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GLAD MIDSOMMAR
önskar vi på 

XL-BYGG Mellerud

Midsommarveckan  
har vi öppet

mån-tors 7-18
Stängt på midsommar-

afton och midsommardagen

Stort fotbollsintresse

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 25.

Prisbomb!

5:-/st
Gräddfil

Arla, gäller ej ekologisk, fetthalt 12%, 3 dl, jfr-pris 
16,67/lit. Max 5 köp/hushåll/vecka 25

Skivad lax
Falkenberg, gäller kallrökt, 
gravad, rimmad,  200 g, 
jfr-pris 150,00/kg

Svensk fläskytterfile
Nybergs deli, Sverige, färsk,ibit, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 25 

Kaffe
Classic,gäller ej hela bönor, Fairtrades 
& Krav, 500 g, jfr-pris 40,00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 25.

30:-
för Bonuskunder

/st

Färsk lax
Falkenberg, Salmo salar, odlad i Norge, hel sida, 
ca 1-1,8 kg. Max 1 köp/hushåll/vecka 25.

Grön sparris
Italien, Peru, klass 1, i bunt, 
250 g, jfr-pris 40,00/kg

99:-
för Bonuskunder

/kg

10:-
för Bonuskunder

/st

 

20:-
för Bonuskunder

/st

Toalettpapper
Lambi, 12-pack, jfr-pris 28,04/kg.

35:-
för Bonuskunder

/st

4995
 

/kg

Kroppefjälls IF arrangerade Landslagets fotbollsskola med ett 80-tal deltagare mellan fyra och elva år i lördags på Brunnsvallen. Foto: Karin Åström.

– Sidan 14 –

– Sidan 5 –

Ökat behörighet
Antalet elever som är behöriga till gymnasiet i 
Mellerud har ökat markant till 86 procent. Året 
innan låg siffran på 74 procent. Både lärare och 
elever har gjort ett fantastiskt arbete för att nå dit.             

– Sidan 7 –

Två unga hjältar
Lukas Anderson och Alexander Thomsen blev 
riktiga hjältar förra söndagen, när de räddade fyra 
unga tjejer som låg vid en vattenfylld kanot ute på 
ett blåsigt Vänern. Incidenten slutade lyckligt.

– Sidan 11 –

Ridklubben har kris
För få ridande elever och en utarbetad styrelse. Så 
ser läget ut för Melleruds ridklubb. Ett extramöte 
har utlysts där en ny styrelse med fräscha krafter 
efterlyses – annars avvecklas verksamheten.             
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Furusand
Midsommarafton 

15.00 - 18.00
Midsommarcafé

16.00 Sommarsånger, 
allsång

Avresa från kyrkan 15.00

Tack för oss!
Allt har ett slut, och nu är det dags för oss att 
låsa dörren efter 41 år. Vi minns med glädje 
alla er som följt oss genom åren, både som 
kunder och ni som arbetat hos oss.
Så från oss alla till er alla Tack!

Helena, Marie, 

Pelle och Lis-Beth

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

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!

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!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 21/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 21.000:-   -  59 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Torget, Mellerud
Midsommarafton

0900-1200

REA REA
Allt ska bort

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

LOGDANS
på Lilla Bräcke loge 

Ånimskog
Midsommardagen 23/6 

kl. 20-24

Spelefinkarna
Välkomna!       Grane IK

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 juni - 27 juni 2018
Midsommardagen
”Skapelsen”
22/6 midsommarafton är Pastorsexpeditionen stängd!

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 14.00   Friluftsgudstjänst Dalaborg, Margareta Olsson. 
  Tag med kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Bolstads kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 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.
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Lör 11.00  Midsommardagen. Friluftsgudstjänst vid 
  Domarringen Järn, Margareta Olsson.
  Tag med kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Järns kyrka.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Margareta Olsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Lör 15.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst på Karl 
  Karlssonsgården, Margareta Olsson. 
  Sång: Elisabette Emanuelsson och Maria 
  Andersson. Karl Karlssonsgårdens vänner 
  bjuder på kaffe. Tag med något att sitta på.
Sön 18.00 Musik i sommarkväll i Skålleruds kyrka. 
  ”Gott och blandat” Musik och sång blandat med
  piano och ukulele. Kjerstin Dalbert och 
  Amanda Magnusson. Andakt: Eva Marklund.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst vid Kabbosjön, Eva Marklund.
  Tag med kaffekorg och något att sitta på. 
  Vid regn i Dalskogs kyrka.
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund.

Extra allmänt möte
Melleruds ridklubbs framtid

Onsdag 27 juni kl. 19.00
Plats: Melleruds Ridklubbs cafeteria

Välkomna!                      Styrelsen

Midsommarfirande 
Brunnsparken, Dals Rostock

Fredag 22 juni kl. 1400

Dans och lekar kring midsommarstången  
Oxdans med bygdens drängar  

Musik: Stig Arne Larsson

Konferencier: Rune Stenén

Från scenen underhåller Gun-Britt,   
Matilda & Mattias, samt barnkör

Lotterier • Chokladhjul • Kaffe och bakelse • Årets Rostockare
Välkomna!          Kroppefjälls Hembygdsförening

11.30 Serveringen öppnar 
 Åktur med häst och vagn, lekar, lotteri,
 ansiktsmålning, tipspromenad, fiskdamm

12.15 Folkdansuppvisning
 av Vänersborgs folkdansgille

Därefter dans kring midsommarstången
Ta gärna med blommor och smycka stången!

Servering och aktiviteter fortsätter
OBS! Vid regn firar vi inomhus!

 Välkommen! 
Åttersruds bygdegårdsförening

www.åttersrud.se Besök oss även på Facebook

Midsommarfirande
Midsommarafton 22 juni

ÅTTERSRUDS 
BYGDEGÅRD 

Årets bygdegård 2011 

Nu stänger
och vill tacka alla 
härliga kunder vi haft under åren

Trevlig sommar önskar Britt-Inger

På midsommarafton kl 12-18 serverar vi
SILLTALLRIK & JORDGUBBSTÅRTA

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

Veckan efter midsommar startar sommarens 
FREDAGSPUBAR MED LIVEMUSIK

Vi har inte öppet café i sommar, istället är 
ni välkomna att boka bord till middag kl 18.

HOTELL  EVENT  OUTDOOR 

0530-125 40

Torsdag 21 juni  
stänger vi kl. 12.00
Annonsmaterial till tidningen

onsdag 27 juni
behöver vi ha senast 

torsdag 21 juni 12.00

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta

TACK
till alla besökare, funktio-
närer, musiker och spe-
ciellt Anders Ljungqvist, 
konferencier, som kom 
till Baldersnäs veteranfor-
donsutställning i söndags.

Styrelsen Veteran 
 Classic Dalsland

FISKBILEN

Alla havets delikatesser 
till midsommar hittar 
du hos oss!

Johan – 070-315 97 51

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

Glad
midsommar

Egengjorda 

sillar
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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

Norsk kör och 
svensk jazz

I helgen inleds eftermid-
dagskonserterna i Dals-
land Center. Först ut är 
ett internationellt inslag, 
en kör Moss i Norge som 
kallar sig Kor Artig, av dem 
själva översatt till Kula Kö-
ren. De kommer att sjunga 
på självaste midsommar-
dagen.
Kor Artig är en blandad kör 
med 18 sångare som i år firar 
25-årsjubileum. Som ett led 
i detta är de på Sverigebesök 
under midsommarhelgen. 
Då passar de på att göra sin 
debut i Håverud.

Kören har en blandad re-
pertoar med visor, ever-
greens, barbershop och 
jazzinspirerade sånger. De 
sjunger ofta à capella, det vill 
säga utan komp.

Mjukjazz
Dagen efter, söndag 24 juni, 
är det dags för en grupp som 
spelat i Håverud flera gånger, 
Katarina Kjörling och the 
Smooth Jazz Quartet.

Katarina behöver troligen 
inte någon närmare presenta-
tion. Hon sjunger bland an-
nat mycket i kyrkor och 
framträder ibland som en del 
av trion TreVoces eller i duo 
tillsammans med Elisabette 
Emanuelsson. Här får hon en 
chans att visa på sitt breda 
register genom att sjunga 
jazzstandards.

Bandet som är med henne 
består av:

Roger Karlsson, piano. En 
pianist som kan konsten att 
forma sin spelstil efter genre, 
inget är omöjligt för honom. 

Conny Swahn, slagverk. 
Trummis med en diger me-
ritlista, till exempel Bohus-
län Big Band och många fler. 

Norska kören Kor Artig har en blandad repertoar med visor, evergreens, 
barbershop och jazzinspirerade sånger.

Per-Olof Larsson, saxo-
fon. Har sina musikaliska 
rötter i den amerikanska 
30-talsjazzen och framåt, 
vilket han framför med stor 
känsla. 

Sören Blom, kontrabas: 
Lever efter devisen ”äger 
man en kontrabas så får man 
vara med”

Stor kvintett
Quintet of the Year startade 
2009. Under åren som gått 
har en del medlemmar bytts 
och gruppen har utökats till 
en sextett.

Gruppen kallar sin musik 
för gladjazz, trots att man 
inte spelar tradjazz. Istället 
arbetar man med spelglädje 
som man vill förmedla till 
publiken. Repertoaren inne-
håller klassisk jazz, både 
snabba och långsamma låtar. 
Inspiratörerna är i första 
hand jazzgrupperna från 50- 
och 60-talet.

När Quintet of the Year 
spelar i Ed och Bengtsfors, 
drar de alltid fullt hus. Nu 
kommer de till Håverud för 

tredje gången. De spelar tis-
dag 26 juni.

Stefan Halvordsson, gi-
tarr. Gitarrlärare som bland 
annat fostrat Emil Ernebro. 
Spelar i många grupper – 
duktig och allsidig gitarrist 
och improvisatör.

Peter Halvordsson, trum-
mor. Musiklärare vid gym-
nasiet i Mellerud. Komposi-
tör och studioägare.

Roger Karlsson, piano. 
Mycket mångsidig pianist 
och flitigt anlitad som ack-
ompanjatör, men också en 
duktig improvisatör.

Svein Gusrud, kontrabas. 
Uppväxt i Oslo och tidigare 
professor vid Konsthögsko-
lan där. Medverkat vid in-
spelningen av sex album.

Lars Wallin, trumpet och 
flygelhorn. Tidigare musik-
lärare och kommunal musik-
ledare. Flitigt anlitad so-
lotrumpetare.

Pelle Larsson, tenor- och 
altsaxofon. Spelat i allt från 
små experimentella jazz-
grupper till storband. 

Musik av två unga talanger

Från vänster: Kjerstin Dalbert och Amanda Magnusson som ska sjunga 
och spela i Skållerud på söndag. Foto: Privat.

Söndagen den 24 juni i 
midsommarhelgen blir 
det härlig musik i Skål-
leruds kyrka. Då kommer 
Amanda Magnusson och 
Kjerstin Dalbert att fram-
föra musik som de tycker 
om.
De började i Skålleruds 
Barnkör när de var sex år och 
är numer stommen i Ung-
domskören. Dessutom är de 
Unga ledare i Melleruds 
pastorat.

Till hösten ska de börja på 
gymnasiet, Amanda på este-
tiska programmet i Arvika 
och Kjerstin hoppas på natur-
vetenskapliga programmet i 
Vänersborg. 

Dessa tjejer är mycket duk-
tiga på att sjunga, spela piano, 
gitarr, ukulele och på att 
dansa. Något av detta bjuds 
det på i gudstjänsten.

Kjerstin om Amanda: 
– Förutom andra männis-

kors respekt och sunda för-

nuft är det inte så mycket hon 
kräver här i livet. En mycket 
tacksam individ. Musiken 
och vännerna är det som be-
tyder mest för henne.

Amanda om Kjerstin: 
– Hon är duktig i skolan, 

väldigt kreativ och smart.
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Veckans 
lunch

Måndag 25/6: Köttbullar med brunsås, 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 26/6: Kycklinggryta med  
thaismak, potatis och skivade morötter.  
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 27/6 Ängamatsoppa. 
Dessert:  Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 28/6: Chilibakad sejfilé med 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Mangokräm.
Fredag 29/6 Ugnsstekt falukorv med 
hemlagat potatismos och  
grönsaksblandning.  
Dessert: Aprikossoppa.
Lördag 30/6: Kräftströmming med 
potatis och blomkål.  
Dessert: Glass och chokladsås.

Söndag 1/7: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpudding med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 26
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt  
och grönsaker. Tis-sön: Pannbiff med 
potatismos och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

Elsie sammanfattar 50 år

Elsie Larsson ställer ut i konstrummet på biblioteket. Här syns några 
konstverk i stengods, det största hon gjort genom åren.

Fram till 7 juli pågår Elsie 
Larsson utställning ”50 
år med lera och några år 
med sten” i konstrummet 
på biblioteket.
Utställningen omfattar ett 
50-tal konstverk, som sam-
manfattar Elsies långa ar-
betsliv. Hon visar reliefer, 
skulpturer och bruksföremål. 
Helst jobbar hon med sten-
gods som värms upp till  
1 250 grader och lergods som 
värms upp till 1 000 grader.

– Det är en lång process, 
först ska skulpturen arbetas 
fram, sedan ska den torkas 
och därefter följer två brän-
ningar, berättar Elsie.

”Under bord”, konstverk i lergods från 1970-1980-talet.

Elsies sensate konstverk, ”Fågel i 
gammalt träd” i stengodslera.

”Bepansrad”, skulptur i diabas.

Nyheter från Kanalyran
Melinda Lindahl tillhör landers elit i sin åldersgrupp när det gäller ridning 
av islandshäst. Hon ansvarar för ponnyridningen i år tillsammans med 
sin mamma Pia. Arkivbild.

Det börjar dra ihop sig 
och planeringen går in i 
sin intensivaste fas. Det 
är många detaljer som 
ska lösas. Här kommer lite 
smått och gott.
Upplägget för Starke Man 
och Stark Kvinna är klar. Det 
är närmare 20 anmälda till 
männens tävling och ungefär 
ett halvdussin till kvinnorna. 
Det gör att upplägget har 
ändrats.

Männen kör sina försöks-
tävlingar på fredag kväll som 
planerat. Första grenen kom-
mer att gå kl 18.00. Samtliga 
tre grenar denna dag körs på 
Köpmantorget. 

På lördagen tävlar de tio 
bästa vidare. Även då blir det 
tre grenar, de första två på 
Kapellgatan och avslutning-
en på Köpmantorget.

Kvinnorna kör hela sin 
tävling på söndagen i Håve-
rud. Det blir en intensiv dag 
för dem, fem grenar med start 
kl 10.30 och avslutning vid 
15-tiden.

Grenar och tider finns på 
Kanalyrans hemsida.

Ponnyridning
Ridning är ett traditionsen-
ligt inslag på Kanalyran. 
Även i år kommer det att 
erbjudas vid Indiankullen, 
både fredag och lördag. An-
svariga är Pia Lindahl och 
hennes dotter Melinda. 

Melinda tillhör sverigeeli-
ten i sin åldersgrupp när det 
gäller att rida islandshäst. 
Hon gjorde en mycket upp-
skattad uppvisning av detta 
för två år sedan. 

Bra dansgolv
När vi har engagerat ett känt 
och välrenommerat dans-
band kände vi att det också 
behövs ett riktigt bra dans-
golv. Så vi har hyrt in 100 
kvadratmeter allvädersgolv 
av bästa kvalitet från en firma 
i Trelleborg. Vi hoppas att 
alla dansande ska uppskatta 
detta.

Vill också påminna om att 
årets dansband är Wahl-
ströms, med meriter från TV 
och ett antal låtar på Svensk-
toppen i bagaget.

Mångkamp
Även i år blir det mångkamp 
på lördagen. Det är Equme-
nia som håller i trådarna och 
har fått flera andra kyrkor i 
Mellerud att ställa upp och 
ordna var sin gren. I skri-
vande stund är det osäkert 
om det blir tre eller fem gre-
nar.

Känd konferencier
Många är nog glada för be-
skedet att Yvonne Ryding, 
den före detta Miss Univer-
sum, åter kommer att vara 
presentatör för kopremie-
ringen på fredagen. Senast 
hon var här var 2014.

Föreningshjälp behövs
Vi behöver hjälp med att 
bemanna det tält där de som 
har köpt förköpsbiljetter till 
lördagskvällen kan växla in 
biljetterna till så kallade fes-
tivalband.  I tältet ska också 
de som inte har biljett kunna 
köpa detta. 

För att minska köerna pla-
nerar vi att ha tältet öppet 
några timmar på fredagsef-

termiddagen och från 12.00 
fram till efter midnatt på 
lördagen. Kan någon eller 
några från din förening ställa 
upp och vara med och be-
manna det några timmar? Vi 
räknar med att det bör vara 
minst två där hela tiden, 
gärna fyra-sex personer de 
tider vi räknar med mycket 
folk.

Kontakta undertecknad el-
ler Jenni Hagman om ni kan 
hjälpa till. Givetvis utgår 
ersättning till förening, base-
rad på hur många timmar och 
hur många personer som 
hjälper till.

Hemsidan
Kanalyrans hemsida uppda-
teras ständigt. Där hittar du 
information om tider, och om 
aktiviteter och artister. 
www.kanalyran.se 

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson 

Yvonne Ryding kommer att vara konferencier under Dalbokon på freda-
gen. Det var hon även 2014 och skötte det med glans. Arkivbild.

Sommarmöte i 
missionshuset

På midsommardagen gästar 
Britt-Marie Oldin, Vaggeryd, 
sommarmötet i Gestad Mis-
sionshus.

Hon flyttade för några år 
sedan från Frändefors men 
återkommer ofta till hem-

bygden och vännerna. För-
utom bibelnära tankar av 
Britt-Marie medverkar pas-
tor Sigward Karlsson och en 
för dagen sammansatt sång-
grupp sjunger. Närproduce-
rat kyrkkaffe blir det också. 

Britt-Mari Oldin från ett tidigare besök i Gestad Missionshus.

Hon är född 1938 och flyt-
tade från Ryrhalvön till Mel-
lerud för fyra år sedan. Elsie 

började med drejning i mit-
ten av 1960-talet hos Arne 
Glad i Dals Långed. Därefter 
fortsatte hon med lera och 

skulptur. Verkstad hade Elsie 
i Håverud åren 1983-1994.

– Jag inspireras av det jag 
har runt mig och naturen. Vi 
har fyra barn och min första 
skulptur föreställer en son, så 
barnen har inspirerat mig 
mycket, säger Elsie.

Konstrummet är en fin lo-
kal att ställa ut i, tycker Elsie. 
Den är ljus och lagom stor 
med plats att gå runt de olika 
skulpturerna.

Hon blev invald i Dals-
lands Konstnärsförbund 
1981, är medlem i Konstnä-
rernas Riksorganisation och 
har deltagit i Konstvandring 
i Dalsland flera gånger. Elsie 
har tilldelats flera stipendier 
och haft både separat- och 
samlingsutställningar i Väst-
sverige. Dessutom är hon 
representerad i flera lands-
ting och kommuner.

– Jag håller fortfarande på 
med min konst, men kanske 
inte i samma takt som förr, 
berättar Elsie.

Dalslands Konstförening 
är medarrangör till utställ-
ningen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Aktiviteter på 
sommarlovet

Det finns ett flertal kost-
nadsfria sommarlovsak-
tiviteter i Melleruds kom-
mun för lediga barn och 
ungdomar i förskoleklass 
och upp till årskurs åtta.
Håfreströms IF har fotbolls-
skola hela sommaren på tis-
dagar och torsdagar på Håvå-
sens idrottsplats. Klubben 
anordnar även möjlighet att 
prova på idrott, den 25, 26 
och 27 juni.

OK Kroppefjäll håller 

sommarorienteringsskola 
vid OK-stugan i Dals Ro-
stock 8-9 augusti alternativt 
13-14 augusti.

Melleruds ridklubb kör 
aktiviteter under temat ”Um-
gås med hästar” vid nio till-
fällen i sommar; 25,, 27 och 
29 juni, 4, 5, 6, 9, 12 och 12 
juli.

Studiefrämjandet erbjuder 
huvudräkning med Akabus/
kulram 3, 4 och 5 juli i Grin-
stadrummet.
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För idrotten framåt!

Alla ska
kunna idrotta

REA!
Startar måndag  
25 juni kl. 900

Tel. 0530-101 04

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

Kraftig ökning av behöriga elever

Skolchef Anders Pettersson och Rune Stenén, ordförande i kultur- och utbildningsnämnden ger skolresultatet 
tummen upp.

Efter tre tuffa år vad gäller 
skolresultat har det vänt. 
Andelen behöriga elever 
till gymnasiet i Mellerud 
har ökat kraftigt och lig-
ger 2017 på 86 procent (74 
procent 2016).
Det har varit stora utma-
ningar för skolorna de sista 
åren. Melleruds kommun har 
haft en 20-procentig ökning 
av elever sedan 2014, vilket 
inneburit att man fått bygga 
ut och bygga om skolor. 
Dessutom har det varit svårt 
att rekrytera lärare. Idag går 
cirka 1 100 elever i grund-
skolan, när ökningen startade 
2014 var siffran cirka 900 
elever.

– Både lärarna och elev-
erna har gjort ett fantastiskt 
jobb, säger Anders Petters-
son, förvaltningschef.

Under flera år har Mellerud 
haft fokus på meritvärdet, 
som har lite att göra med 
elevernas möjligheter att nå 
behörighet till gymnasiet. 
Nu fokuserar skolan istället 
på att ge fler elever anpassad 
studiegång, bland annat ge-

nom att lyfta bort något ämne 
för att ha möjlighet att ge 
extra stöd i något kärnämne 
– exempelvis matematik. 
Satsningen gäller i alla sko-
lor, inte enbart elever i års-
kurs nio.

Under det senaste året har 
därför ett särskilt statsbidrag 
utgått för att öka behörighe-
ten bland Sveriges elever. 
Mellerud tilldelades en mil-
jon kronor. Statsbidraget 
samt ett målinriktat fokus på 
kärnämnen i kommunens 
skolor har förbättrat betygen 
i årskurs sex och nio. 86 pro-
cent av eleverna i Mellerud 
klarade i år behörighet jäm-
för med rikets 80,5 procent 
för kommunala skolor och 
82,5 procent inklusive lan-
dets friskolor (riksgenom-
snittet gäller 2017).

Ansökte själva
Skolorna fick ansöka själva 
om pengar och hur de skulle 
använda dem. Framförallt 
handlar det om fler tjänster så 
skolan kan erbjuda mer stu-
dietid och utvecklat studie-

stöd. Några exempel: Karo-
linerskolan fick 150 000 
kronor som hjälp till extra 
resurs och studiestöd i mate-
matik, 75 000 kronor till 
Åsebro skola för att ge SvA/
studiestöd efter skoltid,  
300 000 kronor till Nordals-
skolan till förstärkt SvA-un-
dervisning, studiestöd efter 
skoltid och inköp av anpassat 
material. Rådaskolan fick 
250 000 kronor för utökad 
undervisningstid efter skol-
tid och utveckling av studie-
stöd i matematik.

– Att bli behörig till gym-
nasiet har visat sig vara den 
viktigaste hälsofaktorn bland 
ungdomar, annars får man 
svårt att få arbete och gå vi-
dareutbildningar och det kan 
leda till missbruk, bidragsbe-
roende kriminalitet och då-
ligt självförtroende. Kultur- 
och utbildningsnämndens 
mål för 2018 är att fler elever 
än riksgenomsnittet ska bli 
behöriga till nationellt gym-
nasieprogram, understryker 
Anders Pettersson.

– Utbildningsdepartemen-

Sommarboken har startat

Barnen som samlats vid första träffen på biblioteket. De fick glass och sommarboksmaterialet delades ut.

I fredags  startade Som-
marboken på biblioteket 
som vänder sig till som-
marlovslediga barn mel-
lan åtta och tolv år.
Här träffar man nya kompi-
sar, leker, fikar, pysslar och 
pratar om böcker man läst. 

Det anordnas åtta träffar mel-
lan 15 juni och 14 augusti, 
under ledning av barn- och 
skolbibliotekarie Erika Ri-
backe Sandberg.

Årets tema är universum 
och bland annat anordnas ett 
besök av rymdexperten Peter 

Ekberg. Man kan även gå en 
rymdpromenad. Det behövs 
ingen föranmälan till Som-
marboken.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vandalisering

Okända gärningsmän har 
vält och brutit sönder en 
cirka fem meter lång träbro 
vid utsiktsplatsen vid Dr 
Saedéns runda i Dals Ro-
stock, så att hela bron ligger 
nere i en håla. Gärningsmän-
nen har även eldat upp stora 
tunga träbänkar som stod vid 
grillplatsen samt skurit/rivit 
ner stora trästockar som 

hängde i vajrar i ett större 
klockspel.

Brottet ska ha skett mellan 
fredag 25 maj klockan 16 till 
söndag 27 maj klockan 14. 

Polisen uppger att det inte 
inleds någon förundersök-
ning, eftersom det inte finns 
några spår eller andra åtgär-
der som kan göras för att 
klara upp brottet.

Det stora klockspelet som går under namnet ”Harpan”, som också van-
daliserades. Arkivbild.

tet bjuder in till träffar och vi 
har varit i Trollhättan och fört 
samtal kring vikten av behö-
righeten till gymnasiet. Gus-
tav Fridolin påpekade tydligt 
att det var kommunernas 
viktigaste uppgift, säger 
Rune Stenén, ordförande i 
kultur- och utbildnings-
nämnden.

Ledarskap i klassrummet
I januari 2014 föreläste Ja-
mes Nottingham i Mellerud. 
Förvaltningen köpte in hans 
bok ”Utmanande undervis-
ning i klassrummet” och gav 
ett ex till alla lärare. Under 
ett år följde man upp under-
visningen i skolorna.

Den 14 augusti föreläser 
Marcus Samuelsson en hel-
dag för alla lärare i kommu-
nen. Han arbetar som biträ-
dande professor i pedagogik 
vid Linköpings universitet. 
Hans bok ”Lärandets ord-
ning och reda: Ledarskap i 
klassrummet” kommer att 
delas ut till alla lärare, även 
denna bok kommer att följas 
upp.

– Det ska bli skönt att även 
jobba med pedagogik, det är 
efterlängtat. Förstelärarna 
har redan fått sina böcker, 
menar Anders Pettersson.

– Det blir en gemensam 
plattform för alla att jobba 
på, tillägger Rune Stenén.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vår älskade

Carl-Olof Jacobson
* 24 april 1929

har lämnat oss i stor sorg och saknad

Uppsala 4 juni 2018

GUNILLA
Anders och Anna

Johanna  Maria
Staffan och Brita
Sara  Stina  Nils
Kajsa och Bengt

Jenny  Elin
Anna  Tobias  Carin

med familjer

Jag ville sjunga i bergens ljus
men dröjer i skuggan kring hembyns hus

där minnena spela som näktergalen.
Men nejden skall höra ännu min röst!

Finns luft i lunga och klang i bröst
kan sången nå upp, fast den ljuder i dalen.

Erik Axel Karlfeldt

Begravningen äger rum i Helga Trefaldighets kyrka
torsdagen den 28 juni kl 13.00. Därefter inbjudes till
minnesstund på Hantverksföreningen. Ljus klädsel.

Svar om deltagande till Levins & Serenander
018-50 11 50 eller www.uppsalabegravning.se senast 25 juni.

Tänk gärna på C-O Jacobsons stipendiefond hos OD,
PG 16 12 52-2 eller Läkare Utan Gränser 

givarservice telefon 010-199 33 00.

Vårt varma tack
till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår kära  

Greta Storm
i samband med hennes  

bortgång och begravning
Uno 

Gunvor med familj

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Sten Kjellin

UPPVAKTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum för Inez Larsson i 
Brålanda kyrka tisdagen den 
12 juni. För den vackra mu-
siken svarade kyrkomusiker 
Barbro Magnusson på orgel 
och piano samt Peter Söder-
lund på tvärflöjt. Som inled-
ning spelades ”Ave verum 
corpus” av W. A. Mozart som 
följdes av psalm 249. Till-
sammans sjöngs även psal-

merna 201 och 199. Akten 
förrättades på ett varmt och 
ljust sätt av kyrkoherde Tho-
mas Holmström. Vid kistan 
tog döttrarna, släkt och vän-
ner avsked under stilla mu-
sik; ”Till minne” av I. Olsson, 
”Visa vid vindens ängar” av 
M. Paulson och ”In memo-
riam” av J. Leijon. Den ir-
ländska folkmelodin ”Lon-
donderry Air” framfördes 

och som avslutningsmusik 
spelades ”What a wonderful 
world” av G.D. Weiss. De 
anhörigas tack för de vackra 
blommorna kring båren och 
för gåvor till olika ändamål 
framfördes av officianten 
som också inbjöd till efterföl-
jande minnesstund. Gravsätt-
ningen ägde rum på Brålanda 
kyrkogård. 

JORDFÄSTNING

Konfirmation ägde rum i Steneby kyrka pingstdagen 20 maj. Övre raden från vänster: Tone Abrahamsson, 
pedagog, Tommy Larsson, Josef Hassel, Alexander Magnusson, Anton Andersson. Mellanraden: Helena Ols-
son, pedagog, Tommy Jonsson, Johan Timell, William Ljungqvist, David Hammes, Laila Andrén, diakon. Nedre 
raden: Linn Åhsberg, Emma Karlsson, Torsten Wassenius, prost emeritus, Wilma Johansson, Lisa Klenfelt, 
Tindra Karlsson. Foto: Åke Andrén.

KONFIRMATION

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
predikan Ulf Sundkvist. 
Tisd 19 Bönesamling.

Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Mid-
sommarafton 15-18 Café 
på Furusand med hembakat 
bröd. 16 Sommarsånger och 
allsång. Bilar från Missions-
kyrkan kl. 15. 

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

BRÅLANDA
Equmeniakyrkan södra 
dal: Onsd 19 Brålanda 
Equmeniakyrka, mötesplats 
för nya och gamla svenskar, 
andakt Sigward K. Lörd 11 
Gestads missionshus, Mid-
sommargudstj. Britt_Marie 
Oldin, Sigward K. Sång-
grupp, kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 19 Mis-
sionskväll på Åkessons 
Loge. Gunnar Brycke be-
rättar om Bukobahjälpens 
arbete i Tanzania. Dragspel: 
Gustav Hauri. Tårtkalas. 
Sönd 10 Gudstj. m nattv. 
Anette J. Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 11 
Gudstj. i gamla kyrkan, 
Anette J. Carlson. Sundals-
Ryrs kyrkokör. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Sönd 19 Frilufts-
gudstj. på gamla kyrkplat-
sen, Anette J. Carlson, Bar-
bro Magnusson. Vid dåligt 
väder i kyrkan. LRF serve-
rar sommarmat i fsh. 

SPF på bussresa
Onsdagen den 23:e maj åkte 
40 SPF:are  från Mellerud på 
bussresa till Värmland. 

Det blev en fikapaus i Ran-
säter. Här kunde vi bese den 
vackra kyrkan samt Erlan-
dergården. 

Resan fortsatte sedan till 
Fridolf Rhudin-museet i 

Munkfors. Där möttes vi av 
vår guide Ove ”Clapson” 
Karlsson.Han hade fått sitt 
namn för att han alltid fick 
stora applåder. Han under-
höll oss under en timme. Det 
blev mycket sång och musik 
varvat med mycket humor. 

Vårt slutmål blev Alsters 

herrgård där vi  fick en efter-
längtad lunch i herrgårdsca-
feet. Avslutningsvis fick vi 
en 40 minuter lång föreläs-
ning om Gustav Frödings 
brokiga leverne av vår guide 
Elsa Falkman. 

Lars-Åke Svensson

SPF Mellerudsbygden var på bussresa till Värmland den 23 maj.
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TOTAL 
KONKURSUTFÖRSÄLJNING

30% PÅ ALLT
Beason Boats of Sweden AB i konkurs (Beason Fishing)

Landsvägsgatan 80, Mellerud 
med start från och med onsdag 20 juni 2018

Öppettider:
Vardagar: kl 10-18

Lördag 10-14

Midsommarafton och midsommardagen stängt

Advokat Anders Olsson och Jur. Kand. David Ehn
Advokatbyrån Moreau, Olsson & Högberg AB

Södra Kyrkogatan 11
652 24 Karlstad

Tel: 054-14 40 50
info@advokaternamoh.se

Kanalens och människors 
historia i ny bok

Göran Rigemo hade fullt upp med att signera och sälja sin bok efter presentationen på Dalslands konstmuseum.

Förra söndagen presen-
terade Göran Rigemo sin 
bok ”Dalslands kanal – 
vattnet som gav arbete 
och välstånd” på Dals-
lands konstmuseum.
Till ljudet av båtmotorers 
dunkande tog en stor skara 
intresserade plats i nedre hal-
len på konstmuseet. Ljudet 
kom från en högtalare och 
den enda båt som kunde be-
skådas vid tillfället var mo-
dellen av Rigemos farfars 
fiskejakt som stod i fönstret. 
Denna jakt körde farfadern 
sand med 1915-1916, berät-
tade Göran Rigemo. Fabri-
ken i Åsensbruk hade brunnit 
ner och sand och grus till 
nybygget hämtades i Bute-
rud. 

Han berättade vidare att 
hans intresse för kanalen och 
dess båtar väcktes på femtio-
talet, då han som barn vista-
des i Mustadfors och upp-
levde livet på och kring 
kanalen. Den varma somma-
ren 1955 har speciellt etsat 
sig fast i hans minne.

Levande intresse
Nyfikenheten på kanallivet 
och de människorna som levt 
och verkat i vattnets närhet 

Omslaget till Göran Rigemos nya bok om Dalslands kanal.

Räddarna i nöden
Två killar, Lukas Anders-
son och Alexander Thom-
sen, var förra söndagen, 
på kvällen, på väg hem 
med båten från Sikhall till 
sommarstugan strax norr 
om Sunnanå och blev så 
smått hjältar på kuppen. 
Lukas och Alexander hade 
varit i Vänersborg under hel-
gen och haft båten i Sikhall. 
När de på söndagskvällen var 
på hemväg, i höjd med Vita 
Sannar, märkte de något i 
vattnet som fick dem att 
undra. Enligt sjökortet skulle 
det inte finnas något just där, 
så de slog av på gasen och 
ställde sig upp för att se 
bättre. Då hörde de dova 
skrik på hjälp, samt därefter 
en visselpipa från en flytväst. 
De vände båten och körde 
sakta emot.

Fyra unga tjejer i vattnet
Där låg fyra tjejer invid en 
helt vattenfylld kanot. Frusna 
och chockade skrek de på 
hjälp allt de förmådde. 

– Det var lite panik, samti-
digt som de var så pass 
frusna och medtagna, att de 
inte heller förmådde göra så 
mycket själva, så vi fick 
hjälpa dem upp allesam-
mans. Vi knöt fast en fender 
i en tamp, så de fick något 
mer att hålla sig i och fick ner 
badstegen. Vi hade inte så 
mycket med oss i båten, så 
allt de fick att värma sig med 
var våra två tjocketröjor. 
berättar Lukas och Alexan-
der.

– Sedan fick de låna min 
telefon, fortsätter Lukas, så 
de kunde kontakta närståen-
de och så tog vi kanoten på 
släp. 

Alexander Thomsen och Lukas Andersson på en av bryggorna vid Sun-
nanå, berättar om incidenten ute på sjön.

Lukas träbåt är så pass stor, 
så han kunde inte gå in mot 
Vita Sannar, där flickorna 
närmast kom ifrån. Ett par 
andra kompisar till killarna 
anslöt med en mindre motor-
båt och kunde ta med dem in. 
Enligt Vita Sandar Camping 
kom tjejerna in välbehållna.

”Tur att vi kom förbi”
Det blåste mycket utåt den 
här kvällen och tjejerna var 
en bra bit ut.

– Det tog sedan en halv-
timme i 5-knopsfart för oss 
att komma in, säger Lukas. 
Vad tänker ni så här i efter-
hand? 

– Det måste varit hemskt 
och hamna i ett läge som det 
här, menar Lukas och Alex-
ander samtidigt som de tonar 
ner sin egen insats. De menar 
båda att vem som helst hade 
hjälpt till som stått inför nå-
got sådant. De tittar på var-
andra och tillägger; 

– Men det var ju lyckosamt 
att vi kom, det är inte så 
mycket trafik härute på sjön 
en söndagskväll som denna.  
Det var rena turen att vi kom 
just då, säger Lukas och 
Alexander enhälligt.
Hur det sedan gick för de 
fyra tjejerna? 

Det förtäljer inte historien, 
mer än att de hört av sig till 
Lukas och tackat för den 
hjälp de fick.

Ing-Marie Norrman

släppte aldrig. Genom åren, 
när tid funnits, har mycket 
material och kunskap sam-
lats in. 

– 1980 fick jag ett ryck och 
intervjuade människor. Efter 
det blev det paus för annat 
som fanns att göra, men 15 
december 2017 var det själv-
klart att skriva en bok, något 
jag aldrig tidigare gjort, be-
rättade Göran Rigemo.

400 timmar idogt arbete 
senare är boken klar och hade 

sålt slut i shopen i Dalsland 
Center redan första dagen.

Människors liv
Med start i Brätte i Vassända, 
en viktig handelsplats på 
1600-talet, berättas historien 
om olika epoker som blomst-
rat och försvunnit längs sjö-
systemet i Dalsland. Indu-
strialisering, först där järn, 
sedan skogens råvaror stod i 
fokus. 

Sedan kanalbygget, farty-

gen, varven och människorna 
– alla de människor som på 
och vid kanalen, arbetat och 
levt sina liv. Läsaren får 
stifta bekantskap med patro-
ner och redare, pigor och 
bodbiträden, skeppare, fa-
briksarbetare och många 
andra som upplevt med- och 
motgångar i Dalslands ka-
nals närhet.

– Välståndet som kanalen 
genererade fördelades inte 
till alla, men på sikt har ka-

nalen inneburit att människor 
kunnat ta stegen som fört 
dem vidare ur fattigdom och 
elände, konstaterar Rigemo 
som läste stundtals gripande 
detaljer som beskrev fattiga 
människors livsvillkor.

Musik därtill
Presentationen hade flera 
uppskattade musikaliska in-
slag då trubaduren Anders 
Ljungqvist passande nog 
spelade visor med sjötema, 

bland annat av Dan Anders-
son, till gitarr. 

Som tur är finns det fler 
exemplar av ”Dalslands ka-
nal – vattnet som gav arbete 
och välstånd” att fylla på 
med där den sålt slut. Boken 
är utgiven  i samarbete med 
Skålleruds Hembygdsfören-
ing och Dalslands kanal 150 
år, med stöd av Dalslands 
Sparbank.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

Frändefors kyrka 
Söndag 24 juni kl. 18.00

Musikgudstjänst  
”Då brister själen ut i  

lovsångsljud” 
Karin Wirenborg, sång 
Andreas Hjalmarsson,  

flygel, orgel, sång 
Margareta Olsson 

Välkomna!

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

Gestad
Missionshus

Sommarmöte
Midsommardagen 

23/6 kl. 11
Britt-Marie Oldin, Sigward 

Karlsson, sånggrupp
Kyrkkaffe

Välkommen!

Mäktig sommarkonsert

Dalslands körförbund gav en sommarkonsert i Brålanda kyrka.

Anette J Carlson, komminister, Anna K Larson, vokalist, Maria Andersson, 
dirigent och Sanna Andersson, cellist.

Dalslands körförbunds standar. 

Examensarbete om
specialpedagogik

Vårt mål med examens-
arbetet är att föra in 
specialpedagogik i äldre-
omsorgen. Specialpeda-
gogik är insatser som kan 
användas när den vanliga 
pedagogiken inte räcker 
till, till exempel dålig syn, 
dålig hörsel, tal eller en 
kognitiv funktionsned-
sättning. 
Vi tar initiativ till att lösa 
problem inom olika vård och 
omsorgssituationer som kan 
uppstå samt ser konsekven-
ser av olika handlingsalter-
nativ. Vi har tagit fram ett 
specialpedagogiskt hjälpme-
del som heter AKK (Alterna-
tiv kompletterande kommu-
nikation) som personal och 
vårdtagare kan använda sig 
av. 

Med hjälp av bilder kan 
man kommunicera samt 
skapa en social berättelse. Vi 
har använt en whiteboard-
tavla där vårdtagaren kan ta 
del av vem som arbetar just 
den dagen, även aktiviteter 
och speciella händelser, så-
som gudstjänst, midsommar, 
lucia och så vidare. Vi hittade 
bilder på pictogram.se som 
vi laddade hem och skrev ut, 
laminerade och klippte ut.

Vi har tagit kontakt med 
enhetschefen på Bergs Kort-
tidsboende, Ann-Christin 
Svensson, där arbetet utförs. 
Vi har informerat henne om 
vårt syfte med detta exa-
mensarbete. Vi hade ett gott 

samarbete med Ann-Christin 
och hon fixade fram en 
whiteboardtavla och såg till 
att den kom upp i ingången 
på avdelningen. I framtiden 
är det meningen att det ska 
vara bilder på personalen 
som jobbar just den dagen. 
Just nu är det i form av text. 

Den dagen vi presenterade 
vårt examensarbete för Ann-
Christin, Rosemary och 
Marianne, kom vi alla med 
olika synpunkter som kunde 
förbättra kommunikationen 
på whiteboardtavlan. Till 
exempel att ha med datum, 
färg på texten (ej röd/grön) 
och dela av förmiddag/efter-
middag.

Vi har även gjort en infor-
mationspärm där det finns 
färdiga utklippta bilder och 
det finns bilder på ett USB-
minne som man kan skriva ut 
vid behov. Vi har även gjort 
mallar och man kan vid be-
hov sätta ihop en social be-
rättelse som vårdtagaren kan 
använda sig av. Man kan 
även göra en individuell pek-
platta. 

I framtiden är det me-
ningen att personalen ska 
kunna utveckla detta arbete 
och prova sig fram. Tavlan är 
uppskattad både av vårdta-
gare och personalen på 
Bergs, som alla får en trygg-
het i att veta vem som jobbar 
eller om det händer något 
speciellt under dagen.

Sara Gerdén & Tina Dell

Tina Dell och Sara Gerdén till höger,  Ann-Christin Svensson och Rose-
mary Solvarm till vänster.

Traditionsenligt gav Dals-
lands körförbund en väl-
ljudande sommarkonsert, 
den här gången i Brålanda 
kyrka. Sångare från hela 
Dalsland bjöd på en stäm-
ningsfull och mäktig sång-
upplevelse både till musik 
och Acapella. 
Körförbundets mångårige 
ordförande Lennart Mag-

nusson, Mellerud, hälsade 
välkommen och berättade 
att första gången Dalslands 
körförbund, som bildades 
1931, uppträdde i Brålanda 
och Frändefors var 1934.

Kören dirigerades av Ma-
ria Andersson. Piano spela-
des av Elisabette Emanuels-
son och Barbro Magnusson. 
Flöjt av Almut Fock och 
cello Sanna Andersson.

Margareta Lundgren, Bol-
stad kyrkokör, berättade 
historik kring sångerna som 
framfördes. Exempelvis är 
den älskade ”I denna ljuva 
sommartid” från 1643. Den 
mest sjungna psalmen ”En 

vänlig grönskas rika dräkt” 
från 1889.

Med ett tiotal sånger/psal-
mer spred de äkta sångar-
glädje.

Komminister Anette Jar-
sved Carlson höll en andakt.

– Sångerna vi lyssnat på 
talar mycket om glädje. Livs-
glädje, att få ta emot förlå-
telse och hjälp. Gläd er i 
herren alltid, var något av 
vad Anette förmedlade.

En Vokalist & En Cellist, 
Anna K. Larson och Sanna 
Andersson, framförde, vack-
ert som alltid, ”Ögonljus” 
och ”Vackra Dal”.

Efter tack och blommor till 
de medverkande avslutade 

kören med ”Blott Herrens 
ord förbliver”.

Anna-Lisa Fröjd är några 
år äldre än körförbundet och 
brukar lyssna när de är i när-
heten.

– Väldigt bra, mycket 
stämningsfullt och underba-
ra sånger, säger Anna-Lisa.

Det är även det allmänna 
omdömet när den månghöv-
dade publiken lämnar kyr-
kan. 

Efter omorganisation inom 
Svenska kyrkan i Karlstad 
stift har Dalsland gått från tre 
till ett kontrakt och därmed 
blir Dalslands körförbund en 
kör i Dalslands kontrakt.  

 Marianne Karlsson

Den man i 30-årsåldern som anhölls förra veckan efter en 
lång rad oroligheter på Torpgatan i Mellerud häktades i ons-
dags, misstänkt för försök till mordbrand, misshandel och 
skadegörelse.

12/6: En yngling i 17-årsåldern visade tydliga tecken på att 
vara narkotikapåverkad i Mellerud. En visitation visade att 
han hade en mindre mängd narkotika i byxfickan. Han är 
misstänkt för narkotikainnehav och eget bruk.

Natten måndag/tisdag förra veckan. Man i 20-årsåldern 
misstänkt för olovlig körning i Åsensbruk.

Inbrott i garage i Håverud 16-17/6. Ägaren misstänkte vem 
som gjort det, kontaktade dem och fick tillbaka stöldgodset.

Söndag förmiddag Åsensbruk, narkotikabrott eget bruk 
kvinna i 20-årsåldern samt en man i 30-årsåldern.

16-17/6 skadegörelse, krossad ruta och sönderbruten sido-
spegel på bil i centrala Mellerud.

17/7 dagtid, inbrott i bostad Köpmanebro. Polisen söker 
vittnen och personer som gjort iakttagelser. Igår genomförde 
polisens tekniker brottsplatsundersökning. Monica Lindberg, 
kommissarie på mellerudspolisen, varnar allmänheten att 
detta kan vara starten på en inbrottsvåg i sommar.

– Hjälp varandra med att hålla koll på misstänkta besökare, 
säger hon.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
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Den blomstertid nu kommer
Psalmen ”Den blomster-
tid nu kommer” har den 
senaste veckan sjungits 
i de allra flesta skolor. 
Vid Åsebro skolas avslut-
ningskväll under tisdags-
kvällen var det inget un-
dantag och visst hoppas 
man att alla, både barn och 
vuxna, nu går den tiden till 
mötes.
Precis som  tidigare år höll 
Åsebro skola sin avslutning 
på Rudevi, där den lövade 
rotundan var fylld med som-
marklädda skolbarn- och 
ungdomar med nära och 
kära.

Avslutningskvällens värd-
par var Alva och Eddie i 
femman som presenterade 
programmet allteftersom. 
Dock bjöds det på några små 
överraskningar, bland annat 
blev rektor Lena Andersson 
intervjuad när det var dags 
för hennes tal och även lä-

Alla eleverna tillsammans visade sitt 60-årsjubileumsmedley.

Den avgående sjätteklassen vid Åsebro skola sjöng JLC:s ”Sommar sommar sol

Succé för Summerbrejk vid Ungdomshuset Stinsen

John Lundvik lät ungdomar komma upp på scenen för att dansa och sjunga med. Det var uppskattat!

Dansade med
Stockholmsbaserade företa-
get Unika Nöjen skötte sce-
nen, där bland annat John 
Lundvik, känd från bland 
annat årets melodifestival 
framträdde. Under sitt fram-
trädande bjöd han upp så 
många ungdomar som fick 
plats på scenen för att dansa 
och sjunga med. Efteråt 
skrev artisten själv på Face-
book att han var mycket 
tacksam för utbytet med alla 
ungdomarna. 

”Förra veckan satt vår 
kungafamilj på första rad i 
publiken under mitt TV 
framträdande på Skansen. 
Efter firandet, middag på 
slottet. En ära och en heder. 
Igår åkte jag fyrhjuling ut på 
en grusplan i Mellerud för att 
sjunga för ungdomar med 
olika nationalitet, språk, för-
utsättningar, drömmar och 
framtidsplaner. Detta! Att få 
möjligheten att inspirera vår 
nästa generation! Är för mig 
den största heder och ära en 
artist kan få. Se dom som ser 
dig!” skriver Lundvik. 

– Det var jättekul att få vara 
med uppe på scenen, säger 
Agnes Gustavsson som var 
med bland ungdomarna. Jens 
Olsson berättar att han och 

några kompisar även ”flos-
sade” och att de försökte få 
Lundvik att hänga med. 

Lokala artister
Framträdde på scenen gjorde 
även lokala musiker som rap-
paren Ervin Fejzulovic och 
Christopher ”DJ Krickel” 
Lindqvist.  

Vid fotbollsplanen fanns 
under evenemanget en upp-
blåsbar fotbollsplan, där man 
fick tävla två mot två iklädda 
så kallade bumperballs. 

Besökarna kunde även 
tävla i en femkamp, bestå-
ende av tävlingar om vem 
som kunde blåsa upp en bal-
long snabbast, träffa bäst av 
tre i fotboll på ett uppblåsbart 
bollplank, springa så långt 
som möjligt med ett bungy-
rep runt midjan, träffa bas-
ketkorgen flest gånger under 
en minut och tävlingen ”Vem 
är snabbast?” från Mästarnas 
Mästare. Efter både semifi-
nal och final vann Birger 
Arvidsson som firade att han 
slutat nionde klass. 

– En sämre start på som-
marlovet kunde man verkli-
gen ha haft, skrattade han 
nöjt.  

Karolina H. Wessman

rarna ställde upp med sång.
I övrigt följdes program-

met med sång av såväl för-
skoleklass som sexan. Intå-

get skedde till Idas 
sommarvisa och sedan följde 
låtar som Sommarlov, Som-
maren är kort, Midsommar-

I onsdags valde nästan 250 
ungdomar att fira in som-
marlovet med Ungdoms-
huset Stinsen, på den 
årliga avslutningsfesten 
Summerbrejk. 

Vid 18-snåret öppnade man 
för att släppa in förväntans-
fulla ungdomar till Rådaval-
len. I år höll sommaravslut-
ningsfesten, som tidigare 
arrangerats på pendelparke-

ringen vid Ungdomshuset 
Stinsen, istället hus bakom 
Idrottshuset. 

På grund av den pågående 
renoveringen av Ungdoms-
huset kunde man i år inte 

under våren arrangera nå-
gonting för kommunens sjät-
teklassare, som man gjort 
tidigare år. Därför bjöd man 
till årets evenemang även in 
de blivande sjuorna.

natt och Sommar, sommar 
sol. 

Avslutningsvis framfördes 
det dansmedley som elever-
na övat in med anledning av 
Åsebro skolas 60-årsjubi-
leum. Till sin hjälp med 
koreografin har de haft 
proffsdansaren Tobias Karls-
son som besökte skolan i 
april, då började stegen övas 
in.

De olika låtarna som elev-
erna dansade till speglar 
dessa 60 år och är omredige-
rade av Lena Andersson till-
sammans med Magnus Lilje-
qvist. Låtarnas nya texter tar 
upp vikten av allas lika värde 
och på detta sätt framfördes 
ett budskap genom dansen.

Ing-Marie Norrman

Jeanette ny
förbundsdirektör

Nuvarande kommunchefen i 
Åmål, Jeanette Lämmel, har ut-
setts till ny förbundsdirektör för 
Fyrbodals kommunalförbund. 
Foto: Jan Andersson.

Jeanette Lämmel har 
utsetts till ny förbundsdi-
rektör för Fyrbodals kom-
munalförbund.
Jeanette Lämmel arbetar se-
dan 2013 som kommunchef 
i Åmåls kommun, en av 
Fyrbodals 14 medlemskom-
muner. Hon har tidigare ar-
betat bland annat som perso-
nalchef inom kommun och 
näringsliv.

– Inför mitt nya uppdrag 
känner jag mig förväntans-
full. Min förhoppning och tro 
är att jag med min bakgrund 
– tillsammans med kommu-
nalförbundets medarbetare 
och nätverk – kan driva för-
bundets utveckling enligt 
politikens förväntningar om 
att vara en stark och fram-
gångsrik samarbetsorganisa-
tion för de 14 kommunerna. 
Tillsammans blir vi starka i 
gemensamma välfärds-, de-
mokrati- och samhällsut-
vecklingsfrågor, säger Jea-
nette Lämmel.

Arbetet med att utse en ny 
förbundsdirektör har pågått 
under våren efter att tidigare 
förbundsdirektören Anneli 
Snobl utsågs till ny lands-
tings- och regiondirektör i 
Värmland.

– Vi är mycket nöjda med 
att kunna presentera Jeanette 
Lämmel som ny förbundsdi-
rektör. I henne har vi funnit 
en mycket bra kombination 
mellan de kvalifikationer vi 
sökte, nämligen erfarenhet 
av kvalificerat ledarskap och 
god kunskap om den kom-

munala sektorn, säger Martin 
Carling, ordförande för Fyr-
bodals kommunalförbund.

Jeanette Lämmel tillträder 
sin tjänst den 1 oktober 2018.

– Inledningsvis blir det 
fokus på att fullfölja de orga-
nisatoriska förändringar vi 
gjort inom förbundet samt att 
utveckla dialogen med våra 
medlemskommuner, säger 
Martin Carling.

Fyrbodals kommunalför-
bund är ett av fyra regionala 
kommunalförbund i Västra 
Götalands län. Förbundet är 
en sammanhållande länk 
mellan de 14 medlemskom-
munerna och ett stöd i arbetet 
med den gemensamma visio-
nen om Det goda livet. Ge-
nom samverkan blir Fyrbo-
dalområdet starkare och kan 
möta framtiden på ett bättre 
sätt.
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Det ska vara billigt och en-
kelt att vara snäll mot miljön. 
Att smutsa ned miljön ska 
däremot kosta. På det sättet 
uppmuntrar vi privatperso-
ner och företag att ställa om 
från fossilt till förnybart, från 
miljöfarligt till miljövänligt, 
oavsett om det handlar om att 
välja en klimatvänlig bil eller 
att välja bort plastkassen i 
mataffären.

Centerpartiet har lanserat 
ett nytt förslag som ska fung-
era som en morot för att 
delta i den gröna omställning 
som behövs om vi ska stoppa 
klimatförändringarna. Vi vill 
att den som gör en klimatin-
vestering i sin lägenhet eller 
sitt hus ska få sänkt skatt. Vi 
kallar det för Grönt avdrag.

Det ska fungera precis som 
ROT-avdraget, vilket inne-
bär att man får en rabatt di-
rekt på räkningen. Det kan 
till exempel handla om att 
installera solceller på taket, 
lagra energi i batterier i käl-
laren eller sätta upp en ladd-
box till elbilen på uppfarten. 

Till skillnad från de bidrag 
som finns i dag slipper man 
ansöka, man slipper vänta på 
att ansökan ska behandlas 
och man slipper vänta på 
pengarna. Med Grönt avdrag 
blir klimatsmarta investe-

ringar lönsamma, enkla och 
förutsägbara.

Grönt avdrag är dessutom 
ännu mer kraftfullt än ROT-
avdraget. Dels vill vi att det 
ska vara dubbelt så stort, dels 
vill vi att det inte bara ska 
innefatta arbetskostnaden 
utan även materialet. Det 
innebär att man får ett avdrag 
på hela 60 procent för arbets-
kostnaden, samt på material-
kostnaden upp till 20 000. 
För investeringar i energilag-
ring beviljas avdrag för ma-
terialkostnader på upp till 
50 000 kronor.

Så här tänker vi fortsätta 
jobba, för att människor ska 
vilja vara delaktiga i den 
gröna omställningen. Cen-
terpartiet vill sänka skatten 
på det som gynnar klimatet, 
så det blir billigare att välja 
klimatsmart och hållbart. 

Vi vill se fler solceller på 
taken och fler laddboxar vid 
husen. Klimatsmarta pro-
dukter och gröna tekniska 
lösningar måste bli tillgäng-
liga för flera. De ska vara en 
naturlig del av vår vardag. 
Grönt avdrag är ett stort steg 
på vägen dit.

Fredrik Christensson (C)  
riksdagsledamot Fyrbodal

Morgan E Andersson, 
Centerpartiet i Mellerud

Grönt avdrag är smart

Det stämmer att det finns ett 
förbud mot att framföra vat-
tenskoter på Dalslands kanal. 
Däremot har detta förbud ett 
mycket svagt juridiskt stöd. 
Jag blev 2008 stoppad av 
sjöpolisen samt rapporterad 
för att ha framfört vattensko-
ter på kanalen. Det handlade 
inte om fortkörning/störande 
körning.  Jag erkände inte 
brott på plats vilket ledde till 
att ärendet hamnade hos 
tingsrätten. Där blev jag fri-
ad. 

Vattenskotrar är CE-märk-
ta och därmed godkända för 
försäljning och användning 
inom EU. Förbudet gällande 
Dalslands kanal befaras 
strida mot EU-lagstiftningen 
och EU:s krav på fri rörlighet 
för varor och tjänster.

Att en vattenskoter i sig 

själv skulle vara skadlig för 
djurliv och andra organismer 
finns det än så länge inga 
vetenskapliga belägg för. Jag 
var i slutet på 2000-talet i 
kontakt med flera olika in-
stanser, bla. Länsstyrelsen 
och Hav & vattenmyndighe-
ten för att få ta del av rap-
porter och liknande som 
styrker de påståenden som 
ligger till grund för förbudet, 
men några sådana finns inte. 

Ett beslut som alltså skall 
vara sakligt grundat har istäl-
let klubbats igenom med 
hjälp av personliga åsikter. 
Att tro är att gissa, att mäta 
är att veta.

Det är således hur en vat-
tenskoter används som kan 
skapa problem, inte att den 
används.

Vattenskoterförare

Förbud mot skoter

Efter valet 2014 stod Social-
demokraterna och Center-
partiet som en ny politisk 
konstellation med egen ma-
joritet. Tillsammans var vi 
beredda att axla det viktiga 
ansvaret att leda Melleruds 
kommun framåt.

Vi kan nu summera vår 
gemensamma mandatperi-
od:

 1. Kommunens ekonomi 
har förbättrats

2. Pengar har avsatts för 
framtida investeringar

3. Kommunens förvalt-
ning har förstärkts och mo-
derniserats

4. Omfattande investe-
ringar har genomförts som 
förbättrat den kommunala 
servicen.

Bland de förbättringar som 
Socialdemokraterna och 
Centerpartiet genomfört 
märks:

För äldre och personer med 
behov av stöd och service har 
resurserna stärkts för att ge 
trygghet och flexibilitet för 
dem, anhöriga samt perso-
nal.

Skolan, vuxenutbildning, 
bibliotek och fritidsverk-
samhet (Stinsen) har fått 
stora tillskott för att kunna 
öka måluppfyllelsen.

Nya bostäder har byggts av 

Mellbo samt av privata aktö-
rer. Tomtmark finns för ett 
fortsatt expansivt byggande. 
Snabb bygghandläggning 
från kommunen för Sundse-
rudsprojektet i Åsensbruk.

Ängenäs särskilda boende 
närmar sig byggstart. Pro-
cessen är komplicerad med 
flera intressenter inblandade. 
Personalen har givits möjlig-
het till delaktighet för bästa 
resultat. Majoriteten är över-
tygad om att det kommer att 
bli ett bra boende, anpassat 
för demens och i en beri-
kande miljö.

Trygghet och säkerhet för 
invånarna genom kamp för 
en öppen polisstation samti-
digt som kommunens egen 
säkerhetsorganisation mo-
derniserats.

Friskvård, idrott och hälsa 
är betydelsefullt både på kort 
och lång sikt för alla i kom-
munen. Satsningen att reno-
vera Rådahallen och bygga 
en ny bollhall ger nya möj-
ligheter för fler i kommunen.

Idrottsrörelsen och fören-
ingslivet har stärkts genom 
bland annat höjda aktivitets-
bidrag och riktade ekono-
miska stöd samtidigt som de 
på ett markant sätt tillsam-
mans med kyrkan och enga-
gerade medborgare bidragit 

till en integration i vårt sam-
hälle, en win-win-situation. 
Vi har nu ett av rikets mest 
omfattande föreningsliv per 
invånare.

Kultur och meningsfull 
fritid har fått ett utökat stöd 
bland annat till Dalslands 
konstmuseum, bygdegårdar 
samt en renovering av biblio-
teket.

Tillgänglig kommun ge-
nom en omfattande systema-
tisk tillgänglighetsanpass-
ning av alla kommunens 
verksamheter tillsammans 
med Funktionshinderrådet.

Miljöarbetet har kommit 
långt och förbättras ständigt. 
Dalslands Miljö- och Energi-
kontor finns numera vid sta-
tionen. Arbetet med ett om-
fattande naturvårdsprogram 
såsom upprustade vand-
ringsleder, laddstolpar, revi-
dering av avfallsplan, bio-
gasanläggning eller fler 
tågförbindelser/tågstopp på-
går eller finns i åtgärdsplan.

Näringsliv, Handel och 
Besöksnäring har ytterligare 
stärkts. Omfattande planar-
bete pågår för att stärka kom-
munens förmåga att möta 
företags önskemål vid eta-
blering och expansion. Eta-
bleringarna har ökat som i 
Sapphult och nu är det bygg-

start för COOP på Västerrå-
da.

Kommunens egen verk-
samhet har utvecklats, finns 
nu i egna lokaler med en or-
ganisation i tiden. En ut-
byggd personalfunktion kan 
nu ge stöd till chefer och le-
dare i arbetet med rekryte-
ring, utbildning och bättre 
arbetsmiljö.

Servicen till medborgarna 
har fått en ny ledningsorga-
nisation och arbetet med re-
noveringar och underhåll har 
prioriterats som Tingshuset 
och Stinsen. Planarbete för 
åtgärder för vatten och av-
lopp, lekplatser, belysning 
med mera har påbörjats.

Vi har en fantastisk perso-
nal! Utmaningarna och på-
frestningarna på vår personal 
har varit stora när kommunen 
vuxit under kort tid. Nytän-
kande och kreativitet har 
verkligen visat sig från per-
sonal och tjänstemän och vi 
är mycket glada över alla 
goda resultat i alla kommu-
nens verksamheter.

Marianne Sand Wallin,  
ordförande  

Socialdemokraterna 

Karin Nodin, ordförande  
Centerpartiet

Politik gör skillnad i Melleruds kommun

Frågan om ensamkommande 
väckor känslor. När Center-
partiet meddelade att vi rös-
tar ja till att fler ska få en 
chans att stanna reagerade 
många. En del med glädje, 
andra med ilska.

Låt oss förklara varför vi 
är stolta över vårt beslut.  
I grunden handlar det om 
tusentals unga människor 
som sökt sig till Sverige för 
att skapa sig ett bättre liv. När 
de kom hit var lagstiftningen 
betydligt mer generös.

Faktum är att de flesta 
skulle fått stanna om deras 
ansökningar hade behandlats 
enligt de regler som gällde 
när de kom till Sverige. Det 
låter ju rimligt, att de regler 
som gäller när man kommer 
– som förmodligen ligger till 
grund för beslutet att resa till 

Sverige – också ska gälla när 
ärendet behandlas.

Men så blev det inte. På 
grund av Migrationsverkets 
långa handläggningstider 
hann regelverket ändras. 
Från att prata om att Sverige 
inte bygger murar tvärvände 
Löfven och deklarerade att 
Sveriges flyktingpolitik ska 
ligga på EU:s miniminivå.

Där stod tusentals unga 
människor, som sökt asyl i 
tron att bli bedömda efter 
gällande regelverk. De fast-
nade i systemet, i ovissheten 
som handläggningstiderna 
innebär. Och när de nya reg-
lerna röstades igenom 2016 
befann de sig plötsligt i ett 
helt annat land än det de flytt 
till, med betydligt striktare 
regler. Dessutom har de fyllt 
18 under processen, vilket 

också gör att de bedöms hår-
dare.

Under dessa år har de för-
stås hunnit rota sig. De går i 
skolan, har en bostad, fått 
nya vänner. De har ett liv här 
i Sverige. Ett liv som riske-
rade att ryckas upp för att 
Migrationsverket har långa 
handläggningstider och för 
att regeringen vände i flyk-
tingpolitiken.

Är det rättvist? Vi tycker 
inte det. Därför vill vi ge dem 
en ny chans. Vår slutsats är 
att de humanitära och med-
mänskliga konsekvenserna 
skulle bli för stora om lagen 
stoppades.

Nu får de ensamkomman-
de en chans att stanna om de 
studerar. En vanlig missupp-
fattning är att de som uppen-
bart ljugit om sin ålder också 

får stanna. Så är det förstås 
inte. I själva verket är kraven 
tydliga, där en vandelspröv-
ning görs av alla som ansö-
ker.

En annan missuppfattning 
är att ensamkommande får 
stanna utan krav. Det stäm-
mer inte heller. Tvärtom, ef-
ter utbildningen har de sex 
månader på sig att få jobb. 
Utan anställning blir det 
svårt att få uppehållstillstånd. 
Det handlar alltså om männ-
iskor som försörjer sig själva, 
bidrar till vår välfärd.

Därför är vi stolta över 
Centerpartiets ställningsta-
gande. Sverige behöver fler 
som jobbar och betalar skatt.

Centerpartiet  
Melleruds kommun

Varför ska 9 000 unga få stanna?

Kollektivtrafiken Sverige – Norge måste utvärderas
En förstudie med inrikt-
ning på gränsöverskridan-
de kollektivtrafik ser nu 
dagens ljus. Under ledning 
av Svinesundskommittén 
kommer kollektivtrafiken 
i vår region att undersökas 
och utvärderas.
År 2014 motsvarade arbets-
pendlingen mellan Sverige 
och Norge cirka 30 000 hel-
tidsanställda personer och 
ytterligare 900 pendlade från 

Norge till Sverige. En av fyra 
svenska heltidsanställda ar-
betspendlare till Norge kom 
från Västra Götaland. Ar-
betspendling från Sverige till 
Norge är det största pend-
lingsflödet mellan nordiska 
länder och det fortsätter att 
öka. Dessutom är en av fyra 
norrmän som arbetar i Sve-
rige anställda i Strömstad 
kommun.

Mari Nuga, projektledare 

på Svinesundskommittén 
förklarar: 

– Officiell statistik är för-
åldrad och rörelse över grän-
sen omfattar inte bara arbets-
pendlare – fritid och turism 
är en viktig del i vårt vardags-
liv. Förstudien letar efter nya 
data och metoder att förstå 
och analysera gränsöverskri-
dande rörelser.

För att förstå problemen 
och möjligheterna till gräns-

överskridande trafik krävs en 
solid kundundersökning för 
att veta var insatserna bör 
fokuseras. I detta samman-
hang söker Svinesundkom-
mittén medverkande i hela 
Bohuslän, Dalsland och 
Östfold som kan svara på en 
undersökning om sina resva-
nor över gränsen och utma-
ningarna i samband med 
dessa. Undersökningen finns 
här och är öppen för delta-

gande under hela juni månad.
Linda Engsmyr, ordföran-

de för Svinesundskommittén 
och politiker i Sarpsborg 
kommun, säger: 

– För att främja den regio-
nala utvecklingen och för att 
öka gränsbornas möjligheter 
till arbete och fritid är det 
mycket viktigt med en fung-
erande gränsöverskridande 
trafik. Dessutom är kollek-
tivtrafiken en förutsättning 

för turism och en förbättrad 
kollektivtrafik bidrar till en 
minskad miljöbelastning.

– Den övergripande mål-
bilden är att finna möjlighe-
ter att åka mer kollektivt 
bland dagpendlare, ungdo-
mar, turister och fritidsrese-
närare. Att stödja möjligheter 
till att alla kan umgås mer 
och lättare över gränsen, sä-
ger Mari Nuga.

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Ridklubbens ordförande Stefan Åbom med Charmas, en av ridskolans egna hästar.

Onsdag 27 juni håller Mel-
leruds ridklubb extrain-
satt möte för allmänheten 
i sina lokaler i Rearsbyn 
med anledning av att 
styrelsemedlemmarna är 
trötta och vill kliva av. En 
ny styrelse, fler ridande 
elever och en plan för en 
fungerande verksamhet 
behövs, annars kommer 
ridklubben att avvecklas.
Under cirka ett år har klub-
ben anordnat prova-på-rid-
ning med målet att öka anta-
let ridande elever. Men det 
har inte haft den effekt man 
hoppats på.

– Verksamheten går inte 
ihop ekonomiskt. Det har 
legat på runt 60 ridande 
elever de senaste åren och det 
räcker inte. För att klubben 
ska må riktigt bra behövs upp 
emot 100 ridande. Vi hade 80 
ridande som ett delmål, men 
vi når inte dit, säger Stefan 
Åbom, ordförande sedan 2,5 
år.

För få ridande elever leder 
till ekonomiska problem. 
Det finns hela tiden rullande 
kostnader för personal, strö, 
foder med mera.

Ett långsiktigt bekymmer 
är att man inte längre har 
någon tävlingsverksamhet 
på klubben, vilket genererar 
intäkter. Hästbeståndet be-
höver dessutom förnyas över 
tid, en del av ridskolehäs-
tarna börjar bli till åren.

Behövs ny styrelse
– Det är för många faktorer 
för att vi ska orka vända tren-
den. Styrelsen har jobbat 
stenhårt och gått in under 

Ordförande: Stefan Åbom
Häst- och personalansvarig:
Helena Sundström
Kassör: Maritha Johansson 
Ledamöter: Carina Nilsson, 
Carina Fjällman, Kerstin Fjällman, 
Ida Wall, Anna Rydberg, Marie 
Lundahl.

STYRELSEN

Melleruds kommun har 
sedan många år tillbaka 
kunnat erbjuda odlings-
lotter att arrendera. På 
senare tid har intresset för 
dessa ökat markant.
Det är Samhällsbyggnads-
förvaltningen som ansvarar 
för odlingslotterna i Melle-
ruds kommun. Intresset för 
att hyra har gått lite fram och 
tillbaka under åren, men man 
har den sista tiden märkt av 
en större efterfrågan än tidi-
gare, varför en rad förbätt-
ringar gjorts vid området vid 
Ängenäs. 

Marken har plöjts upp, 
gödslats, harvats och frästs. 
Dessutom har man iordning-
ställt bevattningsmöjlighet 
på ett bättre sätt. De olika 
odlingslotterna är ordentligt 
markerade och det har totalt 
sett blivit en bättre struktur 
på det hela.

– Inom kommunens inte-
grationsprojekt har man 
också kört en enklare kurs i 
odling, vilket gjort att flera 
av våra nysvenskar blivit 
intresserade av odlingslot-
terna. Andra  som är intres-
serade är de som inflyttade 
från andra orter där de haft 

Stort intresse för odlingslotter

Fares Alhabab, Mohamad Mourad, Mohammad Alolahab, Omar Khulal, Mohamed Anees Alkhalili och Moham-
mad Snobar ser framemot att börja bruka sina odlingslotter och  gör tummen upp. 

tillgång till odlings- alterna-
tivt kolonilott och även några 
som sålt sin fastighet, men 
ändå vill bibehålla odlandet,  
berättar Patrik Tellander, för-
råds- och renhållningschef i 
Melleruds kommun. 

Informationsträff 
hos AME
I förra veckan hölls även en 
informationsträff hos Ar-

betsmarknadsenheten för de 
nysvenskar som anmält in-
tresse för en odlingslott.

Monica Andersson, Timit 
Ghede och Örjan Johansson 
höll i trådarna. Här informe-
rade man om vad som gäller 
kring kön till odlingslotterna, 
själva arrendeförfarandet, 
hur odlingslotten ska skötas 
och vad som är tillåtet eller 
ej. Informationen fanns att 

tillgå på både svenska och 
arabiska. 

För närvarande finns 22 
odlingslotter vid Ängenäs, 
varav ett femtontal nu är ut-
arrenderade. 

Ing-Marie Norrman

helger för att ta stalltjänst, 
men det fungerar inte längre. 
Det behövs en ny styrelse 
med hästentusiaster som 
brinner för den här verksam-
heten och har bra kontakter,. 
Detta är jättetråkigt, men 
oundvikligt, förklarar Ste-
fan.

Han understryker dock att 
styrelsen tar sitt ansvar. De 
kliver inte av direkt, utan 
hoppas att en ny styrelse 
kommer att över.

– Annars avvecklas styrel-
sen på ett kontrollerat sätt 
och som vi ser det hamnar 
ridklubben i vila utan någon 
form av aktivitet. Jag hoppas 
det kommer många på mötet 
för att få informationen om 
varför situationen ser ut som 
den gör och tar ställning till 
vårt förslag, säger Stefan.

Klubba igenom
Efter mötet den 27 juni 
måste det gå minst en månad 
innan man kan ha ett extra 
årsmöte. Då först kan man 
klubba igenom beslutet om 
en eventuell avveckling av 
verksamheten.

– Gunnel och Kjell Frölin, 
som äger anläggningen, har 
varit mycket tillmötesgående 
mot oss då vi hyr av dem. 
Melleruds kommun har varit 
väldigt generös och vi måste 
visa att vi tar ansvar för eko-
nomin, innan det går för 
långt, framhåller Stefan.

I stallet finns plats för 13 
hästar, en stallplats står tom 
i dagsläget. Ridklubben äger 
nio hästar. Fyra hästar är 
privatägda, varav två an-
vänds av ridklubben. Alltså 
ingår elva hästar i verksam-

heten. Eirin Nyqvist arbetar 
som ridlärare idag.

Avvecklas klubben säljs 
troligtvis hästarna.

– Men vi får se hur vi ska 
hantera den frågan. Det vore 
bra att få allt klart innan höst-
terminen börjar, säger Ste-
fan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Förenklar 
anställning

Många företag som i dag 
är stora arbetsgivare 
och  motorer i samhälls-
ekonomin har en gång 
varit små. Det är ett stort 
steg att anställa sin första 
person och kostnaden gör 
att många tvekar. Reger-
ingen  har därför infört 
Växa-stöd för enskilda 
näringsidkare  som vill 
anställa sin första medar-
betare.
Sedan 1 januari i år gäller 
stödet även vissa aktiebolag 
och handelsbolag. Cirka 40 
000 företag beräknas ha in-
tresse av stödet.

Vad är nytt? Det så kallade 
Växa-stödet infördes den 1 
januari 2017 för enskilda 
näringsidkare. Genom att 
sänka arbetsgivaravgifter 
och allmän löneavgift för den 
första medarbetaren skulle 
det bli enklare för företagare 
att anställa.

Nu har regeringen utökat 
stödet till att även omfatta 
handelsbolag med högst två 
ägare samt aktiebolag utan 
anställda, alternativt med en 
anställd som också är delä-
gare eller närstående till 
delägare. De nya reglerna 
gäller sedan 1 januari 2018, 
men även anställningar som 
påbörjades mellan 1 april och 
31 december 2017 har rätt till 
stödet.

Vad innebär detta för före-
tagaren? 

Arbetsgivaravgifter och 
allmän löneavgift sänks från 
31,42 procent till 10,21 pro-
cent för den första anställda 
medarbetaren. Därmed är det 
endast ålderspensionsavgif-
ten som ska betalas.

Stödet innebär att en före-
tagare som betalar en må-
nadslön på 25 000 kronor 
eller mer till den anställde 
minskar lönekostnaden med 
5 303 kronor i månaden. 
Totalt minskas lönekostna-
den för det året med ca 63 600 
kronor.

Är månadslönen 15 000 
kronor minskar lönekostna-
den med 3 182 kronor i må-
naden. Totalt minskas löne-
kostnaden med cirka 38 200 
kronor det året. Anställning-
en ska omfatta minst tre 
månader och en arbetstid på 
minst 20 timmar per vecka. 
Stödet gäller under högst tolv 
månader och kommer att 
gälla mellan 2018–2021.

Uppskattningsvis är i dag 
cirka 40 000 företagare en 
potentiell målgrupp för stö-
det. Av dem förväntas en del 
vara nya enmansföretag som 
startar och som kommer att 
anställa under åren 2018–
2021 då Växa-stödet är i 
kraft.

Dagens besöksmål
Som vanligt publicerar Mel-
leruds kommun under som-
maren ”Dagens besöksmål” 
på både kommunens webb-
plats och kommunens Face-
booksida. Det första inlägget 
lades ut måndag 18 juni och 
det sista 12 augusti. Totalt 
lämnar man på detta sätt 56 
tips på platser att besöka i 
Melleruds kommun, ofta på 

den dag där det händer något 
speciellt på platsen. Utbudet 
är brett, badstränder, kyrkor, 
historiska platser, muséer 
och så vidare. Förhoppning-
en är att bidra till att öka 
kunskaperna om allt som 
finns att se i vår kommun, 
både bland besökare och 
bland oss som redan bor här.

Amerikaner som 
köper ny Volvo

Amerikaner körande Volvo-
bilar med röda registrerings-
skyltar dök upp med några 
dagars mellanrum på Uppe-
rud 9:9. När Kerstin Söder-
lund, som driver verksamhe-
ten, pratade med några förare 
gavs en förklaring.

Den som köper en ny Volvo 
och är amerikan erbjuds en 

resa till Sverige för att hämta 
sin bil. Visning av Volvofa-
briken ingår liksom fritt 
bränsle för att turista i Sve-
rige. En guidebok delas ut till 
de nyblivna bilägarna och 
Upperud 9:9 finns med som 
ett av besöksmålen i den.

Rättelse om brand
I artikeln om branden i en 
ladugård förra veckan blev 
det ett fel. Det var ingen la-
dugård som brann ner vid 
Stampens kraftstation syd-

väst om Dals Rostock, utan 
ett före detta sågverk på cirka 
200 kvadratmeter med verk-
stads- och förrådslokal.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal
till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Bilverkstad Buss

Elinstallation Fönster

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

Allt inom golv 
och mattor

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVSSolskydd

SkadedjursbekämpningLedig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Maggan Lindholm 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Ledig plats
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SPORT

80 barn tränade fotboll på Brunnsvallen
FOTBOLL 
I lördags arrangerade 
Kroppefjälls IF fotboll 
för alla i Landslagets fot-
bollsskolas regi. Cirka 80 
barn fanns på Brunnsval-
len och tränade för KIF:s 
nuvarande och före detta 
lagspelare.
Solen sken över Brunnsval-
len och uppdelade i olika 
åldersgrupper på olika spel-

planer tränade barnen på att 
hantera en fotboll rätt. 

Pojkar och flickor i blågula 
dräkter tränade tillsammans, 
peppade varandra och käm-
pade om bollen, kanske lite 
extra inspirerade såhär i VM-
tider. Alla verkade trivas och 
ha roligt och på bänkarna 
kring planen satt föräldrar 
och tittade på. De som stod 
för träningarna denna dag var 
Annelie Sundholm och Mo-

Ebba Flodin, elva år är en baddare på att dribbla och vann duellen mot 
tränaren, Moin El Ani. I bakgrunden tränaren Stefan Karlsson.

80 barn samlades på Brunnsvallen i Dals Rostock i lördags och hade kul 
med fotboll. Här några spelare ur den yngsta gruppen.

Vid klubbhuset serverade ledarna för ungdomslagen, Henrik Flodin och 
Magnus Sundholm, varm korv med bröd till hungriga spelare. 

Mellerudslag på topplistan i kval till Dalsland Tourfinalen

Forsbackas Göran Torkildsson och Rolf Weibull vann Dalsland Tourkvalet 
på sin hemmabana.

GOLF 
Stark hemmadominans 
och höga poäng! På Fors-
backa GK spelades årets 
andra kvalspel i Dalsland 
Tour under lördagen. Lag 
Göran Torkildsson/Rolf 
Weibull vann på höga 49 

poäng. Fem lag från Mel-
leruds GK fanns också på 
topplistan.
Med 42 poäng eller mera tog 
sig i lördags 17 lag vidare till 
årets final i Dalsland Tour. 
Bland de 20 lagen i topp hade 
tre kvalificerat sig sedan tidi-

gare. Finalen avgörs i sep-
tember på Dagsholm GK i 
Färgelanda. Innan dess åter-
står ytterligare en kvalchans, 
nämligen i Mellerud den 11 
augusti.

I lördagens sidotävlingar 
vann Stefan Gunnarsson her-

rarnas ”närmast hål” och 
Kerstin Jansson damernas. 
Längsta drive slog Sven-Åke 
Runelid respektive Ulrika 
Abrahamsson. Samtliga re-
presenterar Forsbacka GK.

Foto: Christer Stolpen och 
Örjan Andersson.

Med högt handicap spelade Lena och Dennis Lindblom, Melleruds GK 
ihop 43 poäng och knep den sista finalplatsen.

Forsbackas Kenneth Johansson och Jörgen Odén spelade stabilt och var 
med 42 poäng bara en poäng ifrån att ta en finalplats.

Lyckosam kvartett som kan se fram emot finalspel i september. Fr. v 
Anders Bring och Per-Olof Bengtsson, Forsbacka GK och Bo Åkesson/
John Jonsson, Melleruds GK.

Annika och Uno Adolfsson, Melleruds GK får kvala på nytt i augusti på 
sin hemmabana.

BÄSTA RESULTATEN PÅ FORSBACKA
(När ej annat anges är klubbtillhörigheten Forsbacka GK).

1. Göran Torkildsson/Rolf Weibull (spelhcp 38) 49 poäng
2. Adam Spjuth/Daniel Viktorsson (18) 47
3. Kerstin Jansson/Hans Åström (36) 47 SHCP
4. Majvor Johansson/Bror Johansson, Melleruds GK (56) 47 SHCP
5. Peter Svensson/Pontus Johannesson (64) 47 SHCP
6. Bo Åkesson/John Jonsson, Melleruds GK (51) 46
7. Helene Andersson/Emma Englund (26) 45
8. Anders Bring/Per-Olof Bengtsson (32) 45 SHCP
9. Lars Lindh/Carina Bertilsson (40) 44
10. Marcus Nilsson/Anders Fagerström (30) 43
11. Stellan Nyqvist/Birgitta Nyqvist (34) 43 SHCP
12. Lars Carlsson, Onsjö GK/Gunnar Granath, Melleruds GK (38) 43 SHCP
13. Dennis Lindblom/Lena Lindblom, Melleruds GK (60) 43 SHCP
14. Jörgen Odén/Kenneth Johansson (9) 42
15. Sterner Lindblad, Melleruds GK/Sverre Lindblad, Onsjö GK (29) 42 SHCP
16. Christer Antonsson, Dagsholm GK/Per-Åke Johanson, Lysekil Holma GK (32) 42 SHCP
17. Ulrika Abrahamsson/Britt Gustafsson (35) 42 SHCP
8. Urban Blom/Jan-Olof Svensson (36) 42 SHCP
19. Jan-Åke Östberg/Agneta Lindström, Dagsholm GK (39) 42 SHCP
20. Rune Aronsson/Curtåke Sandberg (53) 42 SHCP.

hamed Alfa, Moin El Ani och 
Stefan Karlsson, David 
Karlsson och Isabelle Pet-
tersson, Sara Augustsson och 
Josefine Karlsson, som alla 
har spelat eller fortfarande 
spelar i KIF.

– KIF värnar om det famil-
jära och vi upplever ett upp-
sving för barnfotbollen, sä-
ger Maria Pettersson, 
ledamot i KIF:s styrelse. Hon 
berättar att barn från fyra år 
och upp till elva år tränar 
varje onsdag på Brunnsval-
len, många föräldrar passar 
på att under tiden promenera 
eller springa uppe vid OK-
stugan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se Barnfotbollen upplever ett uppsving. Både flickor och pojkar tränar flitigt och intresset för fotbollsskolan 
var stort.
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Huvudsponsor:

Tisdag 26/6 kl. 19.00  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - Brålanda IF lag 2

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - IFK FALKÖPING

Onsdag 20/6 KL. 19.30

Mark & Maskin, Melleruds Bostäder, Melleruds Nyheter

FOTBOLL 
I lördags på Bäckevallen 
tog Bäckefors IF en viktig 
seger mot Ellenö IK.
Tre poäng innebär att laget 
nu hakar på i den jämna topp-
striden, där bara sex poäng 
skiljer åttonde placerade BIF  
från serieledande Håfre-
ström.

Men det var Ellenö som 
inledde målskyttet. I den 
20:e minuten satte Wiro 
Bergman 0-1 för gästerna. 
En stund före paus kom dock 
kvitteringen för hemmala-
get. Spelskickliga Douglas 
Max Silva satte 1-1 och in-
ledde vändningen. 

Det dröjde dock till den 

Viktiga poäng 
för Bäckefors

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – Ellenö IK

3-1 (1-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
20’ 0-1 Wiro Bergman
38’ 1-1 Douglas Max Silva
77’ 2-1 Martin Jonasson
90’ 3-1 Johan Jensen

77:e minuten innan vänd-
ningen var fullbordad. Då 
satte Martin Jonasson seger-
målet 2-1. Johan Jensen 
snyggade sedan till siffrorna 
för Bäckefors när han gjorde 
3-1 på stopptid.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.seMellerud vände negativ trend 
FOTBOLL 
Melleruds IF hade hamnat 
i en negativ spiral med 
två raka förluster och 
tio insläppta mål i dessa 
förlustmatcher. Men på 
bortaplan mot Tidaholms 
GoIF såg man till att det 
blev en kortvarig svacka.
Efter två förluster och tappad 
serieledning var segern borta 
mot Tidaholms GoIF på Ul-
vesborg livsviktig. 

Laget visade stor karaktär 
då man utöver formsvackan 
saknade en handfull potenti-
ella startspelare, bland annat 
Gustav Larsson som skadade 
sig i senaste matchen och 
Simon Svensson som befann 
sig på BB. Men manskapet 
som kom till spel gjorde en 
stark insats.

– Vi går till match något 
stukade efter de senaste 
matcherna och det är klart att 

Marcus Rydberg såg var en av männen bakom tre poäng. Han gjorde 2-0 
målet som också blev det matchvinnande målet borta mot Tidaholms 
GoIF. Foto: Tobias Coster.

SLUTRESULTAT
Tidaholms GoIF – 

Melleruds IF
1-2 (1-2)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
7’ 0-1 Joel Lundgren
28’ 0-2 Marcus Rydberg
45’ 1-2 Självmål

det var viktigt att studsa till-
baka och vinna denna match-
en. Det har varit det vi pratat 
om från samlingen, bussre-
san och förberedelserna där 
nere, att det viktiga var att 
vinna. Vi går till spel lite an-
norlunda än vad vi spelat på 
hela denna och förra sä-
songen. Vi ställde upp med 
en ett traditionellt 4-4-2 ef-
tersom vi ville undvika om-
ställningar, som vi varit sår-
bara på de senaste matcherna. 
Det innebar att vi spelade ett 
annat spel och framförallt 
betydligt längre med hela 
laget och vi var noga med de 
ytorna där vi varit sårbara. 
Det gjorde killarna jättebra, 
de jobbade och slet, så det var 
väldigt skönt att vinna, säger 
Henrik Olsson, tränare.

”Fina anfall”
Matchens första mål kom 
redan efter sju minuter när 
Mellerud bjöd upp till ett av 
många fina anfall. Joel Lund-
gren var sist på bollen, med 
sitt andra mål för säsongen, 
framspelad av Albin Broberg 
för 1-0. Broberg såg sedan 
till att även spela fram Mar-
kus Rydberg tjugo minuter 
senare, som med en fin träff 
sköt in 2-0.

Precis före paus drabbar 

Eriksson nickade 
hem tre poäng

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK 

– Åsebro IF
1-3 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
20’ 0-1 Peter Eriksson
47’ 0-2 Alassane Ouarma
56’ 1-2 Maazim Abdullahi Osman
75’ 1-3 Peter Eriksson

FOTBOLL 
Peter Eriksson såg till att 
med skallen ta hem tre 
poäng till Rudevi när man 
på Fengershof besegrade 
Fengersfors IK med 3-1 på 
fredagskvällen.
Före detta huvudtränaren 
Peter Eriksson såg till att 
säkra en topp-plats för Åse-
bro inför det stundande som-
maruppehållet. I en jämn ta-
bell har Åsebro häng på 
toppduon Håfreström och 
Brålanda efter två raka seg-
rar. Anfallsspelet som i bör-
jan på säsongen vacklade, 
har nu kommit igång och för 
andra matchen i rad gör laget 
tre mål.

– I första spelar vi bra, men 
i andra sjönk det lite. Ska 
man vara med där uppe 
måste vi ta tre poäng, annars 
halkar man snart efter, sade 
Åsebros tränare Per Arons-
son.

Fengersfors är jumbo med 
bara en inspelad poäng, men 
trots det förväntade sig 
Aronsson en tuff match.

– Det var en match man 
bara ska vinna, men alla 
matcher är svåra. Man får 
spela matchen och se efter 90 
minuter vad det blev, men vi 
hade ganska bra koll på det. 
Vi både skapade mycket 
chanser och missade mycket. 
Allt de hade i chanser var 
målet de gjorde, men det var 
ett snyggt mål där han place-
rar in den i bortre, sade 
Aronsson.

Nu väntar Bäckefors innan 
uppehållet för Åsebro.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Gjorde slarvsylta av Färgelanda
SLUTRESULTAT

Håfreströms IF 
– Färgelanda IF
10-0 (5-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
5’ 1-0 Burim Avdijaj
8’ 2-0 Martin Salén
21’ 3-0 Martin Salén
29’ 4-0 Florijan Fejzulovic
38’ 5-0 Florijan Fejzulovic
46’ 6-0 Martin Salén
59’ 7-0 Florijan Fejzulovic
74’ 8-0 Martin Salén
83’ 9-0 Martin Salén
85’10-0 Nour Eddin Bahro

FOTBOLL 
Håfreströms IF tog emot 
Färgelanda IF på Håvå-
sen i torsdags kväll i vad 
som till en början skulle 
bli ett tufft toppmöte. 
90 minuter senare hade 
Martin Salén med lagkam-
rater bokstavligen slaktat 
motståndarna, man vann 
matchen med hela 10-0.
Martin Salén (fd. Kopp) 
gjorde fem mål i segermat-
chen mot Färgelanda, som 
tar Håfreström upp i topp 
igen och sätter press på Brå-
landa.

Färgelanda stod på samma 
poäng som Håfreström inför 
matchen och lagen laddade 

för ett spännande toppmöte. 
Håfreström visar också att 
man är i toppen för att stanna, 
trots uddamålsförlusten se-
nast mot Åsebro IF.

Tidig ledning
Efter åtta minuter hade hem-
malaget gjort två mål, Burim 
Avdijaj spräckte nollan efter 
fem, Martin Salén utökade 
till 2-0 med sitt första mål, av 
fem.

– Vi kom upp i standard 
och gör en fruktansvärt bra 
match. Sedan tappar de hu-
vudet i paus då vi leder med 
5-0, sade assisterande träna-
ren Glenn Öder, som fick se 
Martin Salén göra fem mål.

– Martin har en sån power, 
ruskigt roligt att se. Han är 
inte bara målskytt, utan 
framspelare också, berättar 
Öder.

I andra halvlek matade 
hemmalaget på och gjorde 
ytterligare fem mål och en-
ligt tränaren hade han på 
känn redan innan matchen att 
den skulle bli något extra.

– Det kändes innan att vi 
var positiva och det är något 
vi jobbar på, det kändes rik-
tigt bra. Ett tidigt lednings-
mål gjorde att vi kom igång. 
Men vi brände massor med 
chanser, säkert fyra frilägen, 
berättade Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Uttagna till utvecklingsläger
FOTBOLL 
I Dalslands FF:s F03-trupp 
som ska på utvecklingslä-
ger (tidigare elitläger) i 
Halmstad finns fyra tjejer 
från Åsebro/Brålanda. 
Distriktskapten Jörgen Ny-
qvist har tagit ut 14 utespe-
lare till lägret som inleds nu 
på söndag.

I 16-mannatruppen saknas 
dock två målvakter.

– Vi saknar målvakter i 
truppen som måste lånas in 
från andra distrikt, förmodli-
gen en från Bohuslän och en 
från Värmland, berättar kap-
ten Nyqvist.

De fyra tjejerna från Åse-
bro/Brålanda som är uttagna 
är Sofie Borg, Iselin Skan-
sen, Tilda Nordquist och 
Rebecka Pettersson.

Redan på måndag kommer 
tjejerna att spela sin första 
match, då mot Bohuslän. 
Därefter följer träningar och 
teori innan onsdagen bjuder 
på ny match, mot Gotland. 
Sammanlagt fyra tränings-
pass kommer att genomföras, 
utöver detta också teoripass.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

De fyra uttagna tjejerna i DFFs trupp från Åsebro/Brålanda, från vänster: 
Rebecka Pettersson, Tilda Nordquist, Sofie Borg och Iselin Skansen. 
Foto: Privat

dock oturen gästerna. Mål-
vakten Fredric Johansson 
blir ställd när en boll skarvas 
på egen försvarare till redu-
cering för Tidaholm.

– Båda målen är fina. Spel-
mässigt är vi bra även om vi 
är låga i vårt försvarsspel. Vi 
har några fina anfall och 
kombinationer och båda må-
len är frukten av jättefina 
anfall, säger Olsson.

Kvalplats
I andra halvleken fortsatte 
man spela ett lågt spel och 
samtidigt pressade hemma-
laget på för en kvittering. 
Men Mellerud stod pall för 
trycket och kunde inkassera 
en viktig trepoängare som 
gör att laget innehar kvalplat-
sen, två poäng bakom IFK 
Tidaholm. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tillsammans!

Peter
Ljungdahl

utmaningar!

Christina
Andersson

Mellerud

Mellerud

Kryssa

Kryssa

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

olesensbygg@gmail.com

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

070-461 42 78

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

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:-

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:                                                

3 ST SOLFÅNGARMODULER  
1,175 kWh/st med tbh 9.500:-. 
Tel 076-103 82 23.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Hållbart!

Annalena
Levin

mötesplatser!

Ann-Britth
Fröjd

Vänersborg

Vänersborg

Kryssa nr 3

Kryssa nr 4

UTHYRES

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

PRO Mellerud: Tisdag 26/6 
kl. 18, resa med amerikanare 
till bilutställning från Press-
byrån till Sunnanå. Vid regn, 
frågesport i PRO-lokalen.

Onsdag 18/6 kl. 15, samåk-
ning i egna bilar från Press-
byrån till Salebols socken-
stuga.

FÖRENINGSNYTT

Inga poäng för KIF
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF förlorade 
för andra matchen i rad 
när man i lördags tog emot 
nästjumbon Ärtemark/
Billingsfors på hemmap-
lan.
Efter en mållös första halvlek 
kunde gästerna göra 1-0 om-
gående i den andra halvle-
ken, bara sekunder hade gått 
på klockan. Sedan dröjde det 
tills tio minuter återstod 
innan Mathias Skoogh-Ols-
son kvitterade, men glädjen 
blev kortvarig. 

Johan Henriksson gav till-
baka ledningen och till slut 
även tre poäng till Ärtemark/
Billingsfors med sitt 2-1-mål 
i den 85:e minuten.

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

Ärtemark/Billingsfors
1-2 (0-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
46’ 0-1 Marcel Bruin
80’ 1-1 Mathias Skoogh-Olsson
85’ 1-2 Johan Henriksson

KIF bör dock inte miss-
trösta, serien är jämn och 
mycket återstår. Sex poäng 
skiljer toppduon IFK Åmål 
och Eds FF mot KIF på 
sjunde plats.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tappad serieledning för BIF
FOTBOLL 
Brålanda IF förlorade den 
tuffa matchen mot Tösse 
IF på hemmaplan med 
2-1 på lördagen. Trots en 
tidig ledning för BIF kunde 
Tösse vända och vinna.
Brålanda IF har två raka för-
luster på kontot, nu senast 
mot Tösse IF. Men tränaren 
Ronny Fredriksson är inte 
orolig.

– Har vi hamnat i en svacka 
nu? Nej, men vi hade ett 
större flyt i de första match-
erna, nu är det två raka ud-

damålsförluster. I våras var 
det uddamålssegrar, då hade 
vi marginalerna på vår sida, 
i denna serien kan alla slå 
alla, förklarar coachen som 
ännu har andraplatsen, två 
poäng bakom Håfreström.

Matchen började dock bra 
för hemmalaget Brålanda. 
Bollen rensades ut till Wictor 
Dörrich som slog till och 
satte 1-0. Lite drygt 10 minu-
ter senare var det Tösses tur, 
då på en boll som Brålandas 
försvar inte lyckades rensa 
undan.

– Det var en jämn match 

och vi spelade inte speciellt 
bra. Vi försvarar oss bra över 
hela planen, första målet vi 
släppte in fick vi inte bort 
bollen och på andra målet 
fick de en frispark som inte 
såg farlig ut, men han lyckas 
skjuta emellan muren så att 
målvakten inte ser, berättade 
Ronny. 

Frisparksskytten var Fred-
rik Magnusson som gjorde 
sitt första mål för säsongen.

Brålanda lyckades inte 
komma med en kvittering 
trots några tappra försök från 
Fredrikssons mannar.

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – Tösse IF

1-2 (1-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
10´1-0 Wictor Dörrich
23´1-1 Pelle Hedlund
50´1-2 Fredrik Magnusson

– Vi hade lite smålägen 
men det hade Tösse också, så 
matchen hade kunnat sluta 
hur som helst, avslutar Fre-
driksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda tappade 
poäng senast mot topp-
konkurrenten Svarte-
borg/Stångenäs/Lysekil, 
men söndagens seger gör 
att man hänger på. 15-åriga 
Blerona Avdijaj låg bakom 
segern med sina två mål 
mot Orust FC lag 2.
Blerona Avdijaj sköt in bol-
larna, Linn Johansson spe-
lade fram. De båda 15-åring-
arna låg bakom Åsebro/
Brålandas seger på bortaplan 
på Orust. Strax före paus blev 
Blerona frispelad och satte 
1-0 på bortalagets 36-år äldre 
målvakt Alva Svensson, 
född 1967. Hon var impone-
rande och såg till att hålla 
siffrorna nere.

– Hon var väldigt bra och 
placeringssäker, det märktes 
att hon hade mycket rutin, 
sade Åsebro/Brålandas se-

Unga segerkreatörer för 
Åsebro/Brålanda

Blerona Avdijaj är just nu Åsebro/Brålandas näst bästa målskytt, och 
seriens tredje bästa när hon tillsammans med skytteligatvåan Sandra 
Petersson sänkte Orust FC. Foto: Tobias Coster.

SLUTRESULTAT
Orust FC lag 2 – 

Åsebro/Brålanda 
0-3 (0-1)

Div. 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
43´0-1 Blerona Avdijaj
50´0-2 Blerona Avdijaj
70´0-3 Sandra Petersson

gercoach Morgan Jacobsson 
efter matchen.

Hans 15-åriga anfallare 
Blerona utökade sedan till 
2-0 strax efter pausvilan.

– Hon är riktigt vass, snabb 
och tuff. Hon kan bli hur bra 
som helst, massor utveck-
lingspotential, berättade trä-
naren.

Trots att man missade 
mycket chanser var bortase-
gern aldrig hotad, Åsebro/
Brålanda hade kontroll.

– De hade några lägen då 
de kom upp och fick till något 
skott. Men aldrig något far-
ligt direkt. Vi hade desto fler 
chanser, men vi hade oskärpa 

i avsluten, sade Jacobsson.
Nästa helg har laget spel-

ledigt, men ställs mot Mun-
kedals IF på hemmaplan i en 
veckomatch, på Rudevi IP.
 Tobias Coster

tobias@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

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

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

Hållbart!

Annalena
Levin

mötesplatser!

Ann-Britth
Fröjd

Vänersborg

Vänersborg

Kryssa nr 3

Kryssa nr 4

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Tillsammans!

Peter
Ljungdahl

utmaningar!

Christina
Andersson

Mellerud

Mellerud

Kryssa

Kryssa
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Melodikrysset v. 25 – 23 juni
1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11

12 13

14

15

Melodikrysset v.25 - 23 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	 Jag	minns	mitt	
	 40-tal
07.00	Morgonstudion
10.00	 Uppfinnaren
10.40	 Arkitekturens	pärlor
10.50	 Guld	på	godset
11.50	 Där	ingen	skulle	tro	att	
	 någon	kunde	bo
12.30	 Billionaire	boy
13.30	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
14.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Portugal	-	Marocko
16.30	Matiné:	Liar	Liar
17.55	 Dom	kallar	oss	artister:	
	 Ögonblicket
18.00	 Rapport
18.15	 Sportnytt
18.25	 Lokala	nyheter
18.30	 Sherpas	i	Norge
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Uppdrag	granskning	som-
	 mar:	OS	–	ett	orent	spel
21.00	 Our	girl
22.00	 Fais	pas	ci	fais	pas	ça
22.50	 Kortfilmsklubben	
23.00	 Vita	&	Wanda
23.25	 Rapport
23.30	 Stronger	than	a	bullet

09.00	 Forum
12.00	 Rapport
12.03	 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
18.55	 En	bild	berättar
19.00	 Gammalt,	nytt	och	bytt
19.30	 En	natt
20.00	 Seriestart:	Konstnärs-
	 drömmen:	England
21.00	 Aktuellt
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	 Janis:	Little	girl	blue
23.30	 The	Newsroom
00.25	 Lars	Monsen	på	villovägar
01.25	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Stugor
17.30	 Sydostasiens	vilda	natur
18.25	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
19.25	 Nästa	jätteskalv
20.15	 Ett	mirakel	för	mig
21.00	 Seriestart:	Kanaler,	båtar	
	 och	kärlek
21.50	 Envis	som	en	åsna
22.40	 Punk	och	perestrojka
23.40	 Det	levande	Söderhavet

21.00	 Sommaren	'92
22.30	 En	natt
23.00	 The	Staircase
23.45	 Hård	utanpå
00.15	 Uppfinnaren
00.55	 Gammalt,	nytt	och	bytt
01.25	 Här	är	mitt	museum
01.40	 Djursjukhuset	-	syntolkat

05.10	 Halv	åtta	hos	mig
05.45	 Nyhetsmorgon
10.00	Malou	efter	tio
12.00	 Hem	till	gården
13.00	 Doktorn	kan	komma
14.00	 Hela	Danmark	bakar
14.55	 Husjägarna
15.55	 Playmakers
16.30	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
16.50	 Uruguay–Saudiarabien
19.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
19.50	 Iran–Spanien
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
05.35	 Våra	värsta	år
06.00	 Jims	värld
06.25	 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35	 Våra	värsta	år
08.30	 Jims	värld
09.00	 Brooklyn	nine	nine
09.30	 2	1/2	män
10.00	 Face	off
11.00	 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00	 How	I	met	your	mother
14.00	 Scrubs
15.00	 Face	off
16.00	 NCIS:	Los	Angeles
17.00	 Seinfeld
18.00	 How	I	met	your	mother
19.00	 Simpsons
20.00	 Brooklyn	nine	nine
20.30	 2	1/2	män
21.00	 The	heat
23.15	 Simpsons
00.15	 Family	guy
01.10	 American	dad
02.10	 Scrubs
03.00	My	name	is	Earl
03.25	 Community
03.45	 Family	guy
04.35	 American	dad

05.00	 Sherpas	i	Norge
06.00	 Jag	minns	mitt	
	 40-tal
07.00	Morgonstudion
10.00	 Sherpas	i	Norge
11.00	 Vita	&	Wanda
11.25	 Uppdrag	granskning	som-
	 mar:	OS	–	ett	orent	spel
12.25	 Våra	vänners	liv
13.25	 The	Graham	Norton	show
14.10	 Filmen	om	Esbjörn	
	 Svensson
15.10	 Jag	minns	mitt	40-tal
17.10	Mord	och	inga	visor
18.00	 Rapport
18.15	 Sportnytt
18.25	 Lokala	nyheter
18.30	 Seriestart:	Naturens	
	 märkligaste	par
19.20	 Brev	till	Sverige
19.30	 Rapport
19.55	 Lokala	nyheter
20.00	 Djursjukhuset
21.00	 Då	förändrades	världen
21.30	 Svenska	hemligheter:	
	 Fängelset
22.15	 Elton	John:	Ett	liv	i	ramp-
	 ljuset
23.20	 Rapport
23.25	 Nattsändningar

09.00	 Forum
12.00	 Rapport
12.03	 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	Medicin	med	Mosley
18.50	 Det	söta	livet
19.00	 Gammalt,	nytt	och	bytt
19.30	 En	natt
20.00	 Ånga	om	sommaren
20.30	 Alla	bara	längtar
21.00	 Aktuellt
21.25	 Lokala	nyheter
21.30	 Sportnytt
21.45	Mannen	som	försvarade	
	 Gavrilo	Princip
00.35	Medicin	med	Mosley
01.30	 Sändningsuppehåll
01.45	 Sportnytt
02.00	 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Nästa	jätteskalv
17.50	 Extrema	äktenskap
18.40	 Guy	Martin	-	På	båge	
	 genom	Indien
19.25	 Life
20.15	 80-talets	USA
21.00	 Stugor
21.30	 Det	levande	Söderhavet
22.20	 Kanaler,	båtar	och	kärlek
23.10	 Punk	och	perestrojka

21.00	 Djursjukhuset	-	syntolkat
22.00	 Hård	utanpå
22.30	 En	natt
22.55	 Uppfinnaren
23.35	 Konsert:	Enescu	och	
	 Kodály
00.15	 Gammalt,	nytt	och	bytt
00.45	 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	 Brynolf	&	Ljung	–	Street	
	 magic
13.30	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
13.50	 Danmark–Australien
16.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
16.50	 Frankrike–Peru
19.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
19.50	 Argentina–Kroatien
22.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
22.15	 Nyheterna
22.40	 Sporten
22.50	 Väder
22.55	 Labor	day
01.10	 Love,	Rosie
03.15	 Before	I	go	to	sleep

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
13.55	 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	 A	good	day	to	die	hard
23.00	 Simpsons
00.00	 Family	guy
01.00	 American	dad
02.00	 Scrubs
03.00	My	name	is	Earl
03.25	 Community
03.50	 Nattsändningar

05.10	 Naturens	märk-
	 ligaste	par
06.00	 Jag	minns	mitt	40-tal
07.00	Morgonstudion
10.00	 Då	förändrades	världen
10.30	 Arkitekturens	pärlor
10.40	 Naturens	märkligaste	par
11.30	 Djursjukhuset
12.30	 Brev	till	Sverige
12.40	Mord	och	inga	visor
13.30	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
14.00	 Brasilien	-	Costa	Rica
17.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Nigeria	-	Island
18.00	 Rapport
18.15	 Diagnoskampen
18.55	 Normalt	liv
19.00	 Svenska	tv-historier:	Karin	
	 Falck
19.30	 Rapport
19.45	 Varför	firar	vi?
20.00	Midsommarkonsert	från	
	 Lilla	Rösö
21.00	 Sommaren	med	Monika
22.40	 The	Graham	Norton	show
23.25	 Rapport
23.30	 Små	citroner	gula
01.05	 Line	fixar	kroppen

12.10	 Lars	Monsen	på	villovägar
13.10	Miley	Cyrus:	Bangerz	tour
14.15	 Janis:	Little	girl	blue
16.00	 Rapport
16.05	 Det	söta	livet
16.15	Matiné:	Jazzgossen
18.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Nigeria	-	Island
19.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
20.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	
	 Serbien	-	Schweiz
22.00	 FIFA	Fotbolls-VM	2018:	
	 Studio
23.00	Medicin	med	Mosley
23.50	 The	Newsroom
00.45	Min	squad	XL	-	meänkieli
01.15	Min	squad	XL	-	romani

14.00	 UR	Samtiden
17.00	 Byggnadsvårdarna
17.10	 80-talets	USA
17.50	 Världens	natur:	Isbjörns
	 sommar
18.45	 Kanaler,	båtar	och	kärlek
19.35	 Seriestart:	Vetenskaps-
	 studion
20.05	 Supermänniskor
21.00	 Henrik	VIII:s	sex	fruar
21.45	 Nästa	jätteskalv
22.35	 Ett	mirakel	för	mig
23.20	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
00.20	 Life

21.00	Midsommarkonsert	från	
	 Lilla	Rösö
22.00	 Svenska	tv-historier:	Karin	
	 Falck
22.30	 Krig	och	fred
23.30	 Gör	inte	detta	hemma
00.00	 Sherpas	i	Norge
01.00 Uppdrag	granskning	
	 sommar:	OS	-	ett	orent	spel

05.15	 Vad	blir	det	för	mat
05.50	 Veterinärerna
06.50	 Bygglov
07.50	 Nyhetsmorgon
11.30	 Lill-Babs	–	Leva	livet
13.30	 En	kör	full	av	stjärnor
14.25	 Felix	möter	Ingvar	
	 Kamprad
15.25	 Diggiloo	2017
17.20	 Badrock
17.50	 V75	med	Matteus	och	
	 Mormor
17.55	 Badrock
18.50	 Keno
19.00	 Nyheterna
19.10	 Sporten
19.20	 Väder
19.30	 En	mor	till	salu
22.00	 Nyheterna
22.05	 Väder
22.10	 Drömkåken
00.15	 I	spindelns	nät
02.25	 Knight	of	cups

05.05	 Våra	värsta	år
06.00	 Jims	värld
06.25	 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35	 Våra	värsta	år
08.30	 Jims	värld
09.00	 Brooklyn	nine	nine
09.30	 2	1/2	män
10.00	 Face	off
11.00	 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00	 How	I	met	your	mother
14.00	 Scrubs
15.00	 Face	off
16.00	 NCIS:	Los	Angeles
17.00	 Seinfeld
18.00	 How	I	met	your	mother
19.00	 Simpsons
20.00	 Brooklyn	nine	nine
20.30	 2	1/2	män
21.00	 Lovligt	byte
23.10	 Simpsons
00.10	 Family	guy
01.10	 American	dad
02.10	 Scrubs
03.05	 Nattsändningar

05.30	 Diagnoskampen
06.10	 Uppfinnaren
07.30	 Diagnoskampen
08.10	 Djursjukhuset
09.10	 Uppdrag	granskning:	
10.10	 Svenska	hemligheter:	
	 Fängelset
10.55	 Dom	kallar	oss	artister:	
	 Ögonblicket
11.00	 Jag	minns	mitt	40-tal
12.00	 Svenska	tv-historier:	
	 Karin	Falck
12.30	Midsommarkonsertö
13.30	 FIFA	Fotbolls-VM	Studio
14.00	 Belgien	-	Tunisien
16.30	 Då	förändrades	världen
17.00	 The	Graham	Norton	show
17.45	 Kronprinsessan	Victorias	
	 fond
18.00	 Rapport
18.15	 Där	ingen	skulle	tro	att	
	 någon	kunde	bo
18.55	 Animerade	drömmar
19.00	 214	sorters	potatis
19.30	 Rapport
19.45	 Svenska	tv-historier
20.00	 Galenskaparna
22.15	 Rapport
22.20 Lördagsbio:	Kung	Charles	III
23.50	 Nattfilm:	Life	partners

11.00	 Gammalt,	nytt	och	bytt
12.00	 Petra	älskar	sig	själv
12.30	 Barnläkarna
13.30	 En	natt
15.00	 Dox:	New	York	Times	och	
	 Donald	Trump	-	slaget	om	
	 sanningen
16.00	 Rapport
16.05	 Ånga	om	sommaren
16.35	 Alla	bara	längtar
17.05	Min	sanning:	Agnes	Wold
18.05	 Konsert:	Beethovens	
	 Eroicasymfoni
19.00	 Kulturstudion
19.02	 Discofoot	-	specialisterna!
19.04	 Kulturstudion
19.05	 Balett	på	resande	fot	-	
	 English	National	Ballet	i	
	 Paris
20.05	 Kulturstudion
20.10	Midsommarnattsdröm
21.50	 The	Newsroom
22.45	 I	främsta	ledet
23.15	 Skäggmanslaget
00.00	Miley	Cyrus:	Bangerz	tour
01.05	Moving	Sweden:	Små-
	 godis,	katter	och	lite	våld
01.50	 Sportnytt

09.00	 UR	Samtiden
15.00	 Isländska	möten
15.25	 Bästa	skårungen	i	Lofoten
16.25	 Nästa	jätteskalv
17.15	 Ett	mirakel	för	mig
18.00	 Henrik	VIII:s	sex	fruar
18.45	 Kanaler,	båtar	och	kärlek
19.35	 Envis	som	en	åsna
20.30	 Guy	Martin	-	På	båge	
	 genom	Indien
21.15	 Sydostasiens	vilda	natur
22.10	 Gravarna	som	historien	
	 gömde
22.55	 80-talets	USA

21.00	 Våra	vänners	liv
22.00	 Den	våldsamma	vilda	
	 västern
22.40	Medicin	med	Mosley
00.25	 Svenska	tv-historier:	Mat	i
	 	rutan
00.40	 214	sorters	potatis
01.10	Midsommarkonsert	från	
	 Lilla	Rösö

05.05	 Husakuten
06.05	 Pettson	&	Findus	
	 –	Roligheter
07.30	 Köket
07.55	 Nyhetsmorgon
11.30	 De	tre	musketörerna
13.40	 En	gång	i	Phuket
15.55	 Playmakers
16.30	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
16.50	 Fotboll:	Sydkorea–Mexiko
17.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
18.00	 Fotboll:	Sydkorea–Mexiko
19.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
19.50	 Fotboll:	Tyskland–Sverige
19.50	 Fotboll:	Tyskland–Sverige
20.50	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
21.00	 Fotboll:	Tyskland–Sverige
22.00	 Studio:	FIFA	Fotbolls-VM
23.00	 Dum	&	dummare
01.15	 Little	children
04.15	 Brynolf	&	Ljung	–	Street	
	 magic

05.05	 Våra	värsta	år
06.00	 Anger	manage-
	 ment
06.50	 Defiance
07.35	 The	blacklist
09.20	 Frasier
10.15	My	name	is	Earl
10.40	 Fresh	off	the	boat
11.10	 Last	man	on	earth
12.10	 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	 I	love	you,	Beth	Cooper
23.15	Machete
01.25	 A	good	day	to	die	hard
03.15	 American	dad
04.30	 Anger	management
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.20 Där ingen skulle tro att
  någon kunde bo
06.00 Naturens märkligaste par
06.50 Då förändrades världen
07.20 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
08.00 Sherpas i Norge
09.00 Guld på godset
10.00 214 sorters potatis
10.30 Gör inte detta hemma
11.00 Svenska tv-historier: Mat i rutan
11.15 Galenskaparna: Spargrisarna kan 
 rädda världen
13.30 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
14.00 England - Panama
16.30 Normalt liv
16.35 Flogstavrålet
16.55 Våra vänners liv
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Vallhunden - människans bästa vän
18.55 Innan jag hoppar
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
20.55 Nattsändningar

09.00 Min sanning: Agnes Wold
10.00 Gudstjänst
10.45 Balett på resande fot - English 
 National Ballet i Paris
11.45 Midsommarnattsdröm
13.25 Discofoot - specialisterna!
13.30 Konsert: Beethovens Eroicasymfoni
14.25 Konstnärsdrömmen: England
15.25 I främsta ledet
15.55 Anslagstavlan
16.00 Rapport
16.05 Skäggmanslaget
16.50 Det söta livet
17.00 Raja - Gränsen
17.30 Romernas historia 1900-tal
17.45 Barnen som överlevde förintelsen
18.00 Min squad XL
19.00 Världens natur: Irland
20.00 Min sanning: Magnus Uggla
21.00 Aktuellt
21.15 Dox: New York Times och Donald 
 Trump - slaget om sanningen
22.15 Ånga om sommaren
22.45 Alla bara längtar
23.15 Gudstjänst
00.00 Krig och fred
01.00 Petra älskar sig själv

09.00 UR Samtiden
15.00 Marina mysterier
15.20 Supermänniskor
16.15 Världens natur: Isbjörnssommar
17.10 Kanaler, båtar och kärlek
18.00 Dumma, dumma leukemi
19.10 Medicinskåpets hemligheter
20.10 Det levande Söderhavet
21.00 Seriestart: Kvinnor på toppen
21.50 Guy Martin - På båge genom 
 Indien
22.35 Punk och perestrojka

21.00 Min sanning: Magnus Uggla 
 - teckenspråkstolkat
22.00 The Graham Norton show
22.45 Midsommarnattsdröm
00.20 Diagnoskampen
01.00 Djursjukhuset - syntolkat

05.25 Vad blir det för mat
05.55 Madagaskar 2
07.20 Lucky dog
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 If I stay
13.40 Guldkompassen
15.50 Brynolf & Ljung – Street magic
16.15 Postkodlotteriets sommarvinnare
16.30 Studio: FIFA Fotbolls-VM
16.50 Fotboll: Japan–Senegal
16.50 Fotboll: Japan–Senegal
17.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2018
18.00 Fotboll: Japan–Senegal
19.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
19.50 Fotboll: Polen–Colombia
19.50 Fotboll: Polen–Colombia
20.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
21.00 Fotboll: Polen–Colombia
22.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
22.15 Nyheterna
22.20 Väder
22.25 Kalifornia
00.55 Primal fear
03.35 Paranormal activity

05.20 Frasier
06.00 Anger management
06.50	 Defiance
07.35 The blacklist
09.10 The grinder
10.10 My name is Earl
10.40 Man with a plan
11.35 Kevin can wait
12.05 NCIS: Los Angeles
14.00 The blacklist
15.55 En snut på hugget
18.00	 Tattoo	fixers
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
20.30 Fresh off the boat
21.00 Charlies änglar – utan hämningar
23.15 Superstore
00.10 Face off
01.10	 Tattoo	fixers
02.10 The strain
04.40 American dad

05.20 Vallhunden - männi-
 skans bästa vän
06.00 Jag minns mitt 40-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Vallhunden - människans bästa 
 vän
10.40 Vita & Wanda
11.05 Sportspegeln
11.35 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
12.15 Animerade drömmar: Bytesdjuren
12.20 Första dejten: England
13.10 Gift vid första ögonkastet Norge
13.55 Barnmorskan i East End
14.50 Jag minns mitt 40-tal
15.50 Matiné: Klara Lust
17.30 Matmagasinet
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Seriestart: Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
 Spanien - Marocko
23.00 Rapport
23.05 Gör inte detta hemma
23.35	 Nattfilm:	Kod	Mercury

08.00 Raja - Gränsen
08.30 Romernas historia 1900-tal
08.45 Barnen som överlevde förintelsen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 En predikstol med hisnande utsikt
17.15 Seriestart: Byggnadsvårdarna
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Promenad med favorithönan
18.00 Medicin med Mosley
18.50 Seriestart: Beppes smakresa
19.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
20.00 Lars Monsen på villovägar
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Krig och fred
22.45 The Staircase
23.35 Den våldsamma vilda västern
00.20 Villes kök
00.50 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 Multisamlare
18.05 Vetenskapsstudion
18.35 Supermänniskor
19.25 Envis som en åsna
20.15 Henrik VIII:s sex fruar
21.00 Genierna som förändrade världen
21.45 Life
22.35 Världens natur: Irland
23.30 Stugor
00.00 Gravarna som historien gömde
00.50 Kvinnor på toppen

19.55 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
20.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
 Iran - Portugal
22.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.30 Konstnärsdrömmen: England
23.30 Första dejten: England
00.15 The Newsroom
01.10 Lars Monsen på villovägar

05.35 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Paul Hollywood bakar jorden runt
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Hela Danmark bakar
15.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
15.50 Fotboll: Uruguay–Ryssland
15.50 Fotboll: Uruguay–Ryssland
16.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
17.00 Fotboll: Uruguay–Ryssland
18.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2018
18.20 Fridas VM-resa
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Tareq Taylors nordiska matresa
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Beck: Rum 302
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Vädret
22.15 Beck: Rum 302, forts
23.45 Law & Order: Special Victims Unit
00.45 112 – på liv och död
01.50	 Hawaii	five-0
03.50 CSI

05.05 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

05.30 Matmagasinet
06.00 Jag minns mitt 40-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Engelska Antikrundan
10.55 Matmagasinet
11.25 Jag minns mitt 40-tal
12.25 Matiné: En enkel melodi
14.00 Guld på godset
15.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
16.00 Danmark - Frankrike
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Allsång på Skansen
21.00 Morden i Midsomer
22.30 Mrs Brown's boys
23.00 Rapport
23.05 En idiot på resa
23.50 Fais pas ci fais pas ça
00.40	 Kortfilmsklubben	-	engelska

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Skäggmanslaget
17.00 Mardalsfossen - vattenfall två 
 månader om året
17.15 Byggnadsvårdarna
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Träskofabriken
18.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 En natt
20.00 Barnläkarna
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: Nikita forever
22.30 Petra älskar sig själv
23.00 Stronger than a bullet
00.00 Krig och fred
01.00 Medicin med Mosley
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
15.50 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
16.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
 Australien - Peru
18.00 Gravarna som historien gömde
18.45 Marina mysterier
19.10 Kvinnor på toppen
20.00 Vetenskapsstudion
20.30 Stugor
21.00 Sydostasiens vilda natur
21.55 Dox: New York Times och Donald 
 Trump - slaget om sanningen
22.55 Seriestart: Antikmagasinet
23.25 Nattsändningar

21.00 Svenska tv-historier: Mat i rutan
21.15 Vallhunden - människans bästa vän
21.55 The Handmaid's Tale
22.55 Moving Sweden: Smågodis, katter
  och lite våld
23.40 En natt
00.10 Matmagasinet
00.40 Nattsändningar

05.00 Halv åtta hos mig
05.35 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Paul Hollywood bakar jorden runt
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Hela Danmark bakar
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: Sommarsol
16.55 Bonde söker fru
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
19.50 Fotboll: Island–Kroatien
20.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
21.00 Fotboll: Island–Kroatien
22.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
22.15 Nyheterna och Sporten
22.20 Väder
22.25 Patrioter
00.55 112 – på liv och död
01.55	 Hawaii	five-0
03.50 En plats i solen: Sommarsol

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 Precious cargo
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.55 Nattsändningar

ÅTERFÖRSÄLJARE I DALSLAND

MELLERUD • Tel: 0530-130 30 • www.west-bike.se

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: Månd. 25/6 kl. 14-15

Visning: Torsd. 28/6 kl. 18-19

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:-

Visning: Torsd. 28/6 kl. 16

30

-17

30

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

Pris: 725.000:-

KÖPMANNEBRO – Svankila Bjälevass  
Vid Vänerns strand en charmig fritidsbostad som  
erbjuder sjönära och rofylld garanti. Blomstrande 
rosenbuskar och en idyllisk trädgård. Flera inbjudande 
uteplatser och sällskapsytor. Paradis för livsnjutaren!

Pris 2.100.000:- 

Visning: Tisd. 26/6 kl. 16

30

-17

30

SÅLD!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

    

Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Heja Sverige!!!
Fotboll

Sockar

Hatt

T-shirt 
Dam

T-shirt + shorts 
Barn

T-shirt 
Herr

3990
/3-pack

6990
/st

1990
/st

8990
/st

8990
/st

119:-
/set

7990
/st

7990
/st

Halsduk

Med reservation för slutförsäljning

Nyckelband

Öppettider Midsommar 
Midsommarafton 10-15 
Midsommardagen Stängt 
Sönd 24/6 11-17

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

PAKETERBJUDANDE!
STIGA 

Batteridriven 
Häcksax+Trimmer 
2.999:- 

Ord. pris 5.470:-

Häcksax SHT 48 AE

Grästrimmer 
SGT 48 AE

Inklusive batteri 
och laddare!

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat KAMPANJ 
FRÅN 

9.900:-

”Vi står numera på tre ben”

Ett av de häftiga hotellrummen, samtliga med kök och sjöutsikt.

Kärntruppen på Upperud 9:9. Fr.v: Kerstin Söderlund, Emma Karlsson och Bodil Söderlund Davidson.

Badstegen har skänkts av Piratförlaget, efter ett besök av Jan Guillou 
förra sommaren, då han saknade just detta när han skulle bada.

Senaste konsttillskottet; en stor målning av Patrick Allier, Dals Rostock 
i ett av hotellrummen.

Upperud 9:9 har utvecklat 
sin verksamhet och har 
numera tre ben att stå 
på; hotell, outdoor och 
event.  Många gäster vill 
ut och vandra i Dalsland 
och då erbjuds olika pa-
ketlösningar. Nytt för i år 
är uthyrning av cyklar och 
kanoter.
Största förändringen i som-
mar är att caféet och lun-
cherna försvinner. Istället 
serveras i första hand frukost 
och middag till hotellgäster-
na. Kerstin Söderlund, som 
driver verksamheten tillsam-
mans med dottern Bodil Sö-
derlund Davidson, framhål-
ler dock att andra kan boka 
middag, i mån av plats.

– Varför inte boka middag 
och ta en drink som avnjuts i 
kvällssolen ute på bryggan? 
Utsikten är fantastisk, säger 
hon.

Hela sommaren anordnas 
fredagspubar med livemu-
sik, då kan du även äta mat. 
Första fredagspuben är den 
29 juni med Carro Anderberg 
med band på scenen. Sedan 
följer sex fredagspubar till 
med artister som Tricky 

Trail, Amanda Andréas, 
Dearwoods, Jenny Ekelund 
och Torbjörn Carlsson, My-
rans Orkester och Sara Kany-
inda.

Höst och vår körs koncep-
tet Mat och Musik – då gäller 
förbokning och bordsplace-
ring.

 – Vi har mycket bokningar, 
som bröllop, konferenser, 

middagar med mera. Caféet 
är en passande konferenslo-
kal eftersom det finns en 
projektor här, säger Bodil.

– Vi vill vara en lokal scen. 
Sedan starten 2013 har vi ar-
rangerat ett 80-tal spelningar 
och vi vill fortsätta utveckla 
den delen. Musikerna vill 
gärna återvända hit. Nu har 
vi genom samarbete med 

Dalslands konstmuseum fått 
förtroendet att ta hand om 
deras flygel. Som en del av 
samarbetet anordnar vi också 
gemensamma spelningar,  
bland annat i samband med 
museets vernissager, säger 
Kerstin.

Rum i två våningar
2015 byggdes hotellrum och 
restaurangkök om, nyinvig-
ning skedde påsken 2016. 
Hotellet, som har fem rum á 
fyra bäddar, är öppet i stort 
sett året runt. Rummen består 
av två våningar och är myck-
et speciella. 

– Vi har mycket upplevel-
seturister och då kan vi fixa 
matsäck och hyr ut både 
cyklar och kanoter. Det är 
genom ett samarbete som 
startade i år med Silverlake i 
Bengtsfors, förklarar Ker-
stin.

Outdoorsatsningen hop-
pas man mycket på. Förut-
sättningarna är perfekta med 
naturen inpå knuten.

Ute och vandrar
– Vi kan ju alla leder runt 
omkring. Hela våren har vi 
haft helpensionsgäster som 
varit ute och vandrat. Vi pa-
keterar också ofta för grup-
per, vi har ett paket i samar-
bete med Edsleskogs 
värdshus. De kommer hit och 
sover och äter frukost. Sedan 
vandrar de fyra mil på Pil-
grimsleden och sover en natt 
i skogen, det finns lägerplat-
ser. Nästa dag äter de middag 
och sover i Edsleskog, sedan 
skjutsas de hit igen, säger 
Bodil.

På gång är ett samarbete 
med Kroppefjäll B&B med 
cykelpaket.

Nyligen besöktes Upperud 
9:9 av ett sällskap på tolv 
personer, bland annat journa-
listerna Amelia Adamo, Stina 
Dabrowski och Lotta By-
qvist. Amelia Adamo och 
Lotta Byqvist skriver boken 

”Njutvandra”. Det handlar 
om en målgrupp som vill ha 
lite extra service, inte behö-
ver bära särskilt mycket, vill 
sova i sköna sängar, äta och 
dricka gott samt ha en guide 
under sina vandringar.

– Det är precis vår mål-
grupp. De stannade här i två 
nätter och var ute och rekade 
för boken, förklarar Kerstin.

I fjol var det ett annat kän-
disgäng på tolv personer som 
besökte Upperud 9:9, bland 
annat Jan Guillou, Anne-
Marie Stark och Fredrik 
Belfrage. De badade från 

bryggan och saknade en bad-
stege. Det slutade med att 
Piratförlaget, som ägs av Jan 
Guillou och hans fru Anne-
Marie Stark, skänkte en 
badstege med tillhörande 
plakett. 

Kärngruppen består förut-
om Kerstin och Bodil även 
av Emma Karlsson. Efter 
midsommar börjar två extra-
anställd personal.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se


