinerade 
räven Bo Olsson. Sedan är 
jag säker på att flera av de 
unga spelarna i truppen kom-
mer att ta stora kliv. Men vi 

saknar ju rutin och några fler 
spelare i backposition. Ove 
Zetterström är skadad och 
borta hela säsongen, han är 
en backklippa annars.

Giants kommer att inleda 
seriespelet i division 6 Bo-
huslän/Dal redan nästa helg, 
mot Strömstadlaget Överby 
IF U. Första hemmamatchen 
spelas helgen efter, mot 
Orust IBK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fina resultat för Dalslands HsK
RIDSPORT 
I helgen har det varit täv-
lingar i både dressyr och 
hoppning på flera ställen i 
Västra Götaland och Dals-
lands Hästsportklubb har 
varit väl representerat.
Julia Thorén, Dalslands 
HsK, är en ung tjej med egen 
ponny. Hon har ridit och 

tränat i flera år, men dock inte 
tävlat i någon större omfatt-
ning. När hon nu ger sig ut 
på tävlingsbanorna så smått, 
så lyckas hon väldigt bra. I 
helgen tävlade hon dressyr i 
Göteborg. Med sin ponny 
Jazz for Two B tog hon hem 
segern i lätt C:1 på 68,70 
procent.

Ett annat dressyrekipage 

Nathalie Bergqvist på Capelito IV efter prisutdelningen i 1,10 i Färgelanda.

som representerar DHsK är 
Susanne Lundqvist. Även 
hon hade en fin tävlingshelg 
när Trollhättans FRK arrang-
erade regional dressyr för 
häst på Ängens Gård. Su-
sanne och Thing´s Phallon de 
Coeur fixade då två fram-
skjutna placeringar. Ekipa-
get slutade tvåa i medelsvår 
B:2 och trea i medelsvår B:5 
på 66,16 respektive 63,40 
procent. 

Hos Nygårds RS arrange-
rades dressyrtävlingar med 
bland annat första omgången 
i div II-serien för häst. Här 
hade DHsK ett lag anmält, 
men en liten sårskada på en 
av hästarna satte stopp för 
lagdeltagandet i sista stund, 
då det inte blev fullt lag. 
Dock red Jonas Wallgren här 
hem en fjärdeplacering i lätt 
A:1 med High Maestro och 
på 63,75 procent.

Hoppning 
Selma Hansson fixade också 
seger i helgen. Med sin ena 
ponny, Shanbo Lucy, vann 
hon LD-klassen hos Bohus-
läns HsK. Med sin andra 
ponny blev det en andra- res-
pektive fjärdeplacering i lätt 
D och lätt C.

I Färgelanda stod i helgen 
lokal/regionala hoppning för 
häst på agendan. I söndagens 
enmetersklass slutade Nata-
lie Pettersson på en femtepla-
cering med Mencos Edra-
dour. 

I 1,10 gick andrapriset till 
Nathalie Bergqvist och Ca-
pelito IV, som fick se sig 
besegrade på målsnöret. 
Både Kristin Hammarsträng 
och Nathalie Hansson fixade 
Clear Round-rundor med 
sina unghästar. Alla tävlande 
för Dalslands HsK.

Ing-Marie Norrman

”Fiffen” säkrade tredjeplatsen
FOTBOLL 
Frändefors kunde säkra 
tredjeplatsen i division 5 
i sista matchen, efter 1-0 
borta mot Tösse IF. Men 
”fiffens” säsong har varit 
allt annat än felfri, med 
mycket skador och en 
svag uppslutning.
En tredjeplats var målet med 
säsongen för Frändefors, 
men i efterhand så har det 
varit ett annat fokus som 
tränaren Suad Hasani har 
behövt ha.

– Det har varit tufft hela 
säsongen, många skador som 
tagit hårt, bland annat kom 

Chris (Karlsson) aldrig till-
baka från sin skada. Sedan 
har mittfältsmotorn Rikard 
(Johansson) varit bort hela 
hösten för studier utomlands, 
berättar Hasani.

Men trots motgångarna är 
han nöjd med tredjeplatsen 
och segern mot Tösse, som 
säkrade placeringen.

– Det blev så som vi hop-
pats, väldigt skönt. Sett till 
hur det sett ut för oss i år så 
har det varit ok, inte varit 
något att snacka om med 
Bengtsfors och Håfreström i 
topp, berättar Frändeforsträ-
naren.

Mot Tösse kunde Frände-

fors vinna genom att göra 
matchens enda mål. Det var 
Amjad Alhussien som tryck-
te in bollen, framspelad av 
Mahmoud Alghoul.

– Vi hade mycket lägen, 
detta var matchen vi missat 
mest i på hela året. Men må-
let kom på en omställning, 
två mot en, där Amjad satte 
bollen. I matchen hade vi 
dessutom sex-sju frilägen 
där vi borde gjort mål.

Dock urartade matchen 
mot slutet och domaren vi-
sade ut två spelare i Frände-
fors och båda lagen fick en 
stor mängd gula kort.

– Jag tycker domaren tap-

Tösse IF – Frändefors IF
0-1 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
34’ 0-1 Amjad Alhussien

SLUTRESULTAT

par matchen mot slutet, det 
flög kort i luften, sade Ha-
sani, efter att laget fått tio 
gula kort samt två röda. 
Tösse i sin tur fick nöja sig 
med fyra av den mildare 
sorten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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 UTHYRES
Vindsvåning 
Centralt i Mellerud. 90 m2,  
3 rok, varmhyra 6.000:-. 
Helst äldre. Ej husdjur, ej 
rökare. Fiber indraget. Svar 
till Melleruds Nyheter märk 
”Vindsvåning”.

Melleruds kommun söker
Samhällsvägledare till 

Medborgarkontoret
För mer information  
www.mellerud.se

Melleruds kommun 
Storgatan13, 464 80  Mellerud

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:                                                

LEDIGA PLATSER

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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Öppettider:  
Mån - fre  

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

Gör en kanonaffär

till den lilla gården

    

Välj till frontlastare 
och/eller  
skogsutrustning

John Deere 5055E 
55 hk, AC och kopplingsfri 
fram/back.
299 000:- 
+ moms

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

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:-

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 

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

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

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

STORGATAN 10, MELLERUD

olesensbygg@gmail.com

PELLETS
Energivärde >4,9 kwh/kg

2.149:-/pall 

 45:-/säck

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Permaland AB
(f.d. Vingaland)

Allt i trädgården
Beskärningstid!
Kostnadsfri offert

Fast pris, Rot & Rut

070-428 20 50, Michael

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

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

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 10/4
OK Kroppefjälls tipsprome-
nad 1/10. 87 personer gick 
denna söndags promenad i 
fint väder. Rätt svar: 1. 1  
Skär upp kött. 2. 1  Elak 3. X  
Tusen och en natt 4. 2  6 ggr 
5. 1  Motala ström 6. 1 Film-
klappa 7. 2 Syren 8. 1 Clinch 
9. 1 Ällingar 10. 2 Vikings 
11. X 1965 12. 2 Avfallsplan. 
Barnfrågor: 1. X Rådjur 2. 
2 Oktober 3. 2 Älg 4. 2  Karl-
Johan 5. X Skogsmulle 6. 1 
1,365 7. X Mekaniker 8. 1 
Enter 9. 1 Gladiatorerna 10. 
2 Rödluvan och vargen 11. X  
Taco 12. 1 2. Skiljefråga: 
121 gem i burken. Vinna-
re:1. Maj-Britt Andersson 
12R. 2. Kjell Andersson 11R. 
3. Håkan Bäcklund 10R. 
Extra vinnare: Maria Lars-
son, Mia Skirksarther, Ann-
Marie Eriksson. Barnvin-
nare: Jesper Lundqvist,  

Noel Jacobsson, Pontus 
Hallberg, Lo Norgren.

Välkomna nästa söndag   
9.00-12.00

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

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: Medicinsk 
yoga. Start 9/10  kl. 18. PRO-
lokalen.

Pallplatser för 
Team Swesport

MOUNTAINBIKE 
Hunneberg blev en riktigt fin 
Team Swesportsdag genom 
en förstaplats för Stefan 
Hellman och en andraplats 
för Jonathan Nilsson på 
långa banan. Melvin Friis 

blev etta på korta banan. 
Teamet har under flera år 
trivts bra på Hunneberg och 
så även i år med nya pallplat-
ser. Nu är det en helg kvar 
med avslutningen i Västgö-
tacupen innan säsongen 
2017 är över.

Nu är handbollen igång

Seriepremiär för P 05/06 och dessutom premiär för de nya matchklä-
derna i svart/rosa.

Först ut i handbollens 
seriespel var P 05/06 som 
i söndags åkte till Önne-
redshallen i Göteborg. 
Det är speciellt att besöka 
just Önnereds HK, de har en 

helt suverän anläggning med 
tre fullstora hallar och en 
fjärde på väg.

Under hela förmiddagen 
var det ett härligt myller av 
olika föreningar som kom, 

spelade och gick. Förutsätt-
ningarna inför seriestarten 
har inte varit helt optimala 
med mycket förkylningar 
och träningskrockar med 
andra idrotter.

Detta var faktiskt första 
tillfället som alla fick möjlig-
het att spela tillsammans, 
därför saknas en del tajming, 
samspel och matchtempo. 
Det blev således förlust i 
första matchen, men som 
ledare är vi mycket nöjda 
med killarnas prestation uti-
från de förberedelser vi haft.

Våra förväntningar på la-
get inför säsongen är att vi 
ska utvecklas genom att möta 
tuffare motstånd än i fjol då 
det blev en hel del ”enkla” 
matcher. Det här blir en sä-
song då vi ser/lär och utveck-
las.

Petra Gull

Stinget tävlade i Göteborg
BADMINTON 
I helgen som gick var 
stingetspelare i farten 
igen. Tävlingen var en SJT, 
Sweden junior tour och 
samlade de bästa spelarna 
i landet. Det spelades bad-
minton i två dagar i fyra 
olika hallar. Bäst gick det 
för Malena Norrman som 
nådde final i elitklassen i 
singelspelet. 
Stinget deltog med tre flickor 
i U13 klassen, Nora Larsson, 
Agnes Ferm och Elvira Ols-

son. Nora Larsson lyckades 
vinna en match men kom ej 
vidare ur sitt poolspel. Agnes 
Ferm lyckades vinna två 
matcher i sin pool men förlo-
rade på målsnöret och ham-
nade även hon utanför slut-
spelet. Bättre gick det för 
Elvira Olsson, som gick vi-
dare in i slutspelet men för-
lorade i första matchen där.

I U15 spelade Julia Jons-
son. Julia vann även hon en 
match men lyckades inte 
heller komma ur sin pool.

I eliklassen spelade Male-

na Norrman. Efter lördagens 
matcher var Malena i final-
passet som var under sönda-
gen i Fjäderborgen i Göte-
borg. Där ställdes hon mot 
Madelene Persson från Lugi. 
Trots att Madelene är bättre 
rankad vann Malena i två 
raka set. 

Finalen mot Frida Lind-
ström från Frölunda, startade 
i högt tempo. Med flera av-
görande slag vann Malena 
första set med 21-16. 

På grund av förkylning var 
dock orken var i stort slut vid 
ställningen 11-9 i andra set 
och Malena förlorade stort. 
Hon gav upp tredje setet och 
förlusten var ett faktum. Ett 
silver blev det  i alla fall.

Stingetspelarna har många 
tävlingar framåt i tiden, så 
det kommer att finnas chan-
ser att få framgångar under 
hösten. Vi hoppas att trä-
ningar kommer att ge bra 
resultat i tävlandet.

BMK Stinget

SPORT
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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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Mån-fre 9-16

lunch 11-14

För bokning övriga tider

ring  0530-100 84

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Martin
073-99 21 446

BadrumsrenoveringarGolv i offentlig och privat miljö
0521-72 37 32

bjorklundsgolv.se

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
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Melodikrysset v.40 - 7 oktober

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. 40 – 7 september

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Landet runt
10.40 Duellen
11.40 Nobelpriset i kemi
12.15 Vildmarkstjejer
12.55 Ebbots ark
13.55 Svenska folkfester: Hum-
 merpremiären
14.55 Matiné: Ugglor i mossen
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 Seriestart: En kärleks-
 historia
21.30 Seriestart. Folkets musik
22.00 Nåt måste göras
22.30 Lärlabbet
23.00 Kortfilmsklubben - engelska
23.10 Rapport
23.15 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Judisk högtid
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 Robothem
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 Seriestart: Världens bästa 
 veterinär - special
23.05 Frank Zappa
00.05 Plus
00.35 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Island runt
18.35 Modevärldens ideal
19.30 Världens fakta: Illusion 
 eller verklighet?
20.15 Till fots genom Central-
 amerika
21.00 Ren mat - den smutsiga 
 sanningen
21.55 Seriestart: USA enligt 
 Oliver Stone
22.55 Life
23.45 Englands blodiga historia

21.00 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Vår tid är nu - tecken-
 språkstolkat
23.00 Doctor Foster
00.00 Världens konflikter
00.30 Vildmarkstjejer
01.10 Nåt måste göras - syntolkat
01.40 Tro, hopp och kärlek 
 - syntolkat

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
14.55 Antiques roadshow
15.55 En plats i solen: SommarsoI
16.55 Fixer upper
17.50 112 på liv och död – det 
 hände mig
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 112 på liv och död – det 
 hände mig
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 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 Nattsändningar

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

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Uppdrag granskning
11.25 Fråga Lund
12.25 Line dejtar Norge
12.55 Vildmarkstjejer
13.35 Regnbågshjältar
14.05 Sverige!
14.35 Folkets musik
15.05 En kärlekshistoria
15.35 Ett riktigt hem åt alla
15.40 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 Säsongstart: Mitt i naturen
21.00 Världens Barn
21.05 Patrik Sjöberg i terapi
22.05 Opinion live
22.50 Dödsstraffets offer
23.45 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Konstdeckarna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 Raymonds udda fordon
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Loving Lorna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.20 I lodjurets timma
00.50 Sändningsuppehåll
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.25 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Den australiska
 kusten
19.15 Världens natur: Patagonien
20.05 Seriestart: Hitlers 
 Hollywood
21.00 Seriestart: Studio natur
21.30 Life
22.20 Vetenskapsstudion
22.50 Nya Zeelands orörda natur
23.35 Seriestart: USA enligt 
 Oliver Stone
00.35 Kända byggnader berättar

21.00 Nåt måste göras - tecken-
 språkstolkat
21.30 Tro, hopp och kärlek 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Meningen med livet
23.00 Top of the Lake: China Girl
00.00 Plus
00.30 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
01.30 Världens bästa veterinär 
 - special

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 Bytt är bytt
21.00 Syrror
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

05.10 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.3 0Våra 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 2 guns
23.10 Family guy
00.10 American dad
01.10 Seinfeld
02.10 Scrubs
03.00 My name is Earl
03.25 Family guy
04.15 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Tro, hopp och kärlek
10.55 Nobels fredspris
11.30 Natur så in i Norden
12.00 Mitt i naturen
13.00 Patrik Sjöberg i terapi
14.00 Opinion live
14.45 Gör om mig
15.05 Engelska Antikrundan
16.00 Radiohjälpen i Senegal: En 
 väg till framtiden
16.05 Säsongstarrt: Karl för sin 
 kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Tillsammans för Världens 
 Barn
22.00 Skavlan
23.00 Stan Lee's Lucky Man
23.45 Släng dig i brunnen
00.00 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Hundra procent bonde
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
18.55 Samlar på det mesta
19.00 Vem vet mest?
19.30 Förväxlingen
20.00 Eero Saarinen – visionär 
 arkitekt
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Hämnarna
23.25 Världens konflikter
23.55 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Där ingen längre
 kan bo
18.15 Guld på godset
19.15 Divor i närbild
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Sömnens intelligens
21.00 Seriestart: Historiska
 hemligheter
21.45 Det vilda Kina
22.35 The Pearl of Africa
23.30 Världens natur: Patagonien
00.25 90-talets modescen

21.00 Regnbågshjältar
21.30 Ebbots ark - syntolkat
22.30 En kärlekshistoria
23.00 Line dejtar Norge
23.30 Fråga Lund
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Vår tid är nu - syntolkat

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
17.50 Trav
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol 2017
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Idol 2017: Röstnings-
 program
22.50 Idol extra
23.20 Polisskolan 3: 
 Begåvnings-reserven
01.05 Flashdance
02.55 Livet på Orange Drive

05.00 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Anger management
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Brooklyn nine nine
15.00 Simpsons
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Man with a plan
19.30 Brooklyn nine nine
20.00 Simpsons
21.00 Midnight, Texas
22.00 Legion
00.00 Manick
00.30 American dad
01.00 Seinfeld
02.00 Nattsändningar

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Landet runt
07.25 Uppdrag granskning
08.25 Opinion live
09.10 Au pair i Australien
09.40 Folkets musik
10.10 Go'kväll
10.55 Strömsö
11.25 Karl för sin kilt
12.20 Regnbågshjältar
12.50 En kärlekshistoria
13.20 Fråga Lund
14.20 Robins
14.50 Skavlan
15.50 Vår tid är nu
16.50 Molinska skrönor: Tv-feber
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: Jude
00.20 Nattsändningar

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Rapport
09.05 Sändningsuppehåll
09.30 Vem vet mest?
12.00 Rapport
12.05 Babel
13.05 Konstdeckarna
14.05 Eero Saarinen – visionär 
 arkitekt
15.00 Vetenskapens värld
16.00 Sverige idag på romani
16.05 Rapport
16.10 Sverige idag på romani
16.15 Ikväll är vi kungar
17.05 Världens natur: Patagonien
18.00 Seriestart: Drömhuset
19.00 Kulturstudion
19.01 Kreativitet med Alexander 
 Ekman
19.30 Kompositören som nästan 
 förändrade världen
20.00 Ishockey: NHL
22.30 Falsk identitet
23.25 Ketanes/Tillsammans
23.55 Meningen med livet
00.25 Hundra procent bonde
01.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Kameraentusiast
15.05 Divor i närbild
15.35 Världens fakta
16.20 Det vilda Kina
17.10 Historiska hemligheter
18.00 Till fots genom Central-
 amerika
18.45 Vetenskapsstudion
19.15 Ren mat - den smutsiga 
 sanningen
20.05 Den australiska kusten
21.00 Nya Zeelands orörda natur
21.45 Gravarna som historien 
 gömde
22.35 Nattsändningar

21.00 Molinska skrönor: Tv-feber
  - syntolkat
22.00 Släng dig i brunnen
22.15 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
23.00 American odyssey
23.40 Stan Lee's Lucky Man
00.25 Nobel
01.10 Tillsammans för Världens Barn

05.05 Hela England bakar 
 – masterclass
06.00 112 – på liv och död
07.00 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2017
13.25 Idol 2017: Röstnings-
 program
14.00 Småstaden
14.30 Ishockey: Färjestad–Brynäs
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 2
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jägarna 2, forts
00.25 Passagerare 57
02.10 Snakes on a plane
04.30 Lucky dog – en andra 
 chans

05.05 Våra värsta år
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Frasier
08.25 Jims värld
10.20 Royal pains
11.10 The exes
12.05 Amazing race
13.00 Cops
14.00 NCIS: Los Angeles
15.55 Marry me
16.25 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 The hurt locker
23.45 Illusionisten
01.55 American pie presents: 
 Band camp
03.30 Chronicle
04.45 Midnight, Texas

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Onsdag  
25 oktober

Manusstopp:
Torsdag  

19 oktober

NÄRINGSLIV
BRÅLANDA - MELLERUD
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Go'kväll
05.45 Sverige!
06.15 Natur så in i Norden
06.45 Mitt i naturen
07.45 Tro, hopp och kärlek
08.45 Go'kväll
09.30 Duellen
10.30 Patrik Sjöberg i terapi
11.30 Stephans klassiker
11.45 Sportstudion
12.00 Motor: Rally-VM
13.30 Sportstudion
13.55 Fotboll: Damallsvenskan
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Världens Barn - Summeringen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ebbots ark
21.00 Heja Kosovo friskt humör
22.00 Seriestart: Helikopterrånet
22.30 Billions
23.25 Rapport
23.30 Fångar
00.20 Dödsstraffets offer
01.15 Nattsändningar

05.00 Rapport
08.30 Jenni möter
09.00 Rapport
09.05 Studio Sápmi
09.35 Ketanes/Tillsammans
10.05 Gudstjänst
11.05 Sverige idag på romani chib
11.15 Loving Lorna, 12.15 Rapport
12.20 Kulturstudion
12.21 Kreativitet med Alexander Ekman
12.50 Kompositören som nästan 
 förändrade världen
13.20 Last night of the proms 2017
15.55 Sverige idag på romani chib
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.10 Gränsexpressen, 16.20 Plus
16.50 Kalla krigets fordon
17.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.14 Dai, domanda!
17.24 NO-land, 17.30 En del av mig
18.00 Jenni möter, 18.30 Studio Sápmi
19.00 Världens natur: Patagonien
19.50 Hemliga norska rum
20.00 Agenda: Partiledardebatt
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda: Partiledardebatt
22.15 Babel
23.15 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Världens godaste insekter
15.30 Sömnens intelligens
16.15 Guld på godset
17.15 Till fots genom Centralamerika
18.00 Dox: Könskriget
19.25 Seriestart: Flykten till vildmarken
20.10 Life
21.00 Kvinnorna som utvecklade USA
21.55 Den australiska kusten
22.50 USA enligt Oliver Stone
23.50 The Pearl of Africa

21.00 Hanna badar med en kändis
21.10 Mitt i naturen - syntolkat
22.10 Knubbigt regn
23.45 Patrik Sjöberg i terapi
00.45 Folkets musik
01.15 Vår tid är nu - teckenspråkstolkat
02.15 Tro, hopp och kärlek
  - teckenspråkstolkat

05.00 Hela England bakar
  – masterclass
05.55 112 – på liv och död
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Fuskbyggarna
13.55 Parlamentet
14.25 Tareq Taylors nordiska matresa
14.55 Bytt är bytt
15.55 Bonde söker fru
16.55 Syrror
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: Invasionen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Beck: Invasionen, forts
23.05 Farang
00.05 Kalla fakta
01.05 American gigolo
03.35 Mitt galna hem
04.35 Lucky dog – en andra chans

05.30 Frasier
06.00 Vampire diaries
06.45 Grimm
07.35 Amazing race
08.30 Community
08.55 Anger management
09.25 The exes
09.50 Jims värld
10.20 Marry me
10.45 Ink master USA
11.45 NCIS: Los Angeles
14.45 Circue du freak: The vampire's 
 assistant
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 Big Stan
00.40 Deadbeat
01.10 How I met your mother
01.45	 Tattoo	fixers
02.40 Amazing race
03.25 Royal pains
04.05 Deadbeat
04.30 Brickleberry

05.15 Tobias och tårtorna
06.00 Morgonstudion
09.10 Världens Barn
09.55 Sverige!
10.25 I kolerans tid
10.40 Skavlan
11.40 Nobelpriset i ekonomi
12.15 Nordsjöns livsnerv
12.30 Heja Kosovo friskt humör
13.30 En kärlekshistoria
14.00 Engelska Antikrundan
14.50 Matiné: Narkos
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 Vår tid är nu
21.00 Doctor Foster
22.00 Top of the Lake: China Girl
23.00 Au pair i Australien
23.30 Rapport
23.35 Nattsändningar

05.00 Rapport
07.50 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.14 Dai, domanda!
08.24 NO-land
08.30 En del av mig
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda: Partiledardebatt
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: Tokyo girls
23.50 Nyhetstecken
00.00 Agenda: Partiledardebatt
01.00 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Övergivna rum
18.20 Ren mat - den smutsiga 
 sanningen
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Sånger för ett längre liv
21.00 Världens natur: Patagonien
21.50 Vetenskapsstudion
22.20 Divor i närbild
22.50 Kvinnorna som utvecklade USA
23.45 Gravarna som historien gömde
00.35 Jag rev järnridån
01.35 USA enligt Oliver Stone
02.35 Kända byggnader berättar

21.00 Vår tid är nu - syntolkat
22.00 Agenda: Partiledardebatt - tecken-
 språkstolkat
23.00 Agenda: Partiledardebatt - tecken-
 språkstolkat
00.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.30 Gift vid första ögonkastet Norge
01.15 Duellen
02.15 Robins
02.45 Ebbots ark - syntolkat

05.05 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
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 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

05.10 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 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Tobias och tårtorna
10.40 Gör om mig
10.50 Doobidoo
11.50 Nåt måste göras
12.20 Det söta livet - jul
12.50 Vår tid är nu
13.50 Engelska Antikrundan
14.50 Matiné: Vingar kring fyren
16.20 Vildmarkstjejer
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fråga Lund
21.00 Tro, hopp och kärlek
22.00 Fångar
22.50 Rapport
22.55	 Nattfilm:	Studie	i	brott
01.00 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 Rapport
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Förväxlingen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.05 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda: Partiledardebatt
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 Säsongstart: Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Anna Järvinen och 
 kvinnorna
22.45 Min irakiska familjehistoria
23.45 Jenni möter
00.15 Studio Sápmi
00.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Jag rev järnridån
19.0 0Gravarna som historien 
 gömde
19.45 Världens godaste insekter
20.15 Nya Zeelands orörda natur
21.00 Det vilda Kina
21.50 Dokument utifrån: MH 370
  – destination okänd
22.45 Sömnens intelligens
23.30 Hitlers Hollywood
00.20 Motståndskraftiga städer
00.40 Lära sig leva med autism

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 Heja Kosovo friskt humör
01.30 Drömhuset
02.30 Tobias och tårtorna

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
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 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 Erased
23.10 Family guy
23.40 Simpsons
00.10 American dad
01.10 Simpsons
01.40 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Hyresfastighet

NYTT PRIS!

Visning: Torsdag 19/10 kl. 17.00-18.00

Visning: Onsdag 11/10 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Åsensbruk / Storvägen 22
Ett välskött och centralt beläget hyreshus med 3 st lägenheter. Det finns även uteplatser kopplade till lägenheterna. 
Pris: 1 100 000:-

Mellerud / Åsensbruk / Valsvägen 2
Suterrängvilla, som är mycket väl i ordning, ligger på hörntomt i ett attraktivt område i Åsensbruk. Inte långt härifrån finns det bad och 
akvedukten i Håverud. 5 rok. Boyta: 115 kvm. Tomtareal: 676 kvm. Pris: 820 000:-

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 :- 

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:-

TORPIDYLL
Ring och boka visning!

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

Pris 875.000:-



ONSDAG 4 OKTOBER 2017

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Månadens 
vara
Hushålls-
stege
Just nu: 
499:–
Ord. pris: 659:–

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

Alla dagar 7–22
Priser gäller v. 40. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Kanelbullens dag 

4 oktober

Kanelbullar
Schulstad. 90g. Butiksbakade.
Jfr pris 5:00/st.

Fransyska i bit
Scan. Egenstyckad. 
Jfr pris 89:90/kg. 

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

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

Vaniljyoghurt
Arla ko. 1 liter. Gäller ej ekologisk, 
laktosfri. Jfr pris 10:00/liter.

I delikatessen!

Rökt bog
Grygården. Sverige. 
Jfr pris 99:00/kg. 

Kycklingsalami
Tick tack. Tyskland. 
Jfr pris 159:00/kg. 5990

/kg

Minst
25%

rabatt

15:-
/kg

superklipp

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

20:-
4 för

8990
/kg 1590

/hg
990

/hg

Tommy W Johansson vad 
som hände med tjänsten som 
integrationssamordnare i 
Melleruds kommun, blev 
den överhuvudtaget tillsatt? 
Man frågade också om han 
delar bilden av att kommu-
nen varit osynlig i integra-
tionsarbetet på asylboendena 
och om inte – varför Tommy 
W Johansson har en annan 
bild än den som var allmänt 
rådande under ett event i 
Brunnsparken i Dals Rostock 
(eventet var ”Onsdagskväl-
lar i Parken som pågått i 
sommar). Den tredje frågan 
var om Tommy W Johansson 
anser att kommunstyrelsen 
bör intensifiera insatserna för 
etablering och i så fall hur?

Hävdar att ansvar tagits
Tommy W Johansson hade 
svarat på interpellationen i 
ett brev där han skriver att 
Melleruds kommun tagit sin 
del av samhällets ansvar för 
integrationen. Han menar att 
förvaltningarna trots hård 
belastning under den mest 
intensiva tiden 2015-2016 

lyckades utföra sina uppdrag 
och åtaganden på ett bra sätt, 
att skolan gjort ett jättejobb 
och att boendena är Migra-
tionsverkets ansvar.

– Vi hade inte kraft att ägna 
oss åt det arbete ni talar om. 
Om personen som tillsattes 
som integrationssamordnare 
skött sitt jobb vet jag inte, 
sade Tommy W Johansson.

I sitt brev skriver Johans-
son att det ”i februari 2015 
tillsattes en integrationssam-
ordnare, men personen slu-
tade på hösten samma år. En 
nyrekrytering påbörjades 
och tjänsten är enligt chefen 
för arbetsmarknadsenheten 
tillsatt”.

– Vi har tagit vårt ansvar. 
När det gäller det arbete som 
återstår är vi helt överens, det 
finns mer att göra – helt klart. 
Vi ska se till att de som får 
jobb stannar kvar, sade 
Tommy W Johansson.

Tony Johansson replike-
rade att man förväntar sig 
mer av praktiskt arbete från 
kommunens sida. Han sade 
att interpellationssvaret var 

Interpellationssvar väckte frågor på KF
På kommunfullmäktige
mötet onsdagen den 27 
september antogs detalj
plan för Vita Sannar – Örn
udden och Miljöpartiet 
fick svar på sin interpella
tion angående tillsättan
det av integrationssam
ordnartjänsten och andra 
integrationsfrågor. 
Första ärendet, som gällde 
antagande av detaljplanen 

med planändringar för Vita 
Sannar och Örnudden, bi-
fölls av samtliga ledamöter 
ock klubbades. 

Planen avser ändring av 
egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark med ökning av 
tillåten byggnadshöjd, tak-
vinkel byggnadsarea, med 
mera. 

Planen syftar till att detalj-
planlägga delar av fastighe-
terna Bråna 1:46, 1:71 och 
4:1 för att kunna exploatera 
nya fastigheter för helårsbo-
ende. Även 19 andra fastig-
heter omfattas av planen. 
Planen ger möjlighet till att 
fritidsboenden omvandlas 
till helårsboenden.

Frågor i interpellationen
Livliga replikskiften och 
stundtals ilska blev det i 
ärendet som gällde svar från 
kommunstyrelsen ordföran-
de Tommy W Johansson (S) 
på interpellation ställd av 
Miljöpartiet.

Tony Johansson (MP) läste 
från talarstolen upp interpel-
lationen i vilken han frågade 

klart och tydligt, men skapar 
följdfrågor, till exempel om 
integrationssamordnarens 
uppgifter blev ogjorda. Han 
tackade trots det för svaret.

Nånannanism?
Anette Levin (L) berättade 
att även Liberalerna var på 
plats i Brunnsparken och fick 
till sig att personalen på bo-
endet på Kroppefjäll inte var 
nöjda med kommunen. De 
berättade att de till exempel 
inte fick några svar på mejl.

– Frågan är om kommunen 
ansträngt sig tillräckligt. Nå-
nannanismen råder här. Det 
är lättare att skylla på Arbets-
förmedlingen och Migra-
tionsverket, men kommunen 
kan visst ta egna initiativ. 
Kommunen har fått mycket 
pengar, sade Anette Levin.

Tommy W Johansson sva-
rade att kommunen har 40 
miljoner kvar att använda för 
integrationsarbetet. Johans-
son tyckte att det han uppfat-
tade som kritik mot skolan 
var skamligt och sade att 
kommunen visst har kontakt 
och dialog med företagen.

– Man kan alltid göra saker 
bättre, sade Tommy W Jo-
hansson.

– Det är bra att MP väcker 
frågor. Vi är flera som varit i 
Brunnsparken under ons-
dagskvällarna i sommar. Det 
vi gör för att få människor att 
stanna här är viktigt och nöd-
vändigt, tyckte Michael 
Melby (S).

Borde gjort mer
– Vi behöver stänga tudel-
ningen. Vi borde ha gjort 
mer. Nu går vi framåt. Vi ska 
se till att de inte flyttar till 
Trollhättan. Vi behöver dem. 
Detta är ett bra avstamp, 
försökte Lars-Gunnar Lars-
son (C) avrunda diskussio-
nen.

Det lyckades nästan.
– Vi har försökt hålla oss 

till ansvarsfördelningen, 
sade Tommy W Johansson.

–  Låt oss blicka framåt, 
svarade Tony Johansson.

Andra ärenden klubbades 
igenom i snabb följd. Det 
handlade om årsredovisning 
i Dalslandskommunernas 
kommunalförbund, DVVJ, 
avsägningar av uppdrag och 
kompletteringsval i deras 
kölvatten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Önskar lokal 
polisledning

I måndags träffade kom
munalråd från Mellerud, 
Bengtsfors, Ed och Åmål 
den regionala polisled
ningen och diskuterade 
möjligheterna för att ska
pa ett nytt polisområde 
med lokal ledning.
Idag tillhör dessa dalslands-
kommuner området Östra 
Fyrbodal där poliserna utgår 
från Trollhättan. Något som 
givit dalslänningar en känsla 
av att komma i andra hand 
vilket i sin tur skapar otrygg-
het. Detta vill kommunalrå-
den ändra på.

Under mötet i Åmål disku-
terade de sina önskemål med 
Gunilla Gevreus, polisområ-
deschef och regionpolische-
fen Klas Friberg.

Man diskuterade också 
polisens närvaro i Dalsland i 
allmänhet och betydelsen av 
att poliser som kan området 
rekryteras. Den lokala kän-
nedomen är viktig.

Ett uppföljande möte kom-
mer att hållas inom en snar 
framtid.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lars Örström och Lars-Åke Ringström, polisinspektörer från Väners-
borg, när de tidigare i år åkte runt med det mobila poliskontoret. Ar-
kivbild.




