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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 24.

Prisbomb!

5:-/st
Mozzarella

Wernersson, Michelangelo, 125 g, jfr-pris  
40,00/kg. Max 5 köp/hushåll/vecka 24

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, 
500 g, jfr-pris 50,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 24 

Kycklingfilé
Kronfågel, fryst, 1 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 24.

Veganfärs
Naturli, kyld, 400 g, jfr-pris 50,00/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 24.

25:-
för Bonuskunder

/st

Kaffe
Gevalia, malet, gäller ej ekologiskt, koffeinfritt, 
425-450 g, jfr-pris 44,44-47,06/kg
Max 1 köp/hushåll/vecka 24

59:-
för Bonuskunder

/st

20:-
 

/st

20:-
för Bonuskunder

/st

49:-
för Bonuskunder

/kg

Maskindiskmedel
Finish, All in 1, 53-pack, jfr-pris 1,11/st.

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

KAMPANJ

Kompost-
galler

450 liter, 70x70x90

149:-
Ord. pris 199:-

I fredags tog 30 elever studenten på Dahlstiernska gymnasiet. Klockan 14 rusade ut till väntande familjer och vänner. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidorna 12 och 13 –

Rekordresultat 
Efter tre tuffa år när det gäller skolresulta-
ten i Melleruds kommun kom i fredags ett 
glädjande besked. Behörigheten till gym-
nasiet har prioriterats i arbetet och ligger 
nu på rekordhöga 86 procent (74 procent i 
fjol). Riksgenomsnittet ligger på 80,5 pro-
cent för kommunala skolor.
                                                 nnn

– Sidan 8 –

Firade i Håverud 
Det blev en härlig dag i lördags i Håverud 
under Arbetslivsmuseernas dag. Det på-
gick massor av happenings i området vid 
Dalsland Center. Detta var en del av Dals-
lands kanals omfattande 150-årsfirande.               

– Sidorna 9, 10 och 11 –

Torp och Täppa 
Läs om Ellen som hittade sitt torp i Dals-
land för tio år sedan. Här har hon skapat 
en inspirerande trädgård i skogsbrynet. 
Kerstin ville göra om sin ogräsbevuxna 
slänt och använde tolvblock som lösning.               

– Sidan 17 –

Malena till EM 
Malena Norrman, BMK Stinget, är uttagen 
till landslagstruppen som spelar junior-
EM i Estland i september. Badmintonta-
langen fick det glädjande beskedet i ons-
dags. "Det ska bli jätteroligt", säger hon.         

Studenternas dag!
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Furusand
Söndag 17 juni
11.00 Gudstjänst 

Thomas Segergren,  
kaffekorg.  

Avresa från kyrkan 10.30

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 19/5  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 2/6  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 16/6  kl 20.00-23.30

HASSE-PETER
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 22/6  kl 20.00-23.30

CEDRIX
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 14/7  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 4/8  kl 20.00-23.30

ROGER LINDBLOMS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/8  kl 20.00-23.30

JIMSONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 11/8  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 25/8 kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 21/7  kl 20.00-23.30

PEOS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

ÅRSMÖTE 

Närens FVO
Tisdag 26/6 kl. 19
Plats: Skållerud, 

Kullen hos Ottosson 
Kaffe serveras   Välkomna!

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 10.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 14/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 20.000:-   -  58 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Bolstad
Prästgård
Söndag 17 juni kl. 15.00

Sommarcafé  
 Bertil Landegren m.fl. från  
Dalslands Skrivarförening 

Mellerudsgruppen
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

Gunnars Museum öppet 
från kl.14. Entré 20 kr. 

Succén tillbaka
Vi firar den internationella picknickdagen med

PICKNICK I PARKEN  
(mitt emot butiken)

lördag 16 juni kl. 11-14
• Vårt ägarombud Maria bjuder på kaffe i parken

• Ponnyridning • Plus massa annat kul    

Färdig picknickpåse 35:- (3 st nybakta kanelbullar, 
3-pack festis och en liten gåva att utnyttja under helgen)

Vid dåligt väder bjuder Maria på kaffe och kanelbulle i butiken, 
ponnyridningen ställs in

Mvh Rose-Marie med personal Coop Konsum Åsensbruk

Det händer på biblioteket

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

Arr. Biblioteket i Mellerud
0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

50 år med lera och några år med sten
Elsie Larsson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 16 juni - 7 juli
Vernissage: Lördag 16 juni kl. 11-13

Välkomna!
Samarr.

Kalle-dagen
Friluftsgudstjänst på  

Karl Karlssongården i Anolfsbyn
Lördagen den 23 juni kl 15.00
Margareta Olsson leder gudstjänsten

Elisabette Emanuelsson och Maria Andersson 
står för sång och musik

Utdelning av kulturstipendium.
Vänföreningen bjuder på kaffe med dopp.

Ta gärna med något att sitta på.
Vid regn inomhus. Parkering finns.

VÄLKOMMEN!
Karl Karlssongårdens vänförening 

Skålleruds församling, Melleruds pastorat

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

13 juni- 20 juni 2018
3 söndagen efter Trefaldighet
”Förlorad och återfunnen”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Meditationsgudstjänst i Grinstads kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson.

 HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus med en Ensemble ur 
  Järns sångkör, Pär-Åke Henriksson.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tis 19/6 11.30 Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 19/6 14.30 Andakt på Bergs, Eva Marklund.
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
Tor 16.00   Andakt på Skållerudshemmet, Daniel Westin.
Sön 9.30 Mässa i Skålleruds kyrka, Daniel Westin.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Sön 16.00 Musikgudstjänst i Örs kyrka. Orgelkonsert med 
  Karin Nelson, professor i orgelspel i Oslo och 
  Göteborg. 100-års jubileum Örs kyrkas orgel. 
  Andakt: Daniel Westin. Fika på kyrkbacken.

Extra allmänt möte
Melleruds ridklubbs framtid

Onsdag 27 juni kl. 19.00
Plats: Melleruds Ridklubbs cafeteria

Välkomna!                      Styrelsen

 

	

 

Välkommen! 

VETERANFORDONUTSTÄLLNING
Artister & marknad på Baldersnäs

Sön 17 juni • 10.00–15.00
Fordon äldre än 30 år samt blivande samlarfordon 

är välkomna!
Konferencier: Anders Ljungqvist

Inträde: Föraren av veteranfordon 
gratis inträde samt en 
jubileumsplakett. Övriga 100:-

Välkomna!

www.veteranclassic.se www.baldersnas.nu

Allsång
i Dalbergså

Söndag 29/7 kl. 17.00

med Gubes
Välkomna!
(vid regn inomhus)

spelträff
vid Dalbergså 

Camping
Fredag 20/7

Underhållning o. log-
dans fr. kl. 18.00

Lördag 21/7
Allspel kl. 15.00

Scenframträdande 
fr. kl. 15.20

Logdans på kvällen
Alla välkomna med  

eller utan instrument!

Allsång
i Dalbergså

Söndag 1/7 kl. 17.00

absolut
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 17/6 kl. 17.00
Gudde-

hjälmarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 15/7 kl. 17.00
lätt&lagom 
med Pålägg
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Midsommar-
firande
Dalbergså 

Fredag 22/6
Dans och lekar vid 
midsommarstången 

kl. 15.00
Logdans på kvällen

Välkomna!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Måndag 18/6 kl. 18.15 

Sommarfest och 

presidentbyte 

på Hjortens Udde

 
Rotary
Mellerud

Underhållning
2018

16 juni Sommarpremiär med Reborn Band
22 juni Midsommarafton – Pubkväll med Tomas Andersson
23 juni Midsommardagen - Pubkväll med Micke Nannini
   4 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Välkomna  på 
ÖPPET HUS
lördag 30 juni kl. 10-14

Visning av golfklubben 
Bed & Breakfast
Nytt klubbrum/reception 
Omklädningsrum
Ny Range 

Sunnanå Kullen 2
464 93  MELLERUD

Pro 
Jesper Asp
Nybörjargolf-

lektioner

Visning av lägenheterna 
som har totalrenoverats

Torget, Mellerud • Tisdag 10 april

20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 8 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 april

Mariestad • 0501-138 10

Kanelbullar
7-pack 20:-

Jordgubbslängd
20:-

Säterbullar
6-pack 20:-

Pistagebullar
6-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 22 maj

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 19 juni

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 5 juni

Mariestad • 0501-138 10

Mästarkrans

Blåbärsmuffins
7-pack

20:-

Sommarcafé i Bolstad

Bolstad Prästgård är platsen där det anordnas sommarcafé på söndag.

På söndag 17 juni bjuder 
Bolstad Prästgårds vän-
ner in till Sommarcafé i 
Bolstad Prästgård. 
Denna gång kommer delar 
av Mellerudsgruppen av 
Dalslands Skrivarförening 
att medverka. De kommer att 
läsa egna och andras alster 
och samtala med gästerna 
om det de läst och hur de 
tänker när de skriver sina 
texter. Gästerna kan också, 
om de vill, ta med dikter som 
de tycker om. 

Mellerudsgruppen har ett 
tiotal medlemmar och i skri-
vande stund är det klart att 
Lilian Perme och Bertil Lan-
degren medverkar. Några av 
Mellerudsgruppens med-
lemmar har under åren gett 
ut egna böcker. Dessa är Li-
lian Perme, Kerstin Jäger-

holt, Britt Jörnäs, Maud 
Ugrell, Kerstin Yula, Lars 
Nilsson, Göran Rigemo, 
Margareta Larsson, Marga-
retha Ednell och Kaino Ra-
nèn med flera. Övriga med-
lemmar är Lisbeth 
Håkansson, Margitta Ekstedt 
samt Louise Perme och Ber-
til Landegren. Medlemmar-
na i Mellerudsgruppen är 
aktiva och har under de se-
naste åren gett ut en som-
marbok varje år med egna 
alster. 

Hittills har det varit med 
dalslandstema såsom Väster 
om Vänern (2015), Korpar 
Tjurar och Förgätmigej 
(2016) och Fotspår (2017). 
Årets bok har fått namnet 
Årsringar och innehåller 
texter och dikter på detta 
tema. Denna bok kommer att 
börja säljas på Dalslandslit-

teraturens Dag i Håverud den 
30 juni, men det blir smak-
prov från boken i Bolstad 
Prästgård. 

Dalslands skivarförening 
bildades 1996 i Bengtsfors 
och har lokala grupper  i 
Åmål, Ed, Bengtsfors och 
Mellerud. Ordförande är Li-
lian Perme, Frestersbyn, 
Mellerud. Dalslands Skri-
varförening ger varje år ut 
den egna skriften Dalpennan 
och medlemsbladet Dalbul-
len. Medlemmar av Melle-
rudsgruppen deltar ofta med 
texter i dessa skrifter.  

Föreningen hoppas att gäs-
terna tar tillfället i akt och 
hjälper till att göra denna 
sommardag till en mötes-
plats i litteraturens tecken 
där inte bara våra stora för-
fattare blir representerade.

Berömd organist till Ör
Med anledning av 100-års-
jubileét av Örs kyrkorgel-
kommer en av orgel-Sve-
riges mest namnkunniga 
organister, Karin Nelson,  
och håller en konsert i Örs 
kyrka söndag 17 juni. 
Karin Nelson är född i Skel-
lefteå. Hon är professor i 
kyrkomusik vid Norges mu-

Karin Nelson, en av landets mest 
namnkunniga organister.

sikkhøgskole i Oslo samt 
i orgel och orgelimprovisa-
tion vid Högskolan för scen 
och musik, Göteborgs uni-
versitet. Hon har disputerat 
på doktorsavhandlingen Im-
provisation and Pedago-
gy through Hein-
rich Scheidemann’s Magni-
ficat Settings som handlar 
om orsaken till notation i 
norra Tyskland under 
1600-talet då organister i 
huvudsak var kända för deras 
förmåga att improvisera. 

Förutom konsertverksam-
het i Sverige och utomlands 
har hon gjort ett flertal radio- 
och cd-inspelningar och 
deltar regelbundet som jury-
medlem i internationella or-

geltävlingar. Hon konserte-
rar gärna med andra musiker, 
ofta med samtida musik på 
programmet där improvisa-
tion ingår som ett naturligt 
element. 

Vid konserten i Örs kyrka 
framförs förutom improvisa-
tion musik av Clara Schu-
mann och Elfrida An-
drée, Lefébure-Wélyoch 
Harald Fryklöf.
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Veckans 
lunch
Måndag 18/6: Kycklingpyttipanna med 
mangorajasås och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 19/6: Fläskköttgryta med potatis 
och skivade morötter.  
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 20/6 Fiskburgare med bröd, 
hemlagat potatismos, dressing och sallad. 
Dessert:  Fruktsoppa.

Torsdag 21/6: Morotssoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.
Fredag 22/6 Matjessill, ägghalva, färsk 
potatis, gräddfil, gräslök och grönsallad.  
Dessert: Färska jordgubbar med 
grädde.
Lördag 23/6: Stekt panerad spätta med 
Sandefjordsmör, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 24/6: Skivad fläskkarre, gräddsås 
med svartvinsbärssmak, potatis och  
värdshusgrönsaker. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 25
Mån, tis, tors, sön: Fisk Grenadier med 
potatismos och grönsaker. Ons, fre, lör: 
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Seniormatsedel

       

Pampig sommarkonsert

Dalslands körförbund vid ett tidigare framträdande. Arkivbild.

På lördag 16 juni anord-
nas sommarkonsert med 
Dalslands körförbund i 
Brålanda kyrka.
Medverkar gör cirka 65 kör-
sångare från dalsländska 
körer, främst från de södra 
delarna av landskapet. Gäst-
artister under kvällen är En 
Vocalist och En Cellist 
(Anna K Larsson samt Sanna 
Andersson). Maria Anders-
son är dirigent och andakten 
hålls av Anette J Carlson.

Dalslands körförbund bil-
dades 1931, initiativtagare 
var Erik Wikblad från Åmål. 
Organisationen har ändrats 
flera gånger genom åren. De 
senaste 15-20 åren har Len-
nart Magnusson från Melle-
rud varit ordförande, han har 
för övrigt varit engagerad i 
körförbundet sedan 1978.

– Detta blir sista konserten 
som Dalslands körförbund. 

Dronten & Co

Fr.v: Moafågel, utrotad i slutet av 1700-talet på Nya Zeeland och skratt-
uggla, utrotad 1914 på Nya Zeeland.

I sommar pågår utställ-
ningen Dronten & Co i 
orangeriet, bakom Kerstin 
Ljungqvists ateljé.
Det är Eva Bjerke som ställer 
ut skulpturer i lera till minne 
av jordens utdöda fåglar. 
Utställningen tillkom 1999 i 
en ateljé och keramikverk-
stad utanför Uddevalla.

”Det började med dronten 
som envist förföljde mig och 
pockade på uppmärksamhet. 
Till sist kunde jag inte motstå 
den stillsamma fågelns in-
tensiva personlighet, jag 
gjorde porträtt i lera. Sedan 
fortsatte det med andra fåglar 
som utrotats av människan” 

har Eva Bjerke skrivit på en 
informationsskylt.

Utställningen vill uppma-
na oss till eftertanke och be-
sinning för att bättre ta hand 
om vår vackra planet och 
dess mångfald av varelser. 
Trots människans höga intel-
ligens och all den kunskap 
som finns idag fortsätter vi 
att skövla. 

Eva Bjerkes vackra skulp-
turer är en påminnelse om 
den tid som varit men också 
en uppmaning till att bättre 
förvalta vårt arv för kom-
mande generationer.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Fr.v: Solitär/Eremit fanns på ön Rodriquez, utrotad 1791 och en dront 
som levde på Mauritius, utrotad 1693.

Konferencierer, politik och ungdomar

Mia och Agnes Palm vid fjolårets konferencieruppdrag under Kanalyran. Foto: Elin Niklasson.

Presentatörerna är vik-
tiga på stadsfestival. De 
ser till att besökarna får 
information och de kan 
också med sitt agerande 
lyfta stämningen på eve-
nemanget.
Inför jubileumsyran kör vi 
med säkra kort och anlitar i 
första hand de presentatörer 
vi haft både 2016 och 2017. 
De har fått mycket beröm 
och är därför värda fortsatt 
förtroende. De som är klara 
är:

Agnes & Mia Palm, dotter 
och mor, tar som vanligt hand 
om lördagen. Det känns lite 
speciellt att engagera dem 
igen eftersom Mias pappa 
och Agnes morfar, Åke Lind-
blom, var en av dem som var 
med och startade Kanalyran 
1968. På så sätt känns det 
som om vi sluter en cirkel.

Mia är välkänd för alla 
mellerudsbor och har stått på 
de flesta scener i trakten och 
lockat fram goda skratt. 

Agnes har de senaste två 

Ulrika Claesson sköter presentationerna i Håverud. Foto: Elin Niklasson.

Vid exempelvis kontrakts-
konserter är det exakt samma 
deltagare som när vi framträ-
der som Dalslands körför-
bund. Hädanefter kommer vi 

att vara med i Karlstad Stifts 
kyrkosångsförbund, det är en 
naturlig utveckling och jag 
ser positivt på det. I fjol hade 
Karlstad Stift fem stora ar-

rangemang, varav tre i Dals-
land, säger Lennart Magnus-
son.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

rud de kallat ”De musikal-
iska”.

Ulrika Claesson är för 
tredje gången ansvarig för 
presentationerna i Håverud. 
Hon arbetar till vardags på 
Medborgarkontoret i Melle-
rud. Utöver det är hon sång-
erska i Lilla Bandet från 
Färgelanda. Som medlem 
där har hon också sjungit en 
hel del med Lars Stam i Jim-
sons, som på söndagen spelar 
i Hallingsalen.

Politik
Samtliga partier som är re-
presenterade i Melleruds 
kommunfullmäktige har in-
bjudan att finnas på Torget 
klockan 10-16 på lördagen. 
Meningen är att besökarna 
ska få möjlighet att träffa 
sina lokala partirepresentan-
ter och diskutera lokala frå-
gor. Sista anmälningsdag för 
partierna är onsdag 20 juni.

Ungdomar sökes
Under både fredagen och 
lördagen behöver vi några 
ungdomar i åldern 16-18 år 
som arbetar åt oss. Det är 
varierande arbetsuppgifter, 

som att visa besökare till 
rätta, se till att det är rent och 
städat på torget, kolla toalet-
ter och andra områden. Vi 
söker dig som kan ta ansvar 
och egna initiativ och som 
hela tiden är beredd att rycka 
in där det behövs.

Är det något för dig? 
Skicka ett mejl till kanaly-
ran@mellerud.se och berätta 
kort om dig själv och lämna 
med kontaktinformation. Vi 
vill ha din ansökan senast 19 
juni, så det är bråttom. Givet-
vis kommer du att få lön för 
ditt arbete.

Sponsorer och biljetter
Kanalyran har slagit sitt eget 
rekord när det gäller sponso-
rer, både i antal och i bidrag. 
I skrivande stund (torsdag) 
har 71 företag anmält att de 
ställer upp med sammanlagt 
240 000 kronor. Vi tackar 
dem alla. Och med en månad 
kvar har vi redan sålt 763 av 
de 2 000 biljetter vi har till 
lördagskvällen.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

 

åren gått på folkhögskolor i 
södra delen av landet för att 
utbilda sig till musikalartist. 
På tisdagen efter Kanalyran 
ger hon och några studie-
kamrater prov på vad de lärt 
sig under en konsert i Håve-
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Pubpremiär
Från vänster: Morgan Ottosson, Bengt Johansson, Christer Mårtensson 
och Bele Fransson. Foto: Privat.

På lördag är det säsongs-
premiär i puben på Vita 
Sandar camping. På sce-
nen står Reborn Band.
Reborn Band består av fyra 
rutinerade musiker med anor 
från 60-talet. Repertoaren 
består av gamla härliga hits 
från 60- och 70-talen. Grab-
barna har även ett knippe 
”nya” covers med sig i baga-
get, bland annat ACDC och 
rock´n roll med Chuck Berry. 
I deras repertoar hittar vi 
även covers från exempelvis 
Beatles, Van Morrison och 
Rolling Stones.

Bandet träffas i regel en 
gång i veckan för att repa in 
nytt material och för att träf-
fas och umgås. Sammanhåll-
ningen är viktig, de är alla 
goda vänner även utanför 
scenen.

Bandets medlemmar är 
Morgan Ottosson, sång och 
gitarr (tidigare medlem i 
Beatstones under 60-talet), 
Bele Fransson, gitarr, bas 
och sång, Bengt Johansson, 
trummor och sång samt 
Christer Mårtensson, bas, 
gitarr och sång.

Debut av Hvalgren
Där ingen har gått  är titeln 
på en nyutkommen bok 
av Angelique Hvalgren, 
”Tanten i radion”, som 
hon själv kallar sig. Detta 
är hennes författardebut 
och förra lördagen fanns 
hon på plats i Mellerud 
för att lansera och signera.
Boken tar läsaren direkt in i 
handlingen. Den är lättläst 
och samtidigt gripande. Den 
som någon gång var inne i 
vårdsvängen, känner säkerli-
gen igen sig. Den ger också 
stor eftertanke. Ska det vara 
så här, var ligger felet, varför 
görs inget för att få rätsida på 
det hela?

Boken handlar om Jenny 

Davidsson och hennes far. 
Hur hon och hennes syster 
helt plötsligt står öga mot öga 
mot hela sjuk- och åldrings-
vårdssystemet när fadern blir 
akut sjuk, ovanpå den par-
kinsonsjukdom han har se-
dan tidigare. 

Boken bygger på Angeli-
que Hvalgrens egna upple-
velser i samband med faderns 
sjukdom. Hur avigt det ofta 
går till, bristen på ansvar och 
förståelse. Hur man som an-
hörig slits mellan att vara 
närvarande och ansvarsta-
gande såväl på sitt eget jobb 
som till den som blivit sjuk 
och inte minst i den egna 
relationen hemmavid.

”Tanten i radion” Angelique Hvalgren har många strängar på sin lyra och 
har nu också debuterat som författare.

En läsvärd bok
På frågan varifrån uppslaget 
till boken kommer ifrån, 
svarar Angelique;  

– Vad händer när man är 
mitt i livet och det blir en 
kraschlandning? Man är inte 
beredd på det, man tror att 
livet ska plana ut så sakteliga, 
men det gör det inte. Plötsligt 
står man mitt uppe i allt; jobb, 
barn, barnbarn och blir sam-
tidigt också mamma åt sin 
förälder. Vården som inte 
fungerar, telefonsamtal åt 
alla håll, långa telefonköer, 
ett icke-ansvar som tar en 
fullständigt på sängen. 

Hon tar en liten paus och 
och säger att man har ett 
mänskligt värde så länge 
man producerar, men sedan 
är man ingenting. 

– Boken är resultatet av 
mina upplevelser med min 
parkinsonsjuke far, säger 
Angelique Hvalgren. 

Att hon valde Mellerud 
och Centrumsalongen som 
en plats att presentera sin bok 
på förklarar Angelique helt 
enkelt med;

– Jag har en del av mitt 
hjärta här i Mellerud, jag har 
alltid tyckt det varit trevligt 
här!

Avslutningsvis, Angelique 
Hvalgrens bok är en läsvärd 
bok som skildrar ett av våra 
mest akuta samhällsproblem 
på ett gripande sätt.

Ing-Marie Norrman

Tolv nya undersköterskor

Tolv nya undersköterskor tog examen torsdag 7 juni. Stående från vänster: Kerstin Sundell, (äldreomsorg), Sarah Gerdén (äldreomsorg), Tina Dell 
(LSS), Annelie Bergqvist (LSS), Monica Sloberg Lundberg (äldreomsorg), Anna-Karin Utter (äldreomsorg), Jennie Larsson (LSS), Anna Olsson 
(LSS), Ingela Ryhr (akutsjukvård), läraren Rosemary Solvarm. Sittande från vänster: Anton Ryhr (LSS), Gunnar Petrone (äldreomsorg).

I torsdags tog tolv un-
dersköterskor examen i 
Mellerud. De har läst gym-
nasial vård- och omsorgs-
utbildning en dag i veckan 
på Vuxenutbildningen och 
är numera certifierade 
enligt vård- och omsorg-
scollege.
Att få diplom från Vård- och 
omsorgscollege visar att man 
har gått en bred utbildning 
som håller hög kvalité och 
som är anpassad efter verk-
samhetens behov. Det är 
första gången elever i Mel-

lerud fått denna certifiering.
– Certifieringen innebär att 

skolan lever upp till vissa 
kvalitetskriterier. Mellerud 
har nyligen blivit certifier-
rade. Mellerud, Ed, Bengts-
fors, Trollhättan och Väners-
borg ingår i en regional 
samverkan i Fyrbodal Öst 
och Mellerud är faktiskt först 
ut med elever som tagit exa-
men, förklarar Rosemary 
Solvarm, yrkeslärare.

– Vi har ett stort rekryte-
ringsbehov av utbildade un-
dersköterskor, så vi hoppas 
att så många som möjligt vill 

jobba hos oss, sade Anette 
Karlsson, sektorchef stöd 
och service.

– Detta är en viktig dag för 
er. Ni har gått en utbildning 
under 1,5 år som avslutas 
idag. Den är en väldigt god 
investering i framtiden. Flera 
av er har arbete idag och jag 
hoppas ni stannar i Mellerud, 
även om det inte är fel att 
prova sina vingar. Det finns 
också ytterligare kompe-
tenshöjande utbildningar, 
tipsade Anita Andersson 
Hagsgård, rektor på Vuxen-
utbildningen.

Hon underströk vikten av 
att kunna visa upp diplomet 
för potentiella arbetsgivare.

– Det ersätter inte betyget, 
men det visar att ni är klart 
anställningsbara och har gått 
en utbildning av hög kvalitet.

– Det har varit jätteroligt, 
idag jobbar jag som timan-
ställd inom hemvården, sä-
ger Ingela Ryhr.

– Jag har sökt till högsko-
lan för att plugga till stödpe-
dagog, berättar Tina Dell.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Demokrati diskuterades
För en tid sedan samlades 
kommunfullmäktiges pre-
sidier (ordförande, vice 
ordförande och sekrete-
rare) för dalslandskom-
munerna i Sunnanå i Mel-
lerud för gemensamma 
överläggningar. 
Frågorna som diskuterades 
gällde demokrati och demo-
kratiutveckling:

– Hur gör vi kommunfull-
mäktiges arbete mer intres-
sant för våra medborgarna?

– Vad har präglat den gång-
na mandatperioden och vilka 
är viktiga framtidsfrågor?

– Samarbetet i Dalsland – är 
det en viktig fråga?

– Vi diskuterade vad som 
gjorts och hur det funkar i de 
olika kommunerna. Webb-
sändningar var en viktig 
punkt och hur man kan öka 
allmänhetens intresse, berät-
tar Morgan E Andersson, 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande i Mellerud.

Ärenden är beredda när de 
kommer till kommunfull-
mäktige och det kan uppfat-
tas som om allt redan är be-
stämt. 

– Kanske ska man beskriva 
ärendet noggrannare, ha med 
det som diskuterats och in-
vändningar som gjorts. Vi 
diskuterade också språket 

och om det uppfattas som ett 
fikonspråk, säger Morgan. 

I Bengtsfors kommun, den 
enda kommunen som har sina 
kommunfullmäktigesam-
manträden på dagtid, har man 
infört e-förslag som komple-
ment till medborgarförslag. 
Ett e-förslag ska vara signerat 
av ett antal personer, det får 
inte vara anonymt.

Intresset för att diskutera 
dessa frågor var stort och 
uppslutningen god från samt-
liga dalslandskommuner.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Dalslands kommunfullmäktiges presidier diskuterade demokratifrågor i Sunnanå. Deltog gjorde Lotta Roberts-
son, Åmål, Kerstin Fredriksson, Färgelanda,Thorbjörn Jacobsson, Färgelanda, Kristin Lindblom, Vänersborg, 
Lars-Göran Ljunggren, Vänersborg, Jan Leander, Bengtsfors, Torill Stjerndahl, Bengtsfors, Yvonne Simonsson, 
Dals-Ed, Ingvar Johannesson, Dals-Ed, Jonas Olsson, Dals-Ed, Ida Tornestrand, Åmål, Laila Andrén, Åmål, 
Anna Karin Sandberg, Vänersborg, Anna Granlund, Mellerud, Inrid Engqvist, Mellerud, Marianne Martinsson, 
Färgelanda, Roland Björndahl, Mellerud, Thomas Hagman, Mellerud, Morgan E Andersson, Mellerud. 
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All uppvaktning
undanbedes.

Vanja Skott

Vårt varma TACK
till Er som hedrat  

minnet av  
Frank  

Hermansson
i samband med hans 

bortgång.
Carita och Drazen  

med familj

V  kcat amrav trå
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All ev. uppvaktning
undanbedes. Bortrest.

Maj-Lis Dahlman

UPPVAKTNING

UPPVAKTNING

MELLERUD
Smyrna: Lördag 11 Sång 
på torget med Thomas och 
Anita Granath. Söndag 11 
Gudstj. m Thomas och Anita 
Granath.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. på Furusand, Tho-
mas Segergren, kaffekorg, 
avresa från Missionskyrkan 
10.30. 

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

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Sönd 10 (Obs! tiden) 
Gudstj. predikan, besök av 
LP i Säffle, livsberättelser, 
musik, nattv.
Equmeniakyrkan: Fred 15 
Gemenskapsträff i service-
huset, Bertil Larsson visar 
bilder och talar om blom-
mor, servering, andakt Sig-
ward K. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. och medlemshälsning, 
sång Anders Andréen, Sig-
ward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Lörd. 18 Som-
markonsert med Dalslands 
körförbund och ”En Voka-
list & En Cellist” (Anna K. 
Larson och Sanna Anders-
son). Dirigent: Maria An-

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER
dersson. Andakt: Anette J. 
Carlson. Sönd 15 Gudstj. för 
hela församlingen på Servi-
cehuset, Anette J. Carlson. 
Sång: Katarina Kjörling. 
Kaffeservering. Onsd (20/6) 
19 Missionskväll på Åkes-
sons Loge. Gunnar Brycke 
berätta om Bukobahjälpens 
arbete i Tanzania. Gustav 
Hauri spelar dragspel. Tårt-
kalas.
Timmervik: Sönd 19 Tim-
merviks kyrkas 90-årsjubi-
leum, Anette J. Carlson och 
Hembygdskören. Servering. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Sönd 11 Ge-
mensam gudstj. i Brålanda. 
HHN, medlemshälsning, 
sång Anders Andréen, Sig-
ward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sön 10 
Gudstj. Lennart Staaf. 18 
Musikgudstj. Hjärtats sång-
er. Hanna Sandgren. Maja 
Kork piano. Lennart Staaf.

man sjöng tillsammans psal-
merna 249 och 201. Josefin 
sjöng ”Var jag går i skogar 
berg och dalar” av C. O. Ro-
senius samt ”Gabriellas 
sång” av P. Bäckman/S. Nils-
son. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace.” 
Vid kistan togs avskedet av 
släkt och vänner. Till minnet 
av Siv var koret vackert de-
korerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Greta Storm. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Maria Andersson ”I 
denna ljuva sommartid” av P. 
Gerhardt/arr: O. Andersson 
vartefter hon sjöng ”Där ro-
sor aldrig dör” av  J. Osborn 
/J. C. Miller. Akten förrätta-
des av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 251 och 297. Vid 
kistan togs avskedet av de 
närmaste. Därefter sjöng Ma-
ria ”Himlen är oskyldigt blå” 
av T/ K Gärdestad. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”, en skotsk 
folkmelodi. Till minnet av 
Greta var koret vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
May-Britt Ryding. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Våren” av E. Grieg. 
Akten förrättades av kyrko-
herde Pär-Åke Henriksson 
och man sjöng tillsammans 
psalmerna 201, 285 samt 
200. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Vid kistan togs avskedet av 
de närmaste. Till minnet av 
May-Britt var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagsstängt 5/6 - 26/8

Välkommen in till oss!

1/7 - 5/8 stänger vi klockan 17.00

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under juni 2018
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Varmt TACK
till Er alla som på något 

sätt hedrat minnet av  
Benny

min älskade make, vår 
pappa och morfar
Tack för omtanke,  

deltagande vid  
begravningen, minnes- 
gåvor samt blommor.

YVONNE 
Malin och Johan  

med familjer

DÖDSFALL

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Siv 
A-M Andersson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson ”I 
denna ljuva sommartid” av P. 
Gerhardt varefter Josefin 
Dahlqvist sjöng bröderna 
Gärdestads ”Himlen är 
oskyldigt blå”. Akten förrät-
tades av Daniel Westin och 

Släktforskare på historieresa

Deltagarna på resan med Varnhems klosterkyrka i bakgrunden.

Bland annat har man hittat 
graven för en kvinna vid 
namn Kata. Man tror att hon 
levde i slutet av vikingatiden 
för  1 000 år sedan. Hon tros 
ha varit ägarinna till en 
större gård, där senare klos-
tret och klosterkyrkan bygg-
des. Hon var begravd i när-
heten av den första 
stenkyrkan, som låg på en 
kulle cirka 100 meter från 
klosterkyrkan. 

Att bygga kyrkor av sten 
var en kunskap man tror vi-
kingarna förde med sig från 
England. På kullen har även 
legat en mindre träkyrka, 
som man hittat rester efter. 
Över alla dessa fynd har man 
byggt en stor byggnad. Där 
kunde vi gå runt på en sorts 
balkong och studera hur ut-
grävningarna gått till och 
vilka fynd man gjort. 

Skelettet efter Kata
I byggnadens mitt ligger rui-
nen av den första stenkyrkan, 
Denna liksom den första 
träkyrkan fanns även att be-
skåda som modeller. Golvet 
på balkongen är i vissa sek-
tioner av glas. På ett ställe 
ligger där graven och skelet-
tet av Kata, som var cirka 160 
centimeter lång och beräknas 
vara född strax efter år tusen.

Det var en mäktig känsla, 
att titta ner där och på alla 
märkliga fynd man gjort. 
Därefter startades hemfär-
den och alla var ense om att 
dagen varit mycket givande. 
Nöjda och trötta efter en 
studiedag på drygt tio timmar 
återkom vi så till Mellerud.

Håkan Hultman

Katas grav. Kata var cirka 160 centimeter lång och beräknas vara född 
strax efter år 1 000.

Utbyte av religiösa tankar.

Lördagen den 26 maj åkte 
nio medlemmar i Släkt-
forskare på Dahl till Skara 
med omnejd. Målet var att 
skaffa sig mera historisk 
bakgrund till sin släkt-
forskning. 
Färden gick först till Axvall, 
femton kilometer öster om 
Skara. Där besökte vi Garni-
sonsmuseet. Föreståndaren 
och soldatforskaren Björn 
Lippold med hustru tog 
emot. Björn berättade livfullt 
om indelningsverkets histo-
ria, och om soldaternas och 
deras kvinnors liv i krig och 
fred. Det var i huvudsak sol-
dater som byggde Göta Ka-
nal. 

Han poängterade kvinnans 
roll, då det var hon som fick 
sköta om barnen och soldat-
torpet, när soldaten var på 
övning eller ute i krig. Vi 
tittade givetvis även på mu-
seets samlingar av militära 
minnen från många hundra 
år. 

Domkyrkan
Sedan gick resan in till Skara 
centrum och domkyrkan. 
Där pågick ett program med 
mycket vacker sång, som 
ingick i de så kallade djäkne-
dagarna. Vi kunde därför 
bara röra oss i en del av kyr-
kan, men kunde konstatera, 
att den utan tvekan är ett 
imponerande byggnadsverk.

Efter att ha intagit lunch i 
Skara, gick resan till Varn-
hem och Klosterkyrkan. Där 
fick vi guidning av en myck-
et kunnig kvinna. Hon tog 
oss först med ut i klosterrui-
nen vid sidan av kyrkan. Hon 
beskrev där hur klostret en 
gång hade sett ut och varit 
organiserat. 

Det var denna dag, liksom 
den senaste tiden, mycket 
varmt. Det var därför skönt 
att sedan komma in i den 
svala kyrkan. Kyrkan invig-
des år 1260. Det var då den 
största kyrkan i dåvarande 
Sverige. 

Birger Jarls grav
Vi såg graven där Birger Jarl 
ligger begravd tillsammans 
med en son och sin senaste 
hustru. Birger Jarl kan sägas 
vara Sveriges förste stats-
man. Han skapade det första 
svenska skattesystemet, upp-
rättade lagar, byggde borgar 
och anlade städer. Han lade 
grunden till ett nytt svenskt 
samhällssystem efter ut-
ländskt mönster. Sverige ut-
vecklades till ett katolskt 
kungarike. Birger Jarl dog 
1266. 

I kyrkan ligger också Ja-
kob de la Gardie (1583-1652) 
med hustru begraven liksom 
Magnus Gabriel de la Gardie 
(1622-1686) med hustru. 
Jakob krigade i Estland och 
Magnus Gabriel var en tid 
kanske Sveriges rikaste och 
mäktigaste man och ägde 
bland annat Läckö slott. 

Vi tackade för visningen 
och gick sedan vidare för att 
studera utgrävningarna av 
gravar och kyrkoruinen vid 
Kata gård.

3 000 gravar
Man har gjort stora utgräv-
ningar och ändå bara frilagt 
ett fåtal av de cirka 3 000 
gravar man räknar med finns 
i närheten av klosterkyrkan. 



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 13 JUNI 2018

Volvo modellår 2019: Förbr. l/100 km bl. körn: 2,1–8,3. Koldioxidutsläpp CO2: 47–192 g/km (V90 T8 Twin Engine, A-klass däck–XC90 T6 AWD, C-klass däck). Preliminära siffror. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilarna på bilderna är extra utrustade. 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%).

Välkommen in nu i helgen Lördag 10-14. Söndag 11-14. Välkommen in nu i helgen Lördag 10-14

Prisexempel Pris  Inclusive Billån

Volvo V60 D3 Momentum Edition 320 900:- 2 895:-/mån

Volvo V60 D4 Momentum Edition Automat 360 800:- 3 095:-/mån

NYA VOLVO V60. SKYDDA DET SOM ÄR VIKTIGT FÖR DIG
Nu i helgen är det premiär för nya Volvo V60. Med det allra bästa vi har att erbjuda inom 
aktiv säkerhet, kombinerat med skandinavisk design, smart teknologi, kör egenskaper 
för alla typer av vägar och ett imponerande lastutrymme, är nya V60 nästa generations 
herrgårdsvagn – redan idag. 

PREMIÄR FÖR 
NYA VOLVO V60 

PRIS FRÅN 320 000:-

MADE BY SWEDEN

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

SISTA CHANSEN LAGERBILAR MED EXTRA ALLT
Volvo S/V60 Classic är extra välutrustade till attraktivt pris.  
Nu ingår dessutom Teknikpaket, Klimatpaket med Volvo On 
Call och vinterhjul utan extra kostnad. Gäller t.o.m 3 sep 2018.

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

Nya präst 
och ny diakon

I söndags den 10 juni vigdes 
nya präster och diakoner till 
tjänst i Svenska kyrkan och 
Karlstads stift. Vignings-
gudstjänsten ägde rum i 
domkyrkan och leddes av 
biskop Sören Dalevi.

För tjänst som präst i Mel-
leruds pastorat vigdes Eva 
Marklund och Helén Eriks-
son vigdes till diakon för 
tjänst i Melleruds pastorat.

Logen firade Folknykterhetens dag

IOGT-NTO, Logen 948 
Melleruds Hopp, firade 
traditionsenligt Folknyk-
terhetens dag i Mellerud.

Mellerud är en av de få lo-
gerna som firar denna viktiga 
dag. Även i år fick vi stöd av 
Våra gårdar och NBV-väst. 
Drygt 50-talet medlemmar 

och inbjudna mötte upp. 
Ordförande Ingvar Asp häl-
sade välkommen, särskilt 
vände han sig till kvällens 
föredragshållare, Morgan 
Larsson, Vänersborg.

Men redan vid ankomsten 
till Templargården möttes vi 
av MHF:s husvagn. Denna 
används runt om i distriktet 

 Brålanda dragspelsklubb stod för den uppskattad underhållningen.

Vid MHF-vagnen, från vänster: Evert Norrman, Johnny Jonsson MHF, Kjell Sanding och Ingvar Asp.

Morgan Larsson höll tal.

för att informera och samtala 
om skadeverkan av alkohol-
bruk samt värva medlemmar. 
Det var Johnny Jonsson, 
ordförande i MHF-avdel-
ningen Brålanda/Mellerud/
Färgelanda som idag fanns 
på plats. Mottot för en kam-
panj: Ingen i Mellerud med 
omnejd skall behöva skadas 
eller dö av rattfylleri.

Träffen inleddes med att 
Brålanda Dragspelsklubb 
underhöll. Ledaren Gunnar 
Johansson presenterade alla 
glada och goda gamla ör-
hängen. De fick med sig be-
sökarna i allsång, sångar-
glädjen stod högt i tak. 
Musiken inbjöd även till 
spontandans. 

Så var det dags för Morgan 
Larsson att hålla sitt tal. Han 
började med en presentation 

om sitt arbete som polis i 
drygt 40 år. Morgan berättade 
om många tragiska händel-
ser han upplevt i yrket. Allt 
som oftast fanns alkohol och 
droger med som orsak, när 
man mötte familjer/boende i 
en trasig situation. Svårast 
var att möta barn i dessa 
miljöer. Många av alla själv-
mord beror på alkoholmiss-
bruk.

Det gäller att tidigt fånga 
upp unga som umgås i ”fel” 
kretsar. Många unga mår 
dåligt i dagens samhälle. De 
behöver mer stöd, för alla har 
inte alltid någon att tala med. 
Samhället har blivit stressi-
gare och kraven ökar. Vi 
behöver stanna upp och ta 
vara om varandra. Uppskat-

tat och intressant anförande.
Så var det dags för kaffe-

servering, det bjöds på hem-
bakade tårtor tillverkade av 
duktiga damer i föreningen. 
I samband med detta skedde 
insamling till förmån för 
FUB samt Idégruppen Äl-
van. Tack vare stor givmild-
het och med den uppräkning 
som föreningen skjuter till, 
blev summan 2 500 kronor, 
att dela på.

Ett par medlemmar bjöd 
alla på alkoholfritt som för-
eningen Fruktdrycker ord-
nat.

Dragspelsklubben åter-
kom sedan med härlig musik. 
Det är positivt och glädjande 
att Logen kan fira denna vik-
tiga dag. Allt för att slå ett 

slag för minskad användning 
av alkohol och droger.

Kjell Sanding tackade ta-
lare och underhållare.

Evert Magnusson
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Härlig dag i Håverud med 
historiens vingslag i ryggen

I kanalen mitt framför Dalslands Center låg dessa pråmar förtöjda. Den blågula med mast är en 120 år gammal fraktbåt från Holland, hemmahamn 
Antwerpen. Den svartvita pråmen är också en holländsk fraktbåt.

Rallybröderna Rolf och Carl-Magnus Skoog berättade att de är uppväxta i Håverud. I bakgrunden Peter Bäck-
ström från SAAB Car Museum i Trollhättan.

Akvedukten i Håverud är 
ett byggnadsverk som re-
dan vid invigningen 1868 
fick uppmärksamhet för 
sin unika konstruktion, 
men trots det har det fram 
tills nu inte funnits någon 
samlad redogörelse över 
dess tillkomst. 
Lagom till att Dalslands ka-
nal firar 150 år och dessutom 
har blivit utsett till Årets in-
dustriminne 2018, kommer 
boken om akvedukten. De 
komplicerade topografiska 
förutsättningarna i Håverud, 
ledde fram till en teknisk lös-
ning som än idag är den enda 
i landet. 

Akvedukten är ett resultat 
av stor ingenjörskonst och ett 
viktigt besöksmål i Dalsland.
Boken ”Akvedukten i Håve-
rud, för vatten över vatten” 
skildrar hela vägen från idé 
fram till färdig akvedukt; 
konstruktion, tillverkning 
och monteringen på plats i 
Håverud. Det är också berät-
telsen om de personer som 
planerade och genomförde 
arbetet, framför allt far och 
son Nils och Werner Ericson. 

Akvedukten sätts även in i 
ett större sammanhang ge-
nom en internationell utblick 
med akvedukter i bland annat 
Storbritannien, Frankrike 
och USA. 

Initiativet till boken kom-
mer från Dalslands Kanals 

Sven Olof Ahlberg signerade sin 
bok under Arbetslivsmuseernas 
dag i Håverud.

Både kommunalrådet Tommy W Johansson och Johan Abenius talade 
och lyckönskade vid invigningen av nya Tomtemuseet i Håverud.

Historiskt 
öppethållande

Från Tomtemuseets ute-
plats leder en gångbro 
över till Håveruds Kraft-
station, som också hade 
öppnat portarna under 
lördagen. 
Lars Olsson, Vattenfall Dals 
Långed, berättar att man 
aldrig tidigare haft öppna 
visningar, såsom under lör-
dagen. 

Det var också många som 
passade på att besöka kraft-
stationen, som började byg-
gas 1903. Den ägdes från 
början av Håfreströms AB, 
som grundades 1880 av 
Alexander Halling. Här finns 
idag tre generatorer i drift, 
den sista togs i bruk 1916. 
Två likströmsgeneratorer 
från 1906 finns kvar i statio-
nen, men är sedan länge 
tagna ur drift. 

Kraftstationen, som ligger 
i Upperudsälvens sjösystem, 
har en fallhöjd på cirka 10,4 
meter. Den normala årspro-

duktionen ligger på 23 GWh, 
vilket motsvarar 800 till 
1 000 villor som värms upp 
med el, eller cirka 2 500 vil-
lor som enbart använder el 
för det dagliga hushållet.

Stationen har ett separat 
intag där vattnet leds in i en 
cirka 230 meter lång bergs-
tunnel. Vid tunnelns utlopp 
ligger en fördelningsbas-
säng, som fördelar vattnet till 
stationens tre aggregat. Tun-
neln är sprängd med svart-
krut, vilket är en bedrift i sig.

Från början försågs även 
bruket i Håverud med vatten 
från fördelningsbassängen. 
Intaget till bruket är numera 
igengjutet av säkerhetsskäl, 
men den svarta tuben som 
försåg bruket med vatten 
finns fortfarande kvar.

Nuvarande ägare till 
krafstationen, sedan 1981, är 
Vattenfall.

 Ing-Marie Norrman

I kraftstationen finns tre generatorer, den sist installerade är från 1916. 

VD Benny Ruus, som under 
lång tid har sett ett behov av 
en skrift som beskriver akve-
dukten. 

Författaren Sven Olof Ahl-
berg är bebyggelseantikvarie 
och fotograf med inriktning 
på frågor kring bevarandet av 
industrisamhällets anlägg-
ningar och material. 

Boken ges ut av Lokrantz 
Förlag och släpptes i sam-
band med Arbetslivsmuseer-
nas dag i Håverud. Författa-
ren är verksam över hela 
landet och driver sedan 20 år 
kunskapsföretaget Kultur-
byggnadsbyrån, med säte i 
Lidköping. Han undervisar 
vid Göteborgs universitet, 
Uppsala universitet Campus 
Gotland och Chalmers Tek-
niska Högskola. 

Precis som utlovat blev 
det en härlig dag i Håve-
rud i lördags. I samband 
med att Dalslands kanal 
fyller 150 år firades också 
Arbetslivsmuseernas dag.
Boken ”Akvedukten i Håve-
rud, för vatten – över vatten” 
presenterades, nya Tomte-
muséet invigdes, Håveruds 
kraftstation höll öppet och 
utställningen ”Drömmen om 
en kanal” öppnades i Kanal-
muséet. Till detta, musik, 
båtar, utställare och mycket, 
mycket mer. 

Dagen öppnades av Johan 
Abenius, vd på Dalslands 
Turist AB, varefter Conny 
Brännberg, ordförande i VG-
regionens kulturnämnd tog 
vid för att inviga Arbetslivs-
muséernas Dag. 

Många aktiviteter
Under eftermiddagen var det 
vernissage för utställningen 
”Drömmen om en kanal” på 
Kanalmuséet. Utställningen 
är en jubileumsutställning 
om Dalslands kanals till-
komst, från 1700-talet och 
fram till idag. 

Naturligtvis tog M/S Nils 
Ericson dagen till ära sin 

första tur över akvedukten 
och i kanalen låg gamla båtar 
och flodbåtar från England 
och Holland. 

På utställningsområdet 
och även inne på Dalsland 
Center fanns många utstäl-
lare. Linbearbetning, råolje-
motorer, andra museifören-
ingar och hembygdsgårdar 
kunde man stifta bekantskap 
med. 

Flera böcker presentera-
des, Dick Harrisons kom-
mande ”Dalslands Historia” 
och ”Hembygden Dalsland 
2018”, som i år firar 100-års-
jubileum. 

Boksläpp
En av dagens höjdpunkter 
var släppet av boken ”Akve-
dukten i Håverud, för vatten 
– över vatten” . Den presen-
terades av Dalslands Kanals 
vd Benny Ruus och initiativ-
tagare till boken,  samt förfat-
taren Sven Olof Ahlberg.

– Jag har länge sett att det 
funnits ett informationsglapp 
kring akvedukten och sett att 
det behövs en bok som inte 
bara är en faktabok utan kan 
läsas av var man. När jag så 
träffade Sven Olof i form av 

bebyggelseantikvarie, och 
insåg att han också var förfat-
tare, så gick det hela i lås,  
sade Benny Ruus. 

Rallybröderna uppväxta
invid kanalen
Rallybröderna Carl-Magnus 
och Rolf Skoog, som hade 
många framgångar och bland 
annat vann Midnattssolsral-
lyt 1961 och 1962 intervjua-
des av SAAB-museets Peter 
Bäckström. 

– Vi växte upp i villan där 
nere, vår far var skogvaktare, 
sade bröderna och pekade på 
den gula villan invid kana-

len. Idag bor de i Göteborg 
respektive Stenungsund, 
men har fritidshus här i Dals-
land.  

På frågan om det blir nå-
gon rallykörning nuförtiden, 
svarar de glatt; 

– Jajamensan, senast var i 
Tjolöholm för tre veckor se-
dan!

Tomtemuseet
Fram på eftermiddagen var 
det så dags för invigning av 
Nordiska Tomtemuseet som 
fått nya lokaler i Håverud. 

– Nu flyttar vi från det 
gamla bryggeriet i Mellerud 
och fastigheten är till salu. Vi 
är väldigt nöjda med loka-
lerna här och materiel att 
fylla dem med finns. Det här 
kommer bli mycket bra sade 
muséets ägare Sten Torstens-
son och Patrik Strid som 
berättade att lokalerna är 
handikappanpassade, det 
finns hiss upp och samtidigt 
kommer man nära akveduk-
ten i och med den intillig-
gande uteplatsen.  

Johan Abenius förrättade 
själva invigningen med or-
den;

 – Det är roligt att den här 
invigningen sker på Arbets-
livsmuseernas dag, för vem 
har inte arbetat och slitit och 
tidvis haft det mycket stress-
sigt, om inte tomten!

Ing-Marie Norrman

Om akvedukten



800 kvadratmeter grönska kring ett torp

Ellen Berg-Nilsen från Oslo hittade ett torp i Dalsland 
för tio år sedan. Här har hon med idogt arbete skapat 
en inspirerande lekfull trädgård i skogsbrynet.

Krollilja, bolltistel, vänderot och många andra sorters växter finns i 
trädgården.

Ellen Berg-Nilsen har både tama och vilda växter i sin torparträdgård. Här vid skogen trivs örnbräken.

Trampstenar av betong med mönster av blad finns på många ställen i 
rabatterna.

Torpet i skogsbrynet är omgivet av en trädgård med många rum. Här finns det mesta utom gräs.

Mangold, rädisor och sallad odlas i pallkragar.

Tomater i enkelt ”växthus”.

Lekfulla detaljer överraskar bland blommor och blad.

&Torp Täppa

– En vän kände till Dalsland 
och hur fint det är här. Och så 
är husen här billigare än när-
mare gränsen. Jag sålde mitt 
hus i Norge, köpte en bil och 
detta torpet, berättar Ellen.

Dyrt var det inte, men tor-
pet var i behov av renove-
ring.

– Det fanns två gamla ka-
kelugnar med eldningsför-
bud och golven var ruttna, så 
det har jag fått byta ut. Allt 
är gjort efter hand och av 
fackfolk, berättar Ellen. 
Standarden är enkel, med 
brunn på gården, en källa i 
närheten, och utedass.

Färg och form
På ett bord i trädgården står 
små krukor med granplantor, 
bortrensade ur blomsterra-
batterna. 

– En granhäck på tillväxt, 
säger Ellen.

Hennes trädgård är full av 

blommor, örter och blad i 
många färger och former.

Smala gångar går till träd-
gårdens olika rum – som är 
ett riktigt äventyr att vandra 
runt i. 

I pallkragar växer mang-
old, rädisor och sallad. Bak-
om några gamla fönster 
köpta på loppisen en bit 
härifrån frodas tomatplantor. 

Här växer humle på störar, 
doftande vänderot, ramslök i 
skogsbrynet, myskmadra, 
rosor, kroll-liljor och skogs-
lök. 

Där skogen börjar bakom 
huset finns örnbräken och 
liljekonvaljen blommar fort-
farande. Listan på växter kan 
göras lång och det finns inte 
en plätt, förutom på träd-
gårdsgångarna, som det inte 
växer blommor på. Det enda 
som inte finns är gräs, som 
Ellen blivit allergisk mot.

Kunskap och lek
–  Jag läser mycket om träd-
gårdsodling och Mellerud 
har ett fint bibliotek som jag 
haft mycket nytta av. Sedan 
försöker jag kombinera så att 
det ser bra ut i mina ögon. Jag 
tänker också mycket på att 
bin ska ha nytta av blom-
morna, säger Ellen. 

– Det mesta av det som 
växer här har jag köpt i örta-
gården i Dals Rostock, där 
finns många intressanta väx-
ter och mycket kunskap om 
dem också, tillägger hon.

På vandring i Ellens träd-
gård upptäcker man hela ti-
den nya saker. Ett litet möb-
lemang, passande till 
småknytt i en kruka med se-
dumväxter, en igelkott tittar 
ut ur en rostig hink, en tomte 
skymtar under grönt blad-
verk. Trampstenar av betong 
med mönster av blad finns på 
många ställen i rabatterna.

Även leklusten spirar i El-
lens trädgård. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ONSDAG 
13 JUNI 2018

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Faunus Träd har varit verksamma i Skåne sedan 2009
och startar nu upp här i liten skala med tjänster som:

Kristian
0707- 43 57 50

www.faunustrad.se 

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR
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www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Pelargonior
Från våra egna odlingar!

  29 kr/stGäller 
onsdag 13/6 
-söndag 17/6

Örtagården 
i Dals Rostock 

öppen för säsongen

Försäljning av plantor 
vid Kerstins Ateljé

Kerstin Ljungqvist
Tel: 0730-58 68 47

www.rostock.se

Torvblock – perfekt att bygga med

Kerstin Ljungqvist och Fredrik Persson vid slänten som nu fått terrasser med hjälp av torvblock, lite stenar 
och jord.

Här syns bland annat olika stenbräckor. Mossan syns på torvblocken, snyggt ihop med stenpartiet. Från Bertil 
Larssons trädgård.

Från full av ogräs som var svårt att hålla borta har slänten genomgått en radikal förändring. Här ska mossa 
och stenbräckor frodas.

Så här kan det se ut när allt är uppväxt på torvblocken. Bild från Bertil 
Larssons trädgård.

När Kerstin Ljungqvist 
skulle snygga till en brant 
slänt intill sitt växthus 
vid Brunnsparken i Dals 

Rostock tog hon hjälp av 
Fredrik Persson, Grön Ge-
staltning. Lösningen blev 
torvblock.

– Slänten ligger ju så fint och 
det var läge att göra något 
snyggt av den. Den var brant 
och full av ogräs som var 
svårt att hålla borta. Nu blev 
det något radikalt, konstate-
rar Kerstin Ljungqvist.

Fredrik Person skalade av 
det översta lagret med en 
grävmaskin.

– När man bygger med 
torvblocken är de torra och 
man ställer dem på varandra. 
Under dem har jag en bädd 
med sand. Blocken blir mju-
kare när det regnar och då 
slår man i en käpp av bambu 
genom dem, en slags arme-
ring. När torven blivit ännu 
mjukare kan du forma till 

kanterna med en slö såg till 
mjuka fina former, berättar 
Fredrik.

Idén att använda torvblock 
fick Kerstin från en grannes 
trädgård, där hon såg hur de 
blivit beväxta med olika 
mossor och surjordsväxter.

– Det är så vackert och lätt 
att sköta, understryker Ker-
stin.

Blocken mäter ungefär 
25x25x50 centimeter. I fo-
garna går det fint att plantera 
växter som primulor och vi-
vor. Genom sporer som fly-
ger i luften bildas mossor på 
torven. Annat som trivs i 
miljön är ljungväxter, bär-

&Torp Täppa

För miljöpolitiken framåt!

Sverige behöver
grön tillväxt

växter, ormbunkar, olika 
stenbräckor och hostor.

Fuktiga partier
När är det lämpligt att an-
vända torvblock?

– I norrlägen och vid fuk-
tigare partier, som vid en 
damm eller halvskuggiga 
lägen. Ju soligare, desto fuk-
tigare läge krävs, förklarar 
Fredrik.

Blocken är lätta att bära 
och det är bekvämt att bygga 
med dem ovanpå marken. 
Torv passar bra ihop med 
sten och trä i trädgården och 
ger ett bra mikroklimat till 
växterna.

När blocken är fuktiga är 
de känsliga för slitage, man 
ska inte gå på dem. Blocken 
håller i ungefär tio år och 
kommer att förmultna med 
tiden.

Fredrik tipsar om att köpa 
torvblock från någon mosse, 
ska man ha många blir det 
väldigt dyrt att handla i butik.

Vi gör ett besök i Bertil 
Larssons prunkande träd-
gård i Dals Rostock. Han har 
använt sig av torvblock i 
trädgården för att bygga på 
höjden och här har det san-
nerligen växt ordentligt.

Här växer bland annat rho-
dodendron, vintergröna 
ljungväxter, stenbräcka, 
fransklocka, rödrot och 
buskrosling. Plus bulliga 
former med mossor såklart.

Kerstin har för övrigt även 
anlagt en allmogeåker för att 
rädda utrotningshotade 
ogräs, exempelvis dårrepe, 
lindådra, åkerklätt och kalv-
nos. Hon ska även sätta 
gamla sädesslag i åkern, så-
som violettkorn och svart-
havre.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

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

Allt för sommarens
trädgårdsskötsel!

Grensax
Gardena 680 B sidoskär. Totallängd 680 mm. 
Klassisk sidoskärsgrensax för kapning av färskt trä 
med maximalt 35 mm grentjocklek. 25 års garanti.

Ord. pris: 359:-

Nu: 299:-

Sekatör
Gardena Classic S. Perfekt för 
blommor, skott och kvistar. 
Ergonomiskt utformat grepp. 
Maximal grentjocklek 20 mm. 
25 års garanti.

Pris: 139:-

Slangset
Gardena standard. 20 m 
13 mm slang. Komplett 
set med 2 slangkopp-
lingar.

Ord. pris: 229:-

Nu: 199:-
Lövräfsa
Fiskars. Lövräfsa med 
20 flata pinnar i plast. 
Lackat träskaft.

Ord. pris: 139:-

Nu: 99:-

Grästrimmer Batteri
Gardena EasyCut Li-18/23R. Lätt-
använd trimmer speciellt lämplig för 
höga gräskanter och svåråtkomliga 
ytor. En laddning räcker upp till 50 
minuters drift. Klippbredd 23 cm.

Ord. pris: 1329:-

Nu: 1195:-

Annonsen gäller t.o.m. 24/6 2018

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 ekono-
mibyggnad, ombonad trädgård. Närhet till bad och fiske 
vid Hjortens udde.
Pris: 995.000:-

Visning: Torsd. 14/6 kl. 18

30

-19

30

Ring och boka visning

DALSKOG – Gunnersbyvägen 32
Gulligt rödmålat torp, 2 rok. Tomt 1045 kvm . Vackra om-
givningar, cykelavstånd till bad. Skiffertak, furugolv, dusch. 
Carport, förråd. Äldre husvagn ingår. 
Pris: 295 000:-

Hej
Gatan  pris 1250000 kr
Jakobsbyn - Udden 4

Härliga fritidshus till salu!

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna till oss!

Matgrupp Ted/Thea

3 790:-
Bord + 4 stolar, omonterat, 
bordsstorlek 150 x 90 cm.

Vi har stängt alla lördagar från 30/6 - 28/7

Ekens Entré Kontinentalsäng
12 495:-
Ekens ENTRÉ Kontinentalsäng 180x200 cm inkl. Fastex 
bäddmadrass 180x200 cm samt Svängda sängben i trä 
12 cm samt stödben. Ord. pris 16495:-  
Erbjudandet gäller t.o.m. 26/8 - 2018

Letar du fritidshus? Vi har många fina objekt!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

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:-

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 / 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:-

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:-

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

Mellerud / Hjortens Udde / Smultronvägen 6
Attraktivt läge vid vackra Hjortens Udde med närhet till bad 
och båt. Enklare förrådsbyggnad och gäststuga på tomten. 3 rok. 
Boyta: 54 kvm. Tomtareal: 1 620 kvm. Pris: 1 200 000:-

&Torp Täppa
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30 glada studenter i Mellerud
I fredags, den 8 juni, rusade 
30 nybakade studenter ut 
från Dahlstiernska gym-
nasiet i Mellerud. Lyckan 
var stor i det strålande 
solskenet.
Efter förmiddagens klassfo-
tografering intogs en lunch 
inne på skolan. Betygsutdel-
ning följde, liksom utdelning 
av Kulturbruket på Dals 
kulturstipendium. Det tillde-
lades i år Axel Gustafsson, 
ES3. Motiveringen var föl-
jande: ”Årets kulturstipen-
diat har många strängar på 
sin lyra. Från att ha gått som 
nybörjare på fyrsträngat in-
strument till att bli antagen 

vid en folkhögskolas musik-
linje, har han visat på bredd 
i sin kunskapsinhämtning. I 
estetprogrammets vårshow 
2018 har han ansvarat för en 
stor del av iscensättningen. 
Genom att vara en god kom-
pis och förebild för andra 
elever är han en värdig mot-
tagare av Kulturbruket på 
Dals kulturstipendium 
2018”.

Klockan 14 öppnades dör-
rarna och eleverna rusade ut 
för att sedan ta en traditio-
nella promenaden upp till 
torget och tillbaka, ledda av 
skolans sambaorkester.

I parken bakom skolan 

samlades familj och vänner 
med blommor, presenter och 
plakat för att ta emot de glada 
studenterna.

Bröt handlederna
Carlos Max Weissenborn, 
LL3, firar med gips på båda 
handlederna – efter ett fall 
från ett hopptorn rätt ner på 
en betongbrygga i Dals Ed.

– Det hände för två veckor 
sedan och jag opererades igår 
och går på morfin idag. Jag 
ville inte missa detta, berättar 
Carlos leende.

Alice Öst, LL3, nyinflyttad 
till Åsensbruk, ska gå ett 
fjärde år.

– Sedan ska jag jobba inom 
vården, avslöjar hon.

Kevin Mars, BF3, från 
Frändefors, ska jobba inom 
hemvården i sommar.

– Jag fortsätter nog att 
jobba sedan också, säger han.

Fredrik Söyland, BF3, 
Mellerud, tycker det är skönt 
att skolan är slut.

– Jag ska jobba på Fager-
lidshemmet i sommar, berät-
tar han.

Dagen fortsatte sedan med 
festligheter och åkning på 
flak runt om i centrala Mel-
lerud – precis som det ska 
vara en sådan här dag.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Dahlstiernskas studenter 2018

Barn- och fritidsprogrammet. Från vänster: Elias Olsson, Fredrik Söyland, Emma Rudell, Johanna Nordling, 
Emma Blom, Emma Skarin, Tommy Kopp, Kevin Mars. Foto: Susanne Emanuelsson.

VVS-programmet. Från vänster: Jonathan Örnrot, Anders Ryman, Marcus Svensson, Erik Arenstrand, Patrik 
Bodin, Fredrik Bosenius. Foto: Susanne Emanuelsson.

Estetprogrammet. Från vänster: Alexander Ström, Axel Gustavsson. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Lärlingsprogrammet. Stående från vänster: Emil Keränen Dahlbom, Matthias Markert, Carlos Max Weissenborn, Evelina Bohlin, Sofia Andreasson 
Nilsson, Alexander Nyquist, Wiktor Nordvall Jansson, Victor Olofsson Granberg. Sittande från vänster: Emma Juhlin, Elina Aloandersson, Alice 
Edman, Amelia Jonsson Magnusson, My Follinger, Alice Öst. Foto: Susanne Emanuelsson.

Studenterna gratulerades av familj, lärare och vänner.
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Kevin Mars firades bland annat av André Lundgren och Sasqia Berg.

Axel Gustafsson, ES3, fick 2018 års kulturstipendium av Kulturbruket på 
Dal. Det delades ut av Katarina Kjörling.

BF-programmets Emma Blom, Kevin Mars, Johanna Nordling, Elias Olsson och Fredrik Söyland firar och åker runt i Mellerud.

Studenterna springer alltid igenom en portal gjord av deras lärare. Sedan 
är det fritt fram att söka upp sina nära och kära som står och väntar.

Carlos Max Weissenborn, som dagen innan opererat sina brutna handleder, uppvaktades av sina föräldrar 
Gundala och René.

Alice Öst, LL3, ska jobba inom vården i sommar.Fredrik Söyland, BF3, i coola brillor.
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Drygt 50 elever har sökt till Dahlstiernska

”Det ska bli spännande att få igång 
detta och på sikt bidra med anställ-
ningsbara personer till näringen”, 
säger Matti Bertilsson, rektor på 
Dahlstiernska gymnasiet.

Andra sökomgången till 
gymnasiet är slutförd. 
Drygt 50 elever från års-
kurs nio på Rådaskolan, 
IM på det egna gymna-
siet och från närliggande 
kommuner har sökt till 
Dahlstiernska gymnasiet 
inför hösten. 
Slutligt antagningsbesked 
som utgår från vårterminens 
slutbetyg från Fyrbodals an-
tagningsenhet kommer 
framåt midsommar.

Till VVS-programmet och 
barn-och fritidsprogrammet 
söker ungefär lika många 
detta året som tidigare. De 
olika lärlingsprogrammen 
lockar sammantaget många 
och skolan fyller, med något 
undantag, alla tillgängliga 
platser med behöriga elever. 
Över 20 elever har sökt lär-
lingsprogram vilket är en hög 
siffra . 

Totalt kommer gymnasiet 
över tre årskurser till hösten 
att ha över 60 lärlingar som 
det ser ut nu. Fordon, el, 
bygg, handel och natur-
bruksprogrammets lant-

bruksinriktning är populä-
rast. Den nya 
lantbruksinriktningen (lär-
lingsvariant) av naturbruks-
programmet har glädjande 
nog också nått bra söktal uti-
från antal platser som skolan 
gått ut med. 

Nöjda med söktalet
– Det var några år sedan vi 
hade lantbruksutbildning, 
men efter flertalet plane-
ringsmöten med yrkesföre-
trädare, politisk vilja och 
beslut om start blir det av till 
hösten. Vi har fem sökande 
och alla bereds plats. Fem 
elever kan kanske låta lite, 
men eftersom vi tänker över 
tre år och det naturligt nog 
finns viss begränsning i antal 
platser som kan ta emot ute 
på lantbruken, sett till en liten 
kommun, så är vi nöjda med 
söktalet. Nu arbetar vi med 
att förbereda platser och re-
krytera lärarkraft. Det ska bli 
spännande att få igång detta 
och på sikt bidra med anställ-
ningsbara personer till nä-
ringen, säger Matti Bertils-

son, rektor på Dahlstiernska 
gymnasiet. Han tillägger: 

– På handel och service har 
vi fått ett uppsving av intres-
serade jämfört mot tidigare 
år, vilket också är bra.

Med lärlingsutbildning 
gör man tre gånger så myck-
et arbetsplatsförlagd tid som 
på ett skolförlagt yrkespro-
gram. Anställningsgraden 
efter utbildning är mycket 
hög hos eleverna och arbets-
kraftbrist finns i princip inom 
alla yrkesområden gymna-
siet har program för. 

Bra kombination
Kombinationen att vara två 
dagar i skolan och tre dagar 
ute på arbetsplatsen ger en 
lagom blandning av teori och 
praktik  Företagen som tar 
emot lärlingar får också er-
sättning för sitt handledarkap 
på mellan 16 000 till  
23 000 kronor per termin. 
Kommunikation och samar-
bete med lärlingsplatsen är 
den bärande delen i lärlings-
utbildningen. 

– Här är Melleruds företa-

Den nya lantbruksinriktningen (lärlingsvariant) av naturbruksprogram-
met har fem platser som alla har fyllts.

Deltog under utgrävningar vid Ekholmen
Måndag den 28 maj var 
årskurs fyra och fem från 
Karolinerskolan på ut-
grävningar vid Ekholmen.
Västarvet Kulturmiljö bjöd 
in oss för att titta på medel-
tida borglämningar och delta 
vid utgrävningar.

Denna dag började vi med 
att åka buss till Ekholmen 
och där fick vi träffa arkeolo-
gen Johanna Lega som berät-
tade om hur dagen skulle se 
ut. För att komma fram till 
utgrävningen behövde vi gå 
1,5 kilometer och väl framme 
delades klasserna in i fyra 
grupper. 

En grupp började med att 
gräva efter fornlämningar 
tillsammans med arkeologer 
som hade sett ut en plats där 
man trott att det stått en borg. 
Utgrävningarna var uppde-
lade i fyrkanter där det 
översta gräslagret försiktigt 
skulle flyttas. 

När översta jordlagret var 
borttaget användes små 
verktyg för att hitta små forn-
lämningar, förhoppningen 
var att vi skulle hitta läm-
ningar från medeltiden. 

Det var svårt att leta efter-
som man inte visste vad man 
letade efter och det fanns 
mycket sten i marken som 
man var tvungna att plocka 
bort. Vi lade jord i hinkar som 
vi sedan sållade bort för att 
kunna hitta lämningar. 

Glas, porslin och benbit
Det vi hittade var glas, tegel, 
porslin, spik och en benbit 
och dessa trodde man kom 
från 1700-talet. 

En annan grupp fick prova 
på metalldetektor tillsam-
mans med en arkeolog. Vi 
fick turas om att söka med 
metalldetektorn och ibland 
pep den till men inga fynd 
hittades. 

Robin lär eleverna hur man skjuter med en långbåge.

Några av fjärdeklassarna har just öppnat en utgrävning.

Linus Skarin från årskurs 4 sållar jord från en utgrävning.

Eleverna från årskurs 4 letar efter fornlämningar.

gare och förvaltning fördöm-
liga. Att ha lärlingar ger en 
utmärkt rekryteringsmöjlig-
het, understryker Bertilsson. 

Det har blivit en tydlig 
prägel att satsa på yrkespro-
gram på Dahlstiernska gym-
nasiet, där det nu finns åtta 
olika yrkesprogram och ett 
högskoleförberedande pro-
gram, estetiska programmet, 
som också är en profil för 
skolan. 

– Med profilering har vi de 
senaste åren haft fler sökande 
än tidigare från närliggande 

kommuner, konstaterar Ber-
tilsson.

ES fortsätter
Estetiska programmet är det 
tyvärr få sökande till, en 
trend som liknar den i övriga 
landet. Men eftersom det är 
en profil för Mellerud och ett 
bra alternativ med många 
likheter med samhällsveten-
skapliga programmet fort-
sätter musikinriktningen. 
Förhoppningsvis kan det 
fyllas på med fler elever ef-
terhand.

En del sökande är utifrån 
sitt höstbetyg 2017 inte klara 
med sina slutbetyg från års-
kurs nio ännu. Men det är 
junibetygen som slutantag-
ningen baseras på. De som är 
nära spurtar ofta i mål med 
sina grundskolebetyg, andra 
kan ha en längre resa kvar för 
behörighet och blir de inte 
behöriga erbjuds de plats på 
något av de många olika in-
dividuella programmen.

Den tredje gruppen fick en 
lektion av en historiker om 
medeltiden i trakten. Den 
sista gruppen fick testa på att 
skjuta med långbåge mot en 
pricktavla och vi fick också 
se medeltida riddares utrust-
ning. Vi fick se en hjälm, en 
liten sköld, en dolk, ett svärd, 
olika sorters pilar och ring-
brynja.

Det var en spännande dag 

där vi fick träffa arkeologer 
och historiker som lärde oss 
om utgrävningar och medel-
tiden. Det var en fantastisk 
dag där vi fick prova på 
många nya saker och lära oss 
om medeltiden. 

Klass 4, Karolinerskolan
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Ladugård brann ner till grunden

Det var snustorrt i markerna när branden uppstod i den gamla ladugården vid Stampen kraftstation. Risken 
att den skulle sprida sig i skogen var överhängande.

Vid 12-tiden i fredags in-
kom larm om skogsbrand 
på Borekulle. Det visade 
sig dock att det var fullt 
utvecklad brand i en la-
dugård (före detta såg) 
vid Stampen kraftstation, 
sydväst om Dals Rostock. 

En granne hörde en explosi-
on och ringde 112, det gjorde 
även en annan person som 
såg att det brann. Styrkor från 
Mellerud, Åsensbruk och 
Brålanda jobbade för att 
rädda närliggande fastighe-
ter, därefter fokuserade de på 
att branden inte skulle sprida 

sig i skogen. Man lämnade 
platsen vid 22-tiden på kväl-
len. Då hade styrkorna lyck-
ats begränsa branden så att 
den inte spridit sig till den 
närliggande skogen.

Fullt utvecklad brand
– Branden var fullt utvecklad 

när vi kom dit. I början foku-
serade vi på att rädda bygg-
naderna intill. Det tog sig i 
träväggen på ett garage, men 
vi lyckades släcka det och 
bostadshusen har också kla-
rat sig, berättar Patrik Tel-
lander, stationsbefäl i Mel-
lerud.

Ladugården brann ner till 
grunden. Räddningstjänsten 
grävde ur bland järnskrotet 
som blev liggande på marken 
och släckte även under det. 
Man hade god hjälp av frivil-
liga som ställde upp i rädd-
ningsarbetet. 

Inga människor eller djur 

kom till skada. I ladugården 
hade fastighetsägaren bland 
annat ved och en gräsklip-
pare. 

Teknisk undersökning får 
avgöra brandorsaken.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Ladugården brann ner till grunden, styrkorna kunde lämna platsen efter cirka tio timmar.

Det är så tråkig att den fina 
vita porslinsängeln på min 
dotters grav i Skållerud blev 
stulen. Den är cirka 30 cm 

hög. Detta hände mellan 22 
till 25 maj 2018. Snälla, 
lämna tillbaka den.

Margareta Berglez

Stulen ängel

Ibland får man höra att SD 
bara har en fråga, den om 
invandringen och problemen 
runt den. Migration och inte-
gration är självklart en av 
våra kärnfrågor på grund av 
hur den har utvecklats de 
senaste åren med en större 
migration till Sverige än vi 
kommer klara av och att 
kostnaderna för detta kom-
mer drabba kommunerna 
runt om i landet med ökade 
skatter och sämre välfärd 
som följd.

Med denna debattartikel 
vill vi visa på fler kärnfrågor 
vi driver utöver migrations-
frågan. I Västra Götalands 
regionen vill vi föreslå fler 
jourcentraler och inrätta äld-
revårdcentraler som är spe-
cialiserade på våra multisju-
ka äldres behov. Vi vill också 
stå fast vid vårt förslag gäl-
lande införandet av ett scre-
eningprogram mot prostata-
cancer.

Genom att åter låta staten 
ansvara för skolan kan vi 

påbörja vägen mot en rättvis 
och likvärdig skola. Kunskap 
måste åter värderas högre 
och utbildningen måste utgå 
från behov. Lärarnas status 
måste höjas och lärarna 
måste genom strängare disci-
plin ges möjlighet att i ökad 
utsträckning fokusera på 
undervisningen. Det ska vara 
en rättighet att känna sig 
trygg under skoltid och noll-
tolerans måste råda mot stök 
och bråk i klassrummen

Sverigedemokraterna vill 
ta krafttag mot brottslighe-
ten. Vi vill kraftigt skärpa 
straffen för grov och uppre-
pad brottslighet. Det ska inte 
löna sig att begå brott i Sve-
rige och högre skadestånd 
bör utdömas till brottsutsatta. 
Vi vill lagstifta om nya möj-
ligheter för att komma åt den 
växande organiserade brotts-
ligheten och vi vill också 
satsa pengar på en effektivi-
tetsreform som ska möjlig-
göra att poliserna kan göra 
det de är bäst på – bekämpa 

brottslighet. Pappersarbete 
och andra sysslor som ligger 
långt ifrån kärnverksamhe-
ten bör i ökad utsträckning 
ligga på civil personal.

På skatteområdet priorite-
rar Sverigedemokraterna 
sänkt skatt för pensionärer, 
låg och medelinkomsttagare. 
Vi avser inte, att likt allians-
partierna komplettera det 
femte jobbskatteavdraget 
med sänkt statlig skatt för de 
rikaste, utan vi vill vara tyd-
liga med för vilka vi vill 
sänka skatten. 

Sverigedemokraterna vill 
slå vakt om valfriheten och 
de seriösa välfärdsbolagen. 
Vi anser att samtliga kom-
muner bör tillåta privata al-
ternativ, men att kommu-
nerna samtidigt skall ha en 
möjlighet att sätta stopp för 
överetablering. Vinster inom 
välfärdssektorn skall inte 
kunna skapas genom försäm-
rad kvalitet i verksamheten, 
genom sortering av elever, 
patienter eller brukare och 

inte heller genom försämrade 
arbetsvillkor för personalen. 

Sverigedemokraterna vill 
också sätta stopp för orimligt 
höga vinstuttag genom att 
skärpa kvalitetskraven och 
kraven på långsiktigt an-
svarstagande samt genom att 
kräva att en högre andel av 
eventuella vinster skall åter-
investeras i verksamheten.

Ove Kaye gruppledare SD 
Åmål

Ulf Rexefjord gruppledare SD 
Mellerud

Bo Christer Andreasson 
gruppledare SD Bengtsfors

Jörgen Andersson 
gruppledare SD Färgelanda

Anders Bengtsson 
arbetsgruppen SD Dals-Ed

SD, är det ett enfrågeparti?
Något måste vara galet inom 
sjukvården när en inom 
Vårdval Rehab väl fungeran-
de verksamhet som den Fy-
sioFokus bedrivit i Rådahal-
len nu hotas av nedläggning. 
Och detta på grund av olika 
regelverk inom de olika sjuk-
vårdsregionerna.

Värmlands Landsting har 
vårdval för enbart fysioterapi 
(sjukgymnastik) inom pri-
märvårdshabilitering. 

I Västra Götalandsregio-
nen däremot krävs att man 
inom Vårdval Rehab uppfyl-
ler specifika krav på beman-
ning, kompetens, tillgänglig-
het och lokaler.

FysioFokus har erfarna 
fysioterapeuter, stort kund-
underlag, god ekonomi, bra 
rykte och planer på nybygg-

nation. Men man saknar ar-
betsterapeut och har inte 
lyckats rekrytera trots idoga 
försök. 

Detta faktum medför nu att 
man lagt bygget på is och 
varit tvungna att säga upp 
sina anställda fysioterapeu-
ter och en  receptionist.

Vi är många som kräver att 
politikerna tar sitt ansvar och 
ändrar regelverket så att Fy-
sioFokus kan fortsätta sin 
uppskattade verksamhet. Då 
kan de gå vidare med sina 
byggplaner och i lugn och ro 
fortsätta sökandet efter en 
kompetent arbetsterapeut för 
att på sikt få till ett mer kom-
plett utbud.

Vem vill ha min röst i valet 
i september?

Claes Sandström

FysioFokus behövs!

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Våldsam man anhållen
En man i 30-årsåldern anhölls efter 
förhör natten mellan söndag och 
måndag. Eventuellt blir det häkt-
ningsframställan imorgon torsdag. 
Mannen är misstänkt för försök till 
mordbrand, skadegörelse i hemmet 
plus i en grannfastighet samt två 
fall av misshandel under söndags-

eftermiddagen. Mannen har under 
en tid skapat stor oro i kvarteren 
runt Torpgatan i Mellerud. Första 
anmälan inkom 11/4, då uppvisade 
mannen tecken på att vara narkoti-
kapåverkad när patrullen anlände 
till platsen. I mitten av maj bröt han 
sig in i en grannfastighet och de 
boende fick fly ut ur huset. Mannen 

greps, men frigavs efter förhör. I 
slutet av maj försökte mannen 
stjäla en bil.

Rattfylleri
5/6 på kvällen inträffade en sing-
elolycka med mc i Åsensbruk. En 
man i 20-årsåldern hade kört i diket 
och fördes med ambulans till Näl. 

Mannen är misstänkt för drogratt-
fylleri och olovlig körning. Natten 
mellan fredag-lördag togs en yng-
ling på moped för rattfylleri i Dals 
Rostock. Han blåste positivt.

Återfunnen plånbok
5/6 på em glömde en person sin 
plånbok på sin bil på torget och 

körde sedan iväg. Någon har sedan 
tagit plånboken. Den upphittades 
senare utan körkort och kontanter.

Smitning p-skador
Smitning parkeringsskada Lands-
vägsgatan 53 på fredag em. Samma 
sak hände på Repslagargatan natten 
mellan fredag-lördag.

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

Frändefors kyrka 
Söndag 17 juni kl. 18.00

Musikgudstjänst  
”Hjärtats sånger” 

Hanna Sandgren, sång 
Maja Korp, flygel 

Lennart Staaf 
Välkomna!

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt
25 juni till 16 juli

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

Festligt nationaldagsfirande

Musikskolan bjöd på härliga låtar under ledning av Lars Åke Hansson.

Linus Stenmark fick Herbert 
Anderssons hederspris för sina 
insatser som skidspårsläggare 
och mountainbikeledare hos SK 
Granan.

Stig-Arne Larsson sjöng och spelade.

Halva gänget kunde närvara när Nya Gestadamatörerna blev 2018 års kulturpristagare i Brålandabygden. 
Lions president Roland Smedbäck var utdelare.

Nationaldagen i Brålanda 
firades traditionsenligt i 
Centrumparken arrang-
erat av Lions Club i sam-
verkan med Vänersborgs 
kommun. Många kom för 
att dela glädjen över att få 
leva i Sverige. 
Dagens konferencier, Carl 
Anders Magnberg, började 
med att beklaga att scenen 
från 1985 inte var sig lik då 
någon tidigare i år försökt 
elda upp den. Förövarna är 
ännu inte gripna, men det 
finns gott hopp om att det 
snart görs. Tommy Lindqvist 
och Peter Jacobsson hade 
påbörjat reparationen så den 
gick att använda.

Lions president Roland 
Smedbäck hälsade välkom-
men. Musikskolan spelade 
under ledning av Lars-Åke 
Hansson. De yngsta var åtta 
år och de bjöd på fin musik 
till blåsinstrument, gitarr, 

trummor och orgel. Stig Arne 
Larsson sjöng och spelade 
egna och andras låtar.

Nationaldagstalet hölls av 
Sigward Karlsson, Equme-
niakyrkan. Han hade tagit 
med ett par pusselbitar för att 
illustrera att vi människor är 
olika, men tillsammans bil-
dar vi en bild och ett funge-
rande mönster. 

De medverkande tackades 
med en blomma. Musiksko-
lans elever fick via föräldra-
föreningen en peng som bi-
drag till skolresa.

Tre nyinflyttade under året 
hälsades välkomna av presi-
denten.

Vandringspris
Herbert Anderssons vand-
ringspris har delats ut sedan 
1979 till uppmuntran för att 
ledare ställer upp och hjälper 
ungdomar till en meningsfull 

fritid. Sedan 1992 är det son-
sonen Anders Andersson 
som fortsatt dela ut det för att 
han tycker att det är roligt och 
värdefullt att ideella krafter 
gör så mycket för unga i 
idrottsföreningarna.  

I år var det Linus Stenmark 
som fick priset. Linus är le-
dare för Mountainbike-
gruppen hos SK Granan och 
den som vintertid spårar 
föreningens skidspår.

– Tack! Detta var en total 
överraskning, jag visste ing-
et, väldigt roligt att få vand-
ringspriset, sade Linus Sten-
mark och avslöjade: Det är ju 
roligt att få köra snöskoter.

Han berättade också att på 
kvällen skulle mountainbi-
kegänget träffas, ett 70-tal 
mellan 6-50 år och föräldrar 
till barnen. Till hösten anord-
nar de Granan XC maraton.

Kulturpris
Nya Gestadamatörerna blev 
årets kulturpristagare för att 
”de har genom sin energi och 
entusiasm förmedlat ett sam-
manhang mellan äldre tider, 
gamla traditioner och den tid 
vi lever i……”

Ungefär halva gänget 

fanns på plats och fick mot-
taga en check.   

Manusförfattaren Gunilla 
Rubbestad var förhindrad att 
närvara. Barbro Magnusson 
framförde gruppens tack.

Dalslands Lottakår serve-
rade kaffe. Vänersborgs 
kommun bjöd på Fairtrade-
bananer och glass.

Firandet avslutades med 
att Lions ledde publiken i 
nationalsången.

 Marianne Karlsson

Hopp om stationer

Lars-Gunnar Larsson hoppas på en järnvägsstation i fullskalig storlek i 
Dals Rostock i framtiden. Foto: Privat.

Fyra stycken nya järnvägs-
stationer i Dalsland (Dals 
Rostock, Brålanda, Frän-
defors och Bäckefors) är 
inte bara förhoppningar 
längre.
– Beslutet i Kollektivtrafik-
nämnden är ingen garanti för 
att det blir några stationer 
alls, men ett helt nödvändigt 
steg, säger Lars-Gunnar 
Larsson (C), ersättare i 
nämnden, som var med när 
det historiska beslutet togs.

– Nu gäller det att få fram 
pengar och planer i Tra-
fikverket, Västra Götalands-
regionen och de berörda 
kommunerna. Det finns gott 
hopp på alla fronter, men vi 
kan inte slå oss till ro, fortsät-
ter han. 

– Det kan ta många år, men 
lita på att vi kommer att göra 
allt för att ligga på, leta krea-
tiva lösningar och komma 
igång snabbt, avslutar Lars-
Gunnar Larsson.

Vill införa klädsel- 
och neutralitetspolicy

Sverigedemokraterna i 
Mellerud har lämnat in en 
motion till kommunfull-
mäktige om att kommu-
nen ska införa en kläd- och 
neutralitetspolicy.
I motionen skriver SD att det 
krävs en så kallad neutrali-
tetspolicy av ett företag/ar-
betsgivare för att ha rätt att 
förbjuda de anställda att bära 
synliga, politiska, filosofiska 
eller religiösa symboler utan 
att det skulle utgöra direkt 
diskriminering. ”Melleruds 
kommun är en offentligt fi-
nansierad verksamhet och 
bör därför förhålla sig neu-
tralt mot sina anställda och 
mot sina kunder, patienter/
brukare. Därmed anser vi att 
de ska bemötas på ett neutralt 
sätt”.

SD i Mellerud föreslår att 
Melleruds kommun inför en 
klädpolicy/neutralitetspoli-

cy som innebär förbud mot 
att bära synliga politiska, fi-
losofiska eller religiösa sym-
boler under arbetstid.

Motiveringen är följande: 
Sverigedemokraterna värnar 
den sekulära normen i Sve-
rige, religion är idag en pri-
vatsak i vårt samhälle. Det 
finns all anledning att värna 
om det förhållandet, religion 
har ingen plats i vårt sam-
hällsskick, numera finns det 
krafter som vill just det, att 
religionen skall ha mandat i 
våra liv, det måste vi på alla 
sätt motarbeta, på detta om-
råde finns definitivt att lära 
av historien och vi vill abso-
lut inte, och ser faran  i att 
backa klockan till en tid där 
prästerskapet, vilken form 
det än har lägger sig i våra 
liv; därför lägger vi detta 
förslag till kommunfullmäk-
tige.

Papperskorg saknas
Lennart Norén, Mellerud har 
lämnat in ett medborgarför-
slag där han önskar att kom-

munen sätter upp en pappers-
korg vid konstgräsplanen för 
hundbajspåsar och skräp.
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SPORT
EM nästa för Malena – 
uttagen i landslagstruppen

BADMINTON 
Malena Norrmans karriär 
fortsätter gå åt rätt håll. 
Badmintontalangen fick 
i onsdags besked att hon 
blivit uttagen till landslag-
struppen som skall spela 
junior-EM i Estland i mit-
ten av september.
– Det var jätteroligt, verkli-
gen. Jag har kämpat för detta 
och det är något jag sett fram 
emot, berättade en glad Ma-
lena efter att hon fick beske-
det från förbundet, tillsam-
mans med övriga uttagna. 

Tanken var att familjen 
skulle åka till Thailand på 

semester, men den resan får 
nu omvandlas till en trä-
ningsresa för Malena.

– Vi ska till Thailand nu på 
semester. Nu får vi omvand-
la den till en träningsresa is-
tället. Det är många som åker 
till Thailand för att träna, 
men vi hade inte planerat för 
detta, så jag får träna på egen 
hand, säger Malena.

Därefter väntar ett lands-
lagsläger i slutet av juli och 
början av augusti, där trup-
pen kommer att spikas.

– Truppen är inte helt spi-
kad, det återstår några fråge-
tecken. Den slutgiltiga trup-
pen kommer om någon 

månad, vi ska på landslags-
läger först, berättar Malena, 
som tror att det kan bli några 
förändringar på killsidan.

Malena har tidigare spelat 
landskamper i sverigedräk-
ten, men aldrig tidigare varit 
uttagen i en mästarskaps-
trupp.

– Det är ett jättestort steg 
framåt. Jag har spelat lands-
kamper, men aldrig ett mäs-
terskap på denna nivån, så 
det ska bli jätteroligt, berättar 
Malena som även har ett ju-
nior-VM i Kanada i novem-
ber att drömma om.

Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Malena Norrman är uttagen till 
landslagstruppen som ska spela 
EM i Estland i september.

Mellerud nollade på nytt
FOTBOLL 
Melleruds IF har flugit in 
i återkomsten till division 
3, men nu ser det ut som 
att verkligheten börjar 
komma ikapp. Söndagens 
förlust och toppmatch 
mot IFK Tidaholm inne-
bar ny förlust och att man 
tappade serieledningen 
till just IFK.
Mellerud har haft en fantas-
tisk start på säsongen och 
återkomst till division 3. 
Men söndagens förlust, som 
är lagets tredje, innebär tap-
pad serieledning.

Spelet mot IFK Tidaholm 
höll låg kvalitet och laget 
gjorde många individuella 
misstag där till och med de 
enkla passningarna gick fel.

Mycket berodde på att hela 
lagets defensiva arbete fale-
rade, på samma sätt som mot 
Gerdskens BK där det var 
omställningsspelet som Mel-
lerud hade problem med.

– Tydligen var det så, men 
nu såg jag inte den matchen. 
Men vi faller för sent i deras 
omställningar, men det är ett 
bra lag, inget snack om det, 
sade Melleruds assisterande 
tränare Claes-Göran Emanu-
elsson efter matchen på Rå-
davallen.

Tog ledningen
Mellerud började klart bäst 
och tog ledningen redan efter 

nio minuter genom Albin 
Broberg, lagets skyttekung. 
Bara centimeter från mål-
linjen kunde Broberg raka in 
Sebastians Hedlunds nick-
pass.

– Vi börjar bra, etablerar 
spel på deras planhalva hela 
tiden, men sedan får de två 
omställningar och vänder 
matchen, sade Emanuelson, 
besviken över domarens in-
sats.

– Vi håller uppe spelet trots 
underläge och det är små 
marginaler. Men domaren är 
för ojämn, det blir tråkigt för 
båda lagen och det förstör 
flytet i spelet, menar han.

”Chockade”
Efter Melleruds 1-0 kom 
ganska omgående både 1-1 
och 1-2 på just kontringar där 
hemmalaget inte alls hängde 
med. Därefter såg man ängs-
liga och försiktiga ut i när-
kampsspelet och vann inga 
andrabollar, något som 
gjorde att IFK Tidaholm fick 

Melleruds IF föll tungt för andra matchen i rad och tappar nu serieled-
ningen, detta efter söndagens hemmaförlust mot IFK Tidaholm med 
2-4. Foto: Marcus Ek

SLUTRESULTAT
Melleruds IF 

– IFK Tidaholm
2-4 (1-3)

Division 3 Mellersta 
Götaland

Målskyttar:
6’ 1-0 Albin Broberg
19’ 1-1 Linus Johansson
22’ 1-2 Jesper Vulevity
36’ 1-3 Dennis Bergström
53’ 1-4 Dennis Bergström
54’ 2-4 Albin Broberg (straff)

ännu mer övertag i matchen.
– Det blev mer och mer så, 

vi fick en chock när de gör 
två snabba när vi leder med 
1-0 och äger spelet helt och 
hållet, förklarade Emanuels-
son.

Redan imorgon torsdag 

ställs Mellerud mot nästa lag 
från Tidaholm, då GoIF. En 
viktig match att studsa till-
baka i för att inte helt tappa 
fotfästet och självförtroen-
det.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Vi har nya  
traktorer från  
50 – 250 Hk på  

lager för  
omgående  
leverans!

Vi finns sedan april på Nuntorp med auktoriserad MF-verkstad!  
Vill ni prata affärer boka tid med någon av våra säljare för distriktet!  
Håkan Petersson 070-348 46 67 eller  Robert Robertsson   070-348 47 26 
För att boka service på Nuntorp ring Richard Peterson 0521-57 57 30 

Andrésen Maskin AB – Kurödsvägen 5 (Box 584) 451 22 Uddevalla 
Växel 0522 – 999 50 info@andresenmaskin.se 

Maskinfirman som har det mesta för de flesta

Satsning på 
järnvägsstationen 

Många har vittnat om beho-
vet av upprustning och för-
bättrad säkerhet vid Melle-
ruds järnvägsstation, något 
som Miljöpartiet och reger-
ingen nu har tagit hänsyn till. 
Den exakta utformningen av 
satsningen kommer reger-
ingen att återkomma till, men 
att det i den nationella planen 
har avsatts medel är något 
som gläder de lokala miljö-
partisterna:

– Mellerud är en kommun 
med allt fler pendlare men vi 
har länge haft en otidsenlig 
och farlig järnvägsövergång, 
säger MP:s kommunstyrel-
seledamot Sofia Falander. 
Att det nu avsätts medel för 

upprustning och säkerhets-
anpassning av stationsområ-
det är något som vi miljöpar-
tister har drivit länge. 

 I början av maj lämnade 
Miljöpartiet in förslag till 
kommunfullmäktige om att 
genom dialog söka verka för 
ökad säkerhet. Nu ser försla-
gen ut att kunna bli infriade:

 – Vi var inte helt säkra på 
att Miljöpartiet skulle få ge-
hör för satsningen i reger-
ingsförhandlingarna, men 
gläds stort åt att vi nu fått 
klartecken kring denna sats-
ning som innebär en viktig 
modernisering för Mellerud 
och hela Dalsland, avslutar 
Falander. 

Nu är de laddade
Moderaternas toppkandida-
ter Eva Pärsson (etta) och 
Ludwig Mossberg (tvåa) har 
för en tid sedan varit i Göte-
borg för att bland annat dela 
erfarenheter med 2 400 andra 
moderata politiker från hela 
landet, deltagit i olika semi-
narier, och avslutningsvis 

lyssnat på Moderaternas 
partiledare Ulf Kristersson.

– Det är med många erfa-
renheter rikare vi åkte hem 
från Göteborg efter ett par 
fullspäckade dagar. Nu är vi 
laddade för en intensiv och 
rolig valrörelse, säger Lud-
wig Mossberg (M).

Centern besöker 
vårdcentraler

Grönblå satsar ytterligare 
200 miljoner på omställ-
ningen till den nära vår-
den för 2019. Detta ingår 
i den miljard som grönblå 
samverkan satsar under 
perioden 2016-2019 för 
nära vård i flera former. 
Det handlar med mobila 
team, vårdcentraler, digi-
talisering med mera.
Toppkandidaterna på Cen-
terpartiets regionlista Fyrbo-
dal, Kenneth Gustavsson 
från Dals-Ed och Ann-Marie 
Jacobsson från Färgelanda, 
genomför rundresor i Dals-
land. Besök är genomförda i 
Färgelanda, Bäckefors och 
Mellerud och det har plane-
rats in besök i Ed, Bengtsfors 
och Åmål.

Den stora utmaningen för 
vårdcentralerna är att få fast 
bemanning av läkare med 
rätt kompetens. I Mellerud 
har man en långsiktig stra-
tegi att fånga upp läkarstude-
rande som praktikanter under 
utbildningstiden. Särskilt 
inritar man sig på studerande 
från trakten eller med annan 
anknytning för hållbara an-
ställningar. Man jobbar även 
med aktivt rekryteringsar-
bete i Holland till dem som 
vill flytta till Sverige och 
satsar även på läkare som 
flytt hit från andra länder. 

– Vårt mål är att bli en ut-
bildningsvårdcentral och vi 
gör allt för att de som kom-
mer till oss skall känna sig 
välkomna och trivas, säger 
Eva-Lisa Fröjd-Karlsson 
chef för vårdcentralen i Mel-
lerud. 

De har 8 600 listade patien-

ter och åtta läkartjänster va-
rav två i nuläget upprätthålls 
med bemanningskedjor. 
Eva-Lisa har goda förhopp-
ningar om att det ska vara fast 
bemanning på alla tjänster 
inom några år.

Bäckefors är en växande 
vårdcentral med 3 320 listade 
personer, som nyligen kun-
nat anställa sin andra fasta 
läkare. Han kommer från 
Syrien och har nyligen fått 
sin svenska läkarlegitima-
tion efter att han gått igenom 
regionens program för ut-
bildning i svenska och prak-
tik. Han har flera års erfaren-
het som läkare i sitt hemland 
och blir ett värdefullt tillskott 
till vårdcentralen i Bäcke-
fors. Ingela Sjöberg chef för 
vårdcentralen i Bäckefors, är 
nöjd med rekryteringen. 

En stor utmaning i sjukvår-
den är den ökande psykiska 
ohälsan. I omställningsarbe-
tet ingår att förstärka några 
vårdcentraler runt om i regio-
nen inom psykiatri. Bäcke-
fors som redan har kompe-
tens på plats och har 
rekryterat en ny kurator som 
börjar i juni kan vara lämplig 
för att bli den vårdcentral i 
Dalsland som får ett utökat 
psykiatriuppdrag. Jourmot-
tagningen i Bäckefors är 
viktig och väl utnyttjad under 
kvällstid.

– Satsningen på mer nära 
vård ger resultat i Dalsland. 
Vi vill att denna utveckling 
skall fortsätta. Framtiden 
finns i Dalsland, säger Ken-
neth Gustavsson och Ann-
Marie Jacobsson. 
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Frändefors effektiva 
i jämn match

FOTBOLL 
Lokalderbyt i onsdags 
mellan Frändefors IF och 
Bäckefors IF på Frendevi 
IP slutade med hemmase-
ger med 2-0 efter två mål 
på fasta situationer. 
Frändefors IF har kommit 
igång efter en tung start på 
säsongen, nu har man två 
raka segrar på kontot, jäm-
fört med Bäckefors som har 
två raka förluster.

På nationaldagen tog Frän-
defors ledningen efter en 
halvtimma genom spelande 
tränare Erik Öqvist. Efter ett 
inkast nickade Bäckefors 
bort bollen, men bara till 
Öqvist som stod rätt och 
kunde, via målvakten, skjuta 
in ledningsmålet.

Frändefors var det laget 
som var effektivast i en 
match som bjöd på mycket 
kamp.

– Det var mycket kämpa 
från båda lagen, mycket 
fasta situationer. Jag vet inte 
hur många hörnor de hade  
som vi lyckades freda oss 
ifrån. Men vi skapade en hel 
del chanser och skapar mer 
och mer jämfört med i början 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 

Bäckefors IF
2-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
33’ 1-0 Erik Öqvist
79’ 2-0 Mattias Karlsson

av säsongen. Nu börjar det 
släppa, säger målskytten och 
spelande tränaren Erik 
Öqvist, som fick se lagkam-
raten Mattias Karlsson 
skruva in en frispark för 2-0 
i slutet av den andra halvle-
ken.

För Bäckefors del har man 
stora skadeproblem i trup-
pen, en situation som i nulä-
get inte ser ut att bli ljusare. 
Men tränaren Mattias Svens-
son är stolt över de som 
spelade.

– Jag är imponerad av de 
killarna som ställer upp och 
spelar, sade Svensson och 
summerar varför man förlo-
rade:

– Idag gör de mål på sina 
chanser, men det gör inte vi. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Extra snabbt 
karolinertramp

MOUNTAINBIKE 
Stämningen var fantastisk 
när OK Kroppefjäll lördag 
2 juni arrangerade det 24:e 
Karolinertrampet.
I det varma och soliga vädret 
med runt 30 grader på termo-
metern valde de flesta cyklis-
terna att ta sig an utmaningen 
att köra tre varv på den tuffa 
terrängbanan. Återigen var 
det många startande. 

Den positiva cykeltrend 
man sett de senaste åren hål-
ler i sig, där troligtvis Cykel-
vasan har fått före detta cy-
klister att åter ta upp sporten 
och även nya att ge sig ut i 
skogen. 

Att tillväxten är god märk-
tes också då flera unga cy-
klister valde att köra 10 kilo-
meter i stället för den kortare 
3,5 kilometers banan som 
ändå blev en stor klass. 

Det torra underlaget gjorde 
den nyröjda banan extra 
snabb i år. Snabbast på 30 
kilometer blev Stefan Hell-
man, CK Vänershof, med 

tiden 1.08.59, hela fyra mi-
nuter och 27 sekunder före 
tvåan, den unge och lovande 
cyklisten Hugo Porath, 
Camp Dalsland, och trean 
Björn Broberg, Hunneberg 
Sport och Motion, sju minu-
ter efter Hellman.

Ingen av de två anmälda 
damerna fullföljde loppet på 
30 kilometer. 

Först på tio kilometer blev 
Felix Bergman, CK Sundet, 
28.00 strax före Elliot Karls-
son 28.10, Uddevalla CK. 
Trea Simon Lidhage CK 
Sundet 29.25.

Snabbaste dam på tio kilo-
meter blev Claudia Donat 
Uddevalla, 41.19 före Felicia 
Eriksson, 46.42 och trean 
Hilda Karlsson 1.02.19.

På barnens 3,5 kilometer 
var Melvin Stenman SK Gra-
nan först i mål på tiden 12.15. 
Tvåa blev Oliver Emanuels-
son, SK Granan, 15.13 och 
trea Axel Broberg SK gra-
nan, tid 16.48. 
 OK Kroppefjäll

Karolinertrampet kördes den 2 juni. Det torra underlaget gjorde banan 
extra snabb i år.

Fin debut i beachhandboll
HANDBOLL 
Melleruds HK deltog i en 
beachhandbollscup i Ti-
bro på nationaldagen. Ti-
digare år har cupen kunnat 
spelas på en och samma 
spelplan, Ånaplan. I år fick 
man dock in rekordmånga 
anmälningar och fick fixa 
ytterligare en spelplan vid 
Gamla Örlenbadet.
Tjejerna, F 03/04 och killar-
na, P 05/06 hade förberett sig 
genom att träna vid fyra till-
fällen på sanden i Vita San-
nar, dock utan både linjer och 
mål.

Tjejerna spelade sina 
matcher vid Ånaplan och 
hade jättekul. De vann två av 
sina sex gruppspelsmatcher. 
Två av förlusterna var snöp-
liga med uddamålet 7-8 efter 
att man varit i ledning i bör-
jan av matcherna.

Killarna gjorde en riktig 
bragdinsats och blev tvåa i 
gruppen efter suveräna 
Guldkroken som hade flera 
överåriga spelare och även 
deltog i en högre åldersklass.

Därefter följde semifinal 
mot Skövde HF vit som man 
slog i gruppspelet. Det stod 
7-7 efter full tid och övergick 

Melleruds HK i sin allra första Beachhandboll match, här mot Skövde 
HF blå.

Bakre raden fr. vänster: Erik Andreasen, Elin Eriksson, Märta Westman, 
Anna Lindberg, Emilia Norgren, Ida Flodin Uggla, Nathalie Phumipanya. 
Främre från vänster: Alisina Qasemi, Hugo Engström, Eben Eriksson, 
Mille Westman, Arvid Andersson, Julia Bergström, Lovisa Teodorsson.

till förlängning med en minut 
med avgörande efter första 
målet. 

Med bara några sekunder 
kvar kom Skövde HF att 
avgöra med ett mål.

I spel om tredje pris fick 
man möta Skövdes andralag 
och där blev det ytterligare 
en gastkramande match med 
förlust i slutsekunderna.

Det var en fantastisk insats 
av båda lagen med tanke på 
att samtliga gjorde debut i 
beachhandboll-samman-
hang. Det finns mycket taktik 
och teknik att förfina i denna 
fartfyllda och roliga sport. 

Tjejerna åkte direkt efter 
sin sista gruppspelsmatch till 
pojkarnas arena. Bilarna 
hann nästan inte bromsa in på 
parkeringen förrän tjejerna 
var ur bilarna och sprang ner 
till stranden. De hejade, pep-
pade och coachade längs 
sidlinjen. Föreningskänslan 
är fin!

Ledare under dagen var: 
Johan Eriksson, Weronica 
Rundberg, Petra Gull och 
Fredrik Westman.

MHK

Grenander matchhjälte
FOTBOLL 
Det var ett hett kommun-
derby, både vädermässigt 
och sett till vad som stod 
på spel. Antingen skulle 
Håfreström öka avstån-
det från mittenlagen, el-
ler så skulle Åsebro haka 
på toppduon där även 
Brålanda räknas in. Det 
blev det sistnämnda, 3-2 
slutade matchen.
– Det var en måstematch för 
oss för att hänga kvar i top-
pen, så det var skönt att ta den 
segern, det var viktigt. Det är 
jämnt i tabellen och inget är 
klart förrän sista matchen är 
spelad i höst, det tror jag, 
sade Åsebros segertränare 
Per Aronsson efter torsdags-
matchen, som spelades på ett 
soldränkt Rudevi.

Målskyttet lossnade
Åsebro var det lag som bör-
jade bäst och ägde hela den 
första halvleken.

Alassane Ouarma skulle 
äntligen få göra sitt första 
mål för säsongen, efter en 

Fjolårets skyttekung i Åsebro, Fredrik Grenander, fick det äntligen att 
lossna när han på torsdagskvällen gjorde två mål mot Håfreströms IF 
och därmed blev matchvinnare. Foto: Andreas Asp.

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Håfreströms IF
3-2 (2-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
26’ 1-0 Alassane Ouarma
35’ 2-0 Fredrik Grenander
67’ 2-1 Burim Avdijaj
74’ 3-1 Fredrik Grenander
75’ 3-2 Burim Avdijaj

knackig inledning utan något 
nätrassel för anfallaren.

Skönt också för Åsebro att 
få igång sina forwards, som 
överlag haft en svag vår.

– Vi slarvar för mycket i 
sista tredjedelen, där har vi 
varit svaga. Men nu blev det 
lite bättre, vi försöker skärpa 
oss, och det gjorde killarna, 
berättar Aronsson.

Innan paus kom också 2-0 
genom Fredrik Grenander, 
som också fick anfallsspelet 
att stämma.

– Vi spelade riktigt bra i 
den första halvleken, vi hade 
dem rätt bra, säger Aronsson. 

Avdijaj tvåmålsskytt
Håfreströms assisterande 
tränare, Glenn Öder, var de-
sto mer missnöjd med lagets 
första 45 minuter i kommun-
derbyt.

– Första halvlek var inte 
bra av oss, den var svajig från 
vår sida Åsebro började bra 
och är stora och tunga, det 
blev mycket luftspel och där 
är dom duktiga. I ett kom-
munderby vill ju alla vinna, 
så är det. Åsebro ville kanske 
vinna lite mer än vi, konsta-
terade Öder som dock fick se 
Burim Avdijaj ge liv i match-
en i mitten av den andra 
halvleken, när han tog vara 
på två misstag från hemma-
laget.

– I andra gick vi ner på 
trebackslinje och skapade 
lite mer chanser framåt, sade 
Håfreströms Glenn Öder.

Åsebro bjöd in gästerna i 
matchen tack vare två enkla 
baklängesmål.

– Vi bjuder in dem med lite 
misstag och missförstånd i 
backlinjen, berättar åsebro-

tränaren Aronsson men säger 
att segern var viktigast.

– Vi har bud på fler mål 
även i andra halvlek och vin-
ner med 3-2, det var det 
viktigaste. 

”Tuff match”
Håfreström var inte direkt 
roade över förlusten, där 
omvänd poängutdelning 
hade kunnat ge laget en fin 
position i tabellen.

– Det var surt att vi inte 
kunde rycka, men vi visste att 
det skulle bli en tuff match.
Åsebro är bra och är helt klart 
ett av de bästa lagen i serien, 
sade Öder, som dock ska vara 
glad i efterhand, då Brålanda 
missade sin chans att gå ifrån 
Håfreström med fyra poängs 
marginal.

En eloge ges till Åsebros 
vikarierande målvakt Wictor 
Eriksson, som vaktade buren 
när förste keepern Viktor 
Larsson fick sitta av sin av-
stängning från förra matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreströms forward och tillika skytteligaledare, Burim Avdijaj, gjorde 
två mål i matchen mot Åsebro på Rudevi, men dessa räckte inte till 
poäng. Foto: Andreas Asp.
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Huvudsponsor:

Torsdag 14/6 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Färgelanda IF
Matchbollarna skänkta av: 

Peter Svenssons Plåt, Lollo’s Alltjänst, Nyströms skor

KIF föll efter 
sent avgörande

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF gästade 
Håvåsen där Håfreströms 
IF lag 2 väntade.
Efter en mållös första halvlek 
avgjordes matchen i den 90:e 
minuten, då Florijan Fejzu-
lovic satte det avgörande och 
matchens enda mål.

I och med detta tappar 
Kroppefjäll ett par place-
ringar, till en sjundeplats, 
men serien är oerhört jämn så 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF lag 2 

– Kroppefjälls IF
1-0 (0-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
90´1-0 Florijan Fejzulovic

det skiljer bara tre poäng upp 
till ettan Eds FF:s lag 2.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda förlorade 
– tight i toppen

FOTBOLL 
Brålanda IF förlorade lör-
dagens toppmatch mot 
Färgelanda IF. Vid seger 
hade Brålanda kunnat dra 
ifrån övriga toppkonkur-
renter, men nu tightar det 
till sig istället.
Bakom Brålanda på 14 po-
äng finns både Håfreströms 
IF och Färgelanda IF på 13 
poäng. Lägg där till både 
Melleruds IF lag 2 och Åse-
bro IF på tio poäng.

Lördagens match bjöd på 
tre mål i den första halvleken, 
Brålandas mål gjordes av 
Yassin Morad och var en re-

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF 
– Brålanda IF
2-1 (2-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
29’ 1-0 Mathias Bäckström (straff)
39’ 2-0 Samuel Lund
42’ 2-1 Yassin Morad

ducering, då hemmalaget ti-
digare hade gjort 1-0 på straff 
och en stund senare 2-0. Den 
andra halvleken bjöd inte på 
fler mål, utan slutade 2-1 till 
Färgelanda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Blerona räddade 
poäng i toppmatch

FOTBOLL 
Tvåan Åsebro/Brålanda 
gästade Bergslätts IP och 
Eds FF i lördags eftermid-
dag i det varma sommar-
vädret.
Efter en straff i den första 
halvleken ledde hemmalaget 

SLUTRESULTAT
Eds FF –

Åsebro/Brålanda
1-1 (1-0)

Div. 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
22’ 1-0 Julia Kjellberg
60’ 1-1 Blerona Avdijaj

med 1-0 tills det återstod lite 
drygt 20 minuter av matchen.

Då klev unga Blerona Av-
dijaj fram och såg till att 
sätta kvitteringen. 15-åring-
en ligger nu trea i skytteligan 
med sina nio mål.

Åsebro/Brålanda fortsät-
ter inneha andraplatsen i di-
vision 3 Bohuslän/Dal, sju 
poäng bakom Svarteborg/
Stångenäs/Lysekil, som 
dock har en match mer spe-
lad. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Populär jogg på nationaldagen

LÖPNING 
Karolinerjoggen arrang-
erades för 28:e gången 
vid OK-stugan den 6 juni. 
Totalt var det cirka 120 
löpare, både barn och 
vuxna, som tog ut ste-
gen i sommarvärmen på 
Kroppefjäll.
Den blågula flaggan vajade 
mot blå sommarhimmel 
denna nationaldag och Karo-
lionerjoggen startade med ett 
barnlopp där nästa 40 barn i 
åldrarna två till tio år deltog.

Alla fick medalj efter mål-
gång och först över mållinjen 
var tioåriga Ida Hildingsson, 
Västa Bleken, som sprang 

loppet för fjärde gången. 
Hon ledde från start, blev 
omsprungen av en pojke, 
men spurtade förbi honom i 
mål.

– Det kändes bra, säger 
Ida.

Efter medaljer och för-
friskningar för de unga lö-
pare spelade elever från 
Melleruds kulturskolas blå-
sargrupp. Sångaren Claes 
Hellberg sjöng Sveriges na-
tionalsång och en och annan 
besökare stämde in.

Startskottet gick sedan för 
de längre loppen i den utma-
nande terrängen på Kroppe-
fjäll. 

Nummer 219, Conny Wass LK Spring, Åmål tog täten i starten för Karo-
linerjoggen och blev etta med tiden, 53.54 minuter.

Cirka 40 barn mellan två och tio år sprang barnloppet minijoggen på en 
kilometer. Nummer 5, Ida Hildingsson, var först i mål.

Lyckad tävling på Rearsbyn
RIDSPORT 
Melleruds Ridklubb fi-
rade, för andra året i rad, 
nationaldagen med att 
arrangera en inofficiell is-
landshästtävling. 40-talet 
ekipage kom till start och 
det blev en lyckad tävling 
på Rearsbyn.
När det anordnas en inoffi-
ciell tävling, är inte resulta-
ten de viktigaste utan man 
tränar på att tävla. 

– Man behöver som ryttare 
veta hur det går till på en 
tävling och ha koll på reg-
lerna. Här får man möjlighet 
till det. Även om hästen är på 
topp, så gäller det att göra de 
olika momenten på rätt ställe. 
Vi tränar på detta sätt på att 
tävla, säger Anna Rydberg 
som är tävlingsansvarig för 
dagen.

Fyra klasser under dagen
Klasserna som erbjöds att 
starta  denna dag var T3, T8, 

V5 och V2. T står för tölt och 
V för tyskans viergang, såle-
des fyra gångarter översatt. 

I klassen T8 är det två till 
fem ekipage på banan samti-
digt och på speakers kom-
mando visar ekipaget tölt i 
vilket tempo denne så vill. I 
V2 ska varje gångart visas i 
ett varv, förutom skritten 
som visas ett halvt varv, med 
två till fem ekipage på banan. 
Här gäller fast gångartföljd 
(tölt i arbetstempo, trav, 
skritt, galopp, ökad tölt) och 
även här rids det på speakers 
kommando. Flest starter var 
det i klasserna T8 och V5.

Hobby och proffsryttare
I de fyra klasserna möttes 
såväl islandshästryttare på 
hobby- som på proffsnivå 
och unga ryttare i början av 
sin karriär liksom de lite mer 
garvade. Många av dem kom 
från Mellerud med omnejd, 
men det syntes även ekipage 

Thorleifur Sigfusson i ett av dagens moment med Vonandi fra Vigra.

Sanna Thorup på Grimnir fra Debelmose visade upp fina poäng för dagen. 

Tävling och motion
Segrare i herrklassen H 21, 
14 kilometer med tiden 53.54 
blev Conny Wass, LK Spring 
Åmål, tre och en halv minut 
före tvåan, Peter Olsson, 
Bengtsfors, 57.25. Tredje-
platsen togs av Lukas Josefs-
son, Stenungssund, på 59.01.

Damklassen vanns av Eri-
ka Åhl Jensen, Åmål Multis-
port på tiden 1.02.13 cirka 
nio minuter före tvåan 
Amanda Andersson, Melle-

rud 1.11.15. Trea blev Sofia 
Johansson, Håfreström IF på 
1.15.24.

Många löpare valde mo-
tionsklasserna på 14 eller 4,5 
kilometer. På 4,5 kilometer 
var Asadullah Sarwari och 
Gustav Söderblom, båda 
Håfreström IF, snabbast med 
en delad seger på tiden 21.13 
och Eric Jensen Åhl trea på 
22.44.minuter 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

från Värmland, Bohuslän, 
Vänersborg och Trollhättan.

På en officiell tävling har 
man tre till fem domare som 
dömer, beroende på nivå, här 
var det nu endast en domare, 
men en erfaren och kunnig 
sådan.   

Även om resultaten inte 
ska ligga i fokus på en trä-
ningstävling, så delades det 
dock ut priser som skänkts av 
en lång rad lokala sponsorer. 

Av fyra möjliga klasser att 
tävla i låg Emil Sundström 
bland de främsta på alla, med 
fina poäng. Bästa resultatet 
gjordes i T3-klassen med 
Kolur från Bromma Gård på 
6,5 poäng. Högsta poängen 
med Astrid, hans andra häst, 
togs i V5 där det blev 6,0.  

Även Sanna Thorup på 
Grimnir fra Debelmose 
lyckades mycket bra och 
slutade på 5,10 poäng i V2-
klassen och fick pris som 
bästa junior. 

Sannas morfar Göran An-
dersson syntes också bland 

de startande i en av klasserna, 
i T8 med Snotri fra Lia gård.

Alla mycket nöjda
Alla verkade nöjda med täv-
lingen, såväl arrangörer som 
tävlande.

 – Det är viktigt för lands-
bygden att det händer saker 
och finns möjligheter. Bland 
oss här idag ser vi både de 
som har hästen som hobby 
och de som livnär sig på det, 
såsom Thorleifur Sigfusson, 
Emil Sundström och Sofie 
Karlsson som driver Bessa 
Ishästar i Tösse. Alla bidrar 
till att landsbygden hålls le-
vande och föreningarna är 
viktiga i sammanhanget,  
menar Lars Gunnar Larsson, 
som själv fanns med bland 
dagens startande och ar-
rangörer. 

Han får medhåll både av 
hästsportveteranen Hasse 
Forssman och uppfödaren 
Gunnel Frölin, som fanns 
med på publikplats.  

Ing-Marie Norrman 

15-åriga Blerona Avdijaj gjorde sitt 
nionde mål för säsongen när hon 
säkrare en poäng borta mot Eds 
FF för sitt Åsebro/Brålanda. Foto: 
Tobias Coster.
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0521-693 51

Patrick Eriksson

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Tisdag 19 juni kl. 18.00-19.00

Åsebro - Södra Blixerud 1, 
Mellerud
I närheten av Åsebro ligger 
denna fastighet med bostadshus 
1½ plan, ladugård och magasin. 
Tomt 7 353 m2. 
Öppet anbud med fri 
prövningsrätt.

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Stefan   Christoffer

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

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:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

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

Mer information och e-tjänst för  
ansökan finns på www.bengtsfors.se.

Vi söker:

LÄRARE ÅRSKURS 4-5 
till Bäckeskolan

Vi behöver dig!Välkom
men med din ansökan

 LEDIGA PLATSER
Trädgårdsarbete 
Är ni intresserade av att klip-
pa gräs, rensa rabatter och 
grusgång lite utanför Brålan-
da. Ring 070-980 30 00.

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

• Österrådagatan 10, Mellerud
 Fantastisk 3:a med stor  
 uteplats, varmhyra

olesensbygg@gmail.com
Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

BRÅLANDA
Tommy Håkansson  Tel: 0521-57 73 81
Peter Karlsson        Tel: 0521-57 73 82

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

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

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:-

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

FASTIGHETSMARKNADEN

Laganda!

Morgan E. 
Andersson

Möjligheter!

Karin 
Nodin

Mellerud

Mellerud

Kryssa

Kryssa

laganda!

Mats 
Andersson

trygghet!

Bo
Carlsson

Vänersborg

Vänersborg

Kryssa

Kryssa

LEDIGA PLATSER

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

KLUBBNYTT

FOTBOLL 
Tösse IF körde över Frän-
defors IF i söndagens 
lokalderby på Frendevi 
IP. Hemmalaget hade inte 
mycket att sätta emot Tös-
se, som vann med hela 9-1.
Frändefors har en tung vår 

Tösse vann stort

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 

– Tösse IF
1-9 (1-6)

Division 4 Bohuslän/
Dal damer

Målskyttar:
12’ 0-1 Michaela Karlsson
25’ 0-2 Lina Bryntesson
26’ 0-3 Sara Thorén
28’ 1-3 Josefin Karlsson
30’ 1-4 Lina Bryntesson
34’ 1-5 Michaela Karlsson
45’ 1-6 2Lina Bryntesson
61’1-7 Emelie Svensson
64’ 1-8 Linnéa Svanström
65’ 1-9 Izabell Doverhorn

med bara två poäng på kontot. 
Efter söndagens match blev 
det inte lättare, då Tösse IF 
kom på besök och vann stort.

Matchvinnare blev mitt-
backen Lina Bryntesson, som 
för dagen fick agera anfallare 
och krönte den uppflyttning-
en med tre mål.

– Det är en match vi har från 
första till sista sekund, bara 
ett lag på plan. Frändefors var 
väldigt uddlösa. Vi vågade 
rulla och spelade väldigt bra, 
kanske berodde det på att vi 
mötte ett sämre lag, berättade 
Tösses tränare Hasse Blixt 
efter slutsignal.

Trots storsegern har Tösse 
bara tredjeplatsen i serien. 
Både IFK Strömstad och 
Ljungskile SK ligger före, 
med tre respektive sex poängs 
försprång. Nu tar serien som-
marledigt och återkommer 
först i mitten av augusti.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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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

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

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

Laganda!

Morgan E. 
Andersson

Möjligheter!

Karin 
Nodin

Mellerud

Mellerud

Kryssa

Kryssa

laganda!

Mats 
Andersson

trygghet!

Bo
Carlsson

Vänersborg

Vänersborg

Kryssa

Kryssa

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 

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

070-461 42 78
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Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp  
2 juli

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta Christina
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v. 24 – 16 juni
1 2 3 4 5

6

7 8

9 10

11

12 13

Melodikrysset v.24 - 16 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:...............................................................................................................................................

05.20	 Uppfinnaren
06.00	Morgonstudion
09.10	 Uppfinnaren
09.50	 Arkitekturens	pärlor
10.00	 Djursjukhuset
11.00	 Skogens	vita	konung
12.00	 Där	ingen	skulle	tro	att	
	 någon	kunde	bo
12.40	 Sanningen	bakom	barn-
	 morskorna	i	East	End
13.35	 Bauta
13.50	Min	man	sitter	i	fängelse
14.35	 Känn	dig	som	hemma
15.35	 Dom	kallar	oss	artister:	
	 Ögonblicket
15.40	Matiné:	Ruskiga	rekryter
17.15	 En	bit	av	50-talet
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	 Uppdrag	granskning	
	 sommar:	Knutby
21.00	 Our	girl
22.00	 Fais	pas	ci	fais	pas	ça
22.50	 Nattsändningar

08.55	 Forum
16.00	 Rapport
16.05	 Forum
16.15	Min	squad	XL
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45	 Uutiset
18.00	Medicin	med	Mosley
18.50	 Beatles	forever
19.00	 Gammalt,	nytt	och	bytt
19.30	 En	natt
19.55	 Korta	tv-historier:	
	 Kvarteret	Skatan
20.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Magasin
21.00	 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.55	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.15	 David	Beckham:	kärleken	
	 till	fotboll
23.45	 The	Newsroom
00.40	Medicin	med	Mosley
01.30	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Ung	för	evigt
17.25	 Sydostasiens	vilda	natur
18.20	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
19.20	 Udda	platser	i	världen
20.15	 Livet	i	nationalparken
21.00	Min	passion	för	hjärnan
21.55	 Kärleksväktarna
22.45	 Det	levande	Söderhavet

21.00	 Vita	&	Wanda
21.20	 Disco-fotboll
21.50	 Fotboll:	VM-krönika	2002
22.50	Min	trädgård
23.30	 En	natt
23.55	 The	Staircase
00.45	 I	främsta	ledet
01.15	 Uppfinnaren
01.55	 Gammalt,	nytt	och	bytt
02.25	 Våra	vänners	liv	-	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	 Hela	Danmark	bakar
15.00	 Husjägarna	–	Danmark
15.55	 En	plats	i	solen:	
	 Sommarsol
16.55	 Fixer	upper
17.50	 Veterinärerna
18.25	 Lotto,	joker	och	dröm-
	 vinsten
18.35	 Veterinärerna
18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20	 Väder
19.30	 Fridas	VM-resa
20.00	 Yrrol	–	en	kolossalt	
	 genomtänkt	film
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.40	 Sporten
22.50	 Väder
23.00 CSI
23.55	 Nattsändningar

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	 Transporter	2
22.55	 Simpsons
23.55	 Family	guy
00.55	 American	dad
01.55	 Scrubs
02.45	My	name	is	Earl
03.10	 Community
03.30	 Family	guy
04.20	 American	dad

05.20	 Uppfinnaren
06.00	Morgonstudion
09.10	 Uppfinnaren
09.50	 Sverige!
10.20	 Guld	på	godset
11.20	 Uppdrag	granskning	
	 sommar:	Knutby
12.20	 Gör	inte	detta	hemma
12.50	 Fotboll:	VM-krönika	1994
14.25	 Enkel	resa	till	Korfu
15.15	Mord	och	inga	visor
16.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
17.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Ryssland	-	Saudiarabien
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	 Djursjukhuset
21.00	 Då	förändrades	världen
21.30	 Strävan	efter	det	perfekta
22.45	 Rapport
22.50 Filmen	om	Esbjörn	Svensson
23.50	 En	bit	av	50-talet
00.35	 Nattsändningar

09.00	 Forum
12.00	 Rapport
12.03	 Forum
14.00	 Forum:	Riksdagens	
	 frågestund
15.00	 Forum
16.00	 Rapport
16.05	 Forum
16.15	 Barnläkarna
17.15	 Nyheter	på	lätt	svenska
17.20	 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45	 Uutiset
18.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Ryssland	-	Saudiarabien
19.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
20.00	 Hobbyhorse	revolution
21.00	 Aktuellt
21.39	 Kulturnyheterna
21.46	 Lokala	nyheter
21.55	 Nyhetssammanfattning
22.00	 Sportnytt
22.15	 Blue	bird
23.40	Min	sanning:	
	 Bo	Holmström
00.40	 Lars	Monsen	på	villovägar
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Att	bo	granne	med	
	 havet
17.40	 Extrema	äktenskap
18.30	 Till	fots	i	Himalaya
19.15	 Naturens	egen	dag
20.15	 80-talets	USA
21.00	 Stugor
21.30	 Det	levande	Söderhavet
22.20	 Tekniska	underverk
23.20	 Kärleksväktarna

21.00	 Vita	&	Wanda
21.20	 Djursjukhuset	-	syntolkat
22.20	 Skogens	vita	konung	
	 -	syntolkat
23.20	Medicin	med	Mosley
00.10	 I	främsta	ledet
00.40	 Uppfinnaren
01.20	 Camillas	klassiska
01.50	 Uppdrag	granskning	
	 sommar:	Knutby

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
14.55	 Husjägarna
16.00	 En	plats	i	solen:	
	 Sommarsol
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	 Polar	music	prize
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	 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	 Transporter	3
23.05	 Simpsons
00.05	 Family	guy
01.05	 American	dad
02.05	 Scrubs
02.55	My	name	is	Earl
03.20	 Community
03.45	 Family	guy
04.35	 American	dad

05.20	 Uppfinnaren
06.00	Morgonstudion
09.10	 Herrens	vägar
10.10	 Djursjukhuset
11.10	 Uppfinnaren
11.50	 Då	förändrades	världen
12.20	 Bauta
12.35	 Strävan	efter	det	perfekta
13.50	 Första	dejten:	England
14.40	 Våra	vänners	liv
15.40	Mord	och	inga	visor
16.30	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
17.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Marocko	-	Iran
18.00	 Rapport
18.13	 Kulturnyheterna
18.25	 Sportnytt
18.30	 Lokala	nyheter
18.45	 Diagnoskampen
19.25	Mattpiskerskan
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Portugal	-	Spanien
22.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
23.00	 Rapport
23.05	 The	Graham	Norton	show
23.55	 Nattsändningar

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	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Marocko	-	Iran
19.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
20.00	 En	film	om	ingenting
21.00	 Aktuellt
21.18	 Kulturnyheterna
21.23	 Väder
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	 Kvinnors	väntan
23.30	 Bergmans	video
00.15	Min	squad	XL	-	meänkieli
00.45	Min	squad	XL	-	samiska
01.15	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Flashmob	med	
	 symfoniorkester
17.05	Min	passion	för	hjärnan
18.00	 Livet	i	nationalparken
18.45	 Sydostasiens	vilda	natur
19.35	 Ung	för	evigt
20.05	 Supermänniskor
21.00	 Henrik	VIII:s	sex	fruar
21.45	 Seriestart:	Nästa	jätteskalv
22.35	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
23.35	 Naturens	egen	dag

21.00	 Vita	&	Wanda
21.20	 Herrens	vägar
22.20	 Strävan	efter	det	perfekta
23.35	Medicin	med	Mosley
00.30	 Gör	inte	detta	hemma
01.00	 I	främsta	ledet
01.30	 Uppfinnaren
02.10	 Hobbyhorse	revolution

05.10	 Halv	åtta	hos	mig
05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	Malou	efter	tio
12.00	 Hem	till	gården
13.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
13.50	 Fotboll:	Egypten–Uruguay
14.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
15.00	 Fotboll:	Egypten–Uruguay
16.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
16.25	 Fridas	VM-resa
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	 Virus	i	bataljonen
22.00	 Nyheterna	och	Sporten
22.05	 Väder
22.10	 Generalens	dotter
00.40	 Ghost
03.15	 En	plats	i	solen:	
	 Sommarsol
04.25	 Brynolf	&	Ljung	–	Street	
	 magic

05.00	 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	 After	earth
23.05	 Simpsons
00.05	 Family	guy
01.05	 American	dad
02.05	 Scrubs
03.00	My	name	is	Earl
03.25	 Community

05.15	 Uppfinnaren
07.15	 Diagnoskampen
07.55	 Djursjukhuset
08.55	 Uppdrag	granskning	
	 sommar:	Knutby
09.55	 Fotboll:	VM-krönika	1994
11.30	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
12.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Frankrike	-	Australien
15.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Argentina	-	Island
17.30	 Bauta
17.45	 Dom	kallar	oss	artister:	
	 Ögonblicket
17.50	 Helgmålsringning
17.55	 Sportnytt
18.00	 Rapport
18.15	 Där	ingen	skulle	tro	att	
	 någon	kunde	bo
18.55	 Animerade	drömmar:	
	 Hajen	på	IKA
19.00	 Sverige!
19.30	 Rapport
19.45	 Sportnytt
20.00 Carl-Einar	Häckner:	Skärvor
21.30	 Sommaren	'92
23.00	 Rapport
23.05	 Bauta
23.20	 Nattfilm:	The	World's	End

08.30	 Gammalt,	nytt	och	bytt
10.00	 Barnläkarna
11.00	 Petra	älskar	sig	själv
11.30	 En	natt
12.45	 Anslagstavlan
12.50	 Hobbyhorse	revolution
13.50	 Bergmans	video
14.35	 Dox:	New	York	Times	och	
	 Donald	Trump	-	slaget	om	
	 sanningen
16.00	 Rapport
16.05	Min	sanning:	
	 Bo	Holmström
17.05	Med	myskoxar	som	granne
17.20	 Naturens	egen	dag
18.20	 Konsert:	Enescu	och	
	 Kodály
19.00	 Kulturstudion
19.03 Discofoot	-	det	allra	senaste!
19.05	 Kulturstudion
19.10	 Strauss	i	valsfabriken
20.15	 Kulturstudion
20.20	 Sommarkonsert	från	
	 Schönbrunn
21.55	 The	Newsroom
22.50	 I	främsta	ledet
23.20	 David	Beckham:	kärleken	
	 till	fotboll
00.50	 Sportnytt

09.00	 UR	Samtiden
15.00	 Nytt	liv	för	Håøya
15.10	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
16.10	 Världens	mode
16.55	 Nästa	jätteskalv
17.45	 Henrik	VIII:s	sex	fruar
18.30	 Livet	i	nationalparken
19.15	Min	passion	för	hjärnan
20.15	 Seriestart:	Guy	Martin	
	 -	På	båge	genom	Indien
21.00	 Sydostasiens	vilda	natur
21.55	 Den	kvinnliga	samurajen
22.45	 Bitcoin	-	framtidens	
	 valuta?
23.45	 80-talets	USA

21.00	 Vita	&	Wanda
21.20	 Våra	vänners	liv
22.20	 Fotboll:	VM-krönika	1994
23.55	 Den	våldsamma	vilda	
	 västern
00.40	Medicin	med	Mosley
01.30	 I	främsta	ledet
02.00	 Uppfinnaren
02.40	 Sverige!

05.00	 Husakuten
06.00	 Veterinärerna
07.00	 Bygglov
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30	 Bragden
13.00	Min	brors	flickvän
15.00	 Badhotellet
16.00	 Fridas	VM-resa
16.30	 Fridas	VM-resa
17.00	 Fridas	VM-resa
17.30	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
17.50	 Fotboll:	Peru–Danmark
18.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
19.00	 Fotboll:	Peru–Danmark
20.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
20.50	 Fotboll:	Kroatien–Nigeria
21.55	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
22.00	 Fotboll:	Kroatien–Nigeria
23.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
23.30	 Shooter
02.05	 Och	han	älskade	dem	alla
04.30	 Brynolf	&	Ljung	–	Street	
	 magic

05.05	 Våra	värsta	år
06.00	 Anger	manage-
	 ment
06.50	 Defiance
07.35	 Franklin	&	Bash
08.20	 Amazing	race
09.20	 Frasier
10.20	My	name	is	Earl
10.45	 Fresh	off	the	boat
11.15	 Last	man	on	earth
12.25	 NCIS:	Los	Angeles
15.10	 The	blacklist
17.00	Man	with	a	plan
18.00	 First	Impressions
19.00	 Joyride
20.00	 Superstore
21.00	 Captain	Phillips
23.45	 Bad	words
01.45	 Repentance
03.20	 Rewind
04.40	 American	dad
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 14/6 kl. 17.00-18.00 Nyinkommet!

Dalslandsstugan 2.0!

Bengtsfors / Krutbacken 1
1-planshuset fokuserar på social samvaro med familj och vänner kring ett centralt rum, samtidigt som det uppmärksammar enskilda 
behov för intimitet och ro. Cirkulationen i huset sker på gränsen mellan inne och ute vilket gör naturen ständigt närvarande. 
4 rok. Boyta: 179 kvm. Tomtareal: 989 kvm. Pris: 3.900.000:-

Visning: Söndag 17/6 kl. 13.00-14.00

Mellerud / Erlandsrud / Axgatan 1
1-plansvilla med vidbyggt garage. Fastigheten är placerad på hörntomt och angränsar till grönområde. 
5 rok. Boyta: 130 kvm. Tomtareal: 874 kvm. Pris: 1.290.000:-

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

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

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:-

Boka visning!

Hej
Gatan  pris 1250000 kr
Jakobsbyn - Udden 4

DALS ROSTOCK – Bringsrovägen 34 
Villa med högt vackert läge! Trädgårdstomt med 
charmfull stensättning Lättskött fasadklädnad. När-
het till både frilufts- och rekreationsområden. 4 rok, 
varav 3 sovrum, 90 kvm.

Pris 425.000:-

NYTT!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.10 Diagnoskampen
05.50	 Uppfinnaren
07.50	 Då	förändrades	världen
08.20	 Där	ingen	skulle	tro	att	någon	
	 kunde	bo
09.00	 Gör	inte	detta	hemma
09.30	 Vita	&	Wanda
09.55	 Bauta
10.10	 Filmen	om	Esbjörn	Svensson
11.10	 Herrens	vägar
12.10	 Skogens	vita	konung
13.10	 Guld	på	godset
14.10	 Strävan	efter	det	perfekta
15.25	 Våra	vänners	liv
16.25	 Carl-Einar	Häckner:	Skärvor
17.55	 Sportnytt
18.00	 Rapport
18.10	 Lokala	nyheter
18.15	 Landet	runt
19.00	 Sportspegeln
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Brasilien	-	Schweiz
22.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
23.00	 Rapport
23.05	 The	Handmaid's	Tale
23.55	Mord	och	inga	visor

09.00	Min	sanning:	Bo	Holmström
10.00	 Gudstjänst
10.45	 En	film	om	ingenting
11.45	 Strauss	i	valsfabriken
12.50	 Sommarkonsert	från	Schönbrunn
14.25	 Discofoot	-	det	allra	senaste!
14.30	 Konsert:	Enescu	och	Kodály
15.10	 Camillas	klassiska
15.40	Med	myskoxar	som	granne
15.55	 Anslagstavlan
16.00	 Rapport
16.05	 I	främsta	ledet
16.35	 Det	söta	livet
16.45	 Här	är	mitt	museum
17.00	 Raja	-	Gränsen
17.30	 Romernas	historia	1900-tal
17.45	 Barnen	som	överlevde	förintelsen	
	 -	finska
18.00	Min	squad	XL	
19.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
20.00	Min	sanning:	Agnes	Wold
21.00	 Aktuellt
21.15	 Dox:	New	York	Times	och	Donald	
	 Trump	-	slaget	om	sanningen
22.15	Miley	Cyrus:	Bangerz	tour
23.20	 Gudstjänst
00.05	 Hobbyhorse	revolution
01.05	 Petra	älskar	sig	själv

09.00	 UR	Samtiden
15.00	 Världens	mode
15.45	 80-talets	USA
16.30	 Supermänniskor
17.25	 Livet	i	nationalparken
18.10	 Bitcoin	-	framtidens	valuta?
19.10	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
20.10	 Det	levande	Söderhavet
21.00	 Extrema	äktenskap
21.55	 Guy	Martin	-	På	båge	genom	
	 Indien
22.40	 Kärleksväktarna
23.30	 Tekniska	underverk

21.00	 Vita	&	Wanda
21.20	Min	sanning:	Agnes	Wold	
	 -	teckenspråkstolkat
22.20	 The	Graham	Norton	show
23.05 Diagnoskampen
23.45	 Bergmans	video
00.30	 I	främsta	ledet
01.00	 Skogens	vita	konung	-	syntolkat
02.00	 Djursjukhuset	-	syntolkat

05.00	 En	plats	i	solen:	
	 Sommarsol
06.00	 Veterinärerna
07.00	 Bygglov
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30	 Skifs	vs	Körberg
12.25	 Alla	bygger
13.15	 Postkodlotteriets	sommarvinnare
13.30	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
13.50	 Fotboll:	Costa	Rica–Serbien
14.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
15.00	 Fotboll:	Costa	Rica–Serbien
16.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
16.55	 Fotboll:	Tyskland–Mexiko
17.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
18.00	 Fotboll:	Tyskland–Mexiko
19.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
19.30	 Solsidan
21.00	 The	love	punch
22.00	 Nyheterna
22.05	 Väder
22.15	 The	love	punch,	forts
23.05	 Getaway
00.50	 Fading	gigolo
02.50	 Cuban	fury

05.05	 Anger	management
05.30	 Frasier
06.00	 Anger	management
06.50	 Defiance
07.35	 The	blacklist
09.20	 The	grinder
10.20	Man	with	a	plan
11.20	 Kevin	can	wait
11.50	 NCIS:	Los	Angeles
13.50	 The	blacklist
15.50	 After	earth
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	 Charlies	änglar
00.05	 The	Mick
00.35	 Superstore
01.30	 Face	off
02.25	 Tattoo	fixers
03.15	 The	strain
04.45	 American	dad

05.15	 Landet	runt
06.00	 Jag	minns	mitt	40-tal
07.00	Morgonstudion
10.00	 Landet	runt
10.45	 Sverige!
11.15	 Bauta
11.30	 Sportspegeln
12.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
14.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Sverige	-	Sydkorea
16.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
17.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Belgien	-	Panama
18.00	 Rapport
18.15	 Sportnytt
18.25	 Lokala	nyheter
18.30	 Uppfinnaren
19.10	 Flogstavrålet
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Våra	vänners	liv
21.00	 Stronger	than	a	bullet
22.00	 Rillington	Place
22.55	 Line	fixar	kroppen
23.25	 Rapport
23.30	 Nattfilm:	What	Maisie	knew
01.05	 Fais	pas	ci	fais	pas	ça
01.55	 Kortfilmsklubben	-	franska

08.00	 Raja	-	Gränsen
08.30	 Romernas	historia	1900-tal
08.45	 Barnen	som	överlevde	förintelsen
	 	-	finska
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	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Belgien	-	Panama
19.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
19.30	 En	natt
20.00	 Lars	Monsen	på	villovägar
21.00	 Aktuellt
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	 Seriestart:	Krig	och	fred
22.45	 The	Staircase
23.35	 Den	våldsamma	vilda	västern
00.20	 Nattsändningar

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Nypremiär	för	MS	Lofoten
17.05	 Ung	för	evigt
17.35	 Supermänniskor
18.25	Min	passion	för	hjärnan
19.25	 Henrik	VIII:s	sex	fruar
20.10	 Nästa	jätteskalv
21.00	 Genierna	som	förändrade	världen
21.45	 Seriestart:	Life
22.35	 Stugor
23.05	 Extrema	äktenskap
23.55	 Den	kvinnliga	samurajen

21.00	 Våra	vänners	liv	-	syntolkat
22.00	 Hård	utanpå
22.30	 En	natt
23.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
23.30	 Där	ingen	skulle	tro	att	någon	
	 kunde	bo
00.10	 The	Newsroom
01.05	 Lars	Monsen	på	villovägar

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
14.55	 Husjägarna
15.55	 En	plats	i	solen:	Sommarsol
16.55	 Fixer	upper
17.55	 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20	 Väder
19.30	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
19.50	 Fotboll:	Tunisien–England
20.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
21.00	 Fotboll:	Tunisien–England
22.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
22.15	 Nyheterna
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	 American	dad
05.30	 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	 Superstore
21.30	 Brooklyn	nine	nine
22.00	 Tattoo	fixers
23.00	 Simpsons
00.00	 Family	guy
01.00	 American	dad
02.00	 Superstore
02.30	 Nattsändningar

05.20	 Uppfinnaren
06.00	 Jag	minns	mitt	40-tal
07.00	Morgonstudion
10.00	 Uppfinnaren
10.40	 Dom	kallar	oss	artister:	
	 Ögonblicket
10.45	Matmagasinet
11.15	 Uppdrag	granskning	sommar:	
	 Knutby
12.15	 Jag	minns	mitt	40-tal
14.15	Matiné:	Eva	går	ombord
15.30	 Guld	på	godset
16.30	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
17.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:
	 Polen	-	Senegal
18.00	 Rapport
18.15	 Sportnytt
18.25	 Lokala	nyheter
18.30	 Uppfinnaren
19.10	 Jakten
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:
	 Ryssland	-	Egypten
22.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
23.00	 Rapport
23.05	 Gör	inte	detta	hemma
23.35	 Rillington	Place
00.30	 Vita	&	Wanda

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	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Polen	-	Senegal
19.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	Studio
20.00	 Barnläkarna
21.00	 Aktuellt
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	Moving	Sweden:	Smågodis,	katter	
	 och	lite	våld
22.30	 Petra	älskar	sig	själv
23.00	 En	film	om	ingenting
00.00	 Krig	och	fred
01.00	Min	squad	XL	-	romani
01.30	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Arkitektens	hem	och	verk
17.30	 Extrema	äktenskap
18.20	 Sydostasiens	vilda	natur
19.10	 Ung	för	evigt
19.40	 Stugor
20.10	 Den	kvinnliga	samurajen
21.00	 Dox:	New	York	Times	och	Donald	
	 Trump	-	slaget	om	sanningen
22.00	 Nästa	jätteskalv
22.50	 Supermänniskor
23.45	 80-talets	USA	

21.00	 Hård	utanpå
21.30	 The	Handmaid's	Tale
22.20	 Bauta
22.35	 Carl-Einar	Häckner:	Skärvor
00.05	Matmagasinet
00.35	 Sverige!
01.05	Min	sanning:	Agnes	Wold	
	 -	teckenspråkstolkat

05.10	 Halv	åtta	hos	mig
05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	Malou	efter	tio
12.00	 Hem	till	gården
13.05	 Playmakers
13.40	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
13.50	 Fotboll:	Colombia–Japan
14.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
15.00	 Fotboll:	Colombia–Japan
15.55	 En	plats	i	solen:	Sommarsol
16.55	 Fixer	upper
17.55	 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00	 Nyheterna
19.15	 Sporten
19.20	 Väder
19.30	 Solsidan
20.00	 Alla	bygger
21.00	 Badhotellet
22.00	 Nyheterna
22.30	 Ekonominyheterna
22.35	 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	 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	 Änglar	och	demoner
23.50	 Simpsons
00.50	 Family	guy
01.50	 American	dad
02.50	 Scrubs
03.40	 Nattsändningar
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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:-

Nationaldag i Håverud

Nationaldagen den 6 juni 
högtidlighölls på flera 
platser i Melleruds kom-
mun. I Håverud var det 
Skålleruds Hembygdsför-
ening som arrangerade 
det traditionsenliga firan-
det.
Musik och nationaldagstal, 
kaffe, tårta och dans hörde 

till inslagen vid Dalsland 
Center.

Det var Melleruds kom-
munchef Sophia Vikström 
som höll talet inför en stor 
publik som samlats på planen 
mellan Dalsland Center och 
akvedukten. Hon tog av-
stamp 500 år tillbaka i tiden, 
den 6 juni 1523 då Gustav 

Vasa valdes till kung i Sve-
rige. Var han landsfader eller 
tyrann? Och hur var de fors-
nstora dagarna egentligen? 

Sophia talade om den för-
ändring landet genomgått. 
Hur Europa kom närmare 
med alla hantverkare som 
kom hit en gång i tiden. Hur 
det sedan blev en stormakt 

Sophia Vikström, kommunchef i Mellerud, höll nationaldagstalet i Håverud den 6 juni.

Det var fullt med folk framför 
Dalsland Center när nationalda-
gen firades.

I Hallingsalen dansades det både gammalt och nytt. Här ses Spelmän 
och Dansare på Dal. DansCenter Sofia Westlund från Åmål fanns också 
på plats för att visa den moderna dansen.

Här går de ut på skräpjakt
Tre avdelningar på 
Kroppefjälls förskola del-
tog i årets skräpjakt, ar-
rangerad av Håll Sverige 
Rent. Avdelningarna var 
Blåsippan, Regnbågen och 
Ugglan med barn mellan 
tre och sex år.
Varje vår ger sig hundratu-
sentals barn och vuxna ut på 
skräpjakt under temat ”Vi 
Håller Rent!”. Tillsammans 
görs våra städer, natur och 

vatten lite finare – och visar 
samtidigt att skräp inte hör 
hemma någon annanstans än 
i papperskorgen. Att plocka 
skräp kan göras till ett roligt 
äventyr och väcka många 
tankar och frågor bland bar-
nen.

– Vi har deltagit i skräpjak-
ten i många år. Vi pratar om 
hur viktigt det är att sortera 
skräp, åtevinna och panta. 
Man märker hur medvetna 

barnen är, de är verkligen 
jätteduktiga, säger Mona 
Munkbo, förskollärare på 
avdelningen Blåsippan.

Från Håll Sverige Rent har 
man även beställt skräpspel, 
som används året runt för att 
barnen ska få information på 
ett roligt sätt om hur viktigt 
det är att hålla rent på vår 
jord.

– Under vårt temaarbete 
har vi haft många samtal där 

vi bland annat pratat om na-
turen och havet, som också 
fylls av skräp. De blir upp-
rörda om andra slänger 
skräp, förklarar Mona. 

Barnen på avdelning 
Regnbågen har till exempel 
tillverkat en planet, som an-
vänds i deras arbete med Håll 
Sverige Rent. 

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Privat

Barnen på avdelning Ugglan på väg ut på skräpjakt.

Nationaldagsfirande i Tingshusparken

En stor publik var med under firandet i Tingshusparken.

Gun-Britt Gustafsson ledde barnlören. Dräkten hon bär är en Pite-Älv-
dalsdräkt. Sydd och buren av mamma Gunvor.

Kyrkoherde Pär-Åke Henriksson 
ledde gudstjänsten.

Cirka 100 personer hade 
mött upp i Tingshuspar-
ken för att fira nationaldag 
arrangerad av Melleruds 
pastorat och Mellerud-
Holm-Järns hembygds-
förening. 

Kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson ledde gudstjänsten, 
Tomas Segergren, missions-
församlingen och Tommy 
Pettersson, Smyrnakyrkan 
medverkade med textläs-
ning. Gudstjänsten inrama-

des av kända sommarpsal-
mer, kantor Maria Andersson 
ledde musiken. 

Pär-Åke Henriksson be-
rörde vikten av att ta vara på 
och vara rädd om den frihet 
och demokrati som känne-

inom metallindustrin, sedan 
pappersindustrin och nya 
människor fortsatte att kom-
ma in i landet. 

Nu finns ett IT-kluster där 
pappersbruket fanns i Åsen. 
Förändringen går vidare i 
våra dagar och in i framtiden.

– Vi firar ett land som ut-
vecklats av influenser från 
hela världen, sade Sophia 
Vikström.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

tecknar vårt land. Alla måste 
ställa upp, vi behöver stödja 
och hjälpa varandra. 

Gun-Britt Gustafsson, 
med ganska nybildad barn-

kör återkom vid flera tillfäl-
len med sång och musik som 
passade denna försommar-
dag. Medlemmar i hem-
bygdsföreningen ordnade 

med servering av kaffe och 
våfflor i Stallet och muséets 
samlingar och ryggåsstugor 
var öppna för visning.

Evert Magnusson




