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YHETER
NR 23 • ÅRG 25

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 23.

Prisbomb!

5:-/st
Kylda såser

Garant, flera sorter, 200-220 ml, jfr-pris 22,73-
25,00/kg. Max 3 köp/hushåll/vecka 23

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Färska hamburgare
Garant, Sverige, gäller även BBQ, 4-pack, 452 g, 
jfr-pris 66,26/kg..
Max 3 köp/hushåll/vecka 23 

Hallon, Blåbär
Land se förp., klass 1, i ask, 125 g, jfr-pris 
120,00/kg. Max 5 köp/hushåll/vecka 23.

Dessertost
Castello, flera sorter, 125-150 g, Jfr-pris 100,00-
120,00/kg.

Laxfilé
Falkenberg, Salomo salar, odlad Norge, i bit, 
benfri, i aluminiumtråg, 400 g, jfr-pris 197,50/kg.

2995
för Bonuskunder

/st

Ägg 10-pack
Garant, från frigående höns utomhus, stl M/L, 
jfr-pris 2,00/st.

79:-
för Bonuskunder

/st
15:-

 

/st
15:-

 

/st

Från  
frigående 

höns 20:-
för Bonuskunder

/st

på arbetsbelysning från

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

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

Huset är i obehandlat furu trä.
Mått utv: 840x760x570
Mått öppning: 650x340

HUS FÖR ROBOT

Hus för 
robotgräs-

klippare

649:-

Brandmannen Joakim Hedberg hade populäraste uppgiften under dagen – att hjälpa alla barnen med vattenslangen. Foto: Ing-Marie Norrman.

Om krisen kommer Bilhall på Västerråda 
AS Cars Sweden har köpt en tomt på 5 000 kva-
dratmeter på Västerråda. Här planerar ägarna, far 
och son, Gunnar och Alexander Wilhelmsson att 
bygga en 800 kvadratmeter stor hall till försälj-
ning av amerikanska bilar och andra specialbilar. 
En del av hallen kommer dessutom att hyras ut.

– Sidan 5 –

I lördags hade Räddningstjänsten i Mellerud 
öppet hus med anledning av den landsomfat-
tande krisberedskapsveckan. Broschyren ”Om 
krisen eller kriget kommer” har nyligen landat 
i alla hushålls brevlådor. Medan de vuxna fick 
handfasta tips av bland andra Anna Granlund, 

kommunens säkerhetssamordnare, fick barnen 
gå en tipspromenad, kika på spännande ut-
ryckningsfordon och kanske roligast av allt – få 
spruta vatten med en brandslang.

– Sidan 4 –

Tryckeri byter ägare 
Nu är det klart att Niklassons Tryckeri får ny ägare 
efter sommaren. Det är Cela Grafiska AB i Vä-
nersborg som tar över verksamheten. Niklassons 
Tryckeri ägs idag av Bele Fransson och Bosse An-
dersson, som går i pension i höst. Bele Fransson 
och Ulf Norrman arbetar vidare i verksamheten.

– Sidan 9 –

Scouter fick mark
Melleruds scoutkår har fått 1,3 hektar mark i gåva 
av Sven-Åke Karlsson, Göteborg. Den före detta 
mellerudsbon var själv medlem i scouterna som 
barn och när det var dags att avyttra marken i Järn 
uppkom idén att skänka den till scoutkåren i Mel-
lerud. Området invigdes i torsdags.

– Sidan 10 –

Första kvaltävlingen
Det var extremt varmt när första kvaltävlingen i 
Dalsland Tour genomfördes på Dagsholm GK i 
lördags. Dagsholm och Mellerud var de klubbar 
som var bäst representerade i toppen av prislistan. 
Vann på 50 poäng gjorde Alexander Rosebaum, 
Forsbacka och Stefan Johansson, Dagsholm.

– Sidan 11 –
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Båt i Vänerskärgården
Passagerarbåten m/s Rotösund gör turer från Vingens 

hamn i Ånimskog genom naturreservatet Yttre  
Bodanes vackra och orörda skärgård.  

Vi vänder vid Köpmannebrobukten.  
Turen tar cirka 2 timmar. Oftast i lugna vatten.

Turlista: Onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar 
 avgång 10.30. Extratur kan ev. sättas in med 
 avgång 14.30.

Pris: 100 kronor. Två barn under 15 år gratis 
 i vuxens sällskap.

Bokning: Görs på telefon 0532-25 381 säkrast 
 vard. 8.30 – 9.30.

Ingen servering ombord. Medtag gärna egen fikakorg.
www.vingenshamn.se

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 9.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 7/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 19.000:-   -  57 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 4.500:- Mellerud fredag 9-17
Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Vi har allt för 

studenten

Fikasugen?

070-322 59 62

Öppettider 
Lördag 11-16
Söndag 11-16

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

6 juni- 13 juni 2018
2 söndagen efter Trefaldighet
”Kallelsen till guds rike”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

Torsdag 7 juni pastorsexpeditionen stängd hela dagen

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön    OBS! Sammanlyst till Holm och Skålleruds 
  kyrkor

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 9.30  Frukost i Kyrkans Hus
Ons 11.00  Friluftsgudstjänst vid Melleruds Museum, 
  Pär-Åke Henriksson. Gun-Britt Gustafsson 
  med kör medverkar.
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 16.00  Gudstjänst i Holms kyrka, Kerstin Öqvist.
Tis 12/6 11.30 Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 12/6 14.30 Andakt på Bergs, Daniel Westin.
Ons 20/6 16.00 Sommarfest i Kyrkans Hus. Sill o potatis, tårta 
  och kaffe. Musikunderhållning. 
  Andakt: Margareta Olsson. Kostnad:60:-  
  Anmälan till exp tel.36200 senast 15/6.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i kyrkan, Dragspel Kallis 
  Bengtsson. Dragspelsmagi "Klassiska mästare 
  möter svenska dragspelskungar". 
  Andakt  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön  OBS! Sammanlyst till Holm och Skålleruds 
  kyrkor
Ons 13/6 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

ARBETSLIVSMUSEERNAS DAG
HÅVERUD 9 JUNI 2018

Kl.10.00 - 16.00
Välkommen till en härlig upptäckardag för hela familjen 

utställare - hantverk - udda båtar - föredrag - musik 
barnaktiviteter - matupplevelser - gratis inträde

Utställare: Dalénmuseet - Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund - Vattenfall
Föreningen Göteborgs Remfabrik - Holmestads Hembygdsförening med Raggagårdens Mejeri 
Föreningen L. Laurin - Höljebackabrandmuseum - Innovatum - Älgarås Vagnmuseum 
Järnvägssällskapet Åmål Årjängs Järnväg - Repslagarmuseet - Saab Car Museum 
Lidköpings Maskinnostalgiska Förening - Skara-Lundsbrunns Järnväg - Volvo Museum 
Munkedals Jernväg- Kanalmuseet - Skans 453 - mm.

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst  Box 15  534 21 Vara  Tel 072 - 246 92 32 - www.navivast.se
SKÅLLERUDS HEMBYGDSFÖRENING

Jonas Westling 

visar film och berättar 

om Melleruds  

Träskofabrik

 
Rotary
Mellerud

Måndag 11/6 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Studentexamen på 
Dahlstiernska gymnasiet

Utsläpp fredag 8 juni kl. 14.00

Marsch till torget och tillbaka,  
uppvaktning på grönområdet vid skolan

Välkomna!

För mer information se 
www.dahlstiernska.se

Välkommen på bokrelease
Söndag 10 juni kl. 15.00

på Dalslands Konstmuseum, Upperud
Dalslands kanal  

– Vattnet som gav arbete och välstånd
Ny bok om kanalens historia med betoning på 

människorna som levde på och vid kanalen

Göran Rigemo berättar om boken 
Anders Ljungqvist sjunger visor från sjön

Mellerudsmässan 2018
20-21 oktober är det dags 
igen. Då anordnas den sto-
ra Mellerudsmässan i Rå-
dahallen för sjätte gången 
sedan starten 2008.
Som vanligt är målet att visa 
upp Mellerud i sin helhet:
* Näringslivet, stora och små 
företag, olika branscher
* Kommunens verksamhet

Kvitterkvällar
I sommar blir det tre kvit-
terkvällar i Håverud. De leds 
av Kent-Ove ”Mille” Melin 
och arrangör är Skålleruds 

byalag. Det hela äger rum på 
torsdagar och följande datum 
är bokade: 12 och 26 juli 
samt 9 augusti.

* Organisationer
* Föreningslivet
* Kulturlivet

I år blir mässan större än 
någonsin. B-hallen ersätts av 
den nya idrottshallen, vilket 
innebär två fullstora idrotts-
hallar att fylla. Mässan kom-
mer att utökas med en semi-
nariehörna för korta föredrag 
och en plats där föreningar 
och andra kan visa upp sig. 

Man planerar också att ut-
nyttja en del för en konstut-
ställning.

Besökarantalet för Melle-
rudsmässan har ganska kon-
stant hållit sig på cirka 2 500. 
I år är planen att öka det. Man 
ska dessutom få fler som 
besöker mässan båda dagar-
na och genom scenprogram, 
uppvisningar och korta före-
drag få fler att stanna längre.

Erbjudande

FISKBILEN

Havets 
delikatesser

hittar du hos oss!
Välkomna!

Johan – 070-315 97 51

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

Spättafilé

149:- 
Havskräftor

179:- 
/kg

/kg

Årets ”Örsjön Runt” flyttas från 10 juni 
till söndag 19 augusti

Följ oss på facebook och hemsida för 
uppdateringar kring tider och praktiska detaljer

Styrelsen och festkommittéen
Örs Bygdegårdsförening
www.bygdegardarna.se/ors-krokfors

Melleruds Demensförening 

Välkomna till Grill och musikkväll 
Måndag 11 juni kl. 18.00, Café Älvan

Trubadur Dan Johansson medverkar
Alla hjärtligt välkomna!
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Apotek Hjärtat Norra Kungsgatan 1, Mellerud. 
Kontakta oss: 0771-405 405. apotekhjartat.se

Klubbdagar 7–8 juni.

*      Erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden. Gäller medlemmar i Klubb Hjärtat.

Nu erbjuder vi 
linser, glasögon 
och medicinsk 

öronhålstagning.

25% 
på Apolosophy och 

Hjärtats serie*

25% 
på Apolosophy och 

Hjärtats serie*

Därför tas entré på yran

En av Sveriges bästa unga sångerskor, Wiktoria Johansson från Brämhult.

Vårt beslut att ta entré för 
lördagskvällen på Kanaly-
ran har lett till en del frå-
gor och debatt. Det är dags 
att vi i Kanalyrekommittén 
förklarar bakgrunden.
För två år sedan konstaterade 
vi att 2018 är ett jubileumsår, 
50 år sedan Kanalyran star-
tade. Tanken föddes att mar-
kera detta på något sätt och 
kanske bryta den tradition vi 
haft sedan 2014 att nästan 
enbart engagera artister med 
lokal förankring. Redan vid 
de första diskussionerna in-
såg vi att detta skulle kosta 
pengar, stora pengar.

2014-2017 har varit låg-
budgetyror. Omsättningen 
har legat på cirka 230 000 

kronor varje år, mer än en 
halvering jämfört med yror-
na fram till 2013. Fram till 
2013 tog man dessutom entré 
till öltältet varje kväll. Utö-
ver detta har de restauranger 
som byggt ut stått för en del 
kostnader för kvällsunder-
hållningen som Kanalyran 
nu tar över.

”Stora artister”
Under de senaste åren har det 
varje yra kommit önskemål 
om att ta hit stora rikskända 
artister. Detta gjordes ju frek-
vent under 1970- och 
1980-talen och listan på dem 
som spelat på yran är lång. 

Tyvärr har artistgagerna 
höjts kraftigt sedan den ti-

Johan Boding anses av många vara en av världens främsta uttolkare av 
Queens låtar.

den. Vi har under senhösten 
kollat upp en mängd olika 
namn och i många fall har vi 
kunnat konstatera att även 
med en kraftigt utökad bud-
get, och även med en ganska 
hög entréavgift skulle det bli 
ekonomiskt ohållbart. Gager 
på en kvarts miljon och 
uppåt är inte ovanliga och 
vill man ha det riktigt stora 
namnen pratar man ibland 
sjusiffriga belopp.

Vi tycker att vi har hittat en 
bra balans. Vi har två TV-
kändisar som barnunderhål-
lare och ett välrenommerat 
dansband som legat på 
Svensktoppen flera gånger. 
Båda dessa kan ses gratis.

På lördagskvällen har vi 
valt en ung sångerska som 
varit med i TV en hel del, 
bland annat Melodifestiva-
len två gånger, och legat på 
listorna, samt en av Europas 
bästa Queen-tolkare och som 
avslutning ett av Sveriges 
bästa partyband. 

Vi tycker vi har fått en bra 
blandning med artister som 
är relativt kända och som vi 
vet står för verklig kvalitet 
och aldrig gör publiken miss-
nöjd. Vi har också lyckats 
hålla kostnaderna på rimlig 
nivå.

Årets budget
I år ligger vår budget på när-
mare en miljon. Kommunen 

ställer upp med halva belop-
pet, sponsorer med cirka en 
fjärdedel och sedan står de 
förväntade publikintäkterna 
och några platshyror från 
företag och knallar för den 
sista fjärdedelen. 

Ungefär halva budgeten är 
artistgager. Den stora kost-
naden där är lördagskvällen, 
dansbandet och barnunder-
hållningen.

Scenbygget med teknik 
samt de extratoaletter vi hyr, 
tälten, staketdragningar med 
mera ligger på runt en kvarts 
miljon. PR och annonsering 
runt 100 000 kronor och se-
dan är det STIM-avgifter, 
polistillstånd, ordningsvak-
ter med mera.

Entréavgifterna
Vårt mål var redan från bör-
jan att en familj med två 
vuxna och två barn inte 
skulle behöva betala mer än 
500 kronor för lördagskväl-
len. Vi har delvis nått det 
målet. De som köpte biljet-
terna före 1 juni har för hela 
familjen betalat 440 kronor. 
Under juni kostar det 580 
kronor för alla fyra.

Man kan alltid diskutera 
vad som är dyrt och billigt. 
De sista åren fram till och 
med 2013 kostade det 100 
kronor per kväll fredag och 
lördag för vuxna, totalt 
samma som kostnaden är för 

dem som köper biljett nu. 
Vill man se Night of Queen 
på deras turné i höst ligger 
priserna på runt 600 kronor 
per person, utan barnrabatt. 
Man får samma show som vi 
får, men inomhus och med 
garanterad sittplats. Men 
man får varken Wiktoria eller 
Haaks med i priset.

Så vi hoppas på förståelse 
för att vi i år är tvungna att ta 
en entréavgift för att kunna 

Dag med litteratur
I år är det femårsjubileum för 
Dalslandslitteraturens Dag i 
Håverud. Arrangemanget 
äger rum lördag 30 juni.

En lista på utställare finns 
på www.mellerud.se/littera-

tur Som vanligt blir det 
också presentationer och 
uppläsningar. Programtider-
na publiceras preliminärt 
veckan för midsommar.

erbjuda artister av den kvali-
tet vi har fått tag på. Alterna-
tivet hade varit ett jubileums-
år utan några kända artister 
alls. Som tur var har ett 70-tal 
företag i kommunen öppnat 
sina plånböcker och vi har i 
år fått in ungefär dubbelt så 
mycket sponsorpengar som 
tidigare år. Det är tack vare 
detta vi kan hålla priset nere.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson 
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

SOMMAR-

LOV

Vecka 24 Måndag 11/6: Grillkorv med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 12/6: Köttbullar med stuvade ärtor 
och morötter, potatis och lingonsylt. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 13/6: Fiskgratäng med dill, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 14/6: Redd grönsakssoppa. 
Dessert: Kesokaka med sylt.

Fredag 15/6: Kycklingfilé med örtsås,  
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 16/6: Fläskköttgryta med ananas, 
potatis och blomkål. 
Dessert: Morotskaka.

Söndag 17/6: Ugnsbakad lax med citronsås, 
potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 24
Mån: Köttbullar med potatismos och grönsaker.       
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Ons-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker.

Senior
Måndag Grillkorv* med bröd och 
potatissallad.
Alt: Vegetarisk korv. 

Tisdag Pastasallad med kyckling* 
och dressing.
Alt: Pastasallad med ost.

Onsdag Skolavslutning

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Litteraturpris till Victor 
Ville Johannesson

Författaren Victor Ville Johannesson.

Vid invigningen av Bokda-
gar i Dalsland, fredagen 
den 27 juli, kommer Dals-
lands Sparbanks Littera-

turpris att delas ut. 
Det tilldelas i år konstnären 
och författaren Victor Ville 
Johannesson för hans bok 

”Fan vad trist, Depressiva 
Döden”. Priset är på 10 000 
kronor.

Juryns motivering: ”Dals-
lands Sparbanks Litteratur-
pris 2018 går till Victor Ville 
Johannesson för hans debut-
bok Fan vad trist, Depressiva 
Döden. I det här bildbaserade 
dagboksformatet får vi följa 
konstnären Victor Ville Jo-
hannessons alter ego under 
ett år. Det är humor med en 
extrem svärta och den upp-
kom som ett sätt för förfat-
taren att hantera och bear-
beta sin egen depression. Det 
är en bok om samhällets 
oförmåga att möta någon 
som inte orkar längre. Men 
det är också en bok fylld av 
svart humor av bästa märke. 
Han daltar varken med sin 
depression eller med läsaren. 
De träffsäkra aforismlik-
nande dagboksanteckning-
arna och de uttrycksfulla 
bilderna, mest svartvita, ger 
djup och skärpa. Victor från 
Dals Långed får oss att sätta 
skrattet i halsen.”

Jury är Anita K Alexander-
son, Lena Grönlund och 
Birgitta Rolöf.

Om krisen eller kriget kommer
Den 28 maj – 3 juni skickar 
MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och bered-
skap) ut broschyren ”Om 
krisen eller kriget kom-
mer” till Sveriges hushåll, 
på uppdrag av regeringen.

Tyngdpunkten i informatio-
nen ligger på hur människor 

kan förbereda sig för att 
klara vatten, mat, värme och 
kommunikation när samhäl-
lets service inte fungerar som 
vanligt. Syftet med informa-
tionen är att vi ska bli bättre 
förberedda på följderna som 
allvarliga olyckor, extremt 
väder, it-attacker eller mili-
tära konflikter ger.

Mer information om bro-
schyren finns på Myndighe-
ten för samhällsskydd och 
beredskaps webbplats. 
Webbplatsen Din Säkerhet 
erbjuder mer information om 
de områden broschyren tar 
upp.

Brandstationen hade 
välbesökt öppet hus

Under förra veckan pågick 
krisberedskapsveckan 
2018 över hela landet. I 
samband med detta bjöds 
det in till öppet hus vid 
brandstationen i Melle-
rud, där också polis och 
ambulans fanns på plats.
Välinformerade och engage-
rade invånare är en viktig 
tillgång vid en samhällskris. 
Därför har MSB startat Kris-
beredskapsveckan, en årlig 
kampanj tillsammans med 
andra kommuner, frivilligor-
ganisationer, länsstyrelser  
med flera. 

Alldeles i veckan har bro-
schyren ”Om krisen eller 
kriget kommer” dumpit ner i 
brevlådan hos alla landets 
hushåll. MSB står för Myn-
digheten för samhällsskydd 
och beredskap. Anna Gran-
lund, säkerhetssamordnare i 
Melleruds kommun berättar 
mera; 

– Vi ville göra någonting i 
samband med den här veckan 
och när jag var i kontakt med 
brandkåren föreslog de öppet 
hus, berättar Anna. 

Hon informerade om och 
kring den aktuella broschy-
ren, hade exempel på saker 
som är bra att ha hemma samt 
kunde ge information om var 
kommunens skyddsrum är 
belägna.

 – Om man söker på www.
dinsakerhet.se kan man få 
svar på många frågor om 
detta. Bland annat kan man 
söka upp varje kommun på 
en karta för att få reda på var 
det finns skyddsrum. Även 
själva broschyren finns i 
PDF-format på nätet. Att in-
formationen kommer nu är 
på grund av det förändrade 
säkerhetspolitiska läget och 
vi måste alla ta vårt ansvar, 
säger Anna. 

Många bra tips
Broschyren har skickats ut av 
MSB på uppdrag av reger-
ingen. Anna visar att den är 
uppdelad i två färger, där Sandra Åbom testar hur det känns att bli inlastad i en ambulans.

Alla utryckningsfordonen, blåljusbilarna, stod uppställda på rad framför brandstationen.

orange står för kris i fredstid 
och rött för höjd beredskap/
krigsfara. Hon har också med 
sig ett par lådor med exempel 
på saker som är bra att ha 
hemma, saker som man kan-
ske inte alltid tänker på. Vad 
gör man om värmen försvin-
ner, det inte går att spola 
vatten, mobilnät och internet 
inte fungerar, det blir svårt att 
laga och förvara mat, betal-
kort och bankomater är ur 
funktion, det blir svårt att få 
tag på läkemedel och medi-
cinsk utrustning, det inte går 
att tanka och kollektivtrafik 
och transporter står stilla? 
Dessutom kan mat och mat-
varor då ta slut i butikerna. 

I Annas lådor finns svar på 
hur man kan underlätta det 
hela något. Här finns bland 
annat ljus och tändstickor, 
matvaror med lång hållbar-
het, konserver, våtservetter, 
kontanter i lägre valörer, bat-
teridriven radio och batteri-
laddare.

– Man ska tänka på att ha 
extra mat hemma av sådant 
man ofta använder, med lång 
hållbarhet, då omsätts det ju 
samtidigt och blir inte för 

gammalt. Man ska också 
tänka på att inte ha mat som 
kräver för mycket energi att 
laga. Soppåsar till toaletten 
är också viktigt att tänka på, 
samt att ha en nerskriven 
lista med viktiga telefon-
nummer. Vatten är viktigare 
än mat, påpekar hon, och 
tipsar om att både ha en re-
servdunk fylld och alltid ha 
vatten infruset. 

Barn och vuxna fick sitt
Det var många som besökte 
brandstationen i värmen, 
mestadels barnfamiljer. 
Medan de vuxna fick hand-
fasta tips, kunde barnen gå en 
liten tipspromenad, kolla på 
utryckningsfordonen och 
sist men inte minst spruta 
vatten med en brandslang. 

Sandra Åbom, som är 
sjuksköterska, tycker det är 
bra att barnen ges möjlighet 
att se och kolla. Hon testade 
själv hur det känns att bli 
ilastad på bår i ambulansen.

Polisen på plats tipsade om 
grannsamverkan och nyttan 
av det. 

Ing-Marie Norrman
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Lördag 9/6 kl. 13-15. Anmälan krävs

Mellerud / Köpmannebro / Långön 23
Utmed Vänerns strand på Långö Köpmannebro ligger denna 
fastighet. 3 rok. Boarea: 48 kvm. Tomtareal: 3 510 kvm.  
Pris: 2 300 000:-

Visning: Söndag 10/6 kl. 15.00-16.00

Visning: Lördag 9/6 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Mellerud / Östanå / Östanå Skogsdalen 6
Mitt i den dalsländska naturen med närhet till Vänern finns nu 
detta 1-plans fritidshus med friköpt tomt. 3 rok. Boyta: 48 kvm. 
Tomtareal: 426 kvm. Pris: 990 000:-

Mellerud/ Rådahallen / Bergsgatan 33
1½-plansvilla med källare och vidbyggt garage på lugn blivande 
återvändsgata ett stenkast från Rådahallen och resecentrum.  
4 rok. Boyta: 70 kvm. Tomtareal: 1 403 kvm. Pris: 395 000:-

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 7/6 kl. 17.00-18.00

Visning: Söndag 10/6 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Mellerud / Grinstad / Dalbergså 5
1½-planshus med dubbelgarage inkl. gästrum. Fastigheten ligger 
vackert belägen med närhet till badvikar i Vänern och Dalbergså! 
7 rok. Boyta: 230 kvm. Tomtareal: 1 859 kvm. Pris: 2 695 000:-

Nyinkommet!

Mellerud / Åsmule / Linde 15
Vackert beläget fritidshus i Åsmule med närhet till sjön Örsjön för 
bad och fiske. På fastigheten finns även dubbelgarage om 50 kvm.
4 rok. Boyta: 79 kvm. Tomtareal: 5 960 kvm. Pris: 1 300 000:-

Visning: Lördag 9/6 kl. 16.30-17.30

Nyinkommet!

Mellerud / Åsebro / Kräppersrud 12
Vackert rödmålad 1½-plansvilla med vita knutar mitt i den dals-
ländska naturen. Uthus med inrett gästrum, vedbod samt bastu!  
3 rok. Boyta: 125 kvm. Tomtareal: 1 948 kvm. Pris: 790 000:-

Visning: Lördag 16/6 kl. 13.00-14.00

Mellerud / Grinstad / Grinstad Hede 6 och 7
Rymlig 1-plansvilla 6 rum varav 4 sovrum. Fastigheterna har tillhö-
rande verkstad, lägenhet, gäststuga samt torpstuga! 6 rok. Boyta: 
132 kvm. Tomtareal: 4 507 kvm. Pris: 1 990 000:-

Nyinkommet! Nyinkommet!

Mellerud / Kvarnkullen / Långgatan 30
1½-plansvilla med källare och vidbyggt garage placerad på hörn-
tomt med närhet till centrum. 4 rok. Boyta: 112 kvm. Tomtareal: 
841 kvm. Pris: 420 000:-

Visning: Tisdag 12/6 kl. 17.00-18.00

Visning: Tisdag 12/6 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Dals Rostock / Violvägen 10
Tillfälle för den händige att köpa en enplansvilla i lugnt område 
nära vacker natur med vandring -och joggingspår. 4 rok. Boyta: 107 
kvm. Tomtareal: 757 kvm. Pris: 350 000:-

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Mellerud / Upperud / Rävås
Lantlig idyll med sjöläge. 2 rok. Boyta:  ca 30 kvm.  
Tomtareal: 41 195 kvm. Pris: 900 000:-

Visning: Lördag 9/6 kl. 15.00-16.00

Ska sälja amerikanska bilar i ny hall

AS Cars Sweden har köpt en 5 000 kvadratmeter stor tomt intill E45 på Västerråda för att bygga en 800 
kvadratmeter stor hall till bilförsäljning. En del kommer dessutom att hyras ut.

AS Cars  Sweden, som 
drivs av Gunnar Wilhelms-
son och sonen Alexander, 
har köpt en tomt på Väs-
terråda. Här planerar de 
att i egen regi bygga en 
hall till försäljning av USA-
bilar, några kontor plus en 
del som ska hyras ut till 
externa intressenter.
Företaget köpte tomten på  
5 000 kvadratmeter av Auto-
Gruppen för ett par månader 
sedan. Gunnar Wilhelmsson 
berättar att planen består av 
att bygga en 800 kvadratme-
ter stor hall där AS Cars 
själva kommer att använda 
650-700 kvadratmeter till 

försäljning av sina egna bilar.
De säljer begagnade bilar, 

främst importerade special- 
och veteranbilar från USA. 
Men de säljer även andra 
specialbilar.

– Verkstaden blir kvar där 
vi är idag, i före detta auk-
tionshallen som vi själva 
äger. Jag tror detta blir jätte-
bra, tomten har ett riktigt bra 
läge. Särskilt positivt är att 
bygget av köpcentret startat 
nu, poängterar Gunnar.

Den nya detalsjplanen för 
området är inte klubbad, men 
Gunnar räknar med att allt 
ska vara klart i augusti i år. 
Då gjuts plattan i slutet av 
september och hallen (som 

Skiss över den planerade hallen som AS Cars ska bygga på Västerråda, strax norr om biogasstationen som håller på att färdigställas.

Spelade in i Mellerud
Storstadsnormen och 
fördomar som finns hos 
stadsbor  om landsbygden, 
det handlar ett framtida 
avsnitt i UR:s programse-
rie PK-mannen om. Förra 
veckan spelades det in i 
Mellerud.
Musse Hasselvall gestaltar 
PK-mannen. Han lever i fö-
reställningen att han är en 
öppen person med få fördo-
mar. Samtidigt tillhör han på 
många sätt normen. Han är 
vit, hetero, stockholmare, 
medelklass, man och har 
inga funktionsnedsättningar. 
PK-mannen gör misstag i 
mötet med personer som på 
olika sätt är normbrytare och 

får dem att känna sig utsatta. 
Han gör det inte av illvilja 
utan som en konsekvens av 
att aldrig själv ha tillhört 
någon utsatt grupp.

Intoleranta och  
lågutbildade 
Till avsnittet om storstads-
normen träffade Musse Has-
selwall och boxaren Vatche 
”Senan” Wartanian, Petter 
Olsson på Ungdomshuset 
Stinsen och Karolina Wess-
man som sitter i ungdomsrå-
det, plus ett par ungdomar 
som besökte Stinsen.

– De spelade in när vi pra-
tade om stadsbornas fördo-
mar att vi på landsbygden är 

PK-teamet: Felix Aneer, ljudtekniker, Niclas Jensen, fotograf, Ulrika 
Johnson, producent, Musse Hasselwall, Luca Mazzaferri, praktikant och 
Vatche ”Senan” Wartanian.

mer intoleranta och lågutbil-
dade, vilket vi ju inte tycker 
stämmer, säger Karolina.

– Vi kom fram till att vi är 
ganska lika, men vi jobbar på 
ett annat sätt här. Vi skapar 
egna förutsättningar och är 
tvungna att samarbeta, säger 
Petter Olsson.

Filmteamet besökte även 
Vita Sannar och åt en Mel-
leruds special i gatuköket 
Rubinen. 

En scen hos Sten
– Vi har en speciell form för 
hur vi arbetar, det är halvdra-
matiserat men ändå på rik-
tigt. Vi pratar med dem som 
ska vara med innan och alla 
är med på noterna. I mötet 
med Sten i butiken Stens 
Antik var Musse och Vatche 
dryga stockholmare med at-
tityd. De gör misstagen som 
folk gör, berättar producen-
ten Ulrika Johnson.

Programmen om PK-
mannen används i skolor, på 
högstadiet och gymnasiet, 
och de väcker diskussioner.

Själva syftet med serien är 
att användas i skolans arbete 
med värdegrund och att 
främja alla individers lika 
värde och lika rättigheter.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

redan är beställd) kan resas i 
oktober månad.

– Jag hoppas ha hallen klar 
innan året är slut. Intresset 
för USA-bilar är stort och det 
växer, säger Gunnar.

Förutom utställningshall 
blir det ett par kontor samt en 
rekond för eget bruk i den 
nya hallen. 100-150 kvadrat-
meter av ytan ska hyras ut.

Anledningen till satsning-
en är att nuvarande lokal är 
för trång, det är besvärligt att 
köra in och ut fordonen när 

20 bilar är på plats. I den nya 
hallen får 25 bilar lätt plats 
och det finns dessutom rejält 
med utrymme att flytta på 
dem.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: AS Cars startades 
1978 i Dalskog av Gunnar 
Wilhelmsson.

www.mellerudsnyheter.se
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Vår älskade

Tove Dalqvist
* 24 juli 1967

har lämnat oss
efter en lång tids sjukdom

i stor sorg och saknad.

Ed
8 maj 2018

ANDERS
Simon, Sandra

Barnbarn
Mamma, Pappa

Syskon
Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.

Blixt Begravningsbyrå,
Vänersborg.

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Veckans 
ros...

...till Håkan Pettersson i Gatan 
för att du körde hem vår ben-
sinmack!

Elias & Liam
...till länets busschaufförer 
som väntar med att köra tills 
alla har satt sig, tipsar om bra 
avgångar och är allmänt hjälp-
samma!

Vi i Bengtsfors

MELLERUD
Smyrna: Lörd 15 & 17 
Missionsmöten i Ed med 
Jack Tommy Ardensfors. 
Sönd 11 Gudstj. m försam-
lingsmöte. Tisd 19 Böne-
samling.

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Sommar-
fest. Ssk. avslutning, andakt, 
aktiviteter, grillning m.m.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. ”Vem får vara 
med på festen?” Sigward K. 
Kyrkkaffe. Onsd 19 Mötes-
plats.

Brålanda: Onsd 8.30-11 
Bönefrukost på nationalda-
gen i fsh. Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Thomas 
Holmström.
Sundals-Ryr: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anette J. 
Carlson. Besök från Eng-
land. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Sönd 19 ”Musik i 
sommarkväll” Sång: Jonna 
Ydenius. Andakt: Anette J. 
Carlson. Besök från Eng-
land. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan, 
”Vem får vara men på fes-
ten?” Sigward K. Servering. 
Frändefors: Sönd 18 
Gudstj. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. med nattv. på 
Ringhem. Lennart Staaf.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Per 
”Pelle” Johansson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Gotländsk sommarnatt” 
av S. Pettersson vartefter hon 
sjöng ”Du är alltid en del utav 
mig ” av L. Berghagen. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 
251 och 235. Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste. 
Som avslutningsmusik fram-
fördes ”Amazing grace” – 
skotsk folkmelodi. Till min-
net av Pelle var koret vackert 
dekorerat med blommor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för Ulla 
Elander. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Air” av 
J. S. Bach. Akten förrättades 
av Margareta Olsson och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 201, 248 och 231. Man 
lyssnade på Jim Reeves in-
pelning av ”I love you be-
cause” och som avslutnings-
musik spelades ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste.
Till minnet av Ulla var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Järns kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Ingegerd Strand i kret-
sen av de närmaste. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Himlen är 
oskyldigt blå” av T/K. Gär-
destad varefter man fick 
lyssna till ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell. Akten för-
rättades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
men 297 och ”Ovan där” av 
I. Lindestad. Elisabette sjöng 
också psalm 638. Som av-
slutningsmusik framfördes 
”Änglagård” av B. Isfält. Till 
minnet av Ingegerd var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. 

50 år sedan realexamen

Klass 44B på Samrealskolan i Mellerud. Från vänster: Sören Johansson, Jan-Erik Bäckman, Eje Bengtsson, 
Roy Andersson, Christina Örthagen Torgeby (Olofsson), Rolf Linder, Lars Linder, Ingrid Kennborn (Johans-
son), Christina Johansson, Uno Carlsson, Birgitta Johansson (Carlsson), Bengt Alexandersson, Inge Jonsson, 
Eleanor Hansen (Karlsson), Lisbeth Strandberg (Andersson), Kerstin Gustafsson (Sundberg), Lisbet Peura 
(Bernhardsson). 

Onsdag 23 maj träffades 
43 före detta elever på 
Samrealskolan i Mellerud, 
för 50-årsjubileum sedan 
realexamen.
Det var eleverna som gick i 
klasserna 44A och 44B som 
sammanstrålade denna soli-
ga och varma majdag. Delta-
garna är födda 1950 och 
1951 och det var hela 25 år 
sedan förra klassträffen.

Alla samlades vid 15-tiden 
för en fika på motorgården på 
Västerråda, där det även an-
ordnades en tipspromenad. 
Sedan promenerade man till 
Rådaskolan där rektor Ro-
bert Olsson mötte upp. Han 
informerade om skolan och 
visade runt i lokalerna.

Festligheterna fortsatte 
sedan på motorgården.

De som höll i trådarna för 
denna återförening var Bibbi 

Linder, Åsa Fältskog och 
Rolf Larsson.

– Vi fick jättefin respons 
när vi kontaktade alla, de 
tyckte det skulle bli väldigt 
roligt att ses igen. Det finns 
deltagare från bland annat 
Lund, Gnesta, Göteborg och 
Köping, berättar Bibbi Lin-
der, Mellerud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Klass 44A på Samrealskolan i Mellerud. Från vänster: Rolf Johansson, Göran Jacobsson, Kjell Fredriksson, 
Per-Olof Hultbäck, Carl-Gustaf Svensson, Lillemor Hårdstedt (Wallin), Rolf Larsson, Uno Ström, Lennart 
Wetterling, Bibbi Linder (Janson), Meta Andersson (Jakobsson), Lennart Blomberg, Else Karlsson (Jansson), 
Margareta Thoresson (Norberg), Carina Larsson (Johansson), Kjell-Arne Färdig, Agneta Åberg (Brink), Leif 
Hultin, klassföreståndare, Margaretha Sandin (Karlsson), Marianne Andersson, Lars-Åke Söderqvist, Eva Kjör-
ling (Larsson), Åsa Fältskog, Jan Olof Andreasson, Karin Forsberg (Broberg), Birgitta Hultqvist (Andersson). 

Motion om trädgårdsavfall
Moderaterna i Mellerud, ge-
nom Roland Björndahl har 
lämnat in en motion om att 
det borde finnas ett extra kärl 
för trädgårdsavfall från mit-
ten av april till mitten av 
oktober. 

”Vänersborgs kommun 
har ett sådant system som 
fungerar utmärkt och kostar 

cirka 700 kronor/år och töm-
ning varannan vecka. Detta 
skulle förhoppningsvis 
minska avfall i naturen, vil-
ket är ett problem idag. Där-
för föreslår jag att ett kärl på 
370 liter erbjuds villaägare 
under sommarmånaderna” 
skriver Björndahl.

Ökad brandfara
På grund av rådande extrem-
torka i skog och mark, avrå-
der Räddningstjänsten, från 
gnistbildande verksamhet 
som kan uppstå i samband 
med skogsavverkning. Ex-
empel på sådan verksamhet 

kan vara arbete med motor-
såg, skogsmaskin etcetera.

Nuvarande väderprogno-
ser tyder på fortsatt torka och 
därmed fortsatt risk för att 
brand kan uppstå.

Förbud mot 
vattenskoter

Efter artikeln förra veckan 
om demodagen med vat-
tenskotrar i Sunnanå 
hamn behövs ett förtyd-
ligande. 
Det är sedan 5 maj 2006 för-
bjudet att använda sig av 
vattenskoter i Dalslands ka-
nal eftersom området anses 
vara skyddsvärt och särskilda 
föreskrifter gäller. 

Vattensystemet har käns-
liga miljöer med stora natur-
värden, som häckande stor-
lom och fiskgjuse.
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5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka   •   5 års Vägassistans   •   3 års Vagnskadegaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,2–6,7 l/100 km, CO2: 117–153g/km.
Bilen på bilden är extrautrustad.

Missa inte en exklusiv förhandsvisning och en unik chans att prov-
köra nya KONA! En stilsäker och kompakt SUV som är lika självklar i 
staden, som utanför. Hyundai KONA – Pris från 179 900 kr.

Nya Hyundai KONA är i stan

Sverigepremiär i höst. 
Förhandsvisning nu.

Välkommen på VIP-visning 
och en unik provkörning!

11–13 juni 2018

Sapphultsgatan, Mellerud  0530-444 40

Avsägelse
Marianne Larsson (M) avsä-
ger sig samtliga förtroende-
uppdrag i Melleruds kom-
mun; som ersättare i 
kommunfullmäktige, leda-
mot i socialnämnden och 
ersättare i socialnämndens 
utskott.

Körsång i försommarkväll

ÄggliKören, under ledning av Paul Nordholm, bjöd på en vacker sång- och musikstund.

Nu grönskar det var temat, 
när ÄggliKören bjöd på 
körmusik och sång i för-
sommarkvällen i Kyrkans 
Hus och det var många 
som kom för att lyssna till 
de sköna tonerna.
Komminister Margareta 
Olsson inledde med att hälsa 
alla varmt välkomna. Äggli-
Kören tog sedan vid och 
sjöng med och för sin publik. 
Sångrepertoaren blandades 
med lite lyrik och körleda-
ren, sedan starten 2004, Paul 
Nordholm talade på kvällens 
tema. Han ville göra lyss-
narna medvetna om all natu-
rens underverk, allt som nu 
växer och grönskar.

– Det finns inget som 
växer utan kärlek, våren är 
kärlekens tid, betonade han. 

ÄggliKören vill skapa 
både lyssnar- och sångar-
glädje. Deras idé för att nå dit 
är variation i repertoaren och 
utveckling av såväl kören 
som helhet, som den enskilde 

Caroline Fruberg, en av körens medlemmar, som stod både för flöjt 
och solosång.

Praktikertjänst Närsjukhus 
startar rehabverksamhet

Patrik Thulin, vd, Praktikertjänst 
Närsjukhus.

Praktikertjänst Närsjuk-
hus startar under hösten 
2018 rehabverksamhet – 
inklusive neurovårdteam 
– vid Dalslands sjukhus i 
Bäckefors. Verksamheten 
kommer att bemannas 
med fysioterapeut, ar-
betsterapeut och logoped 
samt vid behov ortoped 
och dietist.
Praktikertjänst Närsjukhus 
– ett dotterbolag i vårdkon-
cernen Praktikertjänst – har 
fått godkänt från Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen i Västra 
Götalandsregionen om att 
bedriva verksamhet inom 
Vårdval Rehab i Bengtsfors 
kommun. Uppdraget inklu-
derar även neurovårdteam, 
alltså vård för patienter som 
behöver rehabilitering efter 
stroke eller annan hjärn- eller 
ryggmärgsskada.

– Det är glädjande att vi nu 
kommer igång med rehab-
verksamhet vid Dalslands 
sjukhus. Det är en viktig 
verksamhet som kommer att 
komplettera den befintliga 
vården på Dalslands sjukhus 
och dessutom en verksamhet 
som efterfrågas av patien-
terna och som regionen lider 
brist på, säger Patrik Thulin 
vd för Praktikertjänst När-
sjukhus.

Öppnar hösten 2018
Den nya rehabverksamhe-
ten, som förväntas öppna 
under hösten 2018, har till-
gång till rehabbassäng, trä-
ningslokal och behandlings-
rum och kommer att arbeta 
med både sjukvårdande och 
förebyggande behandlingar.

– Vi har redan idag en bred 
vårdverksamhet och genom 
rehab kommer patienterna 
som är inskrivna på specia-
listmottagningarna att kunna 
erbjudas ännu bättre före-
byggande behandlingar, sä-
ger Patrik Thulin, och fort-
sätter:

– Till exempel inom kar-
diologi där vi idag erbjuder 
hjärtskola eller vid vår diabe-
tesmottagning där det finns 
behov av att förebygga 
ohälsa genom fysisk träning. 
Om det finns intresse kan vi 
också erbjuda vanlig träning 
för personer som inte är pa-
tienter inom vården.

Verksamhetens huvudsak-
liga upptagningsområde ut-
görs av Lysekil, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Tanum, 
Strömstad, Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud, 
Åmål, Uddevalla, Trollhät-
tan, Vänersborg och Lilla 
Edet.

Praktikertjänst driver sedan 
2015 viss öppen specialistvård 
på Dalslands, Lysekils och 
Strömstads sjukhus, verksam-
heter som samlats i dotterbola-
get Praktikertjänst Närsjukhus 
Dalsland Lysekil Strömstad.

Vid alla tre sjukhusen driver 
bolaget specialistvård inom 
barn- och ungdomsmedicin, 
öron-näsa-hals, gynekologi, 
ögon, diabetes, kardiologi, ljus-
behandling, röntgen och logo-
pedi. På Närsjukhus Dalsland 
erbjuds även vård av hudsjukdo-
mar.

OM PRAKTIKERTJÄNST 
NÄRSJUKHUS DALSLAND 

LYSEKIL STRÖMSTAD

Skänker 3 000 kr till Vi-skogen

Kerstin Nordström och Christina Andersson (S) driver varje år upp ett 
stort antal tomat- och gurkplantor som sedan säljs och överskottet 
skänks till olika hjälpprojekt. Foto: Elaine Casap, unsplash.

I år, liksom 2017, har över-
skottet skänkts till Vi-skogen 
och deras projekt i Rwanda.  
Vi-skogen är en svensk bi-
ståndsorganisation som 
planterar träd i Kenya, 
Rwanda, Uganda och Tanza-
nia. Detta är fyra länder som 
är hårt drabbade av avskog-
ningen och som under många 
år levt med dess förödande 
effekter för både människor 
och natur.

– Vi har sålt cirka 400 plan-
tor i år, berättar Kerstin. 

Som brukligt har de även 
skänkt plantor till Fagerlids-
hemmet, Skållerudshemmet 
och Kroppefjällshemmet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

sångaren. Man försöker att, 
vid varje framträdande, bju-
da på ett så brett musikaliskt 
innehåll som man är mäktiga 
till. Under åren har man haft 
konserter och andra framträ-
danden på vitt skilda platser, 
från såväl kyrkor som köp-
centrum och givetvis många 
på sin hemmaarena; Ägget 
på sjukhuset NÄL.

Psalmen ”Härlig är jor-

den” framfördes i en något 
annorlunda tappning. Uni-
sont sjöngs ”Nu grönskar det 
i dalens famn”, även här i ett 
något annat arrangemang än 
vad man kanske är van vid. 
Några låtar framfördes med 
körmedlemmarna som solis-
ter, bland annat Abbas ”The 
way old friends do”.

Ing-Marie Norrman

”Tomattanterna” i Mel-
lerud har åter igen sålt 
tomat- och gurkplantor 
och skänkt intäkterna till 
välgörande ändamål.
”Tomattanterna” består av de 
två socialdemokratiska re-
presentanterna Kerstin 
Nordström och Christina 
Andersson. Under ett tiotal 
år har de två damerna drivit 
upp ett stort antal plantor, 
som sedan sålts till vänner 
och bekanta. Med åren har 
det blivit en trogen kund-
krets.

Överskottet har sedan 
skänkts till olika organisatio-
ner, exempelvis Melleruds-
hjälpen och ett kvinnoprojekt 
i Palestina.
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Inför valet!
Välkomna att träffa oss i  
Brålanda lördag 9/6 kl. 10-14

Vi finns där för att lyssna på vad 
din viktigaste fråga i valet är!

VÄNERSBORG

MELLERUD
Vi är en komplett elaffär med brett sortiment 
av vitvaror, småel, luftvärmepumpar och 
solpaneler.

Du som bor i Brålanda eller Mellerud med 
omnejd, du vet väl att vi har möjlighet att 
leverera varor även till dig?

Välkommen in till oss i butiken!

Du hittar oss på Hantverkargatan 3, Mellerud 
eller på www.elon.se
0530-100 13   mea.mellerud@telia.com

SVERIGES STÖRSTA VITVARUKEDJA

Brålanda • Frändefors

Tema ”Inför valet”
På lördag 9 juni är det åter 
igen temadag i Brålanda, 
denna gång under rubri-
ken ”Inför valet”.
Alla politiska partier i Vä-
nersborgs kommun har bju-
dits in och merparten har 
tackat ja. Det blir debatt och 
”Speakers corner” denna dag 
där man tar upp allt från kom-
munala frågor till nationella 
frågor som är lokalt förank-
rade.

Allmänheten uppmanas att 
skicka in frågor till Brålanda 
Galleria, där en grupp kom-
mer att välja ut de viktigaste 
frågorna. En moderator hål-
ler i trådarna under utfråg-
ningen, där alla partier får en 
viss tid på sig att svara – allt 
för att göra det så rättvist som 
möjligt.

Platsen blir utanför galle-
rian där tält och ljudanlägg-
ning kommer att finnas.

Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

i Vänersborg

Möt oss i Brålanda
       på lördag

Olycka på E45
Natten mellan lördag och 
söndag kolliderade en per-
sonbil och en lastbil på E45 
vid Kuserud. Personbilen 
kom över på latsbilens körfält 
och de var nära att frontal-
krocka men lastbilen väjde 
och de körde av vägen åt var 
sitt håll efter att personbilen 
kört in i sidan på lastbilen. 

Föraren i personbilen fick 
klippas ut ur bilen, hade smär-
tor i höft och ben och fördes 
till sjukhus. Hen misstänks 
för vårdslöshet i trafiken. 

De två personer som fanns 
i lastbilen klarade sig oskadda 
men lastbilen välte och det 
läckte ut diesel på åkern där 
bilen blev liggande på sida. 

En brand som uppstod 
släcktes enligt räddnings-
tjänsten rådigt med pulver-
släckare av personer som 
kom till platsen innan rädd-
ningstjänst från både Melle-
rud och Brålanda var på plats.

Natten mellan lördag och söndag inträffade en trafikolycka vid Kuserud. 
En person fick föras till sjukhus med smärtor i ben och höft.

Elever har tyckt till om skolan
I måndags presenterades 
”Elevenkät 2018”, som 
visar vad eleverna i grund-
skolan, gymnasiet och 
vuxenutbildningen tycker 
om sin skola.
Det är fjärde gången en 
elevenkät görs, den senaste 
genomfördes 2016. Enkäten 
omfattar elever i årskurs tre 
till nio i grundskolan, 
Dahlstiernska gymnasiet och 
Vuxenutbildningen som i år 
var med för första gången. 
Syftet med den är att få ett 
konkret underlag som visar 
hur eleverna upplever skolan 
inom flera utvalda områden.
Totalt har 82,6 procent av 
eleverna i Melleruds skolor 
svarat på enkäten.

Lust att lära?
Frågorna gäller till exempel 
om skolarbetet gör eleven 
nyfiken och väcker lust att 
lära mer, bemötande från lä-
rare och skolkamrater, an-
svar för skolarbetet, skolmat, 
elevinflytande och arbetsro.

Undersökningen visar att 

de flesta elever trivs och kän-
ner sig trygga i skolan, de 
yngsta och de äldsta trivs 
allra bäst. Nyfikenheten och 
lusten att lära avtar avtar med 
åldern i grundskolan, på 
gymnasiet ökar den igen. De 
flesta elever upplever att de 
får bra hjälp av lärarna med 
sitt skolarbete och är nöjda 
med sina utvecklingssamtal. 
Tydligt är att det på gymna-
siet är fler elever än tidigare 
som umgås med elever som 
har ett annat modersmål. 

Arbetsro kan förbättras
Arbetsro är fortfarande ett 
område man behöver för-
bättra på högstadiet. Kim-
berly Johnsson går i nian och 
Alice Wallin i sjuan på Råda-
skolan. De tycker inte att 
trivseln är på topp för alla på 
deras skola.

– Det finns mycket bus och  
mobbing och till och med 
misshandel. Många blir 
mobbade för vad de tror på. 
Det är tuffa gäng som går mot 
varandra. Det tar mycket av 

Kimberly Johnsson årskurs 9 och Alice Wallin årskurs 7 trivs bra på 
Rådaskolan, men tycker att det finns saker som kan förbättras.

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

Rattfylleri/drograttfylleri, försök till grov misshandel 
och stöld
29/5 försökte en person stjäla saker på MEA men blev påkom-
men av en anställd. Personen flydde i bil men den anställda 
körde efter och larmade polisen. I Brålanda försökte tjuven 
i hög fart frontalkrocka med den  anställda varefter han fort-
satte flykten. Den anställda körde efter igen och färden gick 
till Nuntorp där polisen kunde gripa tjuven.

Misshandel
30/5 En person hade lämnat in sin bil för reparation i Åsens-
bruk. När han inte var nöjd med reparationen som gjorts blev 
han misshandlad av två personer.
1/6 blev en målsägande i Håverud misshandlad av tre perso-
ner som kom på besök.
2/6 i Åsensbruk blev en man och en kvinna som haft ett 
förhållande osams. Hon blev rädd och ringde polisen.

Inbrott
29-30/5 har någon olovligt bott i ett fritidshus/lusthus på 
Vårbruksgatan och gjort sina behov utanför. Spår är säkrade.

Viltolyckor
29/5 och 30/5 kollisioner mellan bil och rådjur i Åsensbruk 
respektive Köpmannebro.

Stöld av hund
1/6 stals en hund av rasen australian shepherd (svart/vit/brun) 
från en bostad i Frestersbyn, Ör. Polisen tar gärna emot tips 
på om någon sett hunden.

lärarnas tid, liksom att brand-
larmet går för att folk tänder 
på i papperskorgar på toalet-
terna, säger Kimberly och 
Alice.

Trots detta trivs de båda på 
Rådaskolan. 

– Det bästa med skolan är 
att vi får ett bra bemötande. 
Alla klasser kan vara med 
varandra och vi tar tag i 
mobbningen, säger Kimber-
ly Johnsson och Alice Wal-
lin.

En handlingsplan
Det som händer nu är att 
skolorna gör en handlings-
plan för hur de ska arbeta 
med de områden som behö-
höver förbättras. Man jämför 
enkätresultaten med tidigare 
gjorda enkäter för att se vad 
som blivit bättre och vad som 
blivit sämre och vad som kan 
göras på längre och kortare 
sikt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bästa försäljarna
De 19 eleverna i klass 3A på 
Fagerlidsskolan sålde maj-
blommor för 26 064 kronor.
Därmed blev de bäst i insam-
lingen till majblommefören-

ingen Mellerud/Kroppefjäll.
Klassen belönades med 

discobowling och pizza. BK 
Håvås bjöd på både lokal-
hyra och personal.

Nur, Annie, Behare och Ghalia  är några av de flitiga majblommeförsäl-
jarna i klass 3A på Fagerlidsskolan....

...liksom Kreshnik, Altin, Suhayb och Hala. 

Välkomna att ställa frågor och få information om vår 
politik. Senaste information om tågstopp Brålanda 
enligt regeringens beslut om nationell plan för 
infrastrukturen och från Ulrika Frick, ordförande i Västra 
Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.

Kontakt anders.wiklund@mp.se

VI SES I BRÅLANDA 
PÅ LÖRDAG!

VÄNERSBORG
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Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo 
Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo Inclusive Billån: Volvia försäkring, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt 
ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Läs mer på volvocars.se

Prisexempel Pris  Privatleasing*  Inclusive Billån**

S60 T3 Classic Edition 265 900:-    3 695:-/mån 2 295:-/mån 
V60 T3 Classic Edition 285 900:-      3 795:-/mån     2 395:-/mån 
V60 Cross Country D4 AWD Classic Pro 391 900:-  5 195:-/mån  3 395:-/mån

GENERÖSA UTRUSTNINGSPAKET
Volvo V60 och S60 Classic är extra välutrustade till mycket attraktiva priser. För dig som 
vill göra en riktigt bra bilaffär ingår just nu Klimatpaket med Volvo On Call, Teknikpaket 
och Vinterhjul utan extra kostnad. Dessutom är det kampanjpris på flera tillbehör och 
utrustningspaket.   

Erbjudandet gäller till och med 3 september 2018 vid köp av ny Volvo S60/V60 Classic Edition.

VOLVO V60 CLASSIC
KLIMATPAKET, TEKNIKPAKET 

OCH VINTERHJUL INGÅR

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. *Volvo Inclusive Privatleasing: Vinterhjul, försäkring och service ingår i månadskostnaden. 
36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. **Volvo Inclusive Billån: Volvia försäkring, Volvo 
Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. Kontant 30%, tid 84 mån, ränta 4,95% (effektiv 5,06%). Erbjudandena gäller 
t.o.m 3 september 2018 med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Mellerud 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

VOLVO XC60 MOMENTUM SPECIAL EDITION
Sveriges mest populära SUV i Momentum Special Edition ger 
12,3" förardisplay, säkerhetssystemet Intellisafe Assist och elma-
növrerade ytterbackspeglar. Inklusive Klimatpaket och Metallic.
Från  382 900:– (ord pris 421 600:–) Gäller t.o.m 3 septemer 2018.

V90 MOMENTUM ADVANCED SPECIAL EDITION
12,3" förardisplay, elmanövrerad baklucka, nyckellöst system, 
komfortstolar i halvläder, elmanövrerade ytterbackspeglar 
samt parkeringssensorer fram och bak. Inklusive Klimatpa-
ket och Metallic. Från 382 900:– (ord pris 422 600:–)
Gäller t.o.m 3 septemer 2018.

Ägarskifte i höst hos 
Niklassons Tryckeri

Niklassons Tryckeri får 
ny ägare efter sommaren. 
Cela Grafiska AB i Vä-
nersborg tar över, vilket 
innebär att trycktjänster 
är säkrade i Mellerud även 
i fortsättningen.
– Vi har hittat en riktigt bra 
lösning som gör att den som 
vill ha trycksaker i Mellerud 
kan få det lokalt även framö-
ver, säger Bele Fransson som 
tillsammans med Bosse An-
dersson äger tryckeriet au-
gusti månad ut. Därefter tar 
Cela Grafiska över och under 

hösten kommer Bosse An-
dersson att gå i pension. Bele 
jobbar vidare och det gör 
även företagets medarbetare 
Ulf Norrman, som i huvud-
sak blir stationerad i Väners-
borg dit tryckproduktionen 
så småningom förläggs.

Joachim Friberg är vd i 
Cela Grafiska som Niklas-
sons Tryckeri nu blir en del 
av. I gruppen ingår sedan ett 
par år även Melleruds Nyhe-
ter.

– Niklassons Tryckeri är 
ett välskött företag och med 
sin starka ställning är det ett 

betydelsefullt företag i Mel-
lerud med omnejd. För oss i 
Cela Grafiska blir det nu 
viktigt att Niklassons Tryck-
eri även fortsättningsvis kan 
leverera bra trycksaker till 
den lokala marknaden, säger 
Joachim Friberg.

Niklassons Tryckeri star-
tades 1966 av Bengt Niklas-
son. Bele Fransson har varit 
i företaget i 45 år. Bosse 
Andersson, som alltså kom-
mer att gå i pension under 
hösten har varit med i verk-
samheten sedan 1987.

Gott företagsklimat

Svenskt Näringslivs Anton Oscars-
son diskuterade företagsklimatet i 
kommunen med företagare, politi-
ker och tjänstemän. 

Svenskt Näringslivs un-
dersökning om hur före-
tagare upplever företags-
klimatet i kommunen görs 
varje år. En genomgång av 
resultatet för Melleruds 
kommun gjordes förra 
veckan på Café Gruzzolo.
Anton Oscarsson, projektle-
dare hos Svenskt Näringsliv, 
arbetar med projekt kopplade 
till Västra Götalands län och 
är just nu på turné till länets 
kommuner för att gå igenom 
enkätens resultat tillsam-
mans med företagare, politi-
ker och kommunala tjänste-
män. 

I Mellerud har 200 företag 
med minst en anställd fått 
enkäten. 104 svarade, de 
flesta inom handel, därefter 
kommer bygg, tjänster till 
företag och industri.

Mellerud ligger sedan flera 
år över riksgenomsnittet när 
det gäller företagsklimatet 
och trenden pekar uppåt. De 
flesta tycker det är bra eller 
mycket bra att driva företag 
i Mellerud. 

Rekommendationer
Enkätundersökningen som 
görs har tre delar: Ett sam-
manfattande omdöme, en del 
där frågor kring till exempel, 
infrastruktur, tillgång till 
kompetens och konkurrens 
ifrån kommunen besvaras 
och en tredje del som är sta-

tistik från Statistiska Cen-
tralbyrån, SCB. Den handlar 
om marknadsförsörjning, 
skatt, andel i arbete, med 
mera.

Efter resultat i enkäten 
finns fem rekommendationer 
till vad man i Melleruds 
kommun ska jobba för: För-
bättrad infrastruktur och IT, 
lägre skatter och avgifter, fler 
bostäder, snabbare hand-
läggning och samverkan 
mellan skola och näringsliv.

Vad kan jag göra?
De närvarande på mötet dis-
kuterade vad de utifrån sin 
roll kan bidra med för att 
förbättra företagsklimatet 
och vilken av enkätfrågorna 
man de kommande åren ska 
fokusera på. 

Diskussionen landade i hur 
man kan få fler kommunin-
vånare, hur det kommer sig 
att Mellerud av många som 
inte känner till kommunens 
alla tillgångar uppfattas som 
oattraktivt. Bättre marknads-
föring behövs och där är alla 
som lever och verkar i kom-
munen viktiga ambassadö-
rer. Att hålla kvalitén i sko-
lorna på en hög nivå framhölls 
som mycket viktigt för att få 
hit fler familjer. 

Situationen med E45 mel-
lan Mellerud och Vänersborg 
var även denna gång ett tema 
för diskussion. Här måste 

Melleruds kommun vara re-
bellisk, ingen annan kommer 
att föra Melleruds talan.

Bygga och hyra ut
För att företag som vill ut-
veckla sin verksamhet och 
expandera efterlystes aktörer 
inom bygg- och fastighets-
branschen som vill bygga för 
att sedan hyra ut till dessa 
verksamheter. Att man som 
företagare måste lägga krut 
på att genomföra byggpro-
jekt, när det inte är företagets 
kärnverksamhet, kostar för 
mycket kraft och utveck-
lingen av företaget blir li-
dande, menade flera företa-
gare som var med på mötet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Föreslår OCR-bana
Roland Björndahl (M) har 
lämnat in ett förslag till kom-
munfullmäktige där han vill 
att fullmäktige ger tjänste-
männen i uppdrag att upp-
rätta ett förslag på motions-
slinga som innehåller en 
hinderbana i Sunnanåsko-
gen.

Han menar att Mellerud 
försöker vara en aktiv kom-
mun med bollhallar och fot-
bollsplaner, det är viktigt 
med motion men det behövs 
fler alternativ än exempelvis 
asfaltslöpning. Idag är OCR 

(obstacle course race/hinder-
banelöpning) en av de snab-
bast växande sporterna i 
Sverige. Kända tävlingar är 
till exempel Tough Viking 
och Toughest. 

Mellerud har en förening 
som delvis är belägen i 
Alingsås, då ingen bana eller 
träningsplats finns i Melle-
rud. Föreningen har sex 
personer som kvalat till VM 
i England i oktober och sju 
som kvalat till EM i Dan-
mark i sommar. En av dem är 
Henrik Nilsson, Mellerud, 

som i dagsläget alltså måste 
åka till Alingsås för att träna 
med hinder.

– Den här sporten kan en-
gagera hela familjen, säger 
Henrik.

 – Det har funnits en hin-
derbana i Sunnanåskogen 
tidigare, med bland annat 
stockar man kunde lyfta. Jag 
lämnade in en motion för 1,5 
år sedan om att göra i ordning 
vandringsstigar i Vita Sannar 
och Sunnanåskogen. Men 
den ligger fortfarande under 
beredning, säger Roland.
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Tigrarna från Fagerlidsskolan årskurs 3B. 

Klassbollen lockade 340 elever

Team Fagerlid, årskurs 1 på Fagerlidsskolan. 

Lag Vargarna från Karolinerskolan, årskurs 4.

Laget Ogrässkötarna från Åsebro skola, årskurs 2-3. 

Melleruds scoutkår har 
fått ett markområde på 
1,3 hektar i gåva av Sven-
Åke Karlsson, Göteborg. I 
torsdag invigdes området 
i närvaro av givaren och 
ett gäng glada scouter.
Sven-Åke Karlsson är från 
början mellerudsbo och var 
själv medlem i scouterna i 
Mellerud när han var barn. 
Det är många år sedan och 
Sven-Åke har bott på flera 
ställen i världen sedan dess.

När han funderade på att 
avyttra marken i Järn kom 
han på idén att skänka den till 
Melleruds scoutkår som han 
såg som en passande motta-
gare, då de kan använda 
marken för sina aktiviteter. 

– Sven-Åke hörde av sig i 
höstas och vi blev naturligt-
vis väldigt glada, säger kå-
rens ordförande Roland 
Björndahl, aktiv i scout se-
dan barnsben.

Sven-Åke Karlsson tackades för den fina gåva han skänkt till scoutkåren. 
1,3 hektar mark att användas för scouternas aktiviteter.

Invigning av Melleruds scoutkårs eget markområde. Givaren och före detta scouten Sven-Åke Karlsson högg 
bandet.

Skänkte markområde till Melleruds scoutkår

Mellerudsnavets styrelse

Mellerudsnavets styrelse, från vänster: Irene Eriksson, ledamot (ny), Leif Svensson, kassör (ny), Joachim 
Friberg, ordförande (ny), Jörgen Nykvist, suppleant, Mona Christiansson, sekreterare och Jenni Hagman, 
ledamot. Saknas på bilden: Kanya Tipmung, suppleant. Foto: Susanne Emanuelsson.

Nu är alla formaliteter av-
klarade och scoutkåren ägare 
till marken. Till invigningen 
kom Sven-Åke tillsammans 
med sin fru Birgit. Han 
klippte bandet vid infarten 
till grusgropen och berättade 
för de unga scouterna om sin 
tid som ”Vargunge” som de 

unga pojkscouterna kallades 
på den tiden.

– Det känns så roligt att få 
ge den här marken till er, sade 
han till de församlade som 
tackade honom med ett glatt 
scout-rop.

Cirka 500 kvadratmeter av 
marken består av ett före 

detta grustag som är vatten-
fyllt, resten är skog i varie-
rande ålder. Det finns bland 
annat en grupp väldigt stora 
granar där scoutkåren plane-
rar att bygga permanenta 

vindskydd. Över grusgro-
pens vatten, cirka en meter 
djupt, planerar scoutkåren att 
bygga en linbana och på sikt 
skaffa en roddbåt.

Melleruds scoutkår firade 

90-årsjubileum förra året och 
har cirka 60 medlemmar i 
alla åldrar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ännu en upplaga av klassbollen spelades på Rådavallen 
och Dalslands Sparbanks Arena under lördagen. Sedan 
2012 har antalet deltagare ökat stadigt och fler och fler 
vill delta i denna folkfest i fotbollens tecken.
341 elever spelade fotboll i 
helgen när klassbollens 
sjunde upplaga arrangerades 
av Nordals Alliansen där 
Håfreströms IF, Kroppefjälls 
IF, Melleruds IF och Åsebro 
IF ingår. Cupgeneral Bengt 
Lindberg har varit med sedan 
starten och fått maskineriet 
att snurra på bättre och bättre 
för varje år.

– Detta var sjunde gången 
och det går mer och mer på 
automatik. Föreningarna 
börjar hitta sina roller och det 
har blivit lättare att få hjälp 
av funktionärer, det är nästan 
ett självspelande piano, be-
rättar Bengt och ler i värmen, 
i full gång med att bära lådor 
med drickor för att fylla på i 
kiosken

Högsommarvärme
Någon termometer visade en 
temperatur på 33 grader cel-
sius, en fantastisk sommar-
dag, men också tufft för alla 
deltagare, föräldrar och 
funktionärer som tillsam-
mans med arrangören gjorde 
sitt för att hålla huvudet kallt.

– Vi är lite oroliga för vär-
men, vi uppmanar barnen att 
gå och dricka mycket, berät-
tade Lindberg, som sett till 
att alla deltagare fått vatten-
flaskor sponsrat.

”Roligt att spela  
med klassen”
En av alla 27 deltagande 
klasser från kommunens 
skolor var Åsebro årkurs 2-3 
som hade tagit det spexiga 
namnet ”Ogrässkötarna”. 

Om det blev någon sådan jakt 
på fotbollsplanen låter vi 
vara osagt, men fotboll spe-
lade man, något som upp-
skattades av deltagarna.

– Det är roligt att möta 
andra klasser och roligt att 
spela med sin egen klass, 
berättade en av tjejerna i 
klasslaget.

– När man tränar fotboll 

gör man en massa saker, men 
här spelar vi bara, det är ro-
ligt, berättade en lagkompis.

”Vi får äta korv”
Även årskurs 4A från Nor-
dalsskolan var glada att få 
delta i klassbollen.

– Det är roligt att få spela 
fotboll och vi har väldigt 
roligt. Sedan får vi äta korv 
och gå på disco, sade en av 
eleverna i klassen, vars lag-
namn var ”GB klass”. 
Vibbarna gick direkt till det 
svalkande och söta man kan 
köpa i kiosken, men förkort-
ningen betydde Girls & 
Boys, då alla klasslag på 
klassbollen var mixade med 
både killar och tjejer.

Underhåller 
konstgräsplanen
Trots att klassbollen nu på-
gått sedan 2012 och ökar i 
antal deltagare för varje år, så 
har Bengt & co inte en tanke 
på att sluta arbeta med denna 
fest. Tvärtom hjälper klass-
bollen till att hålla konstgräs-
planen vid liv.

– Det är en viktig sporre att 
få föreningarna att samarbe-
ta. Intäkterna från klassbol-
len går oavkortat till under-
hållet av konstgräset. Vi 
investerar i en ny klocka och 
resultattavla, vi har byggt en 
kiosk och ska kolla på ljud-

anläggning. Vi har redan 
köpt en harv som lyfter mat-
tan, får upp gräset och granu-
latet på ett suveränt sätt. 
Drömmen är också att vi 
skall kunna bygga en liten 
läktare, berättar Bengt som 

åter tog tag en i en ny drick-
låda och fortsatte med sitt 
gedigna arbete att driva 
klassbollen framåt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Torsdag 7 juni kl. 19.00

Åsebro IF – Håfreströms IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Peters Plåtslageri AB, Erikstads Vind, Bertil Johanssons Bygg AB, 

Quantenburgs säteri

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Kents Åkeri i Berg AB

Huvudsponsor:

Lördag 9/6 kl. 15.00  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - Kroppefjälls IF

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - IFK TIDAHOLM

Söndag 10/6 KL. 16.00

Hildning Anderssons Åkeri, Holms Pastorat, ITAB

Medlemmar 

fri entré!

Medlemskort visas i 

entrén

Bra spel av lag från Mellerud
i årets första Dalsland Tourkval

1. Alexander Rosenbaum, Forsbacka/Stefan Johansson, Dagsholm 
 (spelhcp 42) 50 poäng,  
2. Hjörleifur Thordarson/Matthildur Jansson, Dagsholm (25) 49, 
3. John Jonsson/Bo Åkesson, Mellerud (44) 47, 
4. Magnus Kamperin/Bengt Karlsson, Uddevalla (28) 46, 
5. Mikael Jansson/Gabriel Jansson, Dagsholm (30) 46, 
6. Håkan Gustafsson/Peder Elisson, Uddevalla (49) 46, 
7. Bernt-Ove Höglind, Dagsholm/Anders Duvander, Lyckorna (18) 45, 
8. Patrick Samuelsson, Lyckorna/Dennis Saini, Torreby (20) 45,  
9. Mats Larsson, Mellerud/Andreas Ander, Onsjö (30) 45,  
10. Gunnar Granath, Mellerud/Lars Carlsson, Onsjö (34) 45,  
11. Ingemar Larsson/Morten Topstad, Mellerud (37) 45,  
12. Bror Johansson/Majvor Johansson, Mellerud (47) 45,  
13. Christoffer Gustafsson/Thordur Stefansson, Dagsholm (31) 44,  
14. Jonas Andersson/Lars-Erik Carlsson, Dynekilen (38) 44.

BÄSTA RESULTATEN PÅ DAGSHOLM:

Gunnar Granath, Mellerud, och Lars Carlsson, Onsjö 
blev tia och knep därmed en finalplats.

Trägna Dalsland Tour-spelare är Bror och Majvor Johansson, Mellerud. 
Finalklart även för dem efter lördagens tolfteplacering.

Rutinerade duon från Mellerud, Bo Åkesson och John 
Jonsson, visade med sin tredjeplats att ”gammal är 
äldst”. 

… Andreas Ander, Onsjö, blev det nu en niondeplats 
och klart för final.

Mats Larsson, Mellerud, har vunnit Dalsland Tour 
tidigare. I par med …

SPORT

Sidotävlingarna bestod 
den här dagen av ”närmast 
hål” på hål nio och hål 17. På 
nian vanns den av Karin 
Kristiansson, Dagsholm och 
Dennis Lindblom, Mellerud. 
På hål 17 var det ingen av 
damspelarna som tog sig in 

på green på ett slag. Herrar-
nas hål 17 vanns av Patrik 
Samuelsson, Lyckorna.

Dalsland Tour fortsätter 
närmast med kvalspel på 
Forsbacka GK i Åmål den 16 
juni.

GOLF 
Lördagens extrema värme 
i kombination med en 
bana i mycket gott skick 
bäddade för strålande 
resultat när årets första 
kvaltävling i Dalsland 
Tour avgjordes på Dags-
holm GK i Färgelanda. 
Bollarna både flög och 
rullade långt och för dem 
som bemästrade värmen 
gick det mycket bra. En 
spelare fick dock avbryta 
tävlingen just på grund av 
värmen.
 Överlag blev det höga resul-
tat och endast fyra av de 
deltagande lagen spelade 
ihop mindre än 36 poäng. 
Dagsholm och Mellerud var 
bäst representerade i prislis-
tans topp.

Vann gjorde den sent star-
tande duon Alexander Ro-
senbaum, Forsbacka GK/
Stefan Jansson, Dagsholm 
GK. Deras 50 poäng tillhör 
de högsta noteringarna i täv-
lingens 13-åriga historia. 
Dalsland Tour spelas som en 
fyrboll bästboll, vilket inne-
bär att man tävlar i tvåman-
nalag.

Överkörning för serieledarna
eller säsongens tidigare 
insatser, då man borta 
mot Gerdskens BK förlo-
rade med hela 6-0.
Ineffektiva och tafatta var 
MIF i lördagens bortamatch 
mot alingsåslaget Gerdsken. 
På konstgräs i närmare 30 
graders värme fick dalslän-
ningarna sig en rejäl läxa.

Hemmalaget var klart 
bättre i allt och kunde vinna 
komfortabelt, trots en utvis-
ning i den 61 minuten. 

– Sett över 90 minuter är 
det inget snack, men vi hade 
lika gärna kunnat göra fyra 
mål på de chanser vi skapade, 

sade Melleruds tränare Peter 
Jonasson.

Mellerud fick ett baklänges 
mål efter 14 minuter, då hem-
malagets Fredrik Johansson 
satte första bollen bakom 
Andreas Grimheden. Sex 
minuter senare var det dags 
igen, Johansson – Grimhe-
den, 2-0.

Hemmalaget hade en spe-
lare som överglänste alla 
andra, lagkapten Jakob Borg, 
som ägde hela matchen och 
själv gjorde 3-0.

– Han var en klass-spelare, 
riktigt, riktigt bra. Gerdsken 
var det bästa laget vi mött 
hittills, sade Jonasson.

Efter 61 minuter fick hem-
malaget en spelare utvisad 
efter en ful eftersläng på Al-
bin Broberg, men trots över-
taget var det Gerdsken som 
tog vara på Melleruds indivi-
duella misstag och kunde 
vinna med 6-0.

– Vi fick starta med spelare 
som normalt sett inte borde 
startat, på grund av olika 
anledningar. Men detta är 
bara att glömma och göra bra 
träningar i veckan, berättade  
Jonasson, som nu har en se-
riefinal att se fram emot, mot 
tvåan IFK Tidaholm.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Gerdskens BK 
– Melleruds IF
6-0 (2-0)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
14’ 1-0 Fredrik Johansson
20’ 2-0 Fredrik Johansson
51’ 3-0 Jacob Borg
83’ 4-0 Markus Wiland
86’ 5-0 William Drake (straff)
88’ 6-0 William Drake

Först ut på lördagen var hemmaduon Matthildur Jansson/Hjörleifur Thordarson (de slutade tvåa) och Melleruds Tove och Håkan Olsson. De 
spelade också bra men för dagen räckte inte 41 poäng till final.

FOTBOLL 
Melleruds IF leder division 
3 Mellersta Götaland. Men 
lördagens insats speglade 
varken tabellplaceringen 
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Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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
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

Gröna Klustret Nuntorp
söker 
Instruktörer/handledare 
till gröna näringar
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas - startar Gröna 
Klustret Nuntorp i september yrkesintroduktion inom gröna 
näringar kombinerad med språkundervisning ( SFI ). 
Vi behöver därför instruktörer/handledare till följande områden: 
Park och anläggning, lantbruk/maskiner samt småskalig 
livsmedelsförädling.
Anställningarna avser 6 månaders projektanställning med eventuell 
möjlighet till ytterligare 6 månader.
Projektet bedrivs i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Kunskapsförbundet Väst.
Du som tycker om utmaningar och vill ha ett meningsfullt uppdrag 
tillsammans med oss på Nuntorp är välkommen med din ansökan. 
Formell lärarutbildning är ej ett krav men du bör ha stor erfarenhet 
av de aktuella verksamheterna och tycka om att instruera och 
handleda andra.
Ansökan senast 22 juni 
Mailadresser: lars-goran.berg@hotmail.com, alt anna@vgab.nu
Postadress: Lars-Göran Berg, Renarne 6, 666 91 Bengtsfors
För kontakt: telefon: 073-030 15 48 alt 073-364 11 63

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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 

 50% på rullgardiner 

 Linnelook 30 färger 40:-/m

 Mörkläggningsgardiner 199:-
 Myggnät 35:-/m

 Vadd & skumgummi 
från Småland

Takskenor  Fingerkrokar  Spiralvajer

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Sommarkampanj
John Deere 5075E

Månadskostnad från 3570:- 
Finansiering från 0,99%

429.000:- 
+ moms

Ord.pris 547.000:-

75hk inkl. Trima X36 lastare, SMS/Euro

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

UTHYRES

LEDIGA PLATSER

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

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

13/6 kl. 10.00. Välkomna!

PRO Mellerud: Grillkväll 
13/6 kl. 17, Sunnanå hamn. 
Vi bjuder på korv, bröd och 
dricka. Tipspromenad, lotte-
ri. Tag med eget kaffe.  
Välkomna.

FÖRENINGSNYTT

Tungt nederlag

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 

– Bäckefors IF
5-3 (2-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
9’ 1-0 Jonatan Lundgren
17’ 2-0 Jonatan Lundgren
21’ 2-1 Självmål
31’ 2-2 Jonas Andersson (straff)
54’ 3-2 Jonatan Lundgren
73’ 4-2 Sebastian Hedlund
81’ 5-2 Hampus Soppi Svensson
90’ 5-3 Douglas Max Silva (straff)

FOTBOLL 
Bäckefors IF gästade i 
onsdags Melleruds andra-
lag men fick åka hem från 
matchen med svansen 
mellan benen efter förlust 
med 5-3. Men trots ett 
tvåbollsunderläge för BIF 
kom gästerna ikapp, det 
räckte dock inte då Mel-
lerud vann komfortabelt 
till slut.
Melleruds Jonatan Lundgren 
sköt hem tre poäng på Råda-
vallen med ett hattrick och 
andralaget befäster nu sin 
position i toppen av division 
5 Dalsland.

Bäckefors å sin sida hade 
också chansen att ta sig upp 
i toppen men är nu kvar som 
ett mittenlag på sju poäng. 
Det såg till en början tungt ut 
för gästerna som snabbt kom 
i ett tvåmålsunderläge. Tack 
vare ett självmål och en straff 
hade Bäckefors kommit 
ikapp efter en halvtimmas 
spel.

– Det var en tuff start och 
då kändes det som att det 
skulle gå åt skogen, då ho-
tade Mellerud oss hela tiden. 
Sedan tappade de och defen-
sivt var de inte starka, vi 
kunde hota och kom ikapp, 
sade Bäckefors tränare Mat-
tias Svensson efter matchen, 
märkbart besviken av resul-

tatet trots desarmerad trupp 
på grund av skador.

Mellerud tog ledningen 
igen efter paus efter frispark. 
Från närmare 50 meter slogs 
frisparken mot Bäckefors 
straffområde, bollen damp 
ner hos Jonatan Lundgren, 
som satte sin tredje boll för 
dagen. 

En kvart senare serverade 
samme Lundgren Sebastian 
Hedlund för 4-2 som kändes 
som spiken i kistan. Då fick 
ändå Hampus Soppi Svens-
son skriva in sig i målproto-
kollet efter ett långskott som 
målvakten inte orkade stå 
emot utan tappade in i mål.

– Får vi tillbaka några spe-
lare från skador så kommer 
vi tillbaka, sade Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hemmaseger i derbyt
SLUTRESULTAT

Brålanda IF  
– Åsebro IF
3-2 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
5’1-0 Jakob Helldén
35’ 1-1 Peter Eriksson
56’ 2-1 Yassin Morad
61’ 3-1 Jakob Helldén
90’ 3-2 Dick Johansson

FOTBOLL 
Det blev ett lika hett derby 
som väntat på Sörbyvallen 
när Brålanda IF tog emot 
Åsebro IF i lördagens sol-
sken. Hemmalaget vann 
med 3-2 i en match där 
båda lagen såg sig själva 
som vinnare.
– Åsebro sade efteråt att de 
var så mycket bättre än vi, 
men bara för att de har ett 
stort bollinnehav så tror de 
att man är bättre. Men vi 
spelar så, vi tillåter motstån-
darna ha lite mer boll, så 
ställer vi om snabbt. Gör vi 
tre mål och de två så är vi det 
bättre laget. Det lag som gör 
mest mål vinner, det är vad-
fotboll går ut på, sade Brålan-
das tränare Ronny Fredriks-
son efter derbyt som hans 
serieledande Brålanda vann 
med uddamålet.

Åsebros tränare Per Arons-
son höll inte med.

– Vi fick målvakten Victor 
(Larsson) utvisad efter 27 
minuter, så vi spelade en 
timma med reducerat man-
skap. Men vi äger matchen 
totalt, de skapar bara de 
chanser de gör mål på, trots 
att vi var en man mindre.

Drömmål
Oavsett de båda tränarnas 
olika syn på matchen var det 
en jämn första halvlek.

Brålandas Jakob Helldén 
satte 1-0 efter ett fint anfall 

som startades av Erik Arons-
son, via Tobias Svensson, 
målskytten som satte bollen 
bakom Åsebros Victor Lars-
son. Målvakten fick sedan 
syna det röda kortet i en se-
nare situation.

Med reducerat manskap 
kunde Åsebro ändå kvittera 
före paus. På hörna nickade 
Peter Eriksson bollen först i 
stolpen, men var sedan snab-
bast på sin egna retur och 
satte kvitteringen.

Bara minuter efter paus 
skulle publiken bjudas på ett 
drömmål av hemmalagets 
Yassin Morad. Efter att ha 
tagit sig förbi tre försvarare 
lobbade han över Åsebros 
vikarierande målvakt till led-
ning 2-1. Jakob Helldén såg 
sedan till att sätta 3-1, fri med 
målvakten sedan han fått en 
långboll serverad. 

Anfallsproblem
Åsebro å sin sida lyckades 
inte förvalta sina chanser på 
samma sätt som Brålanda.

– Vi fipplar till det några 
gånger och släpper in mål, 
Men framåt lyckas vi inte få 
in bollen i vanlig ordning. 
Det har inte alls funkat 
framåt, vi får bara stolpe ut, 
berättade tränaren Aronsson 
besviket.

– Vi får helt enkelt jobba 
på, så kommer målen att 
komma.

Hans tränarkollega i mot-
ståndarlaget, Ronny Fre-

driksson, var desto nöjdare 
efter matchen.

– Resultatet var väntat, vi 
ligger på hela tiden, men vi 
visar styrka som vinner de 
matcherna. Helt underbart 
att vi fortsatt är serieledare. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.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:                                                

JÄRNKAMIN 300:-. VEDSPIS 
800:-. 3 st FÖNSTER 8 x 10 nya. 
700:-/st. VM. Tel. 070-333 63 24.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES
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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 M/S ROTÖSUND
2 tim. genom orörda Yttre Bod-
anes skärgård. Från Vingens hamn 
ons, tors, fre, lör. Bokn. 0532-
253 81 www.vingenshamn.se

TURER MED BÅT

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 

Allt inom bygg
Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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

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 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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

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

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

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
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Melodikrysset v. 23 – 9 juni
1 2 3 4

5 6

7 8 9
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14

15

Melodikrysset v.23 - 9 juni

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

05.35 Djursjukhuset
06.35 Naturen som 
 förebild
07.35 Känn dig som hemma
08.35 Guld på godset
09.35	 Uppfinnaren
10.15 Matiné: I Roslagens famn
11.45 Våra vänners liv
12.45 Zlatan – för Sverige i tiden
13.45 VM-natt
14.45 Svenska folkfester: 
 Hammarkullekarnevalen 
 - sammandrag
15.45 Matiné: Enkel resa
17.15 Min trädgård
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Åsa-Nisse och den stora 
 kalabaliken
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Nationaldagen
21.50 Spårviddshinder
22.05 Fais pas ci fais pas ça
22.55	 Kortfilmsklubben	-	spanska
23.05 Rapport
23.10 Vita & Wanda
23.35 Zlatan – för Sverige i tiden

13.30 Min squad XL 
14.30 Avishai Cohen med Malmö
 symfoniorkester
16.00 Rapport
16.05 Klimatexperimentet
17.05 Urshults äpplekungar
18.05 Mandelblom, kattfot och 
 blå viol
19.25 Seriestart: En natt
20.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Magasin
20.30 Svenska tv-historier: Arne 
 Hegerfors
20.45 Svenska tv-historier: Träna 
 med tv
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Elvira Madigan
23.00 The Newsroom
23.55 Lars Monsen på villovägar
00.55 Musikbranschens verkliga 
 stjärnor
01.45 Sportnytt

14.00 UR Samtiden
17.00 I motorriksha genom 
 Indien
17.30 Sydostasiens vilda natur
18.20 Bästa skårungen i Lofoten
19.20 Udda platser i världen
20.15 Livet i nationalparken
21.00 Siffrornas fantastiska värld
22.00 Banta på japanska
23.00 Det levande Söderhavet

20.00 Nationaldagen 2018 
 - syntolkat
21.50 Kampen för ett barn
22.20 Hemmaplan
23.15 En natt
23.45 Operation Playa
00.45	 Uppfinnaren
01.25 Parisa pratar #metoo med 
 killar
01.45 Våra vänners liv - syntolkat

05.15 Vad blir det för mat
05.50 Veterinärerna
06.50 Bygglov
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Vi är Sverige – en blågul 
 VM-resa
12.30 Trav
15.00 Meet the parents: Little 
 Fockers
17.05 Blades of glory
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 Blades of glory
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Bröllop i kikar'n
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Reine och Mimmi i fjällen
00.10 Law & order: Special 
 victims unit
01.10 112 – på liv och död
02.10	 Hawaii	five-0
04.05 CSI

05.10 Våra värsta år
08.00 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 Safe
22.55 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.10 Community
03.35 Family guy
04.25 American dad

05.20 Min trädgård
06.00 Morgonstudion
09.10 Min trädgård
09.50 Arkitekturens pärlor
10.00 Då förändrades världen
10.30 Bauta
10.45 Operation Playa
13.45 The Graham Norton show
14.30 Nationaldagen
16.20 Enkel resa till Korfu
17.10 Mord och inga visor
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Diagnoskampen
19.25 Jag ringer pappa
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Då förändrades världen
22.30 Min man sitter i fängelse
23.15 Rapport
23.20 Bauta
23.35 Operation Playa
00.35	 Kortfilmsklubben	-	tyska

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Svenska tv-historier: Arne 
 Hegerfors
16.30 Svenska tv-historier: Träna 
 med tv
16.45 Plus
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 En natt
20.00 Friidrott: Diamond League
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Magasin
22.45 Det blåser upp en vind
00.50 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Jørgen och ångbåten
17.05 I motorriksha genom 
 Indien
17.35 Extrema äktenskap
18.30 Till fots i Himalaya
19.15 Världens natur: 
 Spindlarnas hus
20.15 80-talets USA
21.00 Stugor
21.30 Det levande Söderhavet
22.20 Tekniska underverk
23.20 Banta på japanska

21.00 Djursjukhuset - syntolkat
22.00 Naturen som förebild
23.00 En natt
23.30 Känn dig som hemma
00.30	 Uppfinnaren
01.10 Nationaldagen 2018 
 - syntolkat

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 Fridas VM-resa
20.00 Alla bygger
21.00 Diggiloo – det bästa
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 En plats i solen: Vintersol

05.10 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 The nice guys
23.20 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.25 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Community
04.00 Nattsändningar

05.20 Diagnoskampen
06.00 Morgonstudion
09.10 Våld på hjärnan
09.55 Diagnoskampen
10.35 Min trädgård
11.15 Spårviddshinder
11.30 Prinsessan Adriennes dop
13.00 Naturen som förebild
14.00 Djursjukhuset
15.00 Kampen för ett barn
15.30	 Uppfinnaren
16.10 Våra vänners liv
17.10 Mord och inga visor
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Prinsessan Adriennes dop
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Enkel resa till Korfu
20.50 Katsching – lite pengar har 
 ingen dött av
21.05 Carl Stanley: Ärligt talat
22.05 The Graham Norton show
22.55 Rapport
23.00 The Monkey's paw
00.25	 Line	fixar	kroppen

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Lars Monsen på villovägar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Dragqueens - motorspor-
 tens okrönta drottningar
19.00 Villes kök
19.30 Camillas klassiska
20.00 Haute couture från Kina
20.55 Anslagstavlan
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Fängelse
23.10 Seriestart: Bergmans video
23.55 Parisa pratar #metoo med 
 killar
00.25 Min sanning: Amelia 
 Adamo
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 En predikstol med 
 hisnande utsikt
17.15 Livet i nationalparken
18.00 Världens mode
18.45 Sydostasiens vilda natur
19.40 Ung för evigt
20.05 Seriestart: Supermänniskor
21.00 Seriestart: Henrik VIII:s 
 sex fruar
21.45 Udda platser i världen
22.35 Bästa skårungen i Lofoten
23.35 Världens natur: 
 Spindlarnas hus

21.00 Zlatan – för Sverige i tiden
21.55 Mattpiskerskan
22.00 Herrens vägar
22.55 The way way back
00.35 Våra vänners liv - syntolkat
01.35 Djursjukhuset - syntolkat

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 V75 med Matteus och 
 Mormor
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Jäkelskap i kikar'n
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 Världen räcker inte till
00.50 Arthur Newman
02.45 Disconnect

05.10 Våra värsta år
08.00 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 Out of sight
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Community
04.00 Family guy
04.45 American dad

05.15 Prinsessan 
 Adriennes dop
06.00	 Uppfinnaren
07.20 Diagnoskampen
08.00 Min man sitter i fängelse
08.45 Djursjukhuset
09.45 VM-natt
10.45 Carl Stanley: Ärligt talat
11.45 Vita & Wanda
12.10 Matmagasinet
12.40 Kampen för ett barn
13.10 Känn dig som hemma
14.10 Guld på godset
15.10 Zlatan – för Sverige i tiden
16.10 Prinsessan Adriennes dop
16.55 Sanningen bakom barn-
 morskorna i East End
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
18.55 Animerade drömmar: 
 Spindeln
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Hjalmars drömrevy
21.30 Lördagsbio: A Royal Affair
23.45 Nattsändningar

09.20 Gammalt, nytt och bytt
10.50 Petra älskar sig själv
11.20 En natt
12.25 Villes kök
12.55 Plus
13.25 Camillas klassiska
13.55 Mandelblom, kattfot och 
 blå viol
15.15 Bergmans video
16.00 Rapport
16.05 Min sanning: Amelia 
 Adamo
17.05 Spindlarnas hus
18.05 Nisses äventyr på land och 
 till sjöss
18.20	 Konsert:	Musik	från	flöjt-
 kungens hov
19.00 Kulturstudion
19.05 Disco-fotboll
19.35 Kulturstudion
19.40 Dans utanför ramen
20.20 Kulturstudion
20.25 The Feeling of Going
21.40 Kulturstudion
21.45 The Newsroom
22.40 I främsta ledet
23.10 Dragqueens - motor-
 sportens okrönta drottningar
00.10 Nattsändningar

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
17.45 Henrik VIII:s sex fruar
18.30 Livet i nationalparken
19.15 Siffrornas fantastiska värld
20.15 Till fots i Himalaya
21.00 Sydostasiens vilda natur
21.55 Andra världskrigets 
 barnsoldater
22.45 Dokument utifrån: Det 
 hemliga spelet om VM
23.35 80-talets USA
00.20 I motorriksha genom 
 Indien

21.00 Våra vänners liv
22.00 Spårviddshinder
22.15 Svenska tv-historier
22.45 Bergmans video
23.30 Min sanning: Amelia 
 Adamo
00.30 Prinsessan Adriennes dop
01.15 Nattsändningar

05.20 Brynolf & Ljung 
 – Street magic
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Three to tango
13.30 Tre systrar och en mamma
15.45 Älska mig igen
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Fotboll: Studio
19.10 Fotboll: Sverige–Peru
20.05 Fotboll: Studio
20.15 Fotboll: Sverige–Peru
21.15 Fotboll: Studio
21.30 The gift
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The gift
23.55 Life of crime
02.00 True grit
04.20 Brynolf & Ljung – Street 
 magic

05.05 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.50	 Defiance
07.35 Franklin & Bash
08.25 Amazing race
09.25 Frasier
10.25 The grinder
11.25 Fresh off the boat
11.55 Last man on earth
13.00 NCIS: Los Angeles
13.55 NCIS: Los Angeles
14.50 NCIS: Los Angeles
15.45 Man with a plan
16.10 Superstore
16.40 Superstore
17.15 Talladega nights
19.30 Formel 1
21.15 Jorden runt på 80 dagar
23.35 The nice guys
01.55 Resident evil: Apocalypse
03.45 Ghost storm

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp  
2 juli
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Kontakta Christina
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.10 Där ingen skulle tro 
 att någon kunde bo
05.50 Min trädgård
06.30 Sverige!
07.00 Naturen som förebild
08.00 Matmagasinet
08.30 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
09.10 Bauta
09.25 Hjalmars drömrevy
10.55 Katsching – lite pengar har ingen 
 dött av
11.10 Herrens vägar
12.10 Enkel resa till Korfu
13.00 Våra vänners liv
14.00 Motor: VM rallycross
15.15 Friidrott: Diamond League 
 Stockholm
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Barnmorskan i East End
20.55 The Handmaid's Tale
21.45 Första dejten: England
22.30 Nattsändningar

09.00 I främsta ledet
09.30 Plus
10.00 Gudstjänst
10.45 Haute couture från Kina
11.40 Disco-fotboll
12.10 Dans utanför ramen - Tavlor på en 
 utställning
12.55 The Feeling of Going
14.15 Bergmans video
15.00 Nisses äventyr på land och till 
 sjöss
15.15 Motor: VM rallycross
16.00 Rapport
16.05	 Konsert:	Musik	från	flöjtkungens	
hov
16.45 Här är mitt museum
17.00 Raja - Gränsen
17.30	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Min squad XL 
19.00 Naturens egen dag
20.00 Min sanning: Bo Holmström
21.00 Aktuellt
21.15 Dox: New York Times och Donald 
 Trump - slaget om sanningen
22.40 Gudstjänst
23.25 Petra älskar sig själv
23.55 Hård utanpå

09.00 UR Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.10 I motorriksha genom Indien
16.40 Supermänniskor
17.30 Livet i nationalparken
18.15 Gifta på låtsas i Kina
19.10 Bästa skårungen i Lofoten
20.10 Det levande Söderhavet
21.00 Extrema äktenskap
21.50 Till fots i Himalaya
22.35 Banta på japanska
23.35 Tekniska underverk

21.00 Min sanning: Bo Holmström 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Enkel resa till Korfu
22.45 The Graham Norton show
23.35 Carl Stanley: Ärligt talat
00.35 Diagnoskampen
01.15 Min man sitter i fängelse
02.00 Djursjukhuset - syntolkat

05.05 Husjägarna – Danmark
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Nordkorea från insidan
12.00 Bragden
13.30 Skifs vs Körberg
14.30 Alla bygger
15.30 Badhotellet
16.30 Hela kändis-Sverige bakar
17.40 Köket
17.50 Postkodlotteriets sommarvinnare
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Bragden
21.30 Sjölyckan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Knight and day
00.30 Final call
02.30 Machete kills

05.10 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Anger management
06.50	 Defiance
07.35 Franklin & Bash
08.30 Amazing race
09.30 My name is Earl
10.30 Man with a plan
11.00 Kevin can wait
11.30 Talladega nights
13.45 NCIS: Los Angeles
15.35 Jorden runt på 80 dagar
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 The strain
03.35 American dad
04.25 Anger management

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
10.35 Sportspegeln
11.05 Bauta
11.20 Känn dig som hemma
12.20 Första dejten: England
13.10 Prinsessan Adriennes dop
13.55 Sanningen bakom barnmorskorna 
 i East End
14.50 Barnmorskan i East End
15.45 Matiné: Den allvarsamma leken
17.30 Matmagasinet
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45	 Uppfinnaren
19.25 Jag ringer pappa
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Våra vänners liv
21.00 Herrens vägar
22.00 Rillington Place
22.55	 Line	fixar	kroppen
23.25 Rapport
23.30	 Nattfilm:	12	years	a	slave

08.00 Raja - Gränsen
08.30	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.50 ¡Pregunta ya!
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Det söta livet
17.10 En bild berättar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Medicin med Mosley
18.50 Beatles forever
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 En natt
19.55	 Korta	tv-historier:	Nilecity	105.6
20.00 Lars Monsen på villovägar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Den våldsamma vilda västern
23.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.20 Supermänniskor
18.15 Siffrornas fantastiska värld
19.15 Henrik VIII:s sex fruar
20.00 Tekniska underverk
21.00 Naturens egen dag
22.00 Stugor
22.30 Extrema äktenskap
23.20 Andra världskrigets barnsoldater

21.00 Vita & Wanda
21.20 Våra vänners liv - syntolkat
22.20 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.50 The Newsroom
23.45 En natt
00.10 I främsta ledet
00.40 Första dejten: England
01.25 Gammalt, nytt och bytt
01.55 Lars Monsen på villovägar

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 Fridas VM-resa
20.00 Skifs vs Körberg
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

05.10 My name is Earl
05.35 Frasier
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 The Mick
21.30 Brooklyn nine nine
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Brooklyn nine nine
02.30 Nattsändningar

05.20	 Uppfinnaren
06.00 Morgonstudion
09.10	 Uppfinnaren
09.50 Arkitekturens pärlor
10.00 Diagnoskampen
10.40 Matmagasinet
11.10 Min trädgård
11.50 Djursjukhuset
12.50 Herrens vägar
13.50 Kampen för ett barn
14.20 Våra vänners liv
15.20 Matiné: Hets
17.00 Guld på godset
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45	 Uppfinnaren
19.25 Jag ringer pappa
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Skogens vita konung
21.00 VM-natt
22.35 Seriestart: Gör inte detta hemma
23.05 Rapport
23.10 Rillington Place
00.05 Katsching – lite pengar har ingen 
 dött av
00.20 Vita & Wanda

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Anslagstavlan
16.20 Konsert:	Musik	från	flöjtkungens	hov
17.00 Det söta livet
17.10 Rabarber i mörker
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Medicin med Mosley
18.55 Anslagstavlan
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 En natt
19.55 Korta tv-historier: Macken
20.00 Seriestart: Barnläkarna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Petra älskar sig själv
22.45 Smil
23.05 Haute couture från Kina
00.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Isländska möten
17.30 Extrema äktenskap
18.20 Sydostasiens vilda natur
19.15 Ung för evigt
19.40 Stugor
20.10 Andra världskrigets barnsoldater
21.00 Dox: New York Times och Donald 
Trump - slaget om sanningen
22.25 Udda platser i världen
23.15 Supermänniskor
00.10 80-talets USA

21.00 Vita & Wanda
21.15 Skogens vita konung - syntolkat
22.15 The Handmaid's Tale
23.05 Bauta
23.20 En natt, 23.45  I främsta ledet
00.15 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
00.55 Matmagasinet
01.25 Gammalt, nytt och bytt
01.55 Min sanning: Bo Holmström 
 - teckenspråkstolkat

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 Hela Danmark bakar
15.00 Husjägarna – Danmark
15.55 En plats i solen: SommarsoI
16.55 Fixer upper
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Fridas VM-resa
20.00 Alla bygger
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

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
08.00 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 The transporter
22.55 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Scrubs
02.50 My name is Earl
03.15 Community
03.35 Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Marie

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se

marie@mellerudsnyheter.se

Melleruds Nyheters tema 
Torp & Täppa blir ett inspi-
rerande nummer om odling, 
byggprojekt och husdrömmar

Annonsbokning: Senast 7 juni 
Utgivningsdag: 13 juni

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Passa på att 
marknadsföra 

er i temat 
Torp & Täppa

&Torp Täppa

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

JAKOBSBYN – Udden 4
Rogivande idyll. Renoverat boningshus. Gästrum i 
ekonomibyggnad, ombonad trädgård. Närhet till bad 
och fiske vid Hjortens udde.

Pris: 995.000:-

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: Torsd. 14/6 kl. 18

30

-19

30

Ring och boka visning

NYTT!

MELLERUD – Gatan 6
Gård med möjligheter, centralt läge. 11,8 ha. Åker 7 
ha, bete 1 ha och skog 4 ha. Bostadshus 4 rok, varav 
3 sovrum 71 kvm, inglasat uterum, altan, växthus, 
garage med förråd, äldre garage och förråd

Pris: 1.250.000:-

Visning: Torsd. 14/6 kl. 17-18

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:-

DALSKOG – Gunnersbyvägen 32
Gulligt rödmålat torp, 2 rok. Tomt 1045 kvm . 
Vackra omgivningar, cykelavstånd till bad. Skiffertak, 
furugolv, dusch. Carport, förråd. Äldre husvagn ingår. 

Pris: 295 000:-

NYTT! NYTT!

Boka visning!

Visning: Månd. 11/6 kl. 14-15

Hej
Gatan  pris 1250000 kr
Jakobsbyn - Udden 4
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Vi har tillbehören för en 
lyckad picknick

Tallrik 
12-pack
Finns i flera motiv

Servetter 
Finns i flera motiv

20:-
2 för

Djup tallrik 
12-pack
Finns i flera motiv

1590
/st

Assiett 
12-pack
Finns i flera motiv

1890
/st

1590
/st

Plastglas 
25-pack

1890
/st

Från

Bordsduk 
Finns i flera färger

990
/st

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:-

Dalslands kanal tilldelas 
Årets Industriminne 2018

Sedan 1995 delar Svenska 
Industriminnesfören-
ingen ut utmärkelsen 
Årets industriminne till 
ett industriminne där för-
tjänstfulla insatser för att 
bevara och utveckla vårt 
industriella kulturarv be-
drivs. 

Dalslands kanal är ett levande industriminne där varor och människor 
färdats i 150 år. På bilden ”Lily” i Upperudshöljen. Foto: Klas Lundkvist.

Den nyrenoverade akvedukten i Håverud väntar på sommarens anstorm-
ning. Foto: Klas Lundkvist.

Benny Ruus, vd Dalslands Kanal 
AB, är mycket glad för utmärkel-
sen.

I år tilldelas Dalslands Kanal 
AB utmärkelsen, en plakett i 
gjutjärn, för ett ambitiöst 
arbete med bevarande, infor-
mationsspridning och sam-
verkan kring Dalslands ka-
nal. 

Kanalen är ett levande in-
dustriminne där varor och 
människor färdats i 150 år. 
Kanalen sätter fokus på vatt-
net som bärare av ett indu-
strihistoriskt kulturarv i form 
av kraft och logistik.

– Det känns väldigt he-
drande. Jag vet att många 
brukar nomineras så det är 
stort att få utmärkelsen. Jag 
tolkar det som ett erkännande 
för utfört arbete. Vi har lagt 
ner mycket arbete på att re-
novera akvedukten, men jag 
tror inte det var en avgörande 
fråga i att vi får utmärkelsen, 
utan det är vårt långsiktiga 
arbete, säger Benny Ruus, vd 
Dalslands Kanal AB.

 Utmärkelsen delas ut den 
31 augusti i Håverud i sam-

band med kanalens jubi-
leumshögtid.

– Det blir någon form av
ceremoni med representan-
ter från Svenska Industri-
minnesföreningen. Dessut-
om ska en extern part vara 
med och bistå, men det är inte 
klart än vem det blir. Att det 
sker just den dagen passar ju 
väldigt bra eftersom det blir 
under vårt jubileumsfirande, 
konstaterar Mattsson.

Kanalen planerades och 
byggdes för 150 år sedan på 
grund av de dalsländska och 
västvärmländska järnbru-
kens behov av effektiva 
transportvägar. Då var den 
internationella efterfrågan 
på svenskt järn stark. Kana-
len med slussar och akvedukt 
binder samman naturliga 
vattendrag från Vänern och 
ända in i Norge. 

Vid flera slussar finns 
bruksmiljöer, vilka uppstått 
ur den träbaserade industri 
som med kanalens draghjälp 

sen visar hur människor 
strävat efter att bemästra 
naturen genom tekniska 
landvinningar. Kanalsträck-

orna i Håverud och Upperud 
är byggnadsminnen och ka-
nalen är i sin helhet riksin-
tresse.

Den som är sjuk ska få vård 
i tid och den som är sjukast 
ska få vård först. Det borde 
vara en självklarhet för alla. 
Men vi ser i dag hur allt fler 
köar för vård, hur tillgänglig-
heten minskar och ojämlik-
heten ökar. De som har råd 
köper sig försäkringar och tar 
en gräddfil till vården, medan 
alla andra får vänta allt 
längre.

Sedan den moderatledda 
majoriteten i Västra Göta-
landsregionen tillträdde 
2014 har de som väntat på ett 
första besök hos specialist 
längre än vårdgarantins 90 
dagar blivit nästan dubbelt så 
många (6 126 stycken i mars 
2014, 10 399 i mars 2018) 
och de som väntat mer än 90 
dagar på operation eller be-
handling blivit mångdubbelt 
fler (2 174 i mars 2014, 8 028 
i mars 2018). 

Antalet vårdplatser har 
minskat med flera hundra. 
Detta trots att det redan före 
förra valet stod klart att anta-
let platser behövde öka för att 
täcka behovet. 

Det här beror inte på brist 
på pengar. Moderatstyrda 
Västra Götalandsregionen 
har fått mångmiljardbelopp i 
nya tillskott den senaste 
mandatperioden. Men peng-
ar är bara pengar, tills de 
används, och i vår region har 
de inte kommit anställda och 
patienter till del som de 
borde. Sjukhusen brottas 
med stora och växande un-
derskott och tunga sparkrav, 
beroende på att de inte har 
fått pengar nog och i tid i 
relation till sina uppdrag. 

Nyligen meddelade Sahl-
grenska Universitetssjukhu-
set att 300 anställda måste 
sägas upp, på grund av eko-
nomin. Risken är överhäng-
ande att fler sjukhus inom 
kort tvingas till samma sak. 
Men istället för att satsa på 
de egna sjukhusen och sin 
egen personal köper den M-
ledda majoriteten hellre in 
hyrd personal och privat vård 
till rekordbelopp.

Den moderatledda majori-
teten har inte förmått att 
hantera det ansvar det inne-

bär att sköta och driva Sveri-
ges största sjukvårdsregion. 
Det bevisas inte minst i deras 
tilläggsbudget för 2018 – inte 
en enda krona är egna sats-
ningar, allt kommer från de 
pengar den socialdemokra-
tiskt ledda regeringen satsat.
Vi socialdemokrater vill att 
skattepengarna ska användas 
för att förbättra den egna 
sjukvården, inte för att köpa 
en dyrare privat vård av 
ideologiska skäl. Vi priorite-
rar människor före markna-
den. Och vi tycker att sats-
ningar på sjukvård är mycket 
viktigare än skattesänkning-
ar för de rikaste.
 Karin Engdahl (S), regionråd i 
opposition i Västra Götalands-
regionen och riksdagskandidat

Michael Melby (S), vice ord-
förande beställd primärvård i 

Västra Götalandsregionen och 
socialnämndens ordförande i 

Mellerud 

Satsningar på sjukvård är 
viktigare än skattesänkningar
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ersatte järnbruken när bruks-
döden drabbade regionen 
under 1800-talets slut.

Medvetet arbete
Kanalen användes för frakt 
ända in på 1970-talet, men 
frakttrafiken har gradvis er-
satts av fritidstrafik och där-
för har kanalen underhållits. 
I dag drivs ett medvetet ar-
bete för att bevara slussar och 
andra anläggningar på sam-
ma sätt som när kanalen en 
gång byggdes. Flera slussar 
har restaurerats och i år har 
akvedukten i Håverud fär-
digställts. Arbetet genom-
förs med stöd av kompetens 
som byggts upp i både natio-
nell och internationell sam-
verkan.

Håverud, där vattenled, 
järnväg och landsväg möts i 
ett dramatiskt landskap, har 
blivit en symbol för svensk 
väg- och vattenbyggnads-
konst. Det forsande vattnet 
har också använts som kraft-
källa för den industri som 
kanalen betjänade och plat-


