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Träolja av högsta kvalitet.
Vattenavvisande och lätta att underhålla
Ger ett glansfritt resultat och framhäver 
träets egen färg. Åtgång ca 5-10 kvm/liter.
Rek. ca pris 339:-

BECKERS
Träolja 2,7 liter

159:-

 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 21.

Prisbomb!

5:-/st
Brie

President, 125 g, jfr-pris 40,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 21

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Ägg 12-pack
Garant Eko, ekologiska, från frigående höns 
inomhus, stl M/L, jfr-pris 2,08/st.

Svensk fläskytterfilé
Nybergs deli, Sverige, färsk, i bit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 21 

5995
 

/kg

Högrevsburgare
Garant, Sverige, färska, 300 g, 
jfr-pris 99,83/kg. 

2995
 

/st

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

599
 

/hg

89:-
för Bonuskunder

/st

Laxfilé i bit
Falkenberg, Salmo salar, odlad i Norge, färsk, i 
tråg, 400 g, jfr-pris 222,50/kg.

25:-
för Bonuskunder

/st

Från  
frigående 

höns 
inomhus

Igår togs första spadtaget för bygget av ett köpcentra på Västerråda i Mellerud. Köpcentrat på 11 000 kvadratmeter, varav  3 000 kvadratmeter blir en Coop-butik, ska stå klart i oktober 2019. Fr.v: Fredrik Fast, driftschef 
på Coop, Ulf Palm, Melleruds Handel, Tommy W Johansson, kommunalråd i Mellerud, Anders Ericsson, distriktschef Skanska och Ronny Johansson, styrelserepresentant Coop. Foto: Susanne Emanuelsson.
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Första spadtaget på Västerråda
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Vårens sista Mat & Musik 26 maj 
OBLOMOV  ”som ett Simon & Garfunkel för 2000-talet” 

UPPERUD 9:9

0707 498779
www.upperud.se

Förboka biljett 300kr /// endast inträde 100kr
Köket öppnar kl 18 /// Bandet går på kl 20:30 

Vägbeskrivning: Från Färdshuset Facklan, Bäckefors: Kör väg 
166 2,9 km mot Mellerud, skyltat från vägen. Från Mellerud: 
Kör väg 166, 19,2 km mot Bäckefors, skyltat från vägen.

Traditionell växtmarknad  
vid Bäcke Sockenstuga (Bäckefors)

Lördag 26 maj kl. 11:00-14:00
Ett utmärkt tillfälle för Dig som vill fynda växter, trädgårds-
möbler, hembakt, mjöl, honung samt mycket annat.
Vi får besök av följande försäljare:
Assarebyns Mjöl
Mabäckers Smide
Hjärtebo Gård
Blommor 4 you
Ivetas Hembakta
Farmartjänst
Rosenrummet
Gerdseruds Alltjänst
Rekoring Dalsland
Rose & Johan Magnusson  
– känd från Öppen Trädgård

Johnny Nilsson 
 – känd från Öppen Trädgård
Marianne Karlsson  
– känd från Öppen Trädgård
Ragnhilds Trädgård
Peder Carlsson 
– jakt,fiske och bruksknivar
Ingvar Hesselroth – Grillbord
Erikstads Trädgårdskonst
Kåre Karlsson – Trädgårdsmöbler

Samt många lokala utställare
Axels Chark kommer att hålla öppet under växtmarknaden.
Kaffeservering med hembakt och lotteri. Fotoutställning av Lilian 
Oscarsson. Växter emottages tacksamt till Sockenstugans egen 
försäljning. Kontant betalning !

Välkomna önskar Bäcke Sockenstugeförening i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan samt Dalslands Sparbank.

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 7.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 24/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 12.000:- - 60 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Vi ses på 
vårruset!

VÄNERSBORG

Årsmöte
DalNet ekonomiska förening

Torsdag 24/5 kl. 18.00 i Grinstads församlingshem 
www.dalnet.nu

Årsmöte
Tisdag 29 maj kl 18:00

Brandstationen
Sedvanliga  

årsmöteshandlingar
Välkomna!       Styrelsen

Remiss angående förslag till 
gemensam avfallsplan för de 
fyra Dalslandskommunerna 

Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda och Mellerud 

Ni inbjuds härmed tillfälle att yttra er över bifogad 
ovan angivna avfallsplan med tillhörande bilagor. 
Yttrande ska vara kommunen tillhanda senast 31 
maj 2018. 
Yttrandet kan sändas digitalt till e-postadress 
samhallsbyggnad@mellerud.se. Vill ni ha hjälp  
besök Medborgarkontoret eller Melleruds bibliotek.

Upplysning 
För att kunna handlägga ärendet så enkelt, snabbt och 
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (se 7 
§ förvaltningslagen) är det viktigt att Ni i egenskap av 
remissinstans lämnar ert yttrande i ärendet så snabbt som 
möjligt. Det innebär att vi kommer att vara restriktiva med 
att meddela förlängd svarstid. 

www.mellerud.se

Använd 

länken

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

23 maj – 30 maj 2018
Heliga trefaldighetens dag
”Gud – Fader, Son och Ande”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Fre 17.30 Vardagsgudstjänst i Korshamnen. Avslutning 
  barn och familj (vid regn i Grinstads försam-
  lingshem) Pär-Åke Henriksson.
Sön 11.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka i samverkan med 
  Bolstads hembygdsförening. Bolstad kyrkokör. 
  Pär-Åke Henriksson.
Ons 30/5 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Fre 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus. Avslutning 
  barn och familj, Margareta Olsson.
Sön 11.00  Gudstjänst i Järns kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 30/5 19.00 Musik i försommarkväll med ”Ägglikören”, 
  Margareta Olsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00 Sång och musik på Skållerudshemmet, 
  Kerstin Öqvist.
Sön 11.00 Högmässa, Kjell Härenstam. Fika i kyrkstugan 
  efter högmässan.
Ons 30/5 14.00 Öppet café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist. Sista för terminen.

 ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00  Vardagsgudstjänst i Brunnsparken. Avslutning 
  barn och familj. Barnkören medverkar. Daniel 
  Westin (vid regn i Stakelunds församlingshem).
Tor 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen. Sista gången för våren.
Sön 9.30  Mässa i Dalskog, Kjell Härenstam.
Ons 30/5 12.15 Andakt på Karolinen, Erica Staaf.

Församlingsresa till Präst- och diakonvigning i Karlstad 
domkyrka söndag 10/6 kl. 11.00. Bussen är kostnadsfri. 
Avresa från Kyrkans Hus kl. 8.45. Buss tillbaka från Karlstad 
ca 16.00. Medtag kaffekorg, lunch ingår inte, men kan ev. 
samordnas. Anmälan till pastorsexpeditionen senast 5/6. 
Begränsat antal platser.

Följ med Nordalskretsen på vandring i

Blomsterprakten i  
Svankilas naturreservat  

Tisdag 29 maj kl 18:00
Vi går på ”stigarna” inne i reservatet och njuter av blomster- 

            prakten ute på hällarna. Samling: Parkeringen vid 
Naturreservatet. Ta med kaffekorgen. 

              Mer info: www.nordal.naturskyddsforeningen.se

HEMBYGDSDAG
i Bolstads Prästgård med

Spelmän & Dansare
på Dal .

Välkommen! till
Gunnars Bygdemuseum

Servering.
Söndag 27 maj 12.30

Gudstjänst i Bolstads Kyrka 1100

Bolstads Hembygdsförening

Besök på  

Prästgården i  

Bolstad och  

Gunnars Museum

Måndag 28/5 kl. 18.15 

 
Rotary
Mellerud

Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

i Mellerud

   Nomineringar  
            till Västra Götalands regionens styrelse 

och nämnder skall vara valberedningen  
tillhanda senast 31 maj på

Socialdemokraterna, Storgatan 19, 464 31 Mellerud

VÄXTMARKNAD
KANALMUSEET HÅVERUD

Lördag 26 maj kl. 10.00- 16.00
Köp – sälj dina växter och trädgårdsprylar
50 kr/plats. Ta med eget bord, ingen föranmälan.

Skålleruds Hembygdsförening i samarbete med

SUPERLOPPIS
I ARENA VÄNERSBORG

26 - 27 Maj  •  Kl 10 - 15

Boka bord - Sälj dina prylar!

www.superloppis.com
För mer info ring: 0705-730 630

STOR AUKTION
I ARENA VÄNERSBORG

Söndag 27 Maj  •  Kl 12

Kombinera loppis och auktion!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Mellerud fredag 9-17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Vi har allt för 

morsdag

FISKBILEN

Havets 
delikatesser

hittar du hos oss!
Välkomna!

Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisd. 11-18 Torget
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget 
Mellerud  fred. 10-18 Torget
Bengtsfors lörd. 9-13 Tingshustorget

Torskfilé

99:- 
Nykokta 

havskräftor

179:- 

helt kg 

12.90/hg

21:-/hg

helt kg 

Fikasugen?

070-322 59 62

Öppettider 
Lördag 11-16
Söndag 11-16

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

Lördag 26 maj kl. 10-15
Sunnanå hamn

Visnings- och demodag

Varmt välkomna!

Provkörning och 

erbjudanden från

leverantörer 

på plats

Tel. 0530-130 30 • www.west-bike.se

Grillen 
är tänd!

Landsbygden har mycket att erbjuda. 
En attraktiv boendemiljö, närhet till 
naturen och företagande som hela 
landet behöver. 

Samtidigt saknas inte problem. Runt 
om i landet fi nns orter där industrin 
eller bruket lagt ner och lämnat efter 
sig arbetslöshet, stängda butiker och 
avfolkning. 

För Centerpartiet är en av de vikti-
gaste uppgifterna i svensk politik att 
minska klyvningen och binda samman 
Sverige. Vi måste vända oro och ned-
gång till hopp och framtidstro. 

Landsbygden behöver mer frihet, inte 
mer pålagor. Det behöver bli enklare 
att bygga och bo, men också att driva 
företag som kan växa och skapa jobb. 
Då får vi en livskraftig och blomstrande 
landsbygd.

För landsbygden framåt!

låt inte sveriGe KlYvAs 
– låt hela landet leva

Bli medlem
och påverka

*swisha 150 kr till 
nr 123 421 85 33

skriv personnummer 
och e-post

centerpartiet.se
/blimedlem

fo
to

 K
at

e 
G

ab
or

Växtmarknad  vid Bäcke Sockenstuga

På lördag är det dags för den ti-
onde växtmarknaden vid Bäcke 
Sockenstuga. Foto: Privat.

På lördag 26 maj är det 
dags för den traditionella 
populära växtmarknaden 
vid Bäcke Sockenstuga. 
I år arrangeras den för 
tionde året.
Älskar du att påta i trädgår-
den, odla och plantera eller 
kanske inhandla trädgårds-
möbler i gammaldags stil, 
grillbord, trädgårdskonst, 
jakt- och bruksknivar,  mjöl, 

För stora 
och små
På lördag 26 maj är det 
dags för cykelloppet Lax-
rullen i vackra Laxarby.
Det är åttonde året som Lax-
arby byalag anordnar denna
cykelupplevelse för stora 
och små. Cykelturen är cirka 
tre mil, start och mål är vid 
Bergevi idrottsplats, sju kilo-
meter utanför Bengtsfors 
mot Åmål. Starten är öppen 
i en och en halv timma.

salvor, honung, hembakt och 
mycket annat? Då är detta 
något för dig.

Intresset för trädgård 
blomstrar och marknaden 
slår besöksrekord varje år. I 
fjol kom uppskattningsvis 
cirka 1 300 besökare och 
man räknar med att slå rekor-
det i år igen.

Många lägger ner mycket 
pengar på växter och odling, 
här kan du få många växter 
till en billig peng. De flesta 
trädgårdsamatörer är samla-
re. Många sysslar med upp-
dragning av ovanliga växter 
från frö och andra sticker (tar 
sticklingar). Man hittar ofta 
växter som sällan finns i det 
vanliga sortimentet.  Man 
skapar nya vänner och kon-
takter, tips och idéer utbytes 
vid stånden.

Växtmarknaden är till för 
alla som vill skänka, sälja 
och köpa växter – ja allt som 
har med trädgård att göra och 
ekologiskt odlande.

 I år medverkar REKO-
ring Dalsland som kommer 
att ha utlämning på växt-
marknaden. REKO-Ring 
Dalsland är en facebook-
grupp som startade 2017 där 
konsumenterna har möjlig-
het att handla direkt av pro-
ducenterna utan mellanhän-
der. Beställningar görs i 
facebookgruppen och sedan 
sker utlämning på i förväg 
bestämda tider och platser. 

En fantastisk möjlighet att 
handla riktigt bra mat.  

Samarbete finns med Ax-
els Chark som kommer att ha 
öppet under växtmarknaden.

Kaffeservering med hem-
bakt , lotteri  och en fotout-
ställning av Lilian Oscars-
son.

Frändefors • Tel. 0521- 401 92 • rappetappen.se

Skeppshultscyklar
hos oss

Alla modeller även elcyklar
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 22 Måndag 28/5: Pannbiffar med lök, hemlagat 
potatismos, amerikanska grönsaker och 
lingonsylt. 
Dessert: Konserverad frukt. 
Tisdag 29/5: Ananasgratinerad kassler med 
potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 30/5: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 31/5: Vitkålssoppa med frikadeller. 
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 1/6: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 2/6: Kokt fisk med äggsås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 3/6: Dillkött med potatis och 
skivade morötter.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 21
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker.

Senior
Måndag Pannbiff med lök* och 
hemlagat potatismos, majs och 
lingonsylt.
Alt: Vegetarisk burgare.

Tisdag Pastagratäng med grönsaker, 
skivade morötter.
Alt: Hirsbiff med dressing.

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

Torsdag Italiensk fiskgratäng** 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong. 

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Kanalyrans båda korteger
En påminnelse om Kana-
lyrans två korteger, barn-
kortegen på fredagen och 
den stora kortegen på 
lördagen.
Lördagskortegen kommer 
som vanligt att gå från brand-
stationen till Torget via Stor-
gatan. I år kommer kortegen 
att avgå kl 10.30, med sam-
ling för deltagarna en kvart 
innan. Och enligt traditionen 
går Vänersborgs Stadsmu-
sikkår i spetsen och precis 
som förra året kommer vi 
dessutom ha med drillflick-
orna, eller ska vi skriva drill-
kvinnorna.

En del av kortegen som vi 
gärna ser utökad är förening-
arnas medverkan. Vi kom-
mer att dela ut fem priser till 
de bästa och roligaste fören-
ingsbidragen. Totalt fördelar 
vi 6 000 kr, med 2 500 kr som 
förstapris. Så låt fantasin 
flöda. Visa upp er i era fören-
ingsdräkter, gör något längs 
vägen som anknyter till er 
verksamhet, eller gör något 
helt annat. Det enda kravet är 
att ni har en banderoll eller 
en skylt som talar om vilken 
förening ni representerar.

Det behövs ingen föran-
mälan och det finns ingen 
begränsning på hur många 
bidrag en förening kan ha 
med. Det kan vara flera lag 
eller sektioner som ställer 
upp var för sig, och, ja, en och 
samma förening kan vinna 
flera priser.

Ni övriga som ställer upp, 
tänk på att det är jubileumsår. 
Gör gärna något som ankny-
ter till 1968 eller åren därom-
kring. Gör något själv eller 
var del av en grupp. Vi har tre 
pokaler att dela ut till de tre 

Familjen Skoogh; Mathias och Therese med barnen Torres och Matheo 
vann första pris i barnkortegen 2017.

I fjol var det Friskis&Svettis  som segrade i lördagens kortege.

Sinnrika teckningar i färg
Just nu ställer konstnären 
Katarina Aneer ut teck-
ningar i färg i Melleruds 
biblioteks konstrum.
Katarina bor i Fengersfors 
och är verksam på Not Quite. 
Hon tecknar med färgpennor 
och ”fineliners”, bygger upp 
sina bilder långsamt.

– Jag är inspirerad av min 
pappas foton från 50-talet, 
han fotograferade allt, men 
mest natur och familj, berät-
tar hon.

Uppvuxen på småländska 
höglandet är hon även inspi-
rerad av John Bauer. Som 
sexåring såg hon en utställ-
ning med hans målningar och 
glömmer dem aldrig.

– Jag gör också bilder av 
hus som betytt något för mig, 
som min mormors gamla hus 
till exempel, säger Katarina .

Katarina Aneer hänger bilder till utställningen i bibliotekets konstrum.  
Utställningen pågår till den 8 juni.

Hon gick en grundläg-
gande konstutbildning på 
80-talet, har haft en rad olika 
yrken och målade hos en 
ikonmålare i Stockholm i 14 
år, vilket syns i hennes teck-
ningar. 

Katarina Aneer hänger sig 
åt detaljer i sina bilder och 

interaktionen mellan figu-
rerna, ofta djur, väcker nyfi-
kenhet. 

14 verk visas i konstrum-
mer, fram till 8 juni. Alla 
bilder är till salu, både origi-
nal och tryck.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Oblomov till Upperud

Göteborgsbandet Oblomov gästar Upperud 9:9 på lördag.

På lördag 26 maj är det 
vårens sista Mat & Musik 
på Upperud 9:9. Oblomov 
står på scenen denna för-
sommarkväll.
Oblomov kan liknas som ett 
Simon and Garfunkel för 
2000-talet med spår av Tom 

Petty, Jayhawks eller Jackson 
Browne. Detta göteborgsband 
spelar egen musik som låter 
melodisk och melankolisk 
americana, blues och country.

Bandet bildades 2013 i Gö-
teborg och har släppt tre full-
längdsalbum. Tre av fyra 

Hembygdsdag i Bolstad

Årets hembygdsdag i Bolstad äger rum i och i anslutning till Bolstads 
Prästgård.

Det arrangeras hembygds-
dag i Bolstad på Mors Dag, 
den 27 maj.
Efter fjolårets succéarrange-
mang i Grinstads skola har 
Bolstads Hembygdsförening 
i år valt att arrangera 2018 års 
hembygdsdag i och kring 
Bolstads Prästgård.

Hembygdsdagen äger rum 
efter samråd med Bolstads 
församling, som firar guds-
tjänst med deltagande av 
Bolstads kyrkokör. Efter 
gudstjänsten uppträder Spel-
män & Dansare  på Dal med 
folkdanser, givetvis i folk-
dräkter.

Gunnars bygdemuseum 
håller öppet hela dagen och 
välkomnar alla att se de sam-
lingar av unika föremål från 
svunna tider som Gunnar 
Josefsson skapade under 
decenniers samlande, och 
som sedan 2009 visas i den 
ena flygelbyggnaden vid 
prästgården. I den andra fly-
gelbyggnaden visas bland 
annat den hästdragna likvag-
nen från Grinstad som beva-
rats i Bolstads Hembygds-
förenings samlingar.

Medlemmar i Bolstads 

Gunnars bygdemuseum visar de samlingar av idag unika föremål som 
skapades av Gunnar Josefsson i Grinstad.

bästa inslagen. Inte heller ni 
behöver föranmäla er.

Barnkortegen
Barnkortegen avgår kl 14.00 
från Österrådaplan. Samling 
i närheten av Pressbyrån en 
stund innan. Årets tema är 
det sena 1960-talet, och det 
närmast oändliga möjlighe-
ter. Ni kan anknyta till någon 
av de TV-serier som var po-
pulära då, som Pippi Lång-
strump och High Chaparall. 
Eller någon film, som Djung-
elboken, eller något med 
rymden. Den första mån-
landningen var ju 1969.

Det sena 1960-talet var 
också tiden för Flower Po-
wer och hippies. Det var då 
flickor började spela fotboll 
på allvar, och 1967 fick vi 
högertrafik i Sverige.

Som vanligt delar vi ut 
presentkort till de bäst ut-
klädda. Dessa och Daniel & 
Yankho som uppträder efter 
prisutdelning sponsras av 
Dalslands Sparbank. Repre-
sentanter för banken kom-
mer också att vara med och 
utse pristagarna.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Hembygdsförening sköter 
serveringen till alla gäster.

medlemmar var tidigare med i 
altcountrybandet Hanif som 
hann med att släppa några 
kritikerrosade plattor och vara 
förband till Robert Plant. 

Sångaren Andreas Magnus-
son bildade därefter numera 
avsomnade Pinto som hade 
några P3-hits, bland annat 
Anna Järvinen-duetten ”Iron 
and Rust”. Med Oblomov är 
ansatsen lite mer lågmäld med 
melodier och stämsång i 
centrum. 

Medlemmar: Andreas Mag-
nusson: sång, gitarr och key-
boards. Pelle Hedeblom: bas. 
James Kinn: gitarr. Ismael 
Cardozo Lopez: trummor och 
sång.

Upplägget är en Mat & 
Musik-kväll där man kan för-
boka sin biljett och en tvårät-
ters middag serveras. Den som 
inte vill äta betalar bara inträde. 



MELLERUDS NYHETER 5ONSDAG 23 MAJ 2018

BJÖRNEBOL ERIKSTAD
 0530-512 50

 AXIMA.SE

SERVICE 
ANDERS SUNDIN

FÖRSÄLJNING 
ALBIN LARSSON

99:-
Hortensia Ord. pris 149:-

Mors d
ag 

på sö
ndag!

Sommarblommor 
i ampel Välj bland flera 
sorter.Ord. pris 149:-

99:-3990
 6-pack 

Sommarblommor
Välj bland flera sorter.
Ord. pris 4990 MEDLEMSVARA

Lev livet lite grönare
Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16

Pris avser växt om inget annat anges.  www.blomsterlandet.se

99:-
Småblommig ros 
Ord. pris 149:-
Max 4 st per hushåll

Förlängda öppettider v.21 

lör 10-17 och sön 10-16

0530-125 40

På grund av  
Nationaldagen 6 juni

kommer tidningen
delas ut 

torsdag 7 juni och 
fredag 8 juni

Tjuvjakt i Mellerud
Den 16 maj på förmid-
dagen blev det tumult i 
sportbutiken vid torget 
när två maskerade män 
kom  in och stal kläder.
Butikens ägare Stefan Mar-
tinsson befann sig på lagret, 
i butiken stod en prao-elev 
och en personal när en mas-
kerad kille kom in och bör-
jade skrika och klappa i 
händerna. Medan han förde 
väsen kom en annan kille in, 
även han maskerad, och rev 
åt sig kläder för 17  000 kro-
nor. Personalen i butiken 
blev mycket uppskrämd.

Stefan berättar att han  

hörde tumultet och sprang ut 
i butiken. De båda killarna 
försvann ut och runt hörnet 
bort mot Kyrkan hus på Ka-
pellgatan. Stefan sprang efter 
och flykten fortsatte förbi 
pizzerian och ner i backen 
mot P.D Lundgrens park. Där 
kom Stefan ikapp rånarna 
som då slängde ifrån sig klä-
derna och fortsatte springa. 

Stefan samlade ihop klä-
derna och sprang tillbaks till 
butiken. Han tog bilen och 
körde för att leta efter de båda 
killarna. han upptäckte dem 
utanför Närhälsan på Norra 
Kungsgatan. Han körde ner 
till polisstationen, men då 

Ägaren Stefan Martinsson lyckades springa ifatt tjuvarna som stal sport-
kläder i hans butik för 17 000 kronor. 

var polispatrullen redan på 
väg. Tjuvarna greps av poli-
sen som tog deras uppgifter 
för att sedan släppa dem på 
fri fot. Killarna är 16 och 17 
år gamla.

– Ingenting hände och det 
tycker jag är upprörande, 
säger Stefan Martinsson.

Två vittnen till händelsen 
ingrep också. En man som 
befann sig utanför butiken 
såg när tjuvarna kom ut med 
kläderna och han sprang efter 
och skrek för att påkalla upp-
märksamhet. Han blev om-
sprungen av Stefan. Ett annat 
vittne, en kvinna i en bil såg 
det hela och körde efter tju-
varna, larmade polisen och 
berättade var de var.

Enligt Monica Lindberg, 
polischef i Mellerud, rubri-
ceras brottet som stöld, då 
tjuvarna inte använt vapen 
eller hotat någon människa. 
Eftersom de inte är myndiga 
kommer de att tas till polisen 
för förhör så snart en offent-
lig försvarare har möjlighet 
att närvara.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Äntligen byggstart på Västerråda
Igår förmiddag togs det 
första spadtaget i byg-
gandet av ett köpcentra 
på Västerråda. Represen-
tanter för Coop, Melleruds 
Handel, kommunen och 
entreprenörer fanns på 
plats.
Fredrik Fast är driftschef på 
Coop i Dalsland och mer än 

Kommunchef Sophia Vikström, Eva Pärsson (M), Daniel Jensen (KD), Peter Ljungdahl (C) och Marianne 
Sand-Wallin (S).

Johan Lindblom är projektchef på 
Skanska och jobbar med byggpro-
jektet på Västerråda.

nöjd att bygget av köpcentrat 
äntligen startar.

– Vi kommer att bygga en 
butik här på 3 000 kvadrat-
meter, som är något helt 
outstanding. Vi bygger en 
stor modern butik med fokus  
på färskvaror, med manuell 
chark, fisk och delikatesser, 
säger han och tipsar den ny-
fikne om att se på den ny-
byggda coopbutiken i Troll-
hättan, som den kommer 
butiken här i Mellerud att se 
ut. 

20 nya medarbetare
– Vi kommer att rekrytera 20 
medarbetare förutom de som 
redan finns på Coop i Mel-
lerud idag. Läget här är per-
fekt. Jag har etablerat flera 
butiker med framgång de 
senaste åren och denna i Mel-
lerud kommer att bli ännu en.

Eva Pärsson (M) var en de 
politiker som var på plats när 
första spadtaget togs.

– Underbart att det äntli-
gen händer, tycker hon.

Daniel Jensen (KD) har 
bara ett ord som beskriver 
hans känsla.

– Äntligen!
Även Tommy Johansson 

och Marianne Sand-Wallin 
(S) och Peter Ljungdahl (C) 
uttryckte samma lättnad och 
glädje över att väntan äntli-
gen är över.

Stark etableringsort
Ulf Palm, representant för 
Melleruds Handel, förklarar 
att spadtaget tas just denna 
vecka för att entreprenörsav-
talet nu är på plats och tiden 
passade för aktörernas ka-
lendrar. Hela bygget av köp-
centrat, en investering på 

närmare 200 miljoner kro-
nor, kommer att stå klart i 
oktober nästa år. 

Den enda hyresgäst som 
hittills är klar är Coop men 
man förväntat sig fler när 
bygget nu kommer igång.

– Vi tror på etableringen 
här. Närheten till Melleruds 
centrum och till E45 är opti-
mal. Vårt samarbete med 
Coop har också stor bety-
delse. Det är landets mest 
framgångsrika förening och 
en långsiktig aktör. Och så är 
ju Mellerud en stark handels-
stad, säger Ulf Palm.

Varför det tagit så lång tid 
förklarar Ulf Palm med att 
många projekt och aktivite-
ter slåss om begränsad tid 
och att man jobbat med att 
hitta rätt profil och storlek på 
centret. Det har tagit tid att 
sondera intresset bland po-
tentiella aktörer och att ta 
fram ett bra förfrågningsun-
derlag.

Entreprenörer
Det är Skanska som har tota-
lentreprenaden för bygget i 
samarbete med flera under-
entreprenörer. Först ut är 

Oscarssons Mark och Entre-
prenad, Mellerud.

– Vi kommer att jobba med 
två arbetslag till en början 
och dra om den stora VA-
ledningen som ligger under 
tomten. Sedan ska det schak-
tas och terasseras för grunden 
till köpcentrat, säger Chris-
tian Nielsen, ägare och vd.

Efter semestern ska funda-
mentet gjutas och sedan rull-
lar bygget på, berättar Johan 
Lindblom, projektchef på 
Skanska.

Text: Karin Åström 
Foto: Susanne Emanuelsson
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V  edakslä rå

Per "Pelle" 
Johansson 
* 19 januari 1932

har lämnat oss
i oändlig sorg och saknad 

Mellerud 25 april 2018 

EIVOR 
Barn med familjer 

Barnbarn med familjer 
Barnbarnsbarn 

Din kärlek lever i oss 
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Vårt varma tack för
deltagandet i sorgen efter

vår kära Mamma

Eva-Lies Eriksson

Tack för att ni var med oss
vid högtiden i kyrkan, för
musiken, blommorna och

minnesgåvorna till
Hjärnfonden.

Allt blev till ett ljust minne
för oss.

Mikael och Linda

Ann och Martin

med familjer

Vårt varma TACK
till alla Er som på olika 
sätt hedrat minnet av 
Wendel Erikson
i samband med hans  

bortgång och begravning
MARGIT

Barnen med familjer

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Siv Tobiasson

UPPVAKTNING
Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis Noel på 8-årsdagen.
Önskar Leon, mamma, pappa, 

farmor, farfar, mormor & 
morfar

Grattis lille goe Gustav Tel-
lander i Lilla Edet som den 
19 maj fyllde 1 år. 

Vi som grattar är mamma, 
pappa, Loke, Lemmy, Vidar, 

mormor, morbror, mostrar och 
kusiner

Vill fira coola killen Herman 
Karlsson, Åsensbruk som 
den 24 maj fyller 6 år. 

Många grattiskramar från 
mamma, pappa, Jack, farmor, 

mormor, morbror, mostrar och 
kusiner

Stora grattiskramar till våra 
barnbarn Ellen, som fyllde 3 
år den 21 maj och Almer som 
fyller 5 år den 31 maj. Ni är 
som strålande stjärnor som 
förgyller livet för oss alla! 
Goa, härliga och underbara 
barn! 

Bamsekramar från mormor  
Marianne och morfar Stig-Arne

Grattis vår ljuvliga Elli på 
din 7-årsdag i morgon den 24 
maj.

Kramar från Love, mamma  
och pappa

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Lörd 18 Gudstj. Salebols 
bygdegård. Sönd 11 Pingst-
gudstj. Tommy Pettersson 
m.fl. Tisd 14.30 Andakter 
Bergs o. Fagerlidshemmet. 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons

Veckans 
ros...

...till Röda Korset, Skålleruds
kretsen som gjorde att vår
festen kunde bli av på Skål
lerudshemmet.

Personalen på  
Skållerudshemmet

SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 19.30 LifeLine, avslut-
ning, samling på Sörgården. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
Daniel L. ”Hjärtats sång”. 
Tisd 17.30 Trä & Plugg på 
Sörgården.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe. Tisd 18 Fram-
tidsgrupp Rörvik.

Brålanda: Fred 14.30 Natt-
vardsgudstj. på servicehu-
set Anette J. Carlson. Lörd 
9-10.30 Kvinnofrukost för 
kvinnor i alla åldrar. Enkel 
frukost, en stund av vilsam 
gemenskap och med tid för 
eftertanke. Tema: Längtan, 
förväntan och växt! Sönd 11 
Gudstj. med nattv. Anette J. 
Carlson. Ssk och kyrkkaffe. 
Kyrkbil 308 70. 
Timmervik: Sönd 19 Sång-
gudstj. Anette J Carlson. 
Sång: Annika Larsson. Kaf-
fe och tårta. Kyrkbil 321 18.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karl-Erik Andersson. Som 
inledning på akten spelade 
Anders Fredriksson ”Panis 
Angelicus” av C. Franck 
varefter Jenny Andersson 
sjöng ”Där rosor aldrig dör” 
av J. Osborn/J. C. Miller. 
Akten förrättades av Stig-
Arne Jacobsson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
201, 251 samt 190. Jenny 

sjöng ”I din himmel” av S. 
Aldén och som avslutnings-
musik spelades ”Amazing 
grace”. Vid kistan togs av-
skedet av sönerna med famil-
jer, släkt och vänner. Till 
minnet av Karl-Erik var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna in till minnesstund i 
Kyrkans Hus. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll med nattv. 
Sigward K. Servering. 
Frändefors: Onsd 19 En-
treprenörskap i utvecklings-
länder. Per-Olof Edström 
tidigare mångårig missionär 
kommer och berättar om 
Devents arbete i bl.a. Ke-
nya. Kaffe o. andakt. Sönd 
10 Gudstj. med nattv. Anna 
Forsebo, sång. Lennart 

Staaf. Kyrktaxi. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Ralph 
Liljegren. Torsd 14 Gemen-
skapsträff på Ringhem. Lilla 
bandet med Johan Pettersen.

I samrealskolan i Åmål 
bildades den 13 mars 1918 
både Dalslands Hem-
bygdsförbund och den lo-
kala hembygdsföreningen 
i Åmål. 
De första månaderna hade 
föreningarna en gemensam 
styrelse ledd av Axel Härne-
lius, läroverkslärare från 
Åmål.

Värt att notera är att två 
kvinnor ingick i den första 
gemensamma styrelsen. 
Hedvig Nordling blev skatt-
mästare och Emma Beckman 
sekreterare. Emma var en 
känd profil i Åmål med bland 
annat stort engagemang för 
kvinnlig rösträtt. Hon låg 
också bakom tillkomsten av 
Örnäsgården, Emmaboda 
kallad.

Under våren bildades 
snabbt föreningar i Bäcke-
fors och Mellerud och en 
sommarfest hölls 29-30 juni 
i Örnäsparken i Åmål. Den 
inleddes med en parad från 
Arbetareföreningen till fest-
platsen.

En separat styrelse för för-
bundet valdes i samband med 
festen. 1923 blev dåvarande 
landshövdingen Axel von 
Sneidern ordförande i för-
bundet. På hans initiativ 
slogs 1925 Hembygdsför-
bundet samman med Dals-
lands Fornminnesförening, 
grundad redan 1874. Då blev 
namnet Dalslands Fornmin-
nes- och Hembygdsförening, 
det namn som fortfarande 
gäller.

Stämma på Stadshotellet
Efter 100 år arrangerades 
lördagen den 21 april förbun-
dets stämma på Stadshotellet 

i Åmål. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och 
ett enklare 100-årsfirande 
ägnades det också åt en an-
nan jubilar, Åmåls stad 375 
år.

Ombud från 20 hembygds-
föreningar deltog på stäm-
man. Förutom Melleruds 
kommun så uppvaktades 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund av Åmåls 
kommun, Vuxenskolan, 
Västergötlands Hembygds-
förbund, Sveriges Hem-
bygdsförbund och Västarvet.

Ordförande Gerhard Jans-
son berättade om Åmåls 
historia och Monika Åhlund, 
sekreterare i förbundet, be-
rättade om tillkomsten av  
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund.

Efter stämman var det vis-
ning av järnvägsutställning-
en i före detta. BJ:s huvud-
kontor.

Styrelsen: Ordförande: 
Gerhard Jansson, Åmål. 1:e 
vice ordförande: Clas-Göran 
Qvil, Dals Långed. 2:e vice 
ordförande: Håkan Bürge-
meister, Fengersfors. Sekre-
terare: Monika Åhlund, 
Steneby. Kassör, adjungerad: 
Bo Andersson, Mellerud.

Övriga styrelseledamöter: 
Gudrun Rydberg, Lilla Edet, 
Marianne Larsson, Brålanda, 
Thorleif Johansson, Stigen, 
Solveig Johansson, Högsäter 
och Sonja Pettersson, Bol-
stad

Suppleanter: Kjell-Åke 
Andersson, Ärtemark, Torg-
ny Arvidsson, Håbol, The-
rese Karlsson, Torrskog och 
Monica Johansson, Dals 
Rostock.

Text och foto: Bo Andersson

Ordförande Gerhard Jansson och Tommy Johansson som uppvaktade 
med present från Melleruds kommun.

Stämma för 
en 100-åring

Måla fågelholkar
I fjol sommar målade barn 
och vuxna mellan 70-80 få-
gelholkar på Dalsland Cen-
ter. Dessa har satts upp i 
skogen vid ”Dansbanepar-
ken” mitt emot stora parke-
ringen i Håverud. Projektet 
var ett samarbete mellan 
Skålleruds Sockens byalag 
och Melleruds kommun.

Nu har det beställts ytterli-
gare 100 fågelholkar, varav 
35 ska till Åsens fritids där 
barnen får måla dem. Resten 
kommer att målas i sommar 
av besökare på Dalsland 
Center. Dessa holkar kom-
mer att sättas upp längs 
”Lilla Spåret”.
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55-års jubileum av realexamen firades
Den 22 maj 1963 var vi två 
klasser som sprang ut på 
skolgården från Melleruds 
Samrealskola. 
Där möttes vi av nära och 
kära, som hängde blommor 
och blader runt våra halsar 
och vissa förärades även med 
plakat. 

Vi blev körda runt i Mel-
lerud på lastbilsflak och 
kände oss så betydelsefulla. 
Detta var verkligen vår dag.

Vi hade studerat tillsam-
mans i fyra år och hade ingen 
aning om vad livet hade att 
erbjuda. Men självklart hade 
vi massor av drömmar. 

Nu den 19 maj 2018, fem-
tiofem år efter vår realexa-
men,  hade vi en jubi-
leumsträff på Sunnanå 
Restaurang & Konferens. 
Det startade med mingel och 
utdelning av namnbrickor, 
vilket det fanns behov av då 
55 år sätter sina spår. Festen 
fortsatte med en trerätters 
middag och mycket prat, 
skratt och ”kommer du 
ihåg”!  

En del av oss bodde i Mel-
lerud, men de flesta bodde i 
områden utanför. Vi hade då 

olika sätt att ta oss till skolan 
på. Antingen gick man, cyk-
lade, åkte lokalbuss, åkte tåg 
eller rälsbuss eller som elev-
erna,  som bodde i Dals-
Grinstad, Bolstad, Erikstad, 
Ör eller Brålanda, som blev 
upphämtade av taxibussar –  
det vill säga volkswagenbus-
sar som en del av oss kallade  
”kakburkar”. Dessa så kall-
lade ”kakburkar” stannade 
på skolgården och släppte av 
eleverna.

Tiden denna eftermiddag 
och kväll gick alltför fort och 
vi hann inte samtala med alla 
och fick inte svar på hur livet 
efter examen utvecklat sig.

Men tack vare ett tryckeri 
i Mellerud fick vi hjälp med 
att trycka upp en jubileums-
folder där var och en av del-
tagarna bidrog med sin livs-
berättelse över dessa 55 år.  
Foldern delades ut vid träf-
fens slut och studerades med 
intresse efteråt.

Vi var alla väldigt eniga 
och det uttalades många 
gånger under festen : Oj vad 
fort tiden har gått!   

Eva-Lena Krave, initiativ- 
tagare till klassträffen 

Fr.v: Elisabeth (Nolander) Ejdertoft, Anita (Broms) Persson, Irene (Andersson) Eriksson, Eva-Lena Krave, Kent-Olov Andersson, Gun (Andersson) 
Olsfelt, Bengt Larsson, Gunvor Aronsson, Birgitta (Larsdotter) Gelang, Ulla (Olsson) Mangberg, Kurt-Göran (Andersson) Enander, Eivy (Jakobsson) 
Enström, Gunilla (Svensson) Thorsén, Gertrud (Larsson) Björklund, Christina (Nilsson) Jansson, Monica Albertsson, Gun-Britt (Crona) Crona-
Larsson, Nils Karlsson, Elisabeth Wedlin, Kerstin Svensson, Sören (Magnusson) Jägmarker, Inger (Andersson) Forsell, Jan-Åke Uggla, Jan-Erik 
Andreasson, Lars Gustavsson, Bengt Bengtsson. Foto: Karin Åström.

Uppskattad vårfest på Skållerudshemmet

Maria Martinsson välkomnade alla till en trevlig kväll på Skållerudshem-
met i Åsensbruk.

Ett 30-tal boende var närvarande och njöt av ett mysigt evenemang i trevlig sällskap, med bra mat och musikunderhållning.

Vårfin och uppklädd var Karin Kjörling (101 år) som välkomnade våren 
tillsammans med ett 30-tal kamrater. 

T.h: Bengt-Göran, själv musiker och nyss inflyttad, i samspråk med Ma-
rianne och Hans, som varit gifta i 55 år. 

Fredagen 18 maj bjöds samtliga boende på Skålleruds
hemmet i Åsensbruk in till årets vårfest i samlingslo
kalen. 
Härlig musik framfördes av 
Gubes och alla kunde inmun-
diga god mat och njuta av 
trevligt sällskap i en vackert 
dukat lokal.

Kvällen inleddes med tal 
av Maria Martinsson, som 
tillsammans med sina kolle-
gor från Röda Korset i Skål-
lerudskretsen och aktiv hjälp 
av personalen, ordnade årets 
vårfest. Ett 30-tal glada per-
soner deltog och blev bjudna 
på en uppfriskande väl-
komstdrink bestående av 
mousserande vin med hal-
lon.

Som förrätt serverades 
laxsnittar som följdes av 
potatisgratäng och kassler 
och avslutningsvis bjöds det 
på kaffe, tårta och likör till 
efterrätt.

Uppskattad och viktig
– Det var första festen på 
Skållerudshemmet för i år, 
men Röda Korset kommer 
antagligen att ordna grill-, 
nobel- och oktoberfest lite 
längre fram under året, berät-
tade Maria Martinsson.

– Vi ska försöka med regel-
bundna evenemang, för det 
uppskattas och det är viktigt, 
fortsätter hon.

För kvällens underhåll-
ning stod duon Gubes (Gun-
nar Gustavsson och Bertil 
Sandberg), de framförde 
många välkända gamla låtar  
som uppskattades av många.

Tanja Mueller
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Vernissage med sommarfest i Upperud

Mats Theselius fanns på 
plats, tyvärr var Tova Mo-
zard sjuk och kunde inte 
närvara, men hennes bilder 
talade för sig och väckte 
många funderingar hos besö-
karna. Det är bilder som på-
verkar betraktaren och ställer 
frågor. Något ensligt, tragiskt 
och förlorat berättas i hennes 
mystiska bilder som väckt 
uppmärksamhet världen 
över.

Mats Theselius ställer ut 
ett helt gäng av sina fåtöljer, 
bland andra den mycket 
kända älgskinnsfåtöljen, cy-
linderformad i järnplåt och 

älgskinn som blev starten på 
hans långa framgångsrika 
karriär.

En stor inspirationskälla 
för Theselius är musiken och 
ett trumset har inspirerat 
honom till fåtöljerna Star och 
Birdland. 

Föräldrarnas konstnärskap 
och en barnbok är andra ex-
empel på inspirationskällor. 
En gobeläng gjord av Astrid 
Theselius, med titeln Näck-
en, hänger på bottersta väg-
gen i stora hallen. I galleriet 
finns verk av fadern Pär An-
dersson.

Här finns också foton från 

Möbelformgivaren Mats Theselius t.v och Jörgen Svensson, chef för 
Dalslands konstmuseum i Upperud.

Fåtöljer som konstverk, fåtöljen Koko&Bosse, med broderier av Tree of Life, Indien och motiv av tecknaren och barnboksförfattaren Lisen Adbåge.
Ett unikt exemplar.

Foton av Tova Mozard visas i nedre hallen. Hon vann nyss Hasselblads stora fotobokpris 2018.
David Urwitz uppträdde på sommarfesten på Upperud 9:9 efter vernis-
sagen.

Pengar till både föreningar och projekt
I fredags delade Dalslands 
Sparbank ut pengar till 
föreningar som sökt stöd 
för olika projekt.
Sofia Falkman, marknadsas-
sistent på Dalslands Spar-
bank och kontorschefen 
Marcus Johansson hade du-
kat upp smörgåsar, kaffe och 
kakor när representanter från 
tio föreningar tog plats i ban-
kens konferensrum.

I år hade 800 000 kronor 
avsatts för att förverkliga 
idéer och projekt i Dalslands 
Sparbanks område.

– Kreativitet och idéer 
finns i Dalsland, ingen tve-
kan om det, sade Sofia Falk-
man om alla ansökningar 
som kommit in.

I år delades 7 500 kronor 
ut till Ånimskogs bygde-
gårdsförening som vill an-
ordna aktiviteter som kostar 
lite pengar, till exempel 
bjuda in en teatergrupp, fa-
miljedagar och musikkväl-
lar.

Pengar som ska bidra till att förverkliga projekt och idéer delades ut på Dalslands Sparbank i fredags. Tio 
olika föreningar och projekt var mottagare.

Göran Rigemo fick 
10 000 kronor till sitt bok-
projekt om Dalslands kanal. 
Han har lagt ner 300-400 
timmars arbete på att skriva 

boken som handlar om män-
niskorna som arbetat runt 
kanalen och som idag är i 
stort sett bortglömda.

– Boken heter ”Vattnet 

som gav arbete och välstånd” 
och handlar om människorna 
och deras villkor, berättade 
Rigemo. 

Kulturrepubliken Dals-

land får 10 000 kronor för att 
kunna fortsätta genomföra 
sina musikvandringar utmed 
Pilgrimsleden.

Melleruds Handbolls-
klubb, en nystartad förening 
med 100 aktiva medlemmar,    
fick 10 000 kronor för att 
kunna skicka medlemmar på 
handbollsskola i Forshaga.

– Ett underbart läger med 
motiverade instruktörer som 
vi vill ska vara kostnadsfritt 
så att alla kan vara med, sade 
tränaren Petra Gull.

Motorgården fick 10 000 
för att bygga en handikapp-
ramp på baksidan av klubb-
huset på Västerråda och 
rusta upp toaletterna. Här 
huserar cirka 600 medlem-
mar i tre klubbar.

Örs bygdegårdsförening 
fick 10 000 för att köpa en 
projektor och en ljudanlägg-
ning efter att man nu fått fiber 
i bygdegården.

Åsebro IF fick 12 500 
kronor för sin flickfotbolls-

satsning. Flickorna ska få ett 
eget omklädningsrum, vilket 
pojkarna redan har.

Kroppefjälls Vandrare 
fick 20 000 kronor för att 
kunna renovera Karoliner-
stugans vedbod som även 
fungerar som reservrum för 
övernattande gäster.

Melleruds Ridklubb fick 
20 000 kronor för att kunna 
köpa in en ny häst till verk-
samheten.

Skålleruds sockens bya-
lag fick 50 000 kronor för att 
bygga en lekplats i Håverud, 
mellan kanalmuséets gavel 
och den stora parkeringen.

Pengarna delas ut mot nå-
gon form av underlag, till 
exempel en faktura.

– Ni eldsjälar gör bygden 
levande. Ni är inspirerande, 
avslutade Sofia Falkman och 
Marcus Johansson utdel-
ningen på Dalslands Spar-
bank.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Pingstaftons eftermiddag var det vernissage för som-
marens utställningar på Dalslands konstmuseum. 
Möbelformgivaren Mats Theselius och fotografen/fil-
maren Tova Mozard visas i övre respektive undre hallen.

ett av Mats Theslius gestalt-
ningsuppdrag 2018, en fast-
ighet på Bältgatan 5 i Stock-
holm.

– Jag rekommenderar alla 
att syssla med färg, det 
väcker sinnet, sade Mats 
Theselius, apropå några färg-
starka målningar  han hade 
med sig till Upperud.

Besökarna fick gott om tid 
att prata med formgivaren 
Theselius och njuta av för-
friskningar innan  det var 
dags att bege sig till Upperud 
9:9, där det var sommarfest 
med anledning av vernissa-
gen. 

Ingen mindre än  låtskriva-
ren och musikern David Ur-
witz uppträdde och det blev 
en magisk kväll vid Uppe-
rudshöljen, igen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Firade med familjefest
I torsdags kväll var det 
familjefest på förskolan 
Lunden i Mellerud när 
Förskolans dag firades.
Solen sken och barnen 
hade tidigare på dagen gått 
”Baklängesmarschen” runt 
skolgården för att uppmärk-
samma att barn ska sitta bak-
länges i bilen för säkerhetens 
skull. Marschen arrangeras 
av ett försäkringsbolag och 
efter marschen fick varje barn 
en säkerhetsväst.

På tidiga kvällen när barn 
och föräldrar samlades på 
skolgården sprang barnen 
Bamseloppet. Varje år 
springer över 70 000 försko-

lebarn detta lopp som syftar 
på att främja lusten och gläd-
jen att röra på sig.

Efter loppet fick alla med-
aljer, en färgglad flaska såp-
bubblor och en låtsaspeng att 
köpa glass för. Kön till den 
provisoriska glasskiosken 
växte sig snabbt lång och 
snart virvlade såpbubblorna 
i luften över förtjusta barn.

Erica Strand, förskolechef 
i Mellerud, välkomnade alla 
närvarande till festligheter-
na, tillsammans med försko-
lans pedagoger.

Hon framhåller att tidiga 
insatser för barnens utveck-
ling betyder allt. 

–  Här lägger man en vär-
degrund för resten av livet, 
förskolan, med engagerade 
och nyfikna pedagoger som 
har intresse av att utvecklas, 
är så viktig säger Erica.

Förskolan har funnits se-
dan 1836 och i år är det 100 
år sedan förskolepersonal 
engagerade sig fackligt och 
tidningen Förskolan gavs ut 
för första gången. Redan då 
var ledorden för förskolan 
sång, fri lek och samarbetet 
med hemmen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Melvin, snart fyra år, upptäckte glädjen med såpbubblor.

Förskolechef Erica Strand i samspråk med två mammor.

Trähästar på skolgården
Nordalsskolan 5A har byggt 
och målat hästar till skolgår-
den.  Detta har vi gjort till-
sammans under två veckors 
tid med hjälp av Christer 
Högberg, ”Knös”, vår vakt-
mästare. Det har varit kul och 
vi hoppas att barnen kommer 
att gilla hästarna. 

Hästarna är tillverkade av 
återanvända kabeltrummor. 

Tillsammans hjälptes vi åt att 
måla konturerna till hästhu-
vudena  och ”Knös” sågade 
ut dem och monterade på 
hästarna. Klassen hjälptes åt 
att måla och Ella Johansson 
Kask skötte all detaljmål-
ning. Sadlarna är skänkta av 
Marika från Frändefors. 

Foto: Paulina Murberger

Här målar eleverna de blivande trähästarna.Två stycken fina trähästar pryder nu skolgården på Nordalsskolan.

Snart är det val. Och på val-
natten kan vi förhoppnings-
vis dra ett djupt andetag av 
lättnad. En dålig mandatpe-
riod går mot sitt slut och en 
historiskt svag statsminister 
med sin regering kommer att 
avgå. Likaså hoppas vi på ett 
skifte i Melleruds kommun. 
I valet 2018 kommer värde-
ringar att stå i fokus och 
Moderaternas värderingar 
står intakta. En mandatperiod 
som denna ska det svenska 
folket aldrig behöva uppleva 
igen. När vissa Allianspartier 
vacklar i sina värderingar 
och inte längre heller kan ses 
som en garant för motstånd 
till Socialdemokraterna, var-
ken på kommunal eller riks-
nivå, kan du som röstar på 
Moderaterna kunna känna 
dig trygg med att vi aldrig 
kommer att lägga oss platt 
för socialism.

Eftersom att vi är på top-
pen av en brinnande högkon-
junktur, går Sveriges eko-
nomi just nu som tåget. 
Detta tycker dock Socialde-
mokraterna är deras egen 
förtjänst. Både på riksnivå 
och här i Mellerud slår sig 
Socialdemokraterna stolta 
för bröstet med att de har 
’’vänt underskott till över-
skott’’. Vi vill dock konsta-
tera att, Sverige går bra 
TROTS att det är Socialde-
mokrater som styr, i såväl 
Mellerud som Sverige i stort. 

Mellerud och övriga Sve-
rige har också stora problem 
och utmaningar. Socialde-
mokraternas lösning på det är 
alltid att höja skatter. Under 
denna mandatperiod har vi 
sett dem höja skatter med 60  

miljarder och vad är resulta-
tet av detta? Jo, betydligt 
större otrygghet, fördubbla-
de vårdköer, och fallande 
resultat i skolan!

Om höjda skatter hade 
varit lösningen på proble-
men, hade vi alltså inte haft 
några problem kvar överhu-
vudtaget.

I vårt Mellerud ska inte 
hårt arbetande människor 
straffas med högre skatt, för 
att betala för människor i 
bidragsberoende. 

I vårt Mellerud ska flitiga 
elever mötas av en trygg 
kunskapsskola, där de ska 
ges bästa möjliga förutsätt-
ningar för ett framtida arbets-
liv.

I vårt Mellerud ska invå-
narna inte känna otrygghet, 
eller känna sig tvungna att 
titta sig över axeln när man 
är ute och går på kvällen.

Att rätta till allt som gått 
fel kommer inte att gå över 
en natt. Men vi har starka 
värderingar och konkreta 
förslag för hur vi ska komma 
dit.

En röst på Moderaterna, är 
en röst för förändring. Vi vill 
se ett Mellerud som håller 
ihop. Ett Mellerud som präg-
las av trygghet, frihet och 
kunskap.

Vi vill se ett Mellerud där 
alla ska ha samma rättighe-
ter, skyldigheter och möjlig-
heter. 

Lika för alla.
Ludwig Mossberg, ordförande 

Melleruds Moderata  
ungdomsförbund

Harald Ericson, ordförande 
Moderaterna i Mellerud

Efterlängtad 
förändring

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna!  
Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta 
texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.
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Visningskupa invigd i Åsnebyn

Ett 30-tal besökare kom till invigningen av den nya visningskupan i Åsnebyn.

Onsdagen den 16 maj hade 
Melleruds Biodlare invig-
ning av sin visningskupa 
för biodling på Åsnebyns 
kulturreservatet. Invig-
ningen gjordes av MBO:s 
ordförande Stig Granath. 
Ett 30-tal besökare kom 
för att se den nya visnings-
kupan. Efter invigningen 
grillades det korv.
Melleruds Biodlare hyr se
dan ett år tillbaka Hushåll
ningssällskapets kulturreser
vat på Åsnebyn, söder om 
Mellerud. Föreningen bedri
ver här sina träffar och kurser 
samt är även med vid olika 
andra aktiveter som bedrivs 
på gården. Man har nu byggt 
ihop en visningskupa för 
allmänhetens beskådan men 
också andra aktiviteter med
verkar vi i, till exempel 
Kanalyran. 

Det görs också resor till 
andra biodlare för att utbyta 
tips och erfarenhet och man 
får då en fin sammanhållning 
i föreningen. En biodlare blir 

Föreningens medlemmar märker att biodlingen är på uppgång.

Köravslutning  
hos Gun-Britt

Söndagen den 13 maj i 
flödande solsken hade 
PRO-kören avslutning av 
vårsäsongen hemma hos 
körledaren Gun-Britt.
Under våren har kören be
sökt Fagerlidshemmets två 
avdelningar samt Skålleruds
hemmet i Åsensbruk där vi 
bjudit på både vårsånger som 
andra medryckande melodi
er. 

GunBritt Gustafsson och 
Per Blomberg bjöd på en 
rundvandring i det de skapat 
i skogen runt sitt hus samt en 
utställning i den renoverade 

ladugården där Per visade 
förnämliga tavlor som han 
målat. Alla som inte varit där 
bör besöka ”Solgläntans Ma
giska Trädgård” som verkli
gen är det som den döpts till. 

Ett mycket tråkigt besked 
nådde oss några dagar efter 
avslutningen, vår egen emi
nenta dragspelare Thorsten 
Hagström (som var med den 
13 maj) har gått bort, det 
kommer att bli mycket tomt 
när han inte längre är med 
oss.

PRO-kören

Trevlig samvaro ute i trädgården.

Vårfest på Dalsland Center

HRF Mellerud anordnade välbesökt vårfest på Dalsland Center.

Den 3 maj hade HRF i Mel-
lerud vårfest på Dalsland 
Center. Inbjudan hade 
skickats till samtliga 

medlemmar och cirka 80 
personer hade hörsam-
mat densamma.  
Vi serverades Brasseriets 

goda laxsmörgås. Under ti
den smörgåsarna avnjöts 
såldes  lotter med fina vinster. 
Vi hade möjlighet att se ut

Vill öka säkerheten 
för tågresenärer

Lill Kristoffersson och 
gruppledaren Tony Jo-
hansson, Miljöpartiet de 
Gröna, har lämnat in en 
motion till kommunfull-
mäktige om att öka säker-
heten för tågresenärer på 
stationsområdet.
Deras förslag är att kommun
fullmäktige uppdrar till kom
munstyrelsen att noggrant 
undersöka de möjligheter 
som finns att med hjälp av 
Trafikverket åtgärda och på 
bästa sätt eliminera säker
hetsrisken inom stationsom
rådet.

Bakgrunden är enligt Kri
stoffersson och Johansson att 
vi i Mellerud har ett fint re
secentrum med ett renoverat 
stationshus och ett trevligt 
kafé. Det finns dock en all
varlig riskfaktor som inte har 
åtgärdats.

När resenärerna ska gå på 
tågen passerar de ett järn

vägsspår som endast är mar
kerat med grindar. Spåret 
används för både gods och 
persontrafik. Övergången är 
livsfarlig att passera för den 
som inte är uppmärksam och 
många är de faktorer som kan 
leda uppmärksamheten åt fel 
hål.

Endast en varningsskylt på 
grinden markerar faran. De 
resande söker av naturliga 
skäl efter de mötande perso
nerna när de anländer istället 
för att observera grindmär
ket.

”Som ett utmärkt exempel 
på en bättre lösning kan näm
nas Öxnereds station där 
både bommar och signaler 
varnar för annalkande tåg. 
Tåget är det bästa transport
medlet ur miljösynpunkt 
men på och avstigningar bör 
vara förknippade med största 
säkerhet för passagerarna”.

ställningen om Dalslands 
kanal. 

Efter lottdragningen i Ka
landersalen berättade Göran 
Rigemo om ”Vattnet som 
skapade arbete och välstånd” 
som just handlade om män
niskorna runt  Dalslands ka
nal och akvedukten.

Ordförande Inger Anders
son berättade bland annat om 
slingkollen, vilket innebär att 
HRF tillsammans med be
rörda ansvariga kontrollerar 
samtliga teleslingor i kom
munens offentliga lokaler. 

Efter en trevlig kväll gick 
vi ut i den vackra vårkvällen.

För HRF Mellerud  
Gun Bonde och  

Britt-Marie Johansson

aldrig fullärd, trots lång erfa
renhet. Alla vi odlare har 
egna metoder. 

På uppgång
– Biodlingen är på uppgång 
och det märker vi i Melleruds 
Biodlare som på senare år har 
ökat medlemsantalet samt 
det stora intresset för våra 
kurser i biodling, säger ord
förande Stig Granath. 

Vidare kan man se att an

talet kvinnor ökar mest och 
det syns på styrelsen där det 
är fyra kvinnor och tre män 
som ingår. Idag har fören
ingen runt 50 medlemmar.

Under några onsdagar i 
sommar kommer medlem
mar att vara på plats för vis
ning och informerar då besö
karna om biodling.

Det är roligt att många 
ungdomar ser binas viktiga 
roll i vår natur, men även alla 

insekter har stor betydelse 
och där ser föreningen att 
kulturreservatet är en bra 
plats eftersom platsen är lätt 
att komma till, ett lugnt 
ställe för både djur och 
människor. 

För att bina skall överleva 
hänger mycket på hur årsti
derna ser ut, i år till exempel 
har vi inte haft någon riktig 
vår. På bara några dagar har 
det formligen exploderat i 
naturen, allt är i full blom och 
då skall våra bin samla in 
både nektar och pollen. Vin
tern är minst lika viktig. Det 
gäller att tillsätta ny mat i 
kupan efter säsongen så de 
får tillbaka den mat vi stulit 
och hålla kupan varm. Under 
vintern håller den cirka åtta 
grader och sommaren cirka 
30 grader. Att handskas med 
bin har en jobbig, men lug
nade effekt.

Två visningskupor
Melleruds Biodlare har nu 
två visningskupor, en i Åsne
byn och sedan några år i 
Brunnsparken, Dals Ro
stock. Här kan man på nära 
håll se hur bina jobbar. 

Kuporna är byggda i en v
form för att bina inte skall 
störas under sin flygning in 
till flustret. Det kommer att 
sättas in två glasfönster på 
skyddsplankorna i Åsnebyn 
så att man lättare kan se när 
bina flyger in och ut i flustret. 
På baksidan av kupan finns 
lock där man lätt kan se hur 
den är uppbyggd. I Brunns
parken finns också en infor
mationstavla. I Åsnebyn tror 
vi att visningskupan kan bli 
ett bra komplement. Här 
finns många fina strövområ
den för hela familjen med en 
bra mångfald tack vare att 
gården drivs på gammalt vis.

Text och foto:  
Gunnar Landegren
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Tjejernas kväll på skjutbanan
Ett femtontal tjejer i alla 
åldrar samlades när Mel-
leruds Jaktvårdskrets bjöd 
in till en Jaqt-träff på skjut-
banan invid Sundserud.
Här kunde man gå en tipspro-
menad och därefter prova på 
skytte. Naturligtvis fanns 
också nygrillad korv och 
kaffe att avsluta kvällen med. 
Bland de tjejer/kvinnor/da-
mer som kom fanns varie-
rande erfarenheter av skytte 
och jakt.

För Johanna Magnusson 
och Matilda Sundin från Fär-
gelanda, var detta den första 
rena damkvällen. Båda har 
jägarexamen sedan tidigare 
och är med på jakt några 
gånger om året. 

– När man har små barn, så 
kan det ibland vara svårt att 
få till det, speciellt som alla i 
familjen jagar. Nu börjar 
dock barnen bli så pass stora 
så de kan följa med så smått, 
de var med på bockjakten i 
höstas, säger Johanna.   

Alla fick testa att skjuta, 
både med salongsgevär och 
med hagelbössa. Att pricka 
målet med salongsgeväret 
kändes lättare för de flesta, än 
att pricka ”duvan” med ha-
gelbössan. 

Mats Håkansson, ordfö-
rande i föreningen, hjälpte 
alla tillrätta med salongsge-
väret och förklarade hur man 
skulle göra. Säkerheten är 
mycket viktig.

En gruppbild fick det bli avslutningsvis efter trevlig samvaro.

Pauline Isaksson i full koncentration med 22long.

Matilda Sundin med hagelbössan efter avslutad skjutning på lerduvor.

Fibernätet 
i Ör invigt

När Örs fiberförening 
hade årsmöte i söndags 
invigdes det färdigbyggda  
fibernätet officiellt.
Föreningens ordförande Åke 
Carlsson knöt ihop ett mar-
keringsband assisterad av 
ledamöterna Kristian Söder-
lund och Jan Edeblad. 

Det fulländade bygget av 
nätet firades av cirka 35 mö-
tesdeltagare och några mag-
numflaskor Pommac.

Fyra år har det tagit, från 
första mötet till ett färdigt 
fibernät. I ett och att halvt år 
fick föreningen vänta på be-
sked om stöd från Jordbruks-
verket. Men nu, efter 40 
styrelsemöten och ett idogt 
arbete  är allt klart. Fibern i 
Örs socken är på plats med 
över 300 anslutna fastighe-
ter.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Symbolisk invigning av det färdigbyggda Örs fibernät. Markeringsban-
det knyts ihop av ordförande Åke Carlsson, assisterad av ledamöterna 
Kristian Söderlund t.v och Jan Edeblad t.h.

Föreslår skyltar på vägar som 
trafikeras mycket av cyklister

Jesper Andersson, Mellerud, 
har lämnat in ett medborgar-
förslag om skyltar på de mest 
cykeltrafikerade vägarna för 
att påminna bilister att de 
behöver visa mer hänsyn för 
de oskyddade cyklisterna

Han berättar att han själv 
och flera med honom cyklar 
en hel del runt Mellerud och 
förvånas varje gång hur då-
ligt och oansvarigt många 
bilister kör.

Han har sett att Norrkö-
pings kommun har monterat 

upp skyltar för något år se-
dan. ”Tyvärr krävdes det en 
tragisk olycka för att få upp 
skyltarna så det vore bra att 
förekomma istället för att 
förekommas”, skriver han.

Medborgarförslaget är att 
montera upp skyltar liknande 
Norrköpings på de mest cy-
keltrafikerade vägarna för att 
påminna bilister att de behö-
ver samsas och visa mer 
hänsyn till de oskyddade 
cyklisterna.

Bild på en av Norrköpings kommuns skyltar. Foto: Privat.

Pristagare sambos

När det var bilutställning på Västerråda, arrangerad av Big Lake Crusiers 
den 5 maj, vann Thomas Helgesson och Sofie Lindlöf var sitt pris. Thomas 
Pontiac-57 Super Chief vann priset som finaste bil, Sofies Pontiac-57 
Safari (den gröna) vann priset som fräckaste bil. Thomas och Sofie är 
sambos  och bor i Frändefors. Foto: Privat.

Ny soptipp?

Ett område mellan Emballator och golfbanan har förvandlats till en sop-
tipp på ganska kort tid. Här ligger mängder med vitvaror med mera, 
prylar som absolut inte ska ligga ute i naturen. Foto: Privat.

Ögat ska styra pipan rätt
Hur man skulle stå, hur man 
skulle placera geväret och att 
osäkra var sådant som in-
struktören vid hagelbanan 
informerade om. Begreppet 
öga, mynning och mål gällde 
inte bara att förstå, utan 
också att utföra för att få till 
en träff. Här ville man inte ha 
någon vilda västern-skjut-
ning, utan lugnt, tryggt och 
säkert skulle det gå till.

För kvällen ansvarade An-
nika Fredriksson och Eva-
Lena Larsson, som båda in-
går i jaktvårdskretsens 
styrelse och båda ansvarar 
också för JAQT, ett kvinnligt 
nätverk inom Jägareförbun-
det som arbetar för att ge 
förbundets kvinnliga med-
lemmar erfarenhet, kunskap 
samt att lära känna andra 
kvinnor med jaktintresse.

Totalt finns det cirka tio 
procent kvinnliga medlem-
mar i Jägarförbundet. 

– Det är väldigt bra med 
kvinnlig drivkraft i fören-
ingen, liksom att det kommer 
in yngre med lite nya ideér. 
Tjejkvällarna försöker man 
anordna en gång per år, me-
nar Kjell-Arne Andersson. 

Kvällen avslutades med 
prisutdelning. Dessutom 
blev det omskjutning, för att 
kora slutlig skyttevinnare.  

Ing-Marie Norrman  
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Information från VA-enheten
Vi har följande på gång den närmaste tiden:
• Grävningarna på Gerdserud fortsätter fram till semestern.  
 Vi gräver för att byta ledningar för vatten och avlopp på 
 Gärdesgatan, Humlegatan och Solgatan.
• På Västeråda börjar vi gräva för att förnya VA-ledningarna 
 och förstärka upp dagvattnet norr om det kommande 
 köpcentrat.
• På Ängenäs börjar vi gräva efter semestern. Vi börjar lägga 
 ut ledning för vatten och avlopp inför bygget av det nya 
 äldreboendet.

Stort Kanaljubileum
Det har väl inte undgått någon att Dalslands Kanal fyller 150 
år i år. Kanalyrans 50-årsjubileum helgen 6-8 juli blir en del 
av detta firande.

Men det kommer mer. Fredag 31 augusti och lördag 1 sep-
tember blir det stort firande i Håverud. På fredagen firas det 
egentliga jubileet med högtidstal av Dick Harrison och musik 
med blåsorkester, säckpipskvartett, Skålleruds församlings-
kör, Zandra & Emil Ernebro samt West of Eden.

Samma kväll blir Dalslands Kanal vänkanal med Crinnan 
Canal i sydvästra Skottland. Därav säckpipsmusiken.

Lördag 1 september blir det något kallat Håverudskalaset. 
Då blir det allsång med barnen, workshop och föreställning 
med Cirkusexpressen, samt musik med Sjömila och Just Nu. 
De senare spelar Tomas Ledin-låtar.

Mellerudsmässa i höst
2008 hölls den första stora Mellerudsmässan. Sedan dess har 
den återkommit vartannat år.

Så i höst är det dags igen. 20-21 oktober äger mässan rum, 
och då kommer även den nya idrottshallen att användas.

I veckan går förhandsinformation ut till företag, organi-
sationer och föreningar. Den formella inbjudan kommer i 
mitten av augusti.

Men boka in helgen redan nu.

Kroppefjälls förskola ligger i 
en härlig miljö bara ett sten-
kast från Mörttjärn. Här finns 
två avdelningar för barn 
i åldern 1-2 år, och två för 
3-4-åringar. 

Femåringarna har sin av-
delning i en lokal vid Karoli-
nerskolan, ett sätt att skapa 

fler förskoleplatser för att 
möta kön. Totalt går det idag 
92 barn på de fem avdelning-
arna. För dem finns det 17 
anställda.

Men Kroppefjälls förskola kommer 
att ytterligare bidra till att minska 
kön. Personalen har sett att en av 
avdelningarna har så stora lokaler 
att den skulle kunna delas i två.

Valborg var kall och regnade bort. Utställningen om Dalslands kanal och 
Akvedukten i Dalslands center invigdes med mycket värme, pompa och 
ståt. En utställning om mod, visioner och kommunikation som jag hoppas 
ni kommer kunna ta er tid att besöka. 

Helt plötsligt exploderade sommaren framför oss. Det känns som våren 
aldrig riktigt hann att komma innan sommaren sprang före. Från nakna 
grenar på träden till skir grönska över en helg. 

Vecka 22 är en kampanjvecka över hela Sverige för hur vi kan vara förbe-
redda om krisen eller kriget kommer. Det är svårt att tänka på kris efter en 
helg som denna Kristi himmelsfärdshelg. Jag hör och ser vad som händer 
just nu i norra Sverige med översvämningar efter vår snörika vinter. Det 
finns områden med klass 3-varningar, vägar är avstängda och många har 
källaröversvämningar. Jag vet också att det har funnits oro för konsekven-
ser av värmebölja här i Mellerud. Jag minns förra sommaren när grund-
vattennivåerna i stora delar av Sverige var oroande låga. Flera kommuner 
fick ransonera dricksvattnet. Därför är det viktigt för oss att inte bara  
kommunen har kunskap och en viss förberedelse för eventuell kris. Du och 
jag behöver också vara förberedda. Ta därför del av det material som kom-
mer att skickas hem till dig under kampanjveckan!

Mellerud står aldrig stilla utan utvecklas 
hela tiden. Vi har fått en ny företagsetable-
ring, Seabird Data Service, till Håfreström 
Företagspark.  Ett nytt datacentrum som 
räknar med att kunna sysselsätta 13 till 14 
personer. Välkomna till Mellerud! Etable-
ringen har kommit till genom ett mycket bra samarbete mellan Håfreström 
företagspark, Position Väst och kommunen. Jag ser fram emot flera eta-
bleringar i framtiden i Åsensbruk och självklart i andra delar av Mellerud.

Vi alla går och väntar med vad som händer på Västeråda. Det har kommit 
stängsel och skylt så jag ser framemot en kommande stor byggarbetsplats 
och så småningom ett handelscentrum. Hos oss i kommunen pågår inten-
sivt arbete med att ta fram gångbro över E45 som ska knyta ihop handels-
platsen med centrum.  

Nu står sommaren här framför oss med långa dagar, ljusa nätter, festiva-
ler och massor av annat som hör sommaren till. Jag önskar er riktigt härliga 
sommarmånader!

Sophia Wikström, kommunchef

”Vad skulle du göra om din 
vardag vändes upp och 
ner?” Det är huvudbudska-
pet i årets Krisberedskaps-
veckan. Hur klarar du dig 
utan värme eller el under 
några dagar? Har du livs-
medel på lager om du inte 
kan komma till affären, el-
ler affären inte fått leveran-
ser? Har du kontanter så du 
kan betala om betalkort och 
bankomater inte fungerar?

Om en samhällskris inträffar kom-
mer insatserna i första hand att an-
vändas till dem som är i störst behov 
av hjälp. De flesta av oss kommer 
att behöva klara oss själva en peri-
od. Då är det viktigt att tänka på hur 
du ska ordna vatten, mat och värme, 
samt att kunna ta del av information 
från myndigheter och medier.

28 maj – 3 juni är det Krisbe-
redskapsveckan, en årlig kampanj. 
Syftet är att öka kunskapen om hur 
människor påverkas av och kan för-
bereda sig för samhällskriser och 
höjd beredskap och ytterst krig. Nytt 
för årets kampanj är begreppen höjd 
beredskap och civilt försvar. Detta 
beror på det ändrade säkerhetspoli-
tiska läget i världen.

Kroppefjälls förskola

Lina Bazerbaski och Mahmoud Al-
sahli är två av dem som deltar. De 
har båda sin praktikplats på Skålle-
rudshemmet i Åsensbruk. Lina har 
varit där sedan i september, Mah-
moud sedan i april.

Både Lina och Mahmoud kom-
mer från Syrien och båda har varit 
i Sverige i snart tre år. I hemlandet 
studerade Lina till advokat. Här 
läser hon medicin parallellt med 
svenska. Hon hade hunnit med tre 
år på universitet innan flykten till 
Sverige. Mahmoud har arbetat som 
målare och på restaurang i Syrien. 
Nu har han målet att utbilda sig till 
undersköterska.

På Skållerudshemmet har de var 
sin handledare och de följer hand-
ledarens schema, Det innebär att 
det blir både kvälls- och helgarbete. 
Undantaget är onsdagar då de läser 
SFI på Arbetsmarknadsenheten.

Mer än bara språk
Handledarna blir mer än bara 
yrkeshandledare. Via arbetet övar 

sig Lina och Mahmoud på svenska. 
De kommer i daglig kontakt med 
vårt vardagsspråk, lär sig nya ord 
och får öva att prata. 

Men mycket av praktiken hand-
lar om kultur. Hur fungerar det på 
en svenska arbetsplats? Det finns 
också stora skillnader i kroppsspråk 
mellan den kultur Lina och Mah-
moud kommer ifrån och Sverige. 
Gester betyder olika saker i olika 
länder, hur man hälsar på varandra 
skiljer sig, ögonkontakt likaså. 

Praktiken är också ett sätt att 
känna på yrket, att få underlag för 
om man vill fortsätta inom det eller 
söka andra vägar. Det blir dessutom 
en väg att få svenska vänner. 

Handledarna Annika och Maria är 
nöjda med sina praktikanter. När vi 
träffas allihop märks det tydligt att 
det finns en positiv kontakt mellan 
dem och praktikanterna, och de är 
ganska samstämmiga om nyttan 
med den här typen av insatser. 

KrisberedskapsveckanIntegration genom arbete

Fakta
Totalt deltar just nu 18 personer i projektet. De är lika fördelade mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och vård/omsorg.
Första gruppen om tio personer startade i juni respektive sep-
tember 2017. De har ett års praktikanställning. Den andra grup-
pen som startar i år har 31 december i år som slutdatum. 
Målet med projektet är att deltagarna ska bli anställningsbara.

Årets första nyckelpiga har dykt upp på förskolans gård. Linnea och barnen studerar den.

Det är en njutning att sitta i solen och äta kex med smör man själv har varit 
med att tillverka.

Med hjälp av en viss ombyggnad 
kommer man i höst att kunna öppna 
avdelningen Trollet för 2-4-åringar. 
Ytterligare 20 barn får då plats, och 
personalen utökas till 21.

Naturnära
En av förskolans fördelar är den 
stora tomten. På den del som ligger 
närmast förskolan har man bland 
annat sandlåda och lekredskap. Den 
bortre delen är omgiven av staket 
och är mer som en vanlig skog. Den 
går avdelningarna till vissa dagar. 
Staketet ger också möjlighet att ha 
flera avdelningar ute samtidigt, utan 
att de blandas.

Förskolläraren Linnea Bernhard 
har arbetat på Kroppefjälls förskola 
i drygt ett år. Hon berättar att hon 
valde att ta tjänst här mycket på 
grund av den fina utemiljön.

Eget smör
När jag besöker hennes avdelning 
Regnbågen arbetar man med temat 
”Djur och natur”. Inne sitter Annika 
Törnqvist med några barn som gör 
små kor av pappersrullar. Men de 
bryter strax upp och går ut till de an-
dra på ”skogsgården”. Där ska bar-
nen få pröva på att göra eget smör.

Linnea har tagit med sig en bun-

ke med en manuell visp hemifrån. 
Hon häller i grädde och sedan går 
bunken laget runt. Alla ska få hjälpa 
till att vispa. Då och då lyfter man 
på locket för att se hur grädden blir 

allt tjockare. Lagom till den sista i 
gruppen har fått vispa är det klart, 
eget smör. 

Lite salt, som man har sett på en 
film tidigare, och så tas ett paket 

kex fram. Alla får ett kex med en 
smörklick, och alla gör tummen upp 
när Linnea frågar hur det smakade. 

I Melleruds kommun kommer vi 
under veckan att lägga ut informa-
tion om de risker vi ser i Melleruds 
kommun, till exempel långvariga 
elavbrott, allvarliga trafikolyckor 
med lastbil med farligt gods, snö- 
kaos eller omfattande influensa- 
epidemier med stor spridning.

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har tagit fram 
en del informationsmaterial kring 
beredskap. En del av det kommer vi 

att lägga ut på kommunens hemsida 
och Facebooksida.

MSB:s broschyr ”Om krisen eller 
kriget kommer” delas under veckan 
ut till alla hushåll. Här finns viktig 
information om hur man förbereder 
sig för en kris, och hur man klarar 
av den. 

Spar broschyren så att den finns 
tillhands när den behövs. Det finns 
även fördjupande information på nä-
tet, www.dinsäkerhet.se. 

Kommunens säkerhetssamordnare 
Anna Granlund säger att kampanjen 
passar väl in i det arbete vi bedriver 
i Melleruds kommun. Tidigare har vi 
bland annat genomfört kampanjen 
72 timmar, som handlar om att man 
ska kunna klara sig så länge utan ex-
tra hjälp. I dag pratar man ofta om 
att man ska kunna klara sig minst en 
vecka.

Kampanjen har en hashtag,  
#Krisberedskapsveckan.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Från vänster: Lina Bazerbaski, Annika Persson, handledare, Katarina Ågren, 
enhetschef, och Mahmoud Alsahli.

I Mellerud pågår ett projekt med arbetsintegrerad integra-
tion. Det innebär att nyanlända kombinerar sina studier av 
Svenska för invandrare (SFI) med praktik på en arbetsplats. 
Istället för studiestöd får de lön för det arbete de utför på 
arbetsplatsen.
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Information från VA-enheten
Vi har följande på gång den närmaste tiden:
• Grävningarna på Gerdserud fortsätter fram till semestern.  
 Vi gräver för att byta ledningar för vatten och avlopp på 
 Gärdesgatan, Humlegatan och Solgatan.
• På Västeråda börjar vi gräva för att förnya VA-ledningarna 
 och förstärka upp dagvattnet norr om det kommande 
 köpcentrat.
• På Ängenäs börjar vi gräva efter semestern. Vi börjar lägga 
 ut ledning för vatten och avlopp inför bygget av det nya 
 äldreboendet.

Stort Kanaljubileum
Det har väl inte undgått någon att Dalslands Kanal fyller 150 
år i år. Kanalyrans 50-årsjubileum helgen 6-8 juli blir en del 
av detta firande.

Men det kommer mer. Fredag 31 augusti och lördag 1 sep-
tember blir det stort firande i Håverud. På fredagen firas det 
egentliga jubileet med högtidstal av Dick Harrison och musik 
med blåsorkester, säckpipskvartett, Skålleruds församlings-
kör, Zandra & Emil Ernebro samt West of Eden.

Samma kväll blir Dalslands Kanal vänkanal med Crinnan 
Canal i sydvästra Skottland. Därav säckpipsmusiken.

Lördag 1 september blir det något kallat Håverudskalaset. 
Då blir det allsång med barnen, workshop och föreställning 
med Cirkusexpressen, samt musik med Sjömila och Just Nu. 
De senare spelar Tomas Ledin-låtar.

Mellerudsmässa i höst
2008 hölls den första stora Mellerudsmässan. Sedan dess har 
den återkommit vartannat år.

Så i höst är det dags igen. 20-21 oktober äger mässan rum, 
och då kommer även den nya idrottshallen att användas.

I veckan går förhandsinformation ut till företag, organi-
sationer och föreningar. Den formella inbjudan kommer i 
mitten av augusti.

Men boka in helgen redan nu.

Kroppefjälls förskola ligger i 
en härlig miljö bara ett sten-
kast från Mörttjärn. Här finns 
två avdelningar för barn 
i åldern 1-2 år, och två för 
3-4-åringar. 

Femåringarna har sin av-
delning i en lokal vid Karoli-
nerskolan, ett sätt att skapa 

fler förskoleplatser för att 
möta kön. Totalt går det idag 
92 barn på de fem avdelning-
arna. För dem finns det 17 
anställda.

Men Kroppefjälls förskola kommer 
att ytterligare bidra till att minska 
kön. Personalen har sett att en av 
avdelningarna har så stora lokaler 
att den skulle kunna delas i två.

Valborg var kall och regnade bort. Utställningen om Dalslands kanal och 
Akvedukten i Dalslands center invigdes med mycket värme, pompa och 
ståt. En utställning om mod, visioner och kommunikation som jag hoppas 
ni kommer kunna ta er tid att besöka. 

Helt plötsligt exploderade sommaren framför oss. Det känns som våren 
aldrig riktigt hann att komma innan sommaren sprang före. Från nakna 
grenar på träden till skir grönska över en helg. 

Vecka 22 är en kampanjvecka över hela Sverige för hur vi kan vara förbe-
redda om krisen eller kriget kommer. Det är svårt att tänka på kris efter en 
helg som denna Kristi himmelsfärdshelg. Jag hör och ser vad som händer 
just nu i norra Sverige med översvämningar efter vår snörika vinter. Det 
finns områden med klass 3-varningar, vägar är avstängda och många har 
källaröversvämningar. Jag vet också att det har funnits oro för konsekven-
ser av värmebölja här i Mellerud. Jag minns förra sommaren när grund-
vattennivåerna i stora delar av Sverige var oroande låga. Flera kommuner 
fick ransonera dricksvattnet. Därför är det viktigt för oss att inte bara  
kommunen har kunskap och en viss förberedelse för eventuell kris. Du och 
jag behöver också vara förberedda. Ta därför del av det material som kom-
mer att skickas hem till dig under kampanjveckan!

Mellerud står aldrig stilla utan utvecklas 
hela tiden. Vi har fått en ny företagsetable-
ring, Seabird Data Service, till Håfreström 
Företagspark.  Ett nytt datacentrum som 
räknar med att kunna sysselsätta 13 till 14 
personer. Välkomna till Mellerud! Etable-
ringen har kommit till genom ett mycket bra samarbete mellan Håfreström 
företagspark, Position Väst och kommunen. Jag ser fram emot flera eta-
bleringar i framtiden i Åsensbruk och självklart i andra delar av Mellerud.

Vi alla går och väntar med vad som händer på Västeråda. Det har kommit 
stängsel och skylt så jag ser framemot en kommande stor byggarbetsplats 
och så småningom ett handelscentrum. Hos oss i kommunen pågår inten-
sivt arbete med att ta fram gångbro över E45 som ska knyta ihop handels-
platsen med centrum.  

Nu står sommaren här framför oss med långa dagar, ljusa nätter, festiva-
ler och massor av annat som hör sommaren till. Jag önskar er riktigt härliga 
sommarmånader!

Sophia Wikström, kommunchef

”Vad skulle du göra om din 
vardag vändes upp och 
ner?” Det är huvudbudska-
pet i årets Krisberedskaps-
veckan. Hur klarar du dig 
utan värme eller el under 
några dagar? Har du livs-
medel på lager om du inte 
kan komma till affären, el-
ler affären inte fått leveran-
ser? Har du kontanter så du 
kan betala om betalkort och 
bankomater inte fungerar?

Om en samhällskris inträffar kom-
mer insatserna i första hand att an-
vändas till dem som är i störst behov 
av hjälp. De flesta av oss kommer 
att behöva klara oss själva en peri-
od. Då är det viktigt att tänka på hur 
du ska ordna vatten, mat och värme, 
samt att kunna ta del av information 
från myndigheter och medier.

28 maj – 3 juni är det Krisbe-
redskapsveckan, en årlig kampanj. 
Syftet är att öka kunskapen om hur 
människor påverkas av och kan för-
bereda sig för samhällskriser och 
höjd beredskap och ytterst krig. Nytt 
för årets kampanj är begreppen höjd 
beredskap och civilt försvar. Detta 
beror på det ändrade säkerhetspoli-
tiska läget i världen.

Kroppefjälls förskola

Lina Bazerbaski och Mahmoud Al-
sahli är två av dem som deltar. De 
har båda sin praktikplats på Skålle-
rudshemmet i Åsensbruk. Lina har 
varit där sedan i september, Mah-
moud sedan i april.

Både Lina och Mahmoud kom-
mer från Syrien och båda har varit 
i Sverige i snart tre år. I hemlandet 
studerade Lina till advokat. Här 
läser hon medicin parallellt med 
svenska. Hon hade hunnit med tre 
år på universitet innan flykten till 
Sverige. Mahmoud har arbetat som 
målare och på restaurang i Syrien. 
Nu har han målet att utbilda sig till 
undersköterska.

På Skållerudshemmet har de var 
sin handledare och de följer hand-
ledarens schema, Det innebär att 
det blir både kvälls- och helgarbete. 
Undantaget är onsdagar då de läser 
SFI på Arbetsmarknadsenheten.

Mer än bara språk
Handledarna blir mer än bara 
yrkeshandledare. Via arbetet övar 

sig Lina och Mahmoud på svenska. 
De kommer i daglig kontakt med 
vårt vardagsspråk, lär sig nya ord 
och får öva att prata. 

Men mycket av praktiken hand-
lar om kultur. Hur fungerar det på 
en svenska arbetsplats? Det finns 
också stora skillnader i kroppsspråk 
mellan den kultur Lina och Mah-
moud kommer ifrån och Sverige. 
Gester betyder olika saker i olika 
länder, hur man hälsar på varandra 
skiljer sig, ögonkontakt likaså. 

Praktiken är också ett sätt att 
känna på yrket, att få underlag för 
om man vill fortsätta inom det eller 
söka andra vägar. Det blir dessutom 
en väg att få svenska vänner. 

Handledarna Annika och Maria är 
nöjda med sina praktikanter. När vi 
träffas allihop märks det tydligt att 
det finns en positiv kontakt mellan 
dem och praktikanterna, och de är 
ganska samstämmiga om nyttan 
med den här typen av insatser. 

KrisberedskapsveckanIntegration genom arbete

Fakta
Totalt deltar just nu 18 personer i projektet. De är lika fördelade mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen och vård/omsorg.
Första gruppen om tio personer startade i juni respektive sep-
tember 2017. De har ett års praktikanställning. Den andra grup-
pen som startar i år har 31 december i år som slutdatum. 
Målet med projektet är att deltagarna ska bli anställningsbara.

Årets första nyckelpiga har dykt upp på förskolans gård. Linnea och barnen studerar den.

Det är en njutning att sitta i solen och äta kex med smör man själv har varit 
med att tillverka.

Med hjälp av en viss ombyggnad 
kommer man i höst att kunna öppna 
avdelningen Trollet för 2-4-åringar. 
Ytterligare 20 barn får då plats, och 
personalen utökas till 21.

Naturnära
En av förskolans fördelar är den 
stora tomten. På den del som ligger 
närmast förskolan har man bland 
annat sandlåda och lekredskap. Den 
bortre delen är omgiven av staket 
och är mer som en vanlig skog. Den 
går avdelningarna till vissa dagar. 
Staketet ger också möjlighet att ha 
flera avdelningar ute samtidigt, utan 
att de blandas.

Förskolläraren Linnea Bernhard 
har arbetat på Kroppefjälls förskola 
i drygt ett år. Hon berättar att hon 
valde att ta tjänst här mycket på 
grund av den fina utemiljön.

Eget smör
När jag besöker hennes avdelning 
Regnbågen arbetar man med temat 
”Djur och natur”. Inne sitter Annika 
Törnqvist med några barn som gör 
små kor av pappersrullar. Men de 
bryter strax upp och går ut till de an-
dra på ”skogsgården”. Där ska bar-
nen få pröva på att göra eget smör.

Linnea har tagit med sig en bun-

ke med en manuell visp hemifrån. 
Hon häller i grädde och sedan går 
bunken laget runt. Alla ska få hjälpa 
till att vispa. Då och då lyfter man 
på locket för att se hur grädden blir 

allt tjockare. Lagom till den sista i 
gruppen har fått vispa är det klart, 
eget smör. 

Lite salt, som man har sett på en 
film tidigare, och så tas ett paket 

kex fram. Alla får ett kex med en 
smörklick, och alla gör tummen upp 
när Linnea frågar hur det smakade. 

I Melleruds kommun kommer vi 
under veckan att lägga ut informa-
tion om de risker vi ser i Melleruds 
kommun, till exempel långvariga 
elavbrott, allvarliga trafikolyckor 
med lastbil med farligt gods, snö- 
kaos eller omfattande influensa- 
epidemier med stor spridning.

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har tagit fram 
en del informationsmaterial kring 
beredskap. En del av det kommer vi 

att lägga ut på kommunens hemsida 
och Facebooksida.

MSB:s broschyr ”Om krisen eller 
kriget kommer” delas under veckan 
ut till alla hushåll. Här finns viktig 
information om hur man förbereder 
sig för en kris, och hur man klarar 
av den. 

Spar broschyren så att den finns 
tillhands när den behövs. Det finns 
även fördjupande information på nä-
tet, www.dinsäkerhet.se. 

Kommunens säkerhetssamordnare 
Anna Granlund säger att kampanjen 
passar väl in i det arbete vi bedriver 
i Melleruds kommun. Tidigare har vi 
bland annat genomfört kampanjen 
72 timmar, som handlar om att man 
ska kunna klara sig så länge utan ex-
tra hjälp. I dag pratar man ofta om 
att man ska kunna klara sig minst en 
vecka.

Kampanjen har en hashtag,  
#Krisberedskapsveckan.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Från vänster: Lina Bazerbaski, Annika Persson, handledare, Katarina Ågren, 
enhetschef, och Mahmoud Alsahli.

I Mellerud pågår ett projekt med arbetsintegrerad integra-
tion. Det innebär att nyanlända kombinerar sina studier av 
Svenska för invandrare (SFI) med praktik på en arbetsplats. 
Istället för studiestöd får de lön för det arbete de utför på 
arbetsplatsen.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal
till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Bilverkstad Buss

Elinstallation Fönster

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Vi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

Allt inom golv 
och mattor

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVSSolskydd

SkadedjursbekämpningLedig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Maggan Lindholm 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 25/5 kl 15.00
Gemenskap o fika på Källeberg
Eva och Ukulelelirarna
Lokal: Tallen
Lördag 26/5 15.00
Kaffe o mys på Prästkragen

Kyrkofullmäktige 
i Frändefors församling 

och pastorat sammanträder
i församlingshemmet.

Onsdag 30 maj kl.19.00
Ärenden enligt anslag  
och utsänd kallelse.

Ordföranden

Frändefors kyrka 
Söndag 27 maj kl. 10.00

Gudstjänst  
med nattvard

Anna Forsebo, sång 
Lennart Staaf 

Kyrktaxi 
Välkomna!

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

Snart tar jag semester!

Brålanda • Frändefors

Lekfullt lärande på fritids
På fritids i Brålanda har 
man lärt programmering. 
På avdelning Räven visade 
barnen i förra veckan upp 
sina nyvunna färdigheter 
för föräldrar och anhöriga. 
Att lära sig programmera 
ingår i skolplanen även för 
fritidsbarnen. All fritidsper-
sonal har deltagit i nätverks-
träffar på Innovatum i Troll-
hättan för att lära sig. Innan 
det själva praktiska arbetet 
med programmeringen star-
tade, har man gått igenom 

barnens tankar och funde-
ringar kring det hela.  Vad där 
hemma är programmerat? 

Vilka prylar?
– Arbetet kring programme-
ringen har inneburit att bar-
nen fått förstå sin omvärld/
samtid, se mönster, lära sig 
samarbeta och att dra slutsat-
ser, berättar Anita Eriksson.

Här ingår också en hel del 
matematik, samtidigt som de 
fått analysera och lösa de 
problem som uppstått. 

Den här eftermiddagen 
visas hela projektet upp. Man 
har blue bot-programmering, 
figurprogrammering, othel-
lo-programmering samt 
kroppsprogrammering och 
att bli en robot för att rädda 
en robot. Här finns också ett 
bildspel att visa för föräld-
rarna hur hela arbetet gått till.

Byggt en stad för ”Biet”
Kring blue bot-programme-
ringen har man gemensamt 
byggt upp en liten stad, med 

hus, kyrka, sjukhus, skola, 
bank etcetera. Över staden, 
som ligger i mörker, svävar 
fiktiva hjältar som hjälper 
andra. Alla barnen har var sin 
superhjälte. Barnen har ock-
så ”sin” bostad någonstans i 
staden. En blue bot, här kall-
lar man den för ”Biet”, pro-
grammeras sedan utefter de 
uppgifter och destinationer 
som fås. Exempelvis att den 
ska starta vid bostaden, gå till 
banken och sedan vidare till 
affären. 

Freddy Palm, Inger Persson, Sadiya Abdi Mohammud, Anita Eriksson samt Igram Abdi Rashid samlade kring 
staden som barnen byggt för blue bot-programmeringen.  

Max Eriksson utmanar mamma Jenny Persson att hitta skatten enligt den kod han gjort för Othello-spelet.

Det här är ”Biet”, Blue bot-roboten som används för programmering.

Årets Grålletraktor överlämnad

Fyra priser lottades ut i årets traktorlotteri, här är tre av pristagarna; 
Ove Söderqvist, som kammade hem traktorn, Morgan Lundqvist och 
Jan Richard Johansson.

För femte året i rad lottade 
Dotorps Traktorklubb ut 
en traktor som förstapris 

Grållen, färdigrenoverad och nylackerad innan leverans till förstapris-
tagaren. Foto: Privat.

Barnen tycker det har varit 
ett roligt projekt och perso-
nalen håller med. 

– Det är lärande på ett lek-
fullt sätt, säger de.

Ing-Marie Norrman  

i sitt årligen återkom-
mande lotteri. ”Grållen” 
har man med gemensam-
ma krafter renoverat och 
lackat om. Lycklig vinnare 
var Ove Söderqvist från 
Stora Bön i Järbo.
Denna kväll mekas det inte 
särskilt mycket i ladugården 
på Dotorp, där klubben håller 
till. Istället har man bjudit in 
pristagarna i årets lotteri och 
bjuder på kaffe och tårta.

Förstapriset, en Ferguson 
TE20 eller grålle som dessa 
traktorer benämns i vardags-
tal, köptes in för ett halvår 
sedan och har sedan dess fått 

både ny lack och nya reserv-
delar. Traktorn fanns med 
och visades upp under famil-
jedagen på Nuntorp. Övriga 
priser i lotteriet var skänkta 
av lokala lantbruksföretag.

Det här lotteriet och klub-
bens almanacksförsäljning 

göras i ordning, hyr en plats 
i verkstaden, som är inrymd 
i ladugården på Dotorp. 
Verktyg och reservdelar får 
man stå för själv, men kun-
skapen och erfarenheten de-
lar man på här.  Av den varan 
finns det mycket av i fören-
ingen. 

I klubben finns också en 
hemmabyggd traktor, byggd 
på delar från olika traktorer, 
som man är mycket stolt 
över. Den är skänkt till klub-

ben av Harry Lydighs dödsbo 
och är ofta med på utställ-
ningar.  

Varje år i augusti arrange-
ras en hemlig resa, då puttrar 
traktorerna iväg mot okänt 
mål. Närmast bland aktivite-
terna ligger dock Örsjön runt 
i juni och därefter en maskin-
träff, sedan får man se var 
man landar geografiskt sett. 

Ing-Marie Norrman

är viktiga hörnstenar till 
klubbens ekonomi. 

– Vi medverkar ju på en del 
olika tillställningar och visar 
dels upp våra traktorer och 
dels kör vi rundturer, berättar 
Karl-Erik Svensson, ordfö-
rande i klubben. 

– Det kostar en del, bara i 
bränsle, att vara med på de 
här tillställningarna, så lot-
teriintäkterna är ett välkom-
met tillskott i klubbens eko-
nomi och ger oss möjlighet 
att bedriva en bra verksam-
het, tillägger han.

Hyr verkstadsplats
Dotorps Traktorklubb firar i 
år tioårsjubileum, den bilda-
des 2008. Verksamheten är 
uppbyggd på att medlem-
marna ska ha möjlighet att 
skruva och meka. Den som 
har en traktor som behöver 

Köksbrand
Larm om villabrand på Vall-
movägen i Brålanda tisdag 
22 maj kl. 08.23. Det visade 
sig handla om en köksbrand, 
som räddningstjänsten 
snabbt kunde få under kon-
troll. Styrkorna från både 
Brålanda och Mellerud kall-
ades in, men mellerudsstyr-
kan kunde snart lämna plat-
sen.
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Lyssnande politiker

Sonja Berg, Bo Carlsson, Barbro Fridell, Gestad C och CK, Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot, och 
Anette van Schie, Gällenäs Grönsaker AB, i växthuset som har en yta på 5 000 kvadratmeter.

Gestad Center och Cen-
terkvinnor bjöd nyligen in 
sin riksdagsman Fredrik 
Christensson (C). Efter 
ett studiebesök på Gälle-
näs Grönsaker AB träffade 
han i Gestad bygdegård 
många intresserade i alla 
åldrar.
Vid studiebesöket på Gälle-
näs Grönsaker AB som är 
certifierat för SMAK och 
Svenskt sigill, visade Anette 
van Schie den biologiska 
odlingen av tomater, gurka, 
chili, auberginer, spetspap-
rika och snacksgurka i växt-
huset.

Företaget har fyra åretrunt
anställda, inklusive ägarna 

Anette och Peter van Schie. 
Det handlar om cirka 17 tim 
och säsongsanställda som 
bor i området och betalar 
skatt i Sverige.

– Vi vill att våra produkter 
ska ha mycket smak och styr 
näringsvattnet i cocosjorden 
utifrån växtens behov. Co-
cosjorden passar sedan bra 
till att förbättra våra sandjor-
dar, där det odlas potatis, 
berättade Anette.

Fredrik och de medföljan-
de var imponerade av företa-
get.    

Önskemål
– Jag vill skicka med dig att 
det vore väldigt bra om regel-

verket inom de gröna näring-
arna och företagande kunde 
bli enklare med korta be-
slutsvägar och rätt person på 
rätt plats. Det är oerhört 
tidskrävande att hitta rätt 
bland alla instanser och myn-
dighetskrav, sade Anette van 
Schie.

Till bygdegården kom man 
med många frågor som även 
passar under de tre punkter 
Fredrik Christensson till-
sammans med centerpartiet 
arbetar med; Låt inte Sverige 
klyvas, trygghet i vård och 
rättsväsende samt grön till-
växt.   Fredrik lyssnade och 
tog med sig synpunkterna.

 Marianne Karlsson 

Populära spelmän bjöd 
på musik från Dalsland

Närmare 80 personer kom 
till Musikskolan i Brålanda 
när Brålanda väntjänst 
tack vare bidrag ur Dagny 
och Sven-Erik Johanssons 
fond och i samarbete med 
Studieförbundet Vuxen-
skolan kunde bjuda de 
som fyllt 65 år på en trevlig 
vårkonsert.
Alban Faust ledde delar av 
Dalslands spelmansorkester 
i polskor, brudmarscher, 
schottis, hallingar med mera. 
De var från Dalsland, Små-
land, Värmland och Norge. 
Nyckelharpa, fiol, gitarr, bas 
och flöjt samt Albans egen-
tillverkade svenska säckpipa 
bidrog till en fin musikupp-
levelse.

– Det finns mycket musik 
skriven i Dalsland som inte 
folk känner till, exempelvis 
från Grinstad, sade Alban 
Faust.

Dalslands spelmansorkes-
ter är en grupp i Dalslands 
spelmansförbund. De kom-
mer från Ed, Bengtsfors, 
Åmål, Mellerud, Skållerud, 
Ör, Vänersborg och Vargön.

Alban Faust och Dalslands spelmansorkester spelade av hjärtans lust 
för 65+are.

– Alban är så karismatisk 
så det är så roligt att spela 
med honom, säger Ingela 
Hammarström Fredriksson, 
Mellerud, som spelar fiol.

Mingel
I pausen passade det bra med 
snittar, frukt och bubbel som 
flinka damer i Väntjänsten 
ordnat.

Alla var överens om att det 
var en bra konsert och en god 
gemenskap.

– Det är andra gången vi 
med hjälp av våra samarbets-
partners kunnat ordna det här 
och vi hoppas det kan bli en 
god tradition, sade verksam-
hetsledaren Orvar Carlsson.

En ros fick spelemännen 
som ett bevis på uppskatt-
ning.

Marianne Karlsson

Brålanda • Frändefors

Brödragåva till Brålanda IF
Vid mötet med Odd Fel-
lowlogen 147 Brette i 
Vänersborg onsdagen 
den 21 mars utdela-
des en brödragåva på  

Övermästare Folke Olsson överlämnar brödragåvan till Mariette Thors-
son och Bengt-Erik Andersson från Brålanda IF, ungdomssektionen. 
Foto: Gunnar Olsson.

5 000 kronor till idrotts-
föreningen Brålanda IF, 
ungdomssektionen. 
Representanter för fören-
ingen som mottog gåvan var 
Mariette Thorsson och 
BengtErik Andersson. Brö-
dragåvan är resultatet av in-
samlingar som bröderna ge-
nomför vid varje logemöte 
och som syftar till att stödja 
ideellt arbetande föreningar 
och annan välgörenhet.

Ceremonin leddes av 
Övermästare Folke Olsson. 
Ett fyrtiotal bröder från lo-
gen hedrade pristagarna. 

Vid brödramåltiden efter 
logemötet höll Övermästare 
Folke Olsson tal till prista-
garna. Mariette och Bengt
Erik höll ett uppskattande 
tacktal till bröderna för gå-
van och berättade om fören-
ingens fotbollsverksamhet 
för ungdomar.

Ann-Britth Fröjd, socialnämndens ordförande, Vänersborg, CKs ord-
förande Carina Blomqvist Liljegren, Frändefors samt centerns kom-
munkretsordförande Ingvar Håkansson, Brålanda.

Nu är våren här och Brå-
landa Centerkvinnor har 
haft sitt årsmöte. Sinnenas  
hus var lokalen som passade  
för oss. Styrelsen för förra 
året har varit: Ordförande 
Carina Blomqvist Liljegren, 
vice ordförande Lisbeth Hå-
kansson, kassör Kerstin 
Åkesson, sekreterare Lille-
mor Andersson. Övriga leda-
möter: Gertrud Jonsson, 
Inger Olsson, Marita Hög-
berg, Eva Foldemark och 
Pernilla Torkilsson.

Årsmötet började med 

förhandlingar. Alla i styrel-
sen blev omvalda och det 
tyckte vi samtliga var jätte-
bra för vi har det roligt och 
konstruktivt i denna grupp. 
Sedan var det val till olika 
uppgifter.

Förra årets verksamhet 
föredrogs. Kyrkkaffe har 
serverats i Sundals Ryrs, 
Brålanda och Frändefors 
kyrkor. Insamlade pengar 
vid dessa tillfällen har 
skänkts till övriga kollekten. 
Vi har också haft  café  med 
inbjudna gäster.

ÅRSMÖTE
Vår sånggrupp Gröna Bö-

nor har varit och underhållit 
på många av våra äldrebo-
ende. 

Vi bestämde att skicka in 
två medborgarförslag till 
Vänersborgs kommun. Ett  
om att anlägga kolonilotter i 
Brålanda samhälle och ett 
om att snygga upp en rast-
plats vid Rasta.

Där skulle det finnas möj-
ligheter för hundar att springa 
i en rastgård. Det skulle 
också finnas möjlighet för 
barnen att röra på sig på en 
enklare lekplats. 

En vacker skylt skulle visa 
vad Brålanda samhälle har 
att erbjuda för affärer och 
matställen. Skylten skulle 
naturligtvis målas av våra 
lokala konstnärer.

Så kom våra inbjudna ta-
lare, AnnBritth Fröjd från 
socialnämnden och Ingvar 
Håkansson ordförande i 
Centerns kommunkrets.

Det som var mest aktuellt 
var frågan om nedläggning 
av servicehus vilket oroar 
många gamla. AnnBritth 
förklarade att det inte skulle 
bli så stora förändringar. Det 
som blir bättre är att alla lä-
genheter nu kan hyras ut och 
inga står och kostar pengar 

till ingen nytta. För de bo-
ende skulle det inte bli någon 
skillnad . Vi blev lugnade för 
tillfället sedan så får vi bjuda 
in Ann-Britt till årsmötet 
nästa år, så kan vi stämma av 
hur det har blivit.

Ingvar berättade om hur 
valarbetet planeras, arbetet 
med sätta ihop listor till valet 
och att trycka valsedlar. Det 
är mycket arbete som vi som 
inte är så insatta är medvetna 
om.

Så avslutades  mötet med 
smörgåstårta och ett bloms-
tertack till våra inbjudna 
gäster.

Text och foto:  
Lisbeth Håkansson

Lions, Brålanda klubbmöte i 
april hölls som vanligt i Blå 
huset med större delen av med-
lemmarna närvarande.

President Roland Smedbäck 
meddelade att han kontaktat 
Sörgården angående det bi-
drag på 5 000 kronor som Li-
ons skänkt för att täcka kostna-
der i samband med inbrott på 
ungdomsgården.

Vidare diskuterades förut-
sättningarna för nationaldags-
firandet i Centrumparken och 

för allsången i augusti. Spon-
sorer och artister är kontaktade 
och programmen kommer att 
bli välfyllda. Därtill diskutera-
des hur Lions skulle kunna 
stödja projektet ”Att förverk-
liga drömmar för barn och 
ungdomar med särskilda be-
hov”,

DHB Västra gavs 5 000 
kronor för bidrag till kursoch 
aktivitetsprogram för familjer 
med döva, hörselskadade och 
språkstörda barn

Mötet beslutade också att 
aktivt stödja sommarlägret 
som Lions ordnar i sommar i 
Dalsland.

Vidare beslutades om att 
”Gestadamatörerna” skall få 
årets kulturpris.

Efter information om det av 
klubben och Melleruds Lions 
gemensamma ansökan av Li-
ons centrala miljöpris för 
Brålanda Biogas och intagande 
av ny medlem avslutades mö-
tet med en gemensam måltid.

FÖRENINGSREFERAT



MELLERUDS NYHETER18 ONSDAG 23 MAJ 2018

DFF satsar på sina unga domare

Domarkvintetten som under året kommer att gå en fördjupad domareutbildning med Lena Arwedahl i spetsen är från vänster; Flamur Avdijaj, 
Sherif Haziri, Billal Avdijaj, Ali Jassim och Bekim Bunjaku.

före detta elitdomaren Lena 
Arwedahl, tillika ledamot i 
Dalslands domarkommitté, 
till tre träffar under våren och 
ett par träffar till hösten.

Det är Flamur Avdijaj, Bil-
lal Avdijaj, Bekim Bunjaku, 
Ali Jassim och Sherif Haziri 
som kommer att få jobba 
med sin egna utveckling.

– Detta kommer att pågå 
under detta året, dels att de 
får matchobservationer på 
sig, med domarkommittén 
som är ute på matcherna och 
ger feedback och stöttning på 
plats. Sedan skall vi ha sam-
manlagt tre träffar under vå-
ren och sedan ett par träffar i 
höst, berättar Lena Arwedahl 
som har hand om utveck-
lingsgruppen.

Grundläggande 
utbildning
På de träffar man har gemen-

samt har Arwedahl börjat 
med att gå igenom mycket av 
det grundläggande men ack 
så viktiga inom fotbollen och 
för domare. Hur man äter 
rätt, vikten av att vila och 
sova.

– Mycket handlar om 
matchledarskapet men också 
om hur man förbereder sig 
för match, berättar Lena och 
tillägger:

– På den andra träffen nu 
senast så gick vi igenom hur 
man gör en korrekt matchge-
nomgång för att de andra 
domarna i teamet skall känna 
sig tryggare. Oavsett om du 
har dömt med samma do-
mare tio gånger eller om du 
har en helt grön domare i 
teamet, ska man kunna köra 
en genomgång så att det blir 
så bra som möjligt. Vi har 
också kollat på hur man blå-
ser signaler på bästa sätt, på 
kroppsspråk och vi har gett 

tips på bra fysövningar som 
är anpassade till domare, 
berättar Lena som beskriver 
sig mer som en mentor till 
killarna. Hon kommer även 
att finnas till under säsongen 
som ett bollplank.

Eget ansvar
Under utbildningen kommer 
det att vara mycket upp till 
domarna själva hur mycket 
de vill utvecklas. Lena Arwe-
dahl försöker ge killarna de 
bästa verktygen, som do-
marna sedan får använda bäst 
de vill.

– Alla har sina bra sidor 
som vi ska jobba med, sedan 
är det upp till de själva hur 
mycket de vill utvecklas. 
Men vi skall hjälpa dem att 
bli bättre på att döma fotboll, 
säger Lena.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

HIF tog andra raka segern

Håfreströms Florijan Fejzulovic 
blev matchhjälte efter sitt hat
trick på Håvåsen mot Bäckefors 
IF. Foto: Tobias Coster.

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Bäckefors IF
3-1 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
35’ 1-0 Florijan Fejzulovic
53’ 2-0 Florijan Fejzulovic
77’ 3-0 Florijan Fejzulovic (straff)
79’ 3-1 Jonas Andersson (straff)

Fina placeringar 
i Göteborgsvarvet

FOTBOLL 
Efter en trög inledning på 
säsongen har Håfreström 
nu sakta kommit igång. 
I fredagsmatchen mot 
Bäckefors IF vann hem-
malaget med 3-1 och tog 
sin andra raka seger.
Ett hattrick från Florijan 
Fejzulovic gav tre poäng till 
Håfreström, som varit ett 
pressat lag. Som toppfavori-
ter inledde man inte säsongen 

FOTBOLL 
Dalslands FF har under 
våren lagt fokus på att 
utveckla några av sina 
yngre domare. Målet är 
att ge dem de bästa förut-
sättningarna för att kunna 
leda matcher på ett så bra 
sätt som möjligt i Dals-
lands fotbollsserier.
Fem domare är uttagna av 

LÖPNING 
HIF:s Sofia Johansson, som 
mestadels ägnar sig åt orien-
tering med stor framgång, 
visade även prov på stor 
löpstyrka när hon placerade 
sig på tredje plats i Göte-
borgsvarvets Cityvarvet F 19 
4,3 km. Hennes tid blev 
18,01.

På halvmaran (placering 
inom parentes) sprang Mar-
cus Lundin på 1.44,57 (6136) 
och Ulf Söderblom på 
1.49,38 (8598). Dessutom 
var Lennart Björkman 

springande funktionär som 
farthållare med planerad 
sluttid på 1.50.

Flera klubbrekord
FRIIDROTT 
Håfreströms IF friidrot-
tare gjorde årets arenade-
but i Stenungsundsspelen 
på Nösnäsvallen den 13 
maj. 
Arrangör var Stenungsunds 
Friidrott och Brattås CK. Det 
blev bra placeringar och nya 
klubbrekord på damsidan i 
längd, höjd och stafett 4x100 
m. Dessutom ett nytt klubb-
rekord i F 15 80 m.
Resultat:
P 17 längd: 3) Rohullah 

Qasemi 5,25 (-1,1)
F 15 80 m: heat 1: 1) Minna 
Geerts 10,50 (+1,0), heat 2: 
4) Shirin Husseini 11,61 
(+2,1)
F 15 80 m final: 1) Minna 
Geerts 10,54 (-0,5)
F 15 höjd: 1) Kim Rodén 
1,50
F 15 längd: 3) Minna Geerts 
4,87 (0,0), 10) Shirin Hus-
seini 3,69 (-3,5)
Stafett K 4x100 m: 2) Shirin 
Husseini, Masoume Karimi, 
Kim Rodén, Minna Geerts 
56,25

på bästa sätt, men nu ser det 
ut att ha vänt för laget från 
Åsensbruk.

– Det var nästan ett måste 
med en seger. Nu har vi bör-
jat komma igång, det har sett 
mycket bättre ut de senaste 
två matcherna, sa assiste-
rande tränaren Glenn Öder 
efter matchen.

Bäckefors blev en hård nöt 
att knäcka för HIF, speciellt 
då man i den andra halvleken 
drabbades av en utvisning på 
spelande tränaren Argjend 
Mollapolci, efter två gula 
kort. Med en man mindre 
bjöd gästerna upp till kamp, 
men Håfreström kunde rida 
ur stormen med tre nya po-
äng.

– Bäckefors var tuffare än 
man trodde, men i denna 
matchen var det ingen under-
skattning från vår sida, vilket 
vi hade gjort de första match-
erna. Det tyder på bättre in-

Karolinertrampet
Lördag 2 juni
Cykeltävling i klassisk Kroppefjällsterräng 
Bansträckning på 30 km eller 10 km och för barnen 3,5 km. 
En tävling både för motionär och elit.

Sträcka tom 29/5 Efteranmälan
30 km 200:- 300:-
10 km 150:- 250:-
3,5 km 50:- 100:-

Info för anmälan: www.karolinertrampet.se 
Frågor: info@karolinertrampet.se

Info för anmälan: www.karolinerjoggen.se

Karolinerjoggen
Nationaldagen onsdag 6 juni
Löpning i klassisk Kroppefjällsterräng
Motions- och tävlingsklasser, 4,5 km eller 14 km och för barnen 1 km. 
Spring, jogga eller gå banan.

Klass Sträcka tom 31/5 Efteranmälan
Herr 21/ Dam 21 14 km  200:-  300:-
Motion lång 14 km  200:-  300:-
Motion kort 4,5 km  150:-  250:-
Barn födda 2008 eller senare  1 km  50:-  100:- ställning. Tre poäng var det 

viktiga och det var härlig, 
berättade Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 25 maj kl. 19.00

Åsebro IF – Tösse IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Melleruds Måleri & Service AB, E.T.T Släpvagnar, 

Varaslättens Varuhus, Axima

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Söndag 27/5 kl. 15.00  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - IFK Åmål lag 2

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - GÖTENE IF

Fredag 25/5 KL. 19.00

Frändekonsult, Fysiofokus, Handarbetsboden

Sköt sig själv och laget upp i topp
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda tog i 
torsdags sin fjärde seger 
och fortsätter gå obeseg-

SLUTRESULTAT
H.E.F Valbo BK 

- Åsebro/Brålanda
1-9 (1-5)

Div. 3 Bohuslän/Dal dam
Målskyttar:
5’ 0-1 Sandra Petersson
22’ 0-2 Sandra Petersson
25’ 0-3 Sandra Petersson
36’ 0-4 Blerona Avdijaj
39’ 0-5 Blerona Avdijaj
42’ 1-5 Matilda Ahlbom
47’ 1-6 Amanda Jonasson
58’ 1-7 Sandra Petersson
75’ 1-8 Josefin Dahlqvist
90’ 1-9 Jennie Larsson

FOTBOLL 
Brålanda besegrade Frän-
defors med 1-0 i lördagens 
derby på Sörbyvallen, 
Tobias Svensson blev 
matchens enda målskytt. 
Brålanda behåller serie-
ledningen medan Frände-
fors får fortsätta jaga sin 
första seger.
Det blev en tight match i 
Brålanda när Frändefors IF 
gästade. Derbyt, som är ett av 
seriens hetaste, bjöd dock 
bara på ett mål. Efter en halv-
timma kunde Tobias Svens-
son sätta 1-0 till hemmalaget. 
Men målet var en av få saker 
som fungerade i hemmala-
gets anfallsspel.

– Vårt anfallsspel fung-
erade inte bra, men det be-
rodde på motståndarna. De 
hade läst oss bra och visste 
att vi har farliga omställ-
ningar, så de låg mycket 
lägre, berättade Brålandas 
tränare Ronny Fredriksson 
efter matchen, betydligt nöj-
dare med försvarsspelet:

– Jag tycker vi hade ett 
väldigt bra försvarsspel, vi 
har våra roller och alla gör 
det perfekt och jobbar sten-
hårt. Så försvarsspelet är jag 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 
Frändefors IF
1-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
32’ 1-0 Tobias Svensson

väldigt nöjd med, det är så-
dant vi jobbar på varje vecka, 
då blir det så gött att se att de 
jobbar hårt utifrån det.

Fiffen segerlösa
Frändefors har lite mer att 
jobba på. På fyra matcher har 
man två mål framåt och åtta 
insläppta.

Laget går också segerlösa 
än så länge och på fredag 
ställs man mot Håfreströms 
IF som kommit igång. Brå-
landa däremot, de har serie-
ledningen i sin hand, tre po-
äng före tvåan Åsebro. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda-försvarare sparkat 
mer på hemmaspelarens föt-
ter än på bollen.

– Den var inget att säga om, 
solklar straff. Men annars så 
var det den enda farligheten 
de hade, berättade tränaren.

Nu har man mött alla fem 
bottenlag i serien och tagit 13 
av 15 möjliga poäng. Nu 
väntar tuffare utmaningar, då 
lagen från den övre halvan 
står på tur. Först ut är fyran 
Herrestad/Rössö, redan 
ikväll på Sörbyvallen.

– Nu har vi mött lagen i 
botten, vi har inte mött topp-
lagen, så vi får inte bli tuffa, 
konstaterar Morgan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

rade i division 3 Bohuslän/
Dal. Dalslandsderbyt på 
bortaplan mot H.E.F Valbo 
slutade med 9-1, segern 
betyder serieledning och 
även skytteligaledning för 
Sandra ”PJ”.
Åsebro/Brålanda tog över 
serieledningen från Eds FF i 
och med torsdagens bortase-
ger mot Valbo på Ödeborgs-
vallen.

Matchen bjöd aldrig på 
någon direkt spänning, utan 
det var gästerna som satte 
tonen direkt, främst genom 
Sandra Petersson Jacobsson. 
I den femte minuten kom 1-0, 
knappt 20 minuter senare 2-0 
och 3-0, som innebar ett äkta 
hattrick, kom ytterligare två 
minuter senare. En anfallare 
i storform, med ett spelskick-

ligt lag bakom sig som spelar 
fram målgivande bollar.

– Förra året gjorde jag fyra 
på hela säsongen tror jag, så 
det känns väldigt kul, det är 
ju roligt att göra mål. Som 
forward är det ju jättekul att 
få leda skytteligan och nu är 
det klart att jag vill fortsätta 
med det. Men största fokuset 
ligger på att ligga i fortsatt 
ledning i serien med de fan-
tastiska tjejerna jag har turen 
att få spela med, berättade 
skyttedrottningen Sandra 
Petersson Jacobsson, nöjd 
med sitt och lagets presta-
tion.

Solklar straff
Valbo hade inte mer än en 
chans i matchen, från straff-
punkten, efter att en Åsebro/

FOTBOLL 
Åsebro IF besegrade i 
lördags Färgelanda IF, 

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF 

– Åsebro IF
1-2 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
52’ 0-1 Benjamin Grimheden
65’ 1-1 Mathias Bäckström (straff)
75’ 1-2 Marcus Larsson

”Vi hade marginalerna på vår sida”
FOTBOLL 
Det blev en tuff borta-
match utanför Ulrice-
hamn när Melleruds IF 
gästade den lilla byn Trä-
det, för match mot Åsarp/
Trädet. Trots ledning för 
hemmalaget, kunde MIF 
vända och vinna matchen 
med 2-1.
Hemmalaget tog ledningen i 
matchen efter 22 minuter. 
Målet kom efter en frispark 
som MIF:s keeper Andreas 
Grimheden räddade först, 
men hemmalagets Olle Ka-
lén kunde sätta 1-0 på den 
efterföljande returen.

Men det dröjde inte många 
minuter innan Albin Bro-
berg, skytteligaledaren, kvit-

terade till 1-1 från nära håll 
efter en nickpassning från 
Simon Svensson. Samma 
Svensson skulle en kvart se-
nare sätta ledningsmålet med 
just skallen. En hörna från 
vänster där Simon kom högst 
och kunde nicka in bollen i 
målvaktens vänstra kryss.

– Simon gör ett drömmål 
på hörna, han kommer upp 
och knoppar in den i krysset. 
Det var skönt att Simon var 
tillbaka, det blir en helt annan 
tyngd när han är med, sade 
Melleruds assisterande trä-
nare Claes-Göran Emanuels-
son efter matchen.

Tack vare Svenssons led-
ningsmål blev det tre poäng, 
men det satt hårt inne. Inte 
nog med att gräsplanen var i 

bedrövligt skick, man mötte 
också ett hårt jobbande lag 
som inte satte fingrarna 
emellan i duellerna.

– Vi mötte ett lag som inte 
spelade fotboll, de sparkade 
och sprang och ville ta kamp. 
Vi bestämde att spela långt 
hela tiden, över mittfältet, för 
sidledspassningarna skulle 
inte gå. De var bra på att vara 
framme och pressa och hug-
ga när bollen studsade och 
var svår att kontrollera. Så vi 
ska vara glada att vi fick med 
oss tre poäng, vi hade margi-
nalerna på vår sida, berättade 
Emanuelsson, som nu är se-
rieledare, en poäng före IFK 
Tidaholm.

– Det är fantastiskt med 
serieledning, sedan att få 

SLUTRESULTAT
Åsarp/Trädet 
– Melleruds IF
1-2 (1-2)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
22’ 1-0 Olle Kalén
28’ 1-1 Albin Broberg
42’ 1-2 Simon Svensson

möta Götene på hemmaplan 
nu på fredag efter en hel trä-
ningsvecka, det känns jätte-
bra. Förhoppningsvis är Se-
bastian (red. anm. Hedlund) 
tillbaka då också.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

som ramlade ur division 
4 Bohuslän/Dal förra sä-
songen. Segermålet kom 
i den 75:e minuten från 
Marcus Larssons fötter, 
trots att Åsebro var en 
man mindre.
Efter en mållös och något 
sämre första halvlek enligt 
Åsebros tränare Per Arons-
son lyfte sig laget i den andra 
halvleken. Benjamin Grim-
heden satte 1-0 på Högalids 
IP efter knappt tio minuter.

Det var en drabbning som 

bjöd på mycket gula kort, 
vilket efter en timmas spel 
mynnade ut i den andra ku-
lören i kortleken. Åsebros 
Andreas Jansson var något 
för het i straffområdet och 
fick syna sitt andra gula sam-
tidigt som hemmalaget fick 
en straffspark tilldömd. Bol-
len sattes i mål av hemmala-
gets Mathias Bäckström, 
men trots det var det Åsebro 
som var i förarsätet.

– Som jag ser det var vi 
närmade 3-1 än de var 2-2. 
Vi gör en riktigt bra match. 

Peter Eriksson var tillbaka 
och gjorde det riktigt bra, han 
är en klippa som är duktig, 
berättade Åsebros tränare 
Per Aronsson efter matchen.

Segermålet kom i den 75:e 
minuter från Marcus Lars-
son, som gör att Åsebro hål-
ler sig kvar i toppen. Tillsam-
mans med ytterligare tre lag 
ligger man tre poäng bakom 
serieledarna Brålanda IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Superjämnt i sexan när KIF kryssade
FOTBOLL 
Hela sex lag står på sju po-
äng i division 6 Dalsland, 
däribland Kroppefjälls IF 
som bara fick med sig 1-1 
i söndagens hemmamatch 
mot Brålandas andralag på 
Brunnsvallen. Målskytt för 
Brålanda, den nyss invär-
vade Ali Makiya från KIF.
– Vi borde ha vunnit matchen, 
men sett till hur matchen såg 
ut så var det inte rättvist, sade 

Kroppefjälls tränare Mikael 
Andersson efter matchen.
Hemmalaget fick ett tidigt 
mål genom mittbacken Lud-
wig Mossberg, i en offensiv 
räd som gav bästa resultat. 
Fler mål borde KIF ha fått, 
men det offensiva spelet hade 
mer att önska.

– Vi hade problem på sista 
tredjedelen, att komma till 
avslut, berättade Andersson.

I början på den andra halv-
leken kom en kvittering av 

Brålandas Ali Makiya, som 
lämnade Kroppefjälls IF för 
några veckor sedan. Efter 
matchen är det nu sex lag som 
står på sju poäng i division 6 
Dalsland, däribland Kroppe-
fjäll, som ses som en favorit 
till att ta det efterlängtade 
steget upp i division 5. Laget 
har spelledigt till helgen och 
spelar först i 2 juni mot IF 
Viken lag 2, på Brunnsvallen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 
Brålanda IF lag 2

1-1 (1-0)
Division 6 Dalsland

Målskyttar:
7’ 1-0 Ludwig Mossberg
50’ 1-1 Ali Makiya

Svensson 
derbyhjälte 
på Sörbyvallen

Fin skalp av Åsebro mot nykomlingarna
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Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

 ARBETE UTFÖRES
Golvslipning 
Tommys Golv utför all slags 
golvslipning inkl. behandling 
ex. lack, olja m.m. Tel. 073-
930 32 04.

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

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Tisdag 29 maj kl. 18.00-19.00

Visning: Onsdag 30 maj kl. 18.00-19.00

Lövåsvägen 8 
Dals-Rostock 
Äldre 1½-plansvilla med 
källare. 4 rok. Boyta: 100 m2. 
Uthusbyggnad. Tomt 824 m2 
som gränsar till naturen. 
Öppet anbud

Linnégatan 33, Mellerud 
Centralt belägen 1½-plans-
villa med källare. 4 rok. 
Boyta: 100 m2. Förråds-
byggnad. Hörntomt 875 m2.  
Pris 850 000 kr eller 
högstbjudande. 

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 
från 5,99

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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris 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!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

TRÄSVARV golvmodell med 
slipskiva. Bra med tillbehör. Pris 
2.500:-. Tel. 073-699 14 74.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
VAXDUK 30:-/m
Rund vaxduk Ø 138 69:-

 Markis 99:-/m 

 Kapellväv 239:-/m 

 Linnelook 30 färger 40:-/m

Fantastiska
MÖBELTYGER

Till båt, husvagn, sänggavel m.m. 60:-/m

Gardinstänger 99:-
Vadd & skumgummi 

från Småland
200*65*2 cm 149:-  200*65*4 cm 239:-

45*45*2 cm 35:-   45*45*4 cm 45:-

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Vi har fyllt lagret med 
gräsklippare lagom 
 till säsongen!

Grön kvalitet till 
bra priser!

RÖLUNDA
TRÄDGÅRDSPRODUKTER
BLANDA FRITT
3 SÄCKAR FÖR 100:-
Blanda fritt plantjord, naturgödsel, 
täckbark, barkmull, toppdress eller 
trädgårdskalk (11 kg) 1 säck 40 liter, 35:-

Skörde/Säsongspersonal
Till vår anläggning i Brålanda söker vi en 

Skördepersonal/ 
mottagningspersonal
Arbetsuppgifterna består av hantering av spann-
mål vilket innebär mottagning, torkning m.m.

För att passa i rollen krävs att du är systematisk, 
har drivkraft och tar egna initiativ. 

Du har lätt att samarbeta och god förmåga att 
självständigt planera arbetsdagen.

Vi erbjuder dig ett varierande arbete där uppgif-
terna planeras utifrån dagens händelser.

Under skördeperioden augusti till oktober arbe-
tar vi skift och obekväm arbetstid.

Frågor besvaras av Mikael/Martin på telefon, 
010-556 26 27

Mail: silobralanda.gruppinloggning@lantmannen.com

Lantbruk

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

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

KLUBBNYTT

Fengersfors tog
sin första poäng

FOTBOLL 
På bortaplan mot topplaget 
Melleruds IF 2 tog Fengers-
fors IK sin första poäng 
denna säsong.

Efter två matcher med fyra 
insläppta mål var kunde man 
på Rådavallen halvera den 
siffran när man spelade oav-
gjort 2-2. Det skall tilläggas 
att hemmalaget hade chanser 
att avgöra flera gånger om, 
men till Fengersfors fördel så 
blev det mycket missar. FIK 
placerar sig ännu sist i tabel-
len och får hoppas på tre 
pinnar när man ställs mot 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 – 

Fengersfors IK
2-2 (1-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
27’ 1-0 Hampus Soppi Svensson
41’ 1-1 Maazim Abdullahi Osman
44’ 1-2 Amer Alhalabi Alattar
76’ 2-2 Rasmus Hedlund

Bäckefors på Bäckevallen på 
fredag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse ännu 
utan seger

FOTBOLL 
Tösse IF gick fortfarande 
segerlösa (enbart oavgjorda 
matcher) i division 5 Dals-
land efter tre omgångar. 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Ellenö IK

1-2 (1-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
11’0-1 Olof Karlsson
35’ 1-1 Anton Bäckman
56’ 1-2 Pontus Larsson

I lördags åkte laget på för-
sta förlusten mot Ellenö IK. 
Trots Anton Bäckmans kvit-
tering i den första halvleken 
kunde Ellenös Pontus Lars-
son sätta 2-1 i inledningen på 
den andra halvleken. Trots en 
fin försäsong där laget öste in 
mål har man nu stött på pa-
trull. Kanske kommer första 
segern på fredag kväll när 
man skall till Rudevi för att 
möta topplaget Åsebro IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bagger sänkte Fiffen
FOTBOLL 
Frändefors damer fick sig en 
riktigt tuff match när man på 
hemmaplan förlorade mot 
serieledarna Ljungskile SK i 
damernas division 4 Bohus-
län/Dal med 11-1.

Gästernas Sandra Bagger 
stod för åtta av målen, trots 
att LSK åkte på ett rött kort 
redan i mitten av den första 

halvleken. Med en tjej min-
dre på plan så lyckades dock 
inte Fiffen rå på Ljungskile, 
men Nathalie Söderqvist fick 
göra hemmalagets enda mål, 
en kvart från slutet.

Nu får Frändefors slicka 
sina sår och ta nya tag mot 
Smögen/Hamburgsund på 
lördag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 
Ljungskile SK
1-11 (0-4)

Div. 4 Bohuslän/dal
Målskyttar:
2’ 0-1 Sandra Bagger
11’ 0-2 Linnéa Jensen
23’ 0-3 Linnéa Jensen
44’ 0-4 Sandra Bagger
47’ 0-5 Sandra Bagger
54’ 0-6 Sandra Bagger
60’ 0-7 Sandra Bagger
67’ 0-8 Sandra Bagger
70’ 0-9 Sandra Bagger
72’ 1-9 Nathalie Söderqvist
85’ 1-10 Lisa Malmeling
88’ 1-11 Sandra Bagger

 UTHYRES
Fint hus 3 rok 
Vackert läge vid Örsjön. Tel. 
070-224 14 04.
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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

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

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

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

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 Svens Entreprenad AB

Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

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

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

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

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

DÖDSBO/FLYTTSTÄD
Vi tömmer och städar snabbt, 
billigt och effektivt.  
Endast helger. Tfn/SMS; 
Ingrid 072-303 12 88,  
Malin 070-759 56 02

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

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 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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 740Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Öppet: Tis - fre  11-18 • Lör 10-13
Sapphultsgatan 4 Mellerud

070-461 42 78

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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!

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
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Melodikrysset v. 21 – 26 maj
1 2 3 4

5

6 7

8

9 10 11 12

13

Melodikrysset v.21 - 26 maj

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:...............................................................................................................................................

05.15 Tal till nationen 
05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Tal till nationen
09.25 Guld på godset
10.25 Dom kallar oss artister
10.30 Biltokig
11.00 Tror du jag ljuger?
11.30 Känn dig som hemma
12.30 Det bästa ur Trädgårdstider
13.30 De vita viddernas kvinna
14.00 Anna Holmlund: Jag vill 
 åka hem
14.50 Matiné: 4 maskerade män
16.30 Vårt enda liv med katt
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Den rockande barberaren
19.15 Tal till nationen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Eva Eastwood
21.00 Madame Deemas under-
 bara resa
21.30 Hitlåtens historia
22.00 Fais pas ci fais pas ça
22.50 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 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 Ovädrens planet
18.55 Världens största osthyvel
19.00 Antikduellen
19.30 Friday night dinner
19.55 Tones dockhus
20.00 Scener ur ett äktenskap
20.50 Bergmans magiska namn
20.53	 Och	nu	blir	det	reklamfilm
20.55 Bergman och djuren
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Boardwalk empire
23.10 Min sanning: Marie Göran-
 zon
00.10 Plus
00.40 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Ung för evigt
17.30 Underjordens hemliga liv
18.20 Bästa skårungen i Lofoten
19.20 Udda platser i världen
20.15 Livet i nationalparken
21.00 Transsexuell - vad säger 
 vetenskapen?
21.55 Genusbuggen
22.50 Kina från ovan
23.40 Borgens hemligheter

21.00 Kampen för ett barn
21.30 Hemmaplan
22.25 Tal till nationen - mitt 
 Sverige 2028 
 - teckenspråkstolkat
22.40 Det bästa ur Trädgårds-
 tider
23.40 Friday night dinner
00.05 Antikduellen
00.35 Plus
01.05 Parisa pratar #metoo med 
 killar
01.25 Agenda

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
15.00 Husjägarna – Danmark
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges yngsta mäster-
 kock
21.00 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Nattsändningar

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Fast & furious 6
23.35 Simpsons
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.30 Scrubs
03.20 My name is Earl
03.45 Community
04.10 Family guy
04.35 Family guy

05.15 Tal till nationen 
05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Tal till nationen
09.25 Biltokig
09.55 Kampen för ett barn
10.25 Vårt enda liv med katt
11.25 Staten och kapitalet
12.25 Madame Deemas under-
 bara resa
12.55 Eva Eastwood
13.55 Den rockande barberaren
14.25 Hitlåtens historia
14.55 Dom kallar oss artister
15.00 Herrens vägar
16.00 Enkel resa till Korfu
16.50 Min trädgård
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Urtidsdjur i gränsland
19.15 Tal till nationen
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Drottninggatans röster
21.30 Då förändrades världen
22.00 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Neandertalarna
18.50 Fiskeskolan
19.00 Antikduellen
19.30 Hård utanpå
20.00 Svetlana och Kurt för evigt
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Den andre sonen
00.00 Nya perspektiv
01.00 Neandertalarna
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Sverige idag

14.00 UR Samtiden
17.00 Guide till evig ung-
 dom
17.45 Livet på svindlande höjder
18.40 Till fots i Himalaya
19.25 Världens natur: Europas 
 ursprungliga vildmark
20.15 80-talets USA
21.00 Stugor
21.30 Kina från ovan
22.20 Kameldjurens comeback
23.10 Genusbuggen
00.05 Borgens hemligheter

21.00 Djursjukhuset - syntolkat
22.00 Tal till nationen - mitt 
 Sverige 2028 - tecken-
 språkstolkat
22.15 Say something - syntolkat
23.15 Tror du jag ljuger?
23.45 Girls
00.10 Antikduellen
00.40 Känn dig som hemma
01.40 Korrespondenterna
02.10 Sverige!

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
15.00 Husjägarna – Danmark
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Alla bygger
21.00 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55 Nattsändningar

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Fast & furious 7
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Scrubs
03.25 My name is Earl
03.50 Nattsändningar

05.15 Tal till nationen
05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Tal till nationen
09.25 Drottninggatans röster
09.55 Urtidsdjur i gränsland
10.25 Landet runt
11.10 Anna Holmlund: Jag vill 
 åka hem
12.00 De vita viddernas kvinna
12.30 Revolver-Harry - enligt Leif 
 GW Persson
13.30 Min trädgård
14.10 Djursjukhuset
15.10 Då förändrades världen
15.40 Det bästa ur Trädgårdstider
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Diagnoskampen
19.25 Jag följer dig
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Enkel resa till Korfu
20.50 Mord i paradiset
21.50 Katsching – lite pengar har 
 ingen dött av
22.05 Nattsändningar

08.45 Hård utanpå
09.15-17.15 Forum: Miljö-
 partiets kongress
12.00 Rapport
12.30 Forum
16.00 Rapport
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Neandertalarna
18.55 Frivilliga skogsarbetare
19.00 Villes kök
19.30 Camillas klassiska
20.00	 Sufismen	och	Eric	Herme-
 lin
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Call Girl
00.00 Min sanning: Marie Göran-
 zon
01.00 Parisa pratar #metoo med 
 killar
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 Livet i national-
 parken
17.55 Guld på godset
18.55 The Tribe
19.45 Ung för evigt
20.15 Guide till evig ungdom
21.00 Verklighetens Downton 
 Abbey
21.45 Udda platser i världen
22.40 Bästa skårungen i Lofoten
23.40 Världens natur: Europas 
 ursprungliga vildmark

21.00 Madame Deemas under-
 bara resa
21.30 Herrens vägar
22.30	 Nattfilm:	Gentlemen
00.45 Svetlana och Kurt för evigt
01.45 Den rockande barberaren

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 V65 Direkt
15.30 Köket
15.45 En plats i solen: Vintersol
16.50 Fixer upper
17.50 V75 med Matteus och 
 Mormor
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Sjölyckan
22.00 Nyheterna och Sporten
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 Edge of tomorrow
01.00 Hotet inifrån
03.10 Down with love

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.25 Jims värld
08.55 Brooklyn nine nine
09.25 2 1/2 män
09.55 Ink master USA
10.50 Seinfeld
11.50 Stargate SG-1
12.50 How I met your mother
13.50 Scrubs
14.50 Ink master USA
16.05 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The league
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Nattsändningar

05.10 Sverige idag
05.40 Diagnoskampen
06.20 Drottninggatans röster
06.50 Djursjukhuset
07.50 Urtidsdjur i gränsland
08.20 Staten och kapitalet
09.20 Anna Holmlund
10.10 VM-krönika: Mexiko 1986
11.40 Kampen för ett barn
12.10 Den rockande barberaren
12.40 Tror du jag ljuger?
13.10 Känn dig som hemma
14.10 Katsching – lite pengar har 
 ingen dött av
14.25 Madame Deemas resa
14.55 Hitlåtens historia
15.25 Eva Eastwood
16.25 Drottning Kristina - den 
 vilda drottningen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt, Rapport
18.15 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
18.55 Animerade drömmar
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Guldtuben 2018
21.30 Tror du jag ljuger?
22.00 Nattsändningar

08.25 Scener ur ett äktenskap
09.15-17.10 Forum: Miljö-
 partiets kongress
12.30 Nya perspektiv
16.00 Rapport
17.10 Sverige idag
17.30 Villes kök
18.00 Gossopran i världsklass
18.20 Seriestart: Konsert: 
 Beethovens symfoni nr 8
19.00 Kulturstudion
19.05 Birgit-almanackan
19.10 Birgit Nilsson - stämband 
 av stål
20.10	 Göteborgsoperan	firar	
 Birgit Nilsson 100 år
22.15 Seriestart: The Newsroom
23.05 Seriestart: I främsta ledet
23.35 Boardwalk empire
00.30 Girls
01.00 Plus
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Korrespondenterna

09.00 UR Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.10 Världens mode
15.55 Bästa skårungen i Lofoten
16.55 Udda platser i världen
17.50 Verklighetens Downton 
 Abbey
18.35 Livet i nationalparken
19.20 Transsexuell - vad säger 
 vetenskapen?
20.15 Till fots i Himalaya
21.00 Underjordens hemliga liv
21.55 Hitlers dödsfabrik
22.45 Dokument utifrån: Bank-
 sters
23.45 80-talets USA

21.00 Hitlåtens historia: Young 
 folks
21.30 Mord i paradiset
22.30 Anna Holmlund: Jag vill 
 åka hem
23.20 Min sanning: Marie Göran-
 zon
00.20 Scener ur ett äktenskap
01.10 Eva Eastwood

05.20 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Hela kändis-Sverige bakar
12.30 V75 Direkt med V4
14.00 V75 Direkt
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Bragden
21.30 The hateful eight
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The hateful eight, forts
01.10 Life as we know it
03.40 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
04.35 Vad blir det för mat

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.50	 Defiance
07.35 Franklin & Bash
08.20 Amazing race
09.05 Frasier
10.00 The grinder
11.00 Fresh off the boat
11.30 Last man on earth
12.30 NCIS: Los Angeles
15.10 Man with a plan
16.15 Dragonball evolution
18.00 Superstore
19.00 Fotboll: Real Madrid
 –Liverpool
00.00 Höken är lös
02.10 Conan – barbaren
04.25 American dad
04.50 American dad
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Där ingen skulle tro at
 t någon kunde bo
05.55 Matmagasinet
06.25 Tror du jag ljuger?
06.55 Bauta
07.10 Sverige!
07.40 Det bästa ur Trädgårdstider
08.40 Min trädgård
09.20 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
10.00 Forum: Miljöpartiets kongress
10.45 Arkitekturens pärlor
10.55 Herrens vägar
11.55 Hemmaplan
12.50 Fotboll: Damallsvenskan
15.00 Motor: VM rallycross
17.05 Enkel resa till Korfu
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Världens bästa lag
21.00 The Handmaid's Tale
21.55 Kampen för ett barn
22.25 Nattsändningar

08.10 Sverige idag på
08.30 I främsta ledet
09.00 Forum: Miljöpartiets kongress
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum: Miljöpartiets kongress
12.30	 Sufismen	och	Eric	Hermelin
13.30 Camillas klassiska
14.00 Konsert: Beethovens symfoni nr 8
14.40 Vetenskapens värld
15.40 Fyren på Utvær
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Plus
16.45 Här är mitt museum
17.00 Bästa babblet
17.15 Osynk
17.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Nya perspektiv
19.00	 Världens	natur:	Europas	ursprung-
 liga vildmark
19.50 Djur i natur
20.00 Min sanning: Sven Wollter
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00	 80-talets	USA
15.45 Guide till evig ungdom
16.30 Guld på godset
17.30 Livet i nationalparken
18.15 Livet i Nairobis slum
19.10 Bästa skårungen i Lofoten
20.10 Seriestart: Det levande Söderhavet
21.00 Livet på svindlande höjder
21.55 Till fots i Himalaya
22.40 Genusbuggen
23.35 Kameldjurens comeback

21.00 Min sanning: Sven Wollter 
	 -	teckenspråkstolkat
22.00 Enkel resa till Korfu
22.45 The Graham Norton show
23.30 Drottninggatans röster
00.00 Diagnoskampen
00.40 Sverige!
01.10 Boardwalk empire
02.05	 Djursjukhuset	-	syntolkat

05.25 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Farmen VIP
12.30 Inför Elitloppet
14.00 Trav
17.15 Trav
18.30 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Bragden
21.30 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.08 Robinson, forts
22.50 Crocodile Dundee 2
01.05 GW:s mord
02.05 Little children
04.50 Köket

05.10 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Anger management
06.50	 Defiance
07.35 Franklin & Bash
08.25 Amazing race
09.20 My name is Earl
10.45 Man with a plan
11.40 Kevin can wait
12.15 Dragonball evolution
13.55 NCIS: Los Angeles
15.50 Circue du freak: The vampire's 
 assistant
18.00	 Tattoo	fixers
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 Last man on earth
22.00 The Mick
23.00 Superstore
00.00 Face off
01.00	 Tattoo	fixers
02.00 Gang related
03.35 The strain
04.20 Salem

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
11.05 Sportspegeln
11.35 Hemmaplan
13.25 Världens bästa lag
14.25 Arkitekturens pärlor
14.35 Guldtuben 2018
16.05 Matiné: Pojken i trädet
17.30 Matmagasinet
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Seriestart: Pia liftar genom 
 Finland
19.15	 Tal	till	nationen	-	mitt	Sverige	
 2028
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Våra vänners liv
21.00 Herrens vägar
22.00 The State
22.50	 Line	fixar	kroppen
23.15 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 Bästa babblet
08.15 Osynk
08.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.50 ¡Pregunta ya!
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Slöjdreportage
17.10 En bild berättar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Seriestart:	Musikbranschens	verk-
 liga stjärnor
18.50 Seriestart: Beatles forever
19.00 Seriestart: Gammalt, nytt och bytt
19.30 Seriestart: Uncle
20.00 Seriestart: Lars Monsen på villovägar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Hård utanpå
22.50 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Ung för evigt
17.35 Guide till evig ungdom
18.20	 Transsexuell	-	vad	säger	veten-
 skapen?
19.15 Verklighetens Downton Abbey
20.00 Seriestart: Tekniska underverk
21.00	 Världens	natur:	Europas	ursprung-
 liga vildmark
21.50 Stugor
22.20 Livet på svindlande höjder
23.10 Hitlers dödsfabrik
00.05 Borgens hemligheter

21.00	 Våra	vänners	liv	-	syntolkat
22.00	 Tal	till	nationen	-	mitt	Sverige	
	 2028	-	Teckenspråkstolkat
22.15 Agenda
23.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
23.30 Uncle
00.00 The Newsroom
00.50 Gammalt, nytt och bytt
01.20 Lars Monsen på villovägar
02.20 De vita viddernas kvinna

05.10 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
15.00 Husjägarna – Danmark
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55	 Fixer	upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Farmen VIP
21.00 Kalla fakta
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55	 Hawaii	five-0
03.55 CSI

05.05 American dad
05.30 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.50	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.15 Seinfeld
12.20	 Stargate	SG-1
13.10 How I met your mother
14.10 Scrubs
15.10 Face off
16.05 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The Mick
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 My name is Earl
03.20 Nattsändningar

05.15	 Tal	till	nationen	-	mitt	
 Sverige 2028
05.30 Pia liftar genom Finland
06.00 Morgonstudion
09.10 Tal	till	nationen	-	mitt	Sverige	2028
09.25 Pia liftar genom Finland
09.55 Diagnoskampen
10.35 Matmagasinet
11.05 Herrens vägar
12.05 Då förändrades världen
12.35 Det bästa ur Trädgårdstider
13.35 Tror du jag ljuger?
14.05 Kampen för ett barn
14.35 Våra vänners liv
15.35 Matiné: Flickan från tredje raden
17.00 Guld på godset
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Pia liftar genom Finland
19.15 Tal	till	nationen	-	mitt	Sverige	2028
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Naturen som förebild
21.00 Seriestart: Operation Playa
22.00 Känn dig som hemma
23.00 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Bröder i midnattssol
17.10 Berguvsungar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Musikbranschens verkliga stjärnor
18.50 Beatles forever
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 Uncle
20.00 Säterjäntor
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Petra älskar sig själv
22.45 Parisa pratar #metoo med killar
23.10	 Sufismen	och	Eric	Hermelin
00.10 Camillas klassiska
00.40 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Isländska möten
17.25 Livet på svindlande höjder
18.15 Hitlers dödsfabrik
19.10 Ung för evigt
19.40 Stugor
20.10 Underjordens hemliga liv
21.00 Dokument utifrån: Nordkoreas 
 okända slavar
21.55 Udda platser i världen
22.45 Guide till evig ungdom
23.30	 80-talets	USA

21.00 Hemmaplan
21.55 Bauta
22.10	 Tal	till	nationen	-	mitt	Sverige	
	 2028	-	Teckenspråkstolkat
22.25 The Handmaid's Tale
23.20 Uncle
23.50 Min trädgård
00.30 Nya perspektiv
01.30 Min sanning: Sven Wollter 
	 -	teckenspråkstolkat
02.30 Gammalt, nytt och bytt

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Antiques roadshow
15.00 Husjägarna – Danmark
15.55 En plats i solen: Vintersol
16.55	 Fixer	upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00	 Hela	kändis-Sverige	bakar
21.00 Badhotellet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 112 – på liv och död
01.55	 Hawaii	five-0
03.55 CSI

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Face off
11.00 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Mitt namn är Wrath
22.55 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 24/5 kl. 17.00-18.00

Nytt pris

Nyinkommet!

Visning: Måndag 4/6 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Åsensbruk / Skållerudsvägen 20
Delvis renoverad 1½-plansvilla med källare i Bränna Åsensbruk. Härlig uteplats i västerläge med vedeldad badtunna. Gäststuga, växthus 
och verkstad med 2 skjutportar och tillhörande omklädningsrum. 4 rok. Boyta: 92 kvm. Tomtareal: 2 196 kvm. Pris: 850 000:-

Mellerud / Hjortens Udde / Smultronvägen 6
Med ett attraktivt läge vid vackra Hjortens Udde ligger detta fritidshus med närhet till bad och båt. Enklare förrådsbyggnad och gäststu-
ga på tomten. 3 rok. Boyta: 54 kvm. Tomtareal: 1 620 kvm. Pris: 1 200 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Ör – Åker  

Visning: Torsd. 24 maj kl. 17

30

-18

30

HJORTENS UDDE – Hjortens Fyrväg 16 A+B
Sommaroas vid Vänern! Stor grönskande naturtomt, 
två fastigheter, nära stranden. Vackra omgivningar och 
rogivande atmosfär. Öppen planlösning och  bras-
kamin. 4 rok, 52 kvm. Två tomter 1649 +1536 =3185 kvm.

Pris: 1.195.000:-

DALS ROSTOCK – Lövåsvägen 11
Välvårdat villa med närhet till vacker natur! 1½-plans-
villa. 6 rok, boa 160 kvm, bia 84 kvm. Tomt 1322 kvm.  
Stora härliga ytor. Två badrum. Inglasat uterum på 
baksidan. Fin och välskött tomt. Låga driftkostnader.

Pris: 875.000:-

NYTT!

BRÄNNA – Skållerudsvägen 12
Härlig ljus och fräsch 1½-plansvilla, 4 rok. Boa 80  
kvm, bia 50 kvm. Tomt 1062 kvm. Låga driftskostna-
der, bergvärme, omdränerat. Nära badplats.

Pris: 725.000:-

DALS ROSTOCK – Hult 4
Fantastiskt inbjudande 1½-plans fritidshus med 
åretrunt standard. 4 rok. Boa 73 kvm. Tomt 2010 kvm.  
Nyskick, vatten, avlopp, två badrum, öppen planlös-
ning. Närhet till fridfullt badtjärn.

Pris: 980.000:-

Visning: Lörd. 2/6 kl. 11-12

NYTT!

NYTT!

NYTT!

Visning: Lörd. 26/5 kl. 10-11

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 650.000:-

Visning: Lörd. 26/5 kl. 11

30
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00
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Följ oss på

Resväskor i tyg
Finns i svart & vinröd

Vaxduk 
”Lola”

LInne 
Dam Mjukisshorts 
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Från

Mopedklubb kör för cancersjuka barn
I perfekt moppeväder 
deltog i lördags den 19 
maj 106 gladlynta mo-
pedentusiaster från när 
och fjärran i Maniac Mop-
pers rally. Starten gick 
vid Granbacka festplats 
i Bäckefors i samband 
med Bäckefors Motordag. 
Överskottet gick oavkor-
tat till Barncancerfonden 
i Väst. 
Startskottet gick klockan tio. 
Maniac Moppers utlovade 
bland annat en fin vinst-
moppe i ett exklusivt lotteri.

– Sträckan som ska avkla-
ras av samtliga 106 anmälda 
är sex mil lång och leder 
genom Dalslands vackra 
skog och mark, berättar Kim 
Gustavsson, en av flera funk-
tionärer som ställde upp un-
der evenemanget. 

– Efter banan finns det 
”moppenad” med tolv frågor 
och fina vinster till samtliga 
deltagare, kaffestopp och 
även roliga lekar, säger Kim. 
Samtidigt tog han hand om 
ankommande deltagare och 
deras registrering inför star-
ten. 

– Det följer alltid med en 
”skamkärra”, som förhopp-
ningsvis inte behöver kom-
mer till användning, tillägger 
han med ett leende. Det är 
inte alls populärt bland del-
tagarna att hamna på den och 
blir skjutsad till målet. Jag 
räknar med att de första del-
tagarna anländer ungefär 
klockan 13.30 i målet.

Kortegen leddes av en av 
de yngsta deltagarna, Elvis 
Öjentorp-Johansson, som 
hade med sig Maniac Mop-
pers-flaggan vid starten och 
även agerade som klubbens 
maskot för Barncancefonden 
Väst. Elvis ledde kortegen 
för tredje året under starten 
och visade även den här 
gången att han är en stolt 
flaggbärare och del av gäng-
et.

Exklusiv lottvinst
Under evenemanget anord-
nades även en fordonsutställ-
ning och Dalslands cruising 
där det förväntades flera 
hundra amerikanare- och 
veteranbilar samt olika akti-
viteter för barn. 

Dessutom fanns det möj-

Anki Johansson deltog för 
tredje gången i mopperallyt. 

Hon hade med sig en välskött 
Puch Dakota i originalskick 
som hon lånade av en släk-
ting till hennes sambo. Svå-

gern Stefan Ottosson fixade 
det sista innan starten.

Einar Gustavsson gav starttecken till årets mopperally som startade vid Granbacka festplats i Bäckefors till förmån för Barncancerfonden i Väst.

Einar Gustavsson, som gav startskottet, tillsammans med Elvis Öjentorp-Johansson som vid starten ledde 
kortegen.

lighet att stödja eventet ge-
nom att köper lotter där det 
utlovades en exklusiv vinst. 

En fin röd Crescent-moped 
som var sponsrad lockade 
fram många spekulanter.

– Vi är jätteglada över att 
våra sponsorer möjliggör ett 
evenemang som detta som 
verkligen verkar vara upp-
skattat bland deltagare och 
besökare, avslutar Kim Gus-
tavsson, som sedan åkte iväg 
till en av vägstationerna för 
att serva med kaffe.

Tanja Mueller 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

PAKETERBJUDANDE!
STIGA 

Batteridriven 
Häcksax+Trimmer 
2.999:- 

Ord. pris 5.470:-

Häcksax SHT 48 AE

Grästrimmer 
SGT 48 AE

Inklusive batteri 
och laddare!

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat KAMPANJ 
FRÅN 

9.900:-


