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KAMPANJ

Trall
28 x 120 mm

13,95
Pris/lpm

Trallskruv
4,2 x 55

89:-
250 st/ask

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

Öppet: Vard 9-18 
Välkomna till oss!

Matgrupp Ted/Thea

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

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

– Sidan 5 –

Robinsonvinnaren 
2018 till Kanalyran

Daniel ”DK” Westlund, vinnaren av årets Robin-
son, kommer att medverka på Kanalyran i år. 

1 200 i Brunnsparken

På midsommarafton samlades hela 1 200 personer i Brunnsparken, Dals Rostock, för att fira och dansa tillsammans. Foto: Tanja Mueller.

– Sidan 8 –

– Sidan 9 –

Bygget av ett nytt 
hälsocenter räddat

Medpro Clinic Group tar över FysioFokus och 
därmed är både bygge och vårdval räddat. 

– Sidan 9–

Nyöppnat café 
i Sunnanå hamn

Sara Johansson och Viktor Alexandersson har 
öppnat caféet Sa Vi Fika i Sunnanå hamn. 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 26.

Prisbomb!

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, 900 g, jfr-pris 36,67/kg.

5:-/st
Potatissallad

Rydbergs, kyld, 200 g, jfr-pris 25,00/kg
. Max 5 köp/hushåll/vecka 26

Räkor
Falkenberg, Pandalus borealis, Nordostatlanten, 
500 g, jfr-pris 119,90/kg

Pulled pork
Garant, Sverige, kyld, 550 g, jfr-pris 54,55/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 26 

Avocado i nät
Land se förp. Klass 1, 700 g, jfr-pris 21,43/kg.

5995

för Bonuskunder
/st

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

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

15:-
 

/st

 

2995
 

/st

30:-
för Bonuskunder

/st

99:-
3 för

för Bonuskunder

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
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Furusand
Söndag 1 juli

11.00 Gudstjänst 
Teofil Karlsson,  

kaffekorg.  
Avresa från kyrkan 10.30

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!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 12.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 28/6 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 4.000:- 

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Bolstad Hembygdsförening
HEMLIG RESA

torsdag 26 juli
Resa, 2 kaffe, lunch, guider

Pris: 450:-
Anmälan senast 17 juli tel. 0521-330 19, 

0521-330 01, el. 079-027 07 43    
Alla välkomna!

Bolstad
Prästgård
Onsdag 4 juli kl. 19.00

Carina Håkansson, 
Slommehagen:  

 Fôttenkanalen i Frändefors 
150 år – personliga minnen.

Entré m. kaffe: 75 kr.
Loppis fr. 18 

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

Gunnars Museum öppet 
från kl.18. Entré 20 kr. 

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lörd 30 juni  
kl. 21-02

Efterfest
prisutdelning
NATTKLUBB
Beachwolleybollen 

2018

DJ FLEX

Sommar- 
pyssla ...

... på hembygdsmuseets  
mysiga veranda i Dals  
Rostock. Försäljning av 
pyssel & klistermärken.  
Öppettider 2/7–3/8:  

Vardagar kl. 11–17

www.frokenuggla.se

Hembygden Dalsland 100 år
Lördag 30 juni kl 13-14 Kalandersalen, Dalsland Center, Håverud
Redaktionskommittén berättar om Hembygden 2018

Kl. 13.00 - Monika Åhlund: Folktro om jättar i Dalsland
Kl. 13.20 - Marianne Larsson: Kvinnohistoria i årets Hembygden
Kl. 13.40 - Gudrun Rydberg: Slussvaktarfamiljen Simsons
                   i Köpmannebro foton.

• Bokförsäljning hela dagen i Hallingsalen • Fri entré
Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund 

Fikasugen?

070-322 59 62

Öppet 
Alla dagar 

11-17

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

Dalslandslitteraturens Dag 
Lördag 30 juni kl. 11-16

Dalsland Center
Bokpresentationer, utställning, uppläsningar,  

försäljning med mera.
Program: www.mellerud.se/litteratur

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 juni – 4 juli 2018
Apostladagen
”Sänd mig”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Konfirmation med mässa i Bolstads kyrka, 
  Daniel Westin.
Ons 4/7 19.00  Musik i Håleviken, Sång av systrarna Linda 
  Klingberg och Jenny Schälander.
  Andakt: Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in,
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson 
  och Maria Andersson.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus. 
  ”Folkmusikalisk sommarkväll” med Sirén och 
  Westin. Andakt: Daniel Westin. Kaffeservering.
Tis 3/7 11.30  Mässa på Fagerlid, Margareta Olsson.
Tis 3/7 14.30  Mässa på Berg, Margareta Olsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, 
  Pär-Åke Henriksson och Eva Marklund.
Sön 15.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Margareta Olsson.     

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund.
Sön 09.30 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Margareta 
  Olsson. 

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

29/6  CARRO ANDERBERG BAND 
6/7  TRICKY TRAIL  Eds country rockers

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

SOMMARENS FREDAGSPUBAR ÄR HÄR!
Mat 18-21 Musik 20 Öppet till 23 Fri entré

Underhållning
2018

   4 juli Karaoke
   5 juli Sommarquiz
11 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Torget, Mellerud • Tisdag 31 juli

Mariestad • 0501-138 10

Säterbullar
5-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 3 juli 

Butterkaka
20:- Mariestad • 0501-138 10

Kanelbullar
7-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 28 augusti

Mariestad • 0501-138 10

Jordgubbslängd
20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 17 juli

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 11 september

Mariestad • 0501-138 10

Wästgötakrans
20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 14 augusti

Mariestad • 0501-138 10

Pistagebullar
6-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 25 september

Mariestad • 0501-138 10

Säterbullar
5-pack 20:-

Om Fôttenkanalen 150 år
Av kanalerna i Dalsland 
är Dalslands kanal inte 
ensam om att fylla 150 år i 

år. Det gör även Holmens  
kanal, mellan Hästefjord-
sjöarna i Frändefors, mera 
känd som Fôttenkanalen. 

På onsdag kväll den 4 juli 
kommer Carina Håkansson, 
Slommehagen till Bolstad 
Prästgård och berättar per-
sonliga minnen kring Fôt-
tenkanalen. Hon är uppväxt 
vid denna kanal där Fôtten, 
eller krogen, för arbetarna 
som grävde kanalen låg på 
1860-talet. 

När Carina var liten berät-
tades det fortfarande om hur 
arbetet gått till när kanalen 
byggdes. Idag är Fôttenkana-
len välkänd bland paddlare. 

Carinas son Christian Hå-
kansson är idag ägare till 
Gunnarsberg som är en av de 
stora sjösänkningsgårdarna 
vid Hästefjorden. 

Carina Håkansson är bo-
satt i Slommehagen, Gestad 
där hon varit lantbrukare.  
Numera driver hon  sommar-
caféet vid Dalbergså. Carina 
är aktiv inom Svenska Kyr-
kan som förtroendevald i 
Karlstads stifts egendoms-
nämnd och Brålanda pasto-
rat.

Rostocksrundan 
14 juli kommer det att bli en 
Rostocksrunda, nu med Ro-
stocks evenemangskommit-
té som arrangör. Kommittén 
består av Kroppefjälls Hem-
bygdsförening, Vandrare, 
KIF, Svenska Kyrkan och 
OKK, samma som arrangerar 
Klappjakten. 

Man kan stanna till vid 
Ekholmen, som också har 

öppet, fortsätta till samhället 
där dagen börjar med frilufts-
gudstjänst i Brunnsparken.

Sedan gå runt till flera lop-
pisar, ateljéer, muséer, hant-
verkare och konstnärer. Ser-
vering, lotterier och 
aktiviteter kommer att fin-
nas. Dagen avslutas med 
gåfotboll vid Brunnsvallen.

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp  
2 juli

MNYHETER
ELLERUDS
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Kontakta Christina
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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För hästpolitiken framåt!

Fler hästkrafter

ger fart
åt hela Sverige

Rymdexperten Peter Ekberg 
besöker Sommarboken

Onsdag 4 juli gästar rymdexperten Peter Ekberg Sommarboken på bib-
lioteket i Mellerud. Foto: Privat.

S o m m a r l o v s k l u b b e n 
Sommarboken är redan 
i full gång på biblioteket 
i Mellerud. Barn mellan 

åtta och tolv år träffas 
cirka en gång i veckan på 
biblioteket och gör allt 
ifrån att jaga Bibblomons 

Sommarpyssel 
i Dals Rostock

2 juli till 3 augusti håller 
Fröken Uggla öppet ett 
pysselparadis i minifor-
mat på Kroppefjälls hem-
bygdsmuseums veranda 
i Brunnsparken, Dals Ro-
stock.
På verandan kommer det att 
finnas en liten butik med 
olika sorters pyssel och klis-
termärken. När man bestämt 
sig för vad man vill pyssla 
med kan man låna en penn-
korg och slå sig ner i de 
mysiga omgivningarna.

– Jag ville ordna en trivsam 
sommaraktivitet i Dalsland. 
Att göra något kreativt till-
sammans är ett roligt sätt att 
umgås för både stora och 
små, säger Julia Jacobsson 
som driver Fröken Uggla och 
är uppvuxen i Dals Rostock.

Mångsysslaren Julia har 
byggt hela sitt yrkesliv kring 
klurigheter och kreativitet. 
En av hennes nischer är att 
hålla i pysselaktiviteter på 
köpcentrum, där man kan 
göra allt från kylskåpsmag-
neter till egna miniböcker. 
Sommarbutiken i Brunns-
parken kommer att innehålla 
några av hennes absoluta 
favoritpyssel.

– Man kommer att kunna 
göra allt från ansiktsmasker 
till sitt eget memoryspel. 

Gustav Järpvik, snart fyra år, fun-
derar över om han ska rita eller 
sätta klistermärken på sin ansikts-
mask.

Även om det är en tillfällig 
minibutik så vill jag att det 
ska finnas flera valalternativ. 
Att fundera på vilket pyssel 
man helst vill göra och bota-
nisera bland klistermärken är 
också en del av det roliga, 
säger Julia.

Intill museet finns ett hem-
bygdscafé, vilket gör att man 
kombinera sin pysselstund 
med att fika. Alldeles i när-
heten hittar man även örta-
gården i Dals Rostock, Tant 
Vanjas textilmuseum samt 
Kerstin Ljungqvists ateljé 
och butik.

Duo, gitarrmusik och visor
Torsdag 28 juni fortsätter 
Håverudsmusiken med 
något som närmast blivit 
en tradition i Dalsland, En 
Vokalist & En Cellists som-
marturné.
Vokalisten är Anna K Larson 
och cellisten Sanna Anders-
son. Båda härstammar från 
Frändefors. De har under 
flera år spelat flitigt i Dals-
land med omnejd och skapat 
sig en stor beundrarskara 
med sin udda sättning. Men 
ha inga fördomar, det kan 
svänga enormt med bara en 
sångröst och en cello, likaväl 
som det kan bli gripande 
vackert. Både arrangemang 
och mellansnack brukar 
också innehålla en rejäl dos 
humor.

Årets program kallar de för 
”Sômrane kom oförhappan-
es”, med underrubriken 
”Dalsländsk musik i som-
marskrud”. De beskriver det 
så här: ”En Vokalist & En 
Cellist dukar upp i somma-
rens berså och bjuder på 
musik som innehåller det 
gripande vackra, det humo-
ristiska och det riktigt 
svängiga. Duons konsertpro-
gram är en sommarupple-
velse som säger förgät-mig-
ej!”

Uppehåll
Lördag 30 juni gör vi uppe-
håll med sommarmusiken. 
Då är det Dalslandslitteratu-
rens Dag i Håverud. Men 
även där blir det musik. Stel-
lan Johansson kommer att 
berätta om Brånasmeden, 
som föddes för 200 år sedan, 
och kanske spela några av 
sina tonsättningar av hans 
visor. Dessutom avslutas 
dagen med att Dalslands 
Spelmansorkester spelar lå-
tar ur Einar Hansanders 
samling av låtar från östra 
Dalsland.

En Vokalist & En Cellist bjuder på sin musik torsdag 28 juni.

Mer än bara Cornelis
Cornelisgänget gjorde sin 
första spelning i Håverud 
2016. Då sjöng man, som 
namnet antyder, bara sånger 
förknippade med Cornelis 
Vreeswijk. I år är man till-
baka söndag 1 juli med ett 
visprogram kallat ”Cornelis 
och de andra”, som förutom 
visor av ”den flygande hol-
ländaren” även innehåller 
alster av Evert Taube, Olle 
Adolphson och andra.

Erica Larsson är välkänd 
sångerska och framträder 
också med Sjömila. Hon har 
tidigare gjort ett Karl Karls-
son-program med Stellan 
Johansson, och har sjungit 
cornelislåtar och andra visor 
i skilda sammanhang.

Stellan Johansson är väl-
känd Cornelisfantast och har 
sjungit hans låtar både i pro-
grammet ”Cornelis på vårt 
sätt” och på Visklubben 
Korpen. Han har också skri-
vit flera hyllningssånger till 
Vreeswijk. 

Lars Nilsson spelar gitarr. 
Han driver ”Visklubben Kor-
pen” tillsammans med Stel-
lan och gör i sommar även ett 
program med fokus på Mi-
kael Wiehe och Björn Afze-
lius.

Sören Blom är välbekant 
kontrabasist och spelar i 
sommar i Håverud med ett 
antal olika ensembler.

Spelar gitarr också
Alban Faust är mest känd 
som säckpips- och nyckel-
harpospelare. Men han bör-
jade faktiskt som gitarrist 
och det är det han gör i grup-
pen som spelar i Håverud 
tisdag 3 juli. Med sig har han 
då Mats Andersson, elbas, 
och Peter Sundström, trum-
mor. De kallar sig The Iron 
Boys eftersom de bildades i 
Järn.

Alban började spela gitarr 
vid tio års ålder. När han var 
22 förstörde han sina finger-
toppar på vänstra handen i en 
olycka i verkstaden. Efter 
mer än två decenniers uppe-
håll från gitarren tog han upp 
spelet igen. Sedan dess har 
han odlat fram sin alldeles 
egna stil. Alban har skrivit 
alla instrumentallåtar som 
spelas i bandet. Han kom 
våren 2017 ut med en gitarr-
skiva med egna kompositio-
ner.

Som ung spelade Peter 
Sundström mycket runt om-
kring i Dalsland med sitt 
band ”Quality”. I den vevan 
träffar han också sin blivande 
fru Helena. Det blev Järn, 
Korsgården, barn, familj, 
jordbruk och hela köret. 
Knappt innan ungarna var 
utflugna byggdes lekstugan 
om till ”lekstuga” för vuxna 
– en replokal och studio! Och 
trummorna dammades av.

Mats Andersson, infödd 
dalslänning, har spelat i hela 
sitt liv utan större uppehåll. 
För försörjningen är han 
skiftarbetare på samma före-
tag sen många år. Nu finner 
han nya stigar som han med 
stor nyfiken och kreativitet 
trampar på. En riktigt stadig 
och alltid överraskande 
bassnubbe.

 Lars Nilsson, kultur- och  
fritidsutvecklare/ 

informationsansvarig  
Melleruds kommun

på Sommarbokens hem-
sida och gå skattjakter i 
biblioteket, till att pyssla 
och äta glass. 
Årets tema för Sommarbo-
ken är universum och den  
4 juli får Sommarboken 
spännande besök av Peter 
Ekberg. Peter Ekberg är lä-
rare i grunden, men har ett 
stort intresse för universum 
och människan. Han har 
givi t ut flera böcker, 
både faktaböcker och roma-
ner om robotar, rymdresor, 
utomjordningar med mera. 

Hans första bok ”Tänk 
själv” fick priset Slangbellan 
och har översatts till många 
språk. Nu kommer han till 
Mellerud för att berätta om 
sina böcker, men framförallt 
om allt spännande som finns 
att upptäcka ute i universum.

Alla aktiviteter i Sommar-
boken är som vanligt kost-
nadsfria.
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Veckans 
lunch
Måndag 2/7: Fläskköttgryta smaksatt 
med äpple, kokt potatis och skivade 
morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 3/7: Ekologisk köttfärssås med 
grekisk smak, makaroner och broccoli.  
Dessert: Fruktsoppa.  

Onsdag 4/7 Fiskbullar i dillsås, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Aprikoskräm.

Torsdag 5/7: Slät morotssoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.

Fredag 6/7 Stekt makrill med stuvad 
spenat och kokt potatis.  
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 7/7: Krögarbiff med gräddsås, 
kokt potatis och blomkål.  
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 8/7: Skivad kassler med  
potatisgratäng och skivade morötter. 
Dessert: Bärcheesecake.

Hemtjänstens alternativ v. 27
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

Robinsonvinnaren DK till Yran

Daniel ”DK” Westlund gästar 
Kanalyran i år. Foto: Privat.

Nu är det klart. Årets vin-
nare av Robinson, Daniel 
”DK” Westlund, gästar 
Kanalyran både på freda-
gen och lördagen.
På fredagen kommer DK att 
finnas med som konferencier 
under kopremieringen Dal-
bokon, tillsammans med 
Daniel Jensen och Yvonne 
Ryding.

På lördagen dyker 
30-åringen, med rötterna i 

Äppelbo, upp i kortegen. På 
vilket sätt han medverkar får 
bli en överraskning för publi-
ken.

Går på kryckor
DK, som säsongsarbetar, bor 
i en husvagn på en camping 
i Lerum utanför Göteborg. 
För tillfället går han på 
kryckor efter en korsbandso-
peration. Prispengarna på en 
halv miljon kronor har han 

uppgett ska gå till en bättre 
och nyare husvagn.

Ditt smeknamn DK kom-
mer från Danskungen, varför 
fick du det namnet?

– Ha ha, jag dansade 
mycket för tio-elva år sedan, 
bugg, fox och street bland 
annat.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Fredagspubarna drar igång
Nu börjar sommarens 
fredagspubar på Upperud 
9:9. Det presenteras ett 
pärlband av artister i sju 
veckor på rad. I baren 
finns mat och dryck under 
dessa kvällar och vacker 
solnedgång från bryggan. 
Carro Anderberg återvänder 
med bandet, rösten och den 
underbara musiken där coun-
try möter pop. Carro är 
singer/songwriter från Dals 
Rostock som blandar eget 
material med omtyckta co-

vers, det utlovas nytt mate-
rial att addera till hennes 
låtskatt.

Vad betyder musiken för 
dig, Carro?

– Spela och sjunga är något 
jag MÅSTE göra för att jag 
ska må bra, vara en god mor, 
glad hustru och schysst kom-
pis. Jag går i gång på känslan 
i musiken. Min ständiga 
strävan är att få beröra min 
publik. För bra musiker och 
grymma sångerskor finns det 
gott om, men om jag kan 
lyckas beröra någon, få det 

att nå liiite djupare så kan det 
lämna avtryck som stannar 
för livet, som kanske till och 
med gör en skillnad i livet!

Vad lyssnar du på för mu-
sik?

– Jag lyssnar på Patty Grif-
fin, Tift Merritt, Bruce 
Springsteen, Chris Staple-
ton… Country/blues/singer-
songwriter. Amerikansk 
musik. Nashville...

Vilka spelar i ditt band?
– Rasmus Lindblom, Pet-

ter Olsson, Tommy Christen-
sen och Daniel Olsson. 

Carro Anderberg med band inleder 
fredagspubarna på Upperud 9:9.

Fotoutställning 1

Melleruds fotoklubb visar bilder i Kalandersalen på Dalsland Center pe-
rioden 16 juni till 12 augusti. Bilden på den vita magnifika älgen har tagits 
av Roland Johansson.

Fotoutställning 2

Melleruds fotoklubb visar även bilder i stenmagasinet i Sunnanå hamn 
perioden 22 juni till 2 september. Bilden på de gamla grå husen från 
svunna tider har tagits av Rolf Linder.

Musiken på Kanalyran
En liten överblick över 
vilken musik, dans och 
teaterunderhållning som 
erbjuds på årets Kanalyra. 
Vi tar det dag för dag.

Fredag

Årets barnunderhållare är 
Daniel & Yankho, kända från 

bland annat Bolibompa. De 
blandar musik, trolleri, lekar 
med mera i sin show.

På kvällen blir det dans till 
Wahlströms, ett välrenom-
merat dansband som legat på 
Svensktoppen flera gånger, 
varit med i TV och som bru-
kar dra mycket folk. För att 
dansen ska bli bra har vi 

Daniel & Yankho, kända från bland annat Bolibompa. Foto: Martin Lund-
ström.

På fredagskvällen blir det dans till Wahlströms på torget.

dessutom hyrt in ett väder-
säkrat dansgolv av högsta 
kvalitet. Vid midnatt tar Hits-
DotCom över scenen. De fi-
rar 15-årsjubileum i år och är 
för kvällen förstärkta med 
Josefine Dahlqvist och Leif 
Svensson.

Lördag på dagen
Som vanligt går Vänersborgs 
Stadsmusikkår i spetsen för 
kortegen. Musikkåren spelar 
sedan på Torget en stund och 
senare på dagen på Storga-
tan. De har i kortegen med 
sig de återförenade drillflick-
orna, som också gör en kort 
uppvisning på scenen.

På Torgscenen uppträder 
sedan i tur och ordning föl-
jande:

• Låtar från 1968 framförs 
av Matilda Lundström, Elin 
Bergsman, Amelia Anders-
son och Viktoria Wikmark, 
kompade av ett ”allstar”-
band med mellerudsmusiker. 
Det blir allt från Eurovisions-
schlager till Jimi Hendrix.

• Rocky Mountain Sqaure-
dancers visar upp sig.

• Showskolan från Troll-
hättan ger smakprov ur sin 
föreställning Hairspray, en 
sprudlande musikal som 
handlar om 50/60-talet.

• Sounds of Shadows från 
Säffle spelar gitarrmusik från 
1960-talet. Låtar från grup-
per som Shadows, Spotnicks 
och Ventures lär dyka upp.

På Smakfestscenen nere 
vid Närhälsan framträder 
följande:

• Stellan Johansson, väl-
känd mellerudstrubadur som 
i år firar 50-årsjubileum som 
vissångare i det offentliga.

• Annather Seaman, dvs 

Simon Andersson, gitarr, och 
Anna Eriksson, fiol, en duo 
med bred repertoar som 
gjorde succé i Håverud på 
förra årets Kanalyra.

• Lalita, dvs Amelia Skog-
fält, från Bengtsfors, en ung 
tjej med härlig röst och coun-
trydoftande repertoar.

Lördagskvällen
För första gången sedan 2013 
tar vi entréavgift på Kanal-
yran, men det gör vi för att 
ha råd att erbjuda fyra abso-
luta toppakter. Eller vad sägs 
om:

• Carro Anderberg Band, 
en av våra fantastiska mel-
lerudssångerskor med fyra 
toppmusiker från orten.

• Wiktoria. Känd från två 
Melodifestivaler, Så ska det 
låta, Diggiloo, Stjärnornas 
Stjärna med mera. Kompas 
av Carolines band och kom-
mer med all säkerhet också 
att framför sin senaste singel.

• Johan Boding och Queen 
of Night. Räkna med ordent-
ligt drag när en av Europas 
bästa Queen-tolkare kör en 
90-minuterskonsert med 
Queens greatest hits, med 
fullt band och kör.

• Haaks. Ett av Sveriges 
bästa partyband. De fyllde 
Torget senast de var på 
Kanal yran.

Köper du i förköp har du 
50 kronor rabatt på vuxenbil-
jetten.

Söndagen
I Håverud bjuds det fyra 
musik- och teaterinslag:

• Katarina Kjörling & 
Smooth Jazz Quartet kom-
mer att köra jazzörhängen på 
kajkanten.

• Teater Mimulus står som 
vanligt för barnunderhåll-
ningen.

• Jimsons, som spelade på 
den första Kanalyran 1968, 
spelar i Hallingsalen.

• The Stables från Göte-

borg spelar på Håfveruds 
Brasserie.

Hoppas alla hittar något ni 
gillar.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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BUTIKEN UPPHÖR!
UTFÖRSÄLJNINGEN STARTAR

2 JULI  KL. 10.00

2/7 20% kl. 10-18

3/7 20% kl. 10-18

4/7 20% kl. 10-18

5/7 50% kl. 10-18

6/7 50% kl. 10-18

7/7 50% kl. 10-16

GÄLLER HELA SORTIMENTET!

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

MODE

FOR YOU

I morgon 28/6 börjar vår

REA
sommar

Storg. 6, Mld, Tel. 0530-400 47 
www.modeforyou.se

Pilgrimspop – en upplevelse

Pilgrimspop är en härlig musikalisk vandring i den dalsländska naturen. 
Vid Livarebosjöns rastplats kan du grilla, bada och självklart lyssna på 
musik. Foto: Privat.

På lördag 30 juni anordnas 
den musikaliska vandring-
en Pilgrimspop för andra 
gången i sommar. 
Landets grönaste Kulturre-
publik kombinerar för andra 
året i rad något av det bästa 

som finns – natur och kultur. 
Vandringen startar vid Up-
peruds sluss, varifrån man tar 
sig upp till Skalåsen. Där blir 
det livemusik med Maybe 
Canada från Göteborg och 
tillfälle att fika. Därefter fort-

Brett spektra i höstens program
I måndags släppte Kultur-
bruket på Dal sitt digra 
höstprogram. Några ex-
empel är en föreställning 
med Forever Floydian, 
Bergmanåret uppmärk-
sammas med föreställ-
ningen Höstsonaten, kör-
konserter och jazzkonsert 
med världsberömda Bobo 
Stensons Trio.
– En höjdpunkt i höst är att 
vi genom samarbetet med 
jazzklubben Nefertiti i Göte-
borg lyckats få hit namnkun-
niga artister som Bobo Sten-
son Trio, säger Katarina 
Kjörling, kultursamordnare 
på Kulturbruket på Dal.

Kulturbruket på Dal hjäl-
per till med biljettförsälj-
ningen till Kanalyrans lör-
dagskväll, med artister som 
Johan Boding, Wiktoria, 
Haaks och Carro Anderberg 
Band.

U n g d o m s m u s i k a l e n 
”Bortom din horisont” av 
och med Evelyn Jons 24 au-
gusti tar upp mobbning och 
ingår i arrangemanget Mel-
lerud Pride. 

6 september är duon ”Re-
fräng & Co” på Café Älvan 
och kör melodiradion som 
livekonsert. Det utlovas mu-
sik, anekdoter och glada 
historier.

13 september berättar fri-
landsskribenten Anders 
Sporsén Eriksson om sin 
unika kanotfärd på Göta älv, 

Höstsonaten med Paula Ternström och Grynet Mollvig. Foto: Christer 
Blum.

Katarina Kjörling, kultursamordmader på Kulturbruket på Dal samt kul-
turadministratörerna Tina Grenander och Jessica Ericsson.

Evelyn Jons kommer två gånger till 
Kulturbruket på Dal i höst.

sätter vandringen någon 
timma ner till Livarebosjöns 
rastplats där eldar tänds för 
grillning. Även här bjuds li-
vemusik, nu med Bosphorus 
Ensemble från Göteborg.

Vacker, varierad och trolsk 
dalsländsk skog utlovas. Le-
den är medelsvår, man behö-
ver kunna promenera själv. 
Vagn eller liknande är inte 
möjligt att ha med. 

Kom också ihåg att packa 
med egen grillmat, kaffeter-
mosen och extra dryck. En 
dalsländsk öl eller två går 
också att köpa när vi kommit 
fram till vårt slutmål.

Arrangör är Kulturrepubli-
ken Dalsland i samarbete 
med Dalslands Sparbank, 
Melleruds kommun, Västra 
Götalandsregionen och Mu-
sik-och Kulturföreningarnas 
Samarbe t sorgan isa t ion 
(MoKS).

från källa till hav, med hjälp 
av Anna Öhlunds fotografier.

Panik på Playan är en barn- 
och dockteater för barn mel-
lan fyra och sju år. Teater 
Barbara ger föreställningen 
om Maja och hennes pappa 
som är på solsemester den 16 
september.

Pink Floyd-musik
Som en del i 150-årsfirandet 
av Dalslands kanal bjuder 
Forever Floydian (Järns 
Sångkör, The Lunatics och 
Dalslandsorkestern) på mu-
sik från sju Pink Floyd-album 
21 och 22 september.

Grynet Mollvig och Paula 
Ternström (dotter till Solveig 
Ternström) medverkar i en 
nytolkning av Bergmans 

Höstsonaten den 14 oktober, 
med anledning att det är 100 
år sedan Ingmar Bergman 
föddes.

Showskolan ger musika-
len Hairspray den 19 oktober 
och 24 oktober blir det kon-
sert med Kulturskolan där 
intäkterna går till Världens 
Barn.

Trollhättebandet Kung 
Kaktus och Erica Larsson, 
från Frändefors bjuder på allt 
från Cornelis mest älskade 
visor till hans mer okända 
visskatter. När? 26 oktober.

PRO Mellerud har abon-
nerat Kulturbruket på Dal 
den 27 oktober med anled-
ning av sitt 60-årsjubileum.

Svenska Kammarkören 
ledd av Simon Phipps ger 
föreställningen Love & 
Death 4 november. Författa-
ren Dick Harrison kommer 
13 november för att berätta 
om sin nya bok om Dalslands 
historia. Song of Joy åter-
kommer med en önskekon-
sert i julens tecken 25 no-
vember.

Världsberömda jazzgrup-
pen Bobo Stenson Trio bju-
der på sitt egna och interna-
tionellt uppmärksammade 
sound den 3 december.

Kulturskolans ensembler 
bjuder in till julavslutning 5 
december och 9 december 
blir det advents- och julkon-
serten En fröjdefull jul  med 
Evelyn Jons (sång) och Per 
Hovensjö (gitarr).

12 december ger West of 
Eden med Skålleruds för-
samlingskör och Drängar 
konserten Celtic Christmas 
med irländsk och engelsk 
folkmusik i centrum.

Sedan följer luciakonsert 
13 december, julshow med 
Jimsons och Lilla Bandet 15 
december och Öronmat 20 
december.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Härlig konsert

Kjerstin Dalbert och Amanda Magnusson medverkade med sång och 
musik under söndagens gudstjänst i Skålleruds kyrka.

Kjerstin Dalbert och 
Amanda Magnusson bjöd 
på vacker underhållning 
i Skålleruds kyrka under 
gudstjänsten på ”Den he-
lige Johannes Döparens 
dag”.
Det bjöds på ett tiotal blan-
dade låtar av Kjerstin Dalbert 
och Amanda Magnusson, 
bland annat ”Over the rain-

bow”, ”Vårbäcken” och 
”Himlen är oskyldigt blå”.  
Under konserten gav de även 
smakprov på vackert ukule-
le- samt pianospel. De avslu-
tade gudstjänsten med ”You 
got a friend in me” där Elisa-
bette Emanuelsson ackom-
panjerade tjejerna på piano.

Tanja Mueller
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DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Ev. uppvaktning
undanbedes.

Lilly Henriksson

UPPVAKTNING

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 sång på 
torget med Simone Djur-
rema. Sönd 11 Ekumenisk 
gudstj. i Furusand, medtag 
fikakorg. Avfärd från Smyr-
na 10.30. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. på Furusand gemen-
samt med Smyrna. Teofil 
Karlsson. Kaffekorg, avresa 
från Missionskyrkan 10.30. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons

ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 18 Sång & 
musik. Andakt, tillgång till 
grill.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 18 Sommarkväll 
på Rörvik, Mikaela Simons-

son sjunger. Andakt Sig-
ward K. Servering.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
med nattv. på Servicehuset, 
Anette J. Carlson. Sönd 10 
Gudstj. Anette J. Carlson. 
Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 16 

Öppen kyrka vid Sundals-
Ryrs gamla kyrka. Visning 
av kyrkan och servering i 
det fria. Lörd 18 Musik vid 
helgmål” i gamla kyrkan. 
Hanna Sandgren, sång och 
Maja Korp, piano. Andakt 
Anette J. Carlson.

Veckans 
ros...

Rosor i stora fång till per-
sonalen på Kroppefjälls de-
mensboende som anordnade 
en så fin, god och trevlig som-
marfest för oss alla. Ni är helt 
fantastiska!

Glad & skön sommar önskar 
vi som hörde till Lena K

Konfirmation söndag 20 maj kl. 11.00 i Bolstads kyrka. Stående från vänster: Carina (Cina) Walterlin (assistent), 
Cecilia Gunnarsson (assistent), Jonatan Gustafsson, Ingvar Lisius (pedagog), Oskar Larsson, Martin Niklasson 
(pedagog), William Berg och Maria (Majsan) Bartens (assistent). Sittande från vänster: Christian Larsson 
Sörensen, Pär-Åke Henriksson (präst) och Simon Andersson. 

Lördag 19 maj kl 11.00 i Holms kyrka. Stående från vänster: Cecilia Gunnarsson (assistent), Hilda Sylveson, 
Tilda Nordquist, Bernodus Hilmarsson, Kristoffer Torberntsson, Carina (Cina) Walterlin (assistent) och Martin 
Niklasson (pedagog). Sittande från vänster: Lova Soppi Svensson, Anna Lindberg, Margareta Olsson (präst), 
Iselin Skansen Eir och Märta Westman.

KONFIRMATION

Söndag 20 maj kl. 15.00 i Holms kyrka. Stående från vänster:  Samuel Andersson (ung ledare), Ingvar Lisius 
(pedagog), Maria (Majsan) Bartens (assistent), Ludvig Stefansson, William Jansson, Leo Salomonsson, An-
ton Gunnarsson, Cecilia Gunnarsson (assistent), Carina (Cina) Walterlin (assistent) och Martin Niklasson 
(pedagog). Sittande från vänster: Sofie Borg, Leo Larsson, Margareta Olsson (präst), William Martinsson 
och Adam Gunnarsson.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagsstängt 5/6 - 26/8

Välkommen in till oss!

1/7 - 5/8 stänger vi klockan 17.00

Följ oss på

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 juli – 15 augusti 2018

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Rea 
25-50% på alla märkesbågar

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Jan Carlsson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Akten för-
rättades av Pär-Åke Henriks-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 950, 249 och 
256. Vid kistan togs avskedet 
av familj, släkt och många 
vänner. Som avslutningsmu-
sik sjöng Elisabette ”Du är 
för alltid en del utav mig” av 
L. Holm/L. Berghagen. Till 
minnet av Jan var koret vack-
ert dekorerat med blommor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Smyrnakyrkan för 
Thorsten Hagström. Som 
inledning på akten framför-
des ”Så skimrande var aldrig 
havet”-  E. Taube av Peter 

Wågsjö på piano och Olle 
Junholm på gitarr vartefter 
solist Josefin Dahlqvist sjöng 
”Oändlig nåd” – A. Frosten-
son ackompanjerad av Len-
nart Magnusson på piano. 
Akten förrättades av Tommy 
Pettersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 och 
300. Josefin framförde också 
”Det enda som bär” – L. Lit-
hell. Vid kistan togs avskedet 
av släkt och många vänner. 
Därefter sjöng solisten ”Jag 
har hört om en stad” – L. 
Lithell. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Cavatina”- S. 
Myers, framförd av Junholm 
och Wågsjö. Till minnet av 
Thorsten var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Aina 
Jonsson. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusi-
ker Maria Andersson ”En 
vänlig grönskas rika dräkt” 
av W. Åhlén. Akten förrätta-
des av Margareta Olsson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 285, 188 och 190. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner vartefter solist 
Paula Oscarsson sjöng ”Lil-
jor” av C. Jonasson. Som 
avslutningsmusik framför-
des ”Amazing grace” – 
Skotsk folkmelodi. Till min-
net av Aina var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning ägde rum på 
Örs kyrkogård.

Timmervik: Sönd 19 Mu-
sik i sommarkväll. ”Somra-
ne kom oförhappanes” med 
En Vokalist och En Cellist” 
Anna K. Larsson och Sanna 
Andersson. Andakt: Anette 
J. Carlson. Servering. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Ralph Lil-
jegren, kyrktaxi. 14 Sångst-
und på Rönnässtugan, Hus-
bandet, Ralph Liljegren.
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Pro Jesper Asp
• Gröntkortutbildning
• Golfskola
• Golfträning

www.mellerudsgolf.se

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

Golffastigheter
representant på plats och visar lägenheter  

(6 st klara för uthyrning)

erbjuder Helgbuffé
Ugnsbakad lax med romsås och färskpotatis
Fläskfilé med ugnsrostad potatis och madeirasås
Kaffe och jordgubbstårta Pris 99 kr

Överraskningar 

för barnen

Prova på golf
med Pro 

Jesper Hagborg Asp

Kanonerbjudande 
från Melleruds Golfklubb! 
Bli medlem för resten av 
året för endast 1.500:- 
OBS! Gäller endast mellan 
10.00-14.00 lördag 30 juni
på plats, Golfbanan

Sunnanå 
Restaurang & Konferens
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Brålanda • Frändefors

Årets Frändeforsbo

Carina, Stefan och Lars Rapp. Gunnar Lidell. Gunnar Larsson, Munkedal, tidigare diakon i Frändefors med 
sommarbostad på orten, högtidstalade på Nationaldagen. Foto: Tina Lidell.

Carina, Stefan och Lars 
Rapp, äger och driver Rap-
petappen, fick på nationalda-
gen Årets Hedersomnäm-
nande 2018 av ordförande i 
Nationaldagskommittén i 

Frändefors, Gunnar Lidell 
med motiveringen:

”Tre företagare som servar 
boende i Frändefors med 
omnejd. Många och långvä-
ga kunder får också ta del av 

ert breda utbud av varor och 
kompetens, och de får även 
ta del av er och era medarbe-
tares starka känsla för god 
service. Ni sätter Frändefors 
på kartan. Tack!” 

Glada miner i regnet
Brålanda skola höll sin 
skolavslutning i Cen-
trumparken. Det fina 
programmet med temat 
”Från Avicii till Lill-Babs” 
genomfördes av de duk-
tiga eleverna trots att det 
mestadels regnade. 
Många föräldrar och anhö-
riga stod eller satt i slutt-
ningen mot scenen. Eleverna 
marscherade in till Musik-
skolans blåsorkester. De oli-
ka klasserna framförde här-
liga sånger med stor 
inlevelse och fick stora varma 
applåder av kompisarna, lä-
rarna och anhöriga. 

Dagens konferencie-
rer från årskurs sex guidade 
trivsamt mellan de olika 
framträdandena.

De avgående elevrådsord-
förandena i årskurs sex över-
lämnade stafettpinnen till 
tillträdande femmorna som 
lovade att ta väl hand om 
skola och skolkompisar.

Rektor Kerstin Runfors 

Musikskolans blåsorkester bidrog med somriga toner.

Midsommarfirande 
i Brunnsparken

Rostocks Drängar kom med den efterlängtade midsommarstången och framförde ”Oxdansen”.

Rune Stenén var dagens kon-
ferencier och från scenen 
underhöll Gun-Britt Gus-
tafsson, dottern Matilda och 
sonen Mattias Lundström, 
samt ortens nystartade barn-
kör som bjöd på klassiska, 
välbekanta sommarvisor. 
Rostocks Drängar reste mid-
sommarstången och fram-
förde ”Oxdansen”, innan 
samtliga besökare blev in-
bjudna till att dansa runt den 
vackra stången.

Matilda Lundström ledde 
dansen tillsammans med 
Stig-Arne Larsson på drag-
spel. De ackompanjerades av 
Stig-Arnes fyraåriga barn-
barn Almer.

Maria fick priset
Under evenemanget avslöja-
des även resultatet angående 
omröstningen av ”Årets Ro-
stockare”. 

Det blev Maria Petterson-
Lantz. Juryns motivering var 
bland annat att Maria anses 
som ”spindeln i nätet” och att 
hon fixar och ordnar det 
mesta och alltid ställer upp 
när det behövs. 

Det såldes lotter, det fanns 
gammaldags chokladhjul, 
den hungrige hade möjlighet 
att köpa korv och bröd och så 
fanns det inte minst jord-
gubbstårta och kaffe.

Arrangemanget genom-
fördes av hembygdsfören-
ingen, tillsammans med 

Årets Rostockare blev i år Maria 
Petterson-Lantz. 

Från scenen underhöll Gun-Britt Gustafsson med ortens nystartade barnkör som bjöd på klassiska och väl-
bekanta sommarvisor.

Omkring 1 200 personer deltog under det traditionella 
midsommarfirandet i Brunnsparken, Dals Rostock, som 
gick av stapeln för 30:e gången. Under eftermiddagens 
festligheter korades även Årets Rostockare.

evenemangskommittén som 
består av Kroppefjälls IF, 
Rostocks Vandrare och kyr-
kan.

Omkring 1 200 personer 
kom till Brunnsparken i Dals 
Rostock för att delta under 
det traditionella midsom-
marfirandet. 

Tanja Mueller

SPF Seniorerna Melleruds
bygden höll månadsmöte 
den 8 maj på Templargården.
Vår ordförande hälsade alla 
välkomna och vände sig sär-
skilt till dagens trubadurer 
Tveta Trion bestående av 
Svante Olsson, Pelle Jonas-

son samt Henrik Olsson.
Trots 25-gradig värme och 

sol kom nästan 70 medlem-
mar till mötet. Ingen behövde 
ångra sig – det var sång och 
musik från 1960-talet, vilket 
innebar mycket allsång, ef-
tersom vi kunde hänga med. 

I alla fall i refrängerna. Efter 
kaffet fortsatte underhåll-
ningen ytterligare en timme.

Lennart Magnusson infor-
merade om resan till Värm-
land den 23 maj. Mötet av-
slutades med ett lotteri.

Lars-Åke Svensson

Parkinsonföreningen Nor
ra ÄlvsborgBohuslän har 
haft sin vårresa. I år gick den 
till Blekinge 10-12 maj. 
Bussresan stannande vid 
Utvandrarmonumentet i 

Karlshamn och hos konstnä-
rinnan Susanne Demåne.

Deltagarna bodde i Karls-
krona. Besök gjordes på 
Marinmuseet och en trevlig 
båttur ingick. På hemvägen 

stannade gruppen till vid 
Ronneby Brunn.

En härlig utflykt för alla.
Ann-Mari Nilsson

Boman tackade de avgående 
sexorna och önskade dem 
lycka till med en blomma.

– Tack all personal, alla 
elever och föräldrar för detta 
läsår och ha ett välbehövligt 
sommarlov. Vi har stora ut-
maningar för att få plats med 
alla elever nästa läsår men 
arbetar på att lösa det, sade 
rektorn bland annat.  

Tack fick även företagar-
föreningen, Lions, med flera 
som på olika sätt hjälpt till så 
att skolan kunde ha sin av-
slutning i Centrumparken. 

Innan eleverna marsche-
rade ut till det väntande som-
marlovet sjöngs som allsång 
sommarpsalmen ”Den 
blomstertid nu kommer”.

Marianne Karlsson

Midsommar i Åttersrud

Dansen kring midsommarstången i full gång. Foto: Boel Carlsson.

– Midsommarfirandet i 
Åttersruds bygdegård är 
en populär tillställning. 
Besökare från både när 
och fjärran hittar dit och 
många är hemvändare, 
berättar Boel Carlsson, 

ordförande i bygdegårds-
föreningen. 
En upplevelse för både barn 
och vuxna är ju att åka häst 
och vagn. Under midsom-
marfirandet på Åttersruds 
bygdegård är detta ett stående 

inslag. Det är Tommy och 
Annelie från Brålandabadet 
som ställer upp med hästar 
och vagnekipage. Dessutom 
fanns det många aktiviteter 
för den leksugne. Det var 
bland annat bollkastning, 
tipspromenad, fiskdamm och 
lotteri. Många barn passade 
också på att få en ansiktsmål-
ning. 

Vänersborgs folkdansgille 
med dansare och spelemän 
skapade en riktig äkta mid-
sommarstämning precis så 
som det ska vara på midsom-
mar. Därefter var det dags för 
barn och vuxna att dansa 
kring stången. I caféet serve-
rades bland annat jordgubbs-
tårta från ett lokalt bageri. 
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Vi har nya  
traktorer från  
50 – 250 Hk på  

lager för  
omgående  
leverans!

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

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

Maskinfirman som har det mesta för de flesta

Bygge och vårdval är räddat
FysioFokus planer på 
bygget av ett hälsocenter 
i kvarteret Spjutet i Mel-
lerud kom abrupt av sig 
i februari. Anledningen 
var Västra Götalands-
regionens krav på att 
verksamheten förutom 
fysioterapi även måste 
erbjuda arbetsterapi. Nu 
är problemet löst genom 
att Medpro Clinic Group 
övertar ägandeskapet.
FysioFokus, som ägs och 
drivs av Ellen och Valentijn 
Schneider, hade när projeket 
sattes igång erfarna fysiote-
rapeuter och ett stort patient-
underlag på drygt 9 000 pa-
tientbesök årligen, varav  95 
procent gällde fysioterapi. 
Ekonomin var god, liksom 
ryktet. Men man lyckades 
inte rekrytera någon ny ar-
betsterapeut, trots goda löne-  
och arbetsformserbjudan-
den.

Detta ledde till att planerna 
på att expandera fick pausas 
och verksamheten fick mins-
kas ner.

– Man kan likna vår situa-
tion vid en skola som inte kan 
hitta en behörig mattelärare 
och därför måsta hela skolan 
stängas, sade Ellen Schnei-
der då.

Nu har man enats med 
Medpro Clinic Group om att 
de tar över ägandet av Fysio-
Fokus AB.

Bygget av ett hälsocenter i kvarteret Spjutet blir av. Medpro Clinic Group tar över FysioFokus AB och anstäl-
ler Valentijn och Ellen Schneider. L:E Gruppen kommer att bygga, äga och förvalta fastigheten som sedan 
hyrs ut till vårdaktören. 

Nyöppnat café

Måndag i midsommar-
veckan öppnade Sara 
Johansson och Viktor 
Alexandersson caféet Sa 
Vi Fika i Stenmagasinet i 
Sunnanå hamn. 
Innanför de gamla stenmu-
rarna i Stenmagasinet luktar 
det nybakat bröd. Viktor och 
Sara har gräddat frallor och 
kanelbullar och några kunder 
har varit här och försett sig 
med frukostbröd.

Räkmackor, panini, olika 
sorters fikabröd och våfflor 
finns i caféets utbud. Dess-
utom finns det mest nödvän-
diga, från mjölk till tandkräm 
för de båt- och campinggäs-
ter som kommer till Sunnanå. 

– Vi bakar inte från grun-
den utan köper sådant som 
bara är att stoppa i ugnen, 
men våfflorna är 100 procent 
hemgjorda. Köket här är inte 
fullt utrustat, det finns till 
exempel ingen diskmaskin, 
så vi diskar för hand och 
använder en del engångsar-
tiklar. Detta blev ju lite has-
tigt bestämt, berättar Sara.

Oslagbart läge
På övervåningen har med-
lemmar ur Melleruds foto-
klubb utställning och den 
som har lust kan ta med sig 
fikat dit upp och se på bilder 
samtidigt som kaffet avnjuts. 

När solen skiner finns det 
bord och bänkar både fram-
för magasinet och på bryg-
gan bakom som man kan 
sitta vid. En bättre plats är 

svår att hitta. Som mycket av 
det bästa som händer i livet 
är Sara och Viktor här av en 
slump.

– Vi träffades i Hongkong, 
i december 2015, när vi båda 
var på väg till Nya Zeeland 
för att jobba och ha semester 
i ett år. Ganska nyligen kom 
vi hem från ett år i Australien, 
lite tidigare än vi hade plane-
rat, för att min morfar gick 
bort. Vi hade alltså inga pla-
ner för denna sommaren och 
fick reda på att Melleruds 
kommun sökte någon som 
ville driva café här, säger 
Sara.

Uppskattat med café
Hon kommer från Anders-
torp i Småland, Viktor är från 
Grinstad. Båda har jobbat i 
serviceyrken tidigare. Viktor 
i Grinstad Lanthandel, Sara 
på ett hotell i Kalmar.

I Nya Zeeland arbetade de 
inom vinindustrin, i Austra-
lien arbetade Viktor som 
trädgårdsmästare och Sara 
målade julkulor i ett köpcen-
trum.

– Det känns spännande att 
driva café och vi har fått bra 
respons i den facebookgrupp 
vi startat och från människor 
som kommit hit och fikat. 
Under midsommarhelgen 
sålde vi slut på allt vi hade, 
det var hektiskt men jättero-
ligt, berättar Viktor och Sara.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Viktor Alexandersson och Sara Johansson driver café i Stenmagasinet i 
Sunnanå sedan drygt en vecka.

Ägarbyte en bra lösning
– Nu inleds ett nytt kapitel. 
Vi är såklart besvikna över att 
vi inte lyckades på egen hand 
utan blev fällda av regelver-
ket. Men den här lösningen 
gör att vi kan förverkliga 
våra intentioner och erbjuda 
den vård vi vill kunna ge. 
Medpro uppskattar vårt kon-
cept och är en aktör som har 
samma tankar som vi och vi 
kan fortfarande driva myck-
et, säger Ellen och Valentijn.

Medpro Clinic Group har i 
mer än tio år drivit vårdcen-
traler och rehabverksamhe-
ter i Västra Götalandsregio-
nen. De finns i Brålanda, 

Vänersborg, Trollhättan, 
Lilla Edet och Alingsås. 

Medpro Clinic fick gott 
betyg från patienterna i den 
nationella patientenkäten 
och har fokus just på arbetet 
med att öka tillgängligheten 
på både rehab och vårdcen-
traler. 

Byggare äger
Bygget av hälsocentret kom-
mer att ske i byggföretaget 
L:E Gruppens regi. De kom-
mer sedan att äga och för-
valta fastigheten som hyrs ut 
till Medpro Clinic FysioFo-
kus.

– En mycket bra lösning, 

vårdföretag ska inte behöva 
äga och förvalta fastigheter, 
vi är bra på annat, tycker El-
len Schneider. 

– Om tidsplanen går i lås 
ska bygget vara klart i april 
nästa år. Det ser vi fram emot 
och vi är glada över denna 
lösning. I de lokaler vi finns 
nu hade vi inte kunnat ut-
vecklas som vi önskar, säger 
Valentijn Schneider.

Öppet i sommar
Den 1 augusti sker överta-
gandet, men redan i juli kom-
mer patienter att kunna träffa  
personal från Medro Clinic  
hos FysioFokus i Mellerud.
Här kommer omgående att 
rekryteras fullt ut igen och 
mellerudsbor ombes tipsa 
sina bekanta fysio- och ar-
betsterapeuter om det.

Även Medpro Clinic säger 
sig vara mycket nöjda med 
uppgörelsen och samarbetet 
med Valentijn och Ellen 
Scheider som kommer att 
anställas i företaget. 

– Vi är säkra på att framti-
den för kunder och patienter 
i Mellerud blir väldigt spän-
nande säger koncernchef i 
Medpro Clinic Group, läka-
ren Hans Wittrup.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Lördagspicknick i parken
Coop Konsum i Åsensbruk 
bjöd lördagen 16 juni, för 
tredje året i rad, in till en 
stunds picknick i parken 
och firade samtidigt inter-
nationella picknickdagen.
Förutom att slå sig ned för en 
stunds fika gavs möjlighet till 
en liten tipspromenad och för 
barnen också ponnyridning. 
En gissningstävling, där det 
gällde att pricka rätt på vik-
ten av en stor godisburk 
lockade också många. Priset 
var godisburken.

Med kaffetermosen i hög-
sta hugg i parken stod Maria 
Carlsson. Maria är ägarom-

bud i Coop Konsum Åsens-
bruk och fungerar som en 
kontakt mellan kunder/äga-
re/medlemmar och butiken. 
Hon berättar att hon tidigare 
jobbat i butiken och har nu 
varit medlemsombud under 
två och ett halvt år. Årligen, 
i januari, hålls en medlems-
dag och då väljer man också 
medlemsombud.

– Folk kommer med lite 
olika frågor och synpunkter, 
men de flesta är glada över 
att butiken här överhuvudta-
get finns. Något som bekräf-
tas av flera som i dag besöker 
parken, de är nöjda över att 

Här är det picknick i parken. Familjen Hallstedt i förgrunden och fjor-
dingen Jolanta är med. 

det finns en livsmedelsbutik 
i Åsen, berättar Maria. 

Liten butik med
stort utbud
Så här sommartid blomstrar 
butiken upp, turisterna bety-
der mycket. I höstas ökades 
öppettiderna något, berättar 
Ros-Marie Mowitz som fö-
restår butiken. Detta har 
också märkts i ökad omsätt-
ning.

– Jag tror kanske inte det 
är enda orsaken, en ökad 
medvetenhet hos var och en, 
tillsammans med skolan och 
företagsparken här, plus lite 
ökad inflyttning ger en posi-
tiv anda. Ibland kan en och 
annan vara lite orolig för hur 
länge butiken får vara kvar, 
men så länge köptroheten 
finns kvar, så är det ingen 
fara. Jag är mycket nöjd med 
hur folk sluter upp, då är det 
också roligt att göra lite olika 
saker, som det här, säger Ros-
Marie. 

Både Ros-Marie och Ma-
ria påtalar också att huvudin-
riktningen för butiken är mat 
och livsmedel och inte en 
massa smågrejor i övrigt. På 
en liten yta gäller det att få 
plats med det allra mesta som 
kunderna är i behov av och 
frågar efter. Och tar man en 
kik in i butiken, så ser man 
att det stämmer, gott och väl. 

Ing-Marie Norrman
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SPORT

FOTBOLL 
Det spelades ett händelse-
rikt derby på Fengershof i 
onsdags, när Fengersfors 
IK tog emot rivalerna 
Tösse IF. Precis som man 
kunde tänka på förhand 
bjöd matchen på snygga 
mål, heta dueller och röda 
kort.
Efter en mållös första halv-
lek, med en handfull var-
ningar som enda skörd, gick 
främst Fengersfors till paus-
vila med en bra känsla i ma-
gen.

Hemmalaget hade varit 
den första halvlekens bästa 
lag och spelet man visade 
upp såg inte ut att tillhöra 
tabelljumbon med bara två 
inspelade poäng.

Tösse å sin sida har en 
betydligt bättre tabellplace-
ring men kom inte alls till sin 
rätt.

– De lyckades låsa oss så 
vi inte kom igång, sade Tös-
ses tränare Kenneth Erixon, 
i sitt först riktiga derby med 
klubben han tog över i vint-
ras:

– Det var en derbymatch 
med allt vad det innebär, 
mycket puls. Men jag måste 
ge beröm till Fengersfors 

En poäng i hett derby
SLUTRESULTAT

Fengersfors IK – 
Tösse IF

2-2 (0-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
48’ 1-0 Amer Alhalabi Alattar
61’ 1-1 Felix Nordgren Odhner
74’ 2-1 Maazim Abdullahi Osman
79’ 2-2 Felix Nordgren Odhner

FOTBOLL 
Frändefors IF har mycket 
stolpe ut denna säsong, 
med flera matcher som 
stått och vägt men inte 
gått deras väg. Matchen 
mot Melleruds andralag 
ledde man med två bollar i 
den första halvleken, men 
tappade till 3-3.
– Jag tycker vi börjar bra mot 
dem och jag kände att vi var 
starka, sade Frändefors spe-
lande tränare Erik Öqvist 
efter matchen mot MIF som 
spelades förra måndagen.

Frändefors var också det 
bättre laget inledningsvis 
och med lite tur hade de kun-
nat leda med fler mål än de 
två som man gjorde i den 
första halvleken.

– Vi gör 2-0 och hade bud 
på fler, då kändes det bra. 
Men vi visste att de hade 
sparkapital på bänken, som 
skulle in i paus, sade Öqvist, 
refererande till att Simon 
Svensson och Viktor Öhrling 
satt på bänken och skulle 
spela 45 minuter, efter att ha 
varit borta från A-lagets se-
naste match.

– Vi hade kanske lite för 
stor respekt, för vi visste att 
det skulle bli annorlunda när 
de kom in. Men de kom till-
baka och de unga spelarna 
var duktiga på att rulla boll 
och utnyttja Rådavallen som 
är lite större än vår plan, så 

Frändefors tog poäng

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 

- Frändefors IF 
3-3 (0-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
6’ 0-1 Daniel Bäckström Johansson (straff)
33’ 0-2 Mattias Karlsson
49’ 1-2 Hampus Soppi Svensson
52’ 2-2 Simon Svensson
58’ 2-3 Andrej Savemo
62’ 3-3 Jonatan Lundgren

som spelade bra, framförallt 
i första, sade Erixon.

Inskruvad hörna
Nästan omgående när den 
andra halvleken började fick 
hemmapubliken jubla. Amer 
Alattar gjorde 1-0, fullt rätt-
vist sett till hur första halvlek 
såg ut.

Men Tösse hade med sig i 
bakhuvudet att man vänt 
underlägen tidigare, vilket 
också blev fallet nu.

Felix Nordgren Odhner 
såg till att kvittera. Odhner 
skulle även bli poängräddare 
för sitt Tösse, 20 minuter 
senare.

– De tog även ledningen, 
men vi har en förmåga att 
komma tillbaka och vi lycka-
des kvittera, men då skruvar 
de in en hörna direkt i mål, 
sade Tösses coach Erixon. 

Målskytten på hörna var 
Maazim Osman, vars hörna 
lyckades gå direkt i mål, trots 
mycket trafik i målområdet.

”Det ville sig inte”
Med hemmaledning och lite 
drygt tio minuter kvar av 
matchen var Odhner framme 
igen och satte 2-2. Detta un-
der en period med stort över-
tag för Tösse.

– Vi tryckte på våldsamt 
och hade mycket lägen, men 
det var både stolpar och ba-
kar i vägen, det ville sig inte. 
Men det var en derbymatch 
som hade kunnat sluta hur 
som helst, men jag kände att 
vi låg närmast ett 3-2-mål 
med de chanser vi hade, sade 
Kenneth Erixon, som fick se 
Johan Moberg syna sitt andra 
gula kort strax efter kvitte-
ringsmålet.

– Kortet spelade ingen 
större roll, det kändes som 
om vi kopplade ett ännu hår-
dare grepp om matchen efter 
det. De sista fem minuterna 
gick de på knäna, då hade vi 
som mest chanser, sade Ken-
neth som fick nöja sig med 
en  poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

det blev 2-2 nästan direkt, 
berättade tränaren som dock 
fick se Andrej Savemo sätta 
3-2 kort efter Melleruds kvit-
tering.

Ställningskrig
Dock var Mellerud heta och 
genom Jonatan Lundgren 
kom hemmalagets tredje mål 
på 15 minuter. Därefter vän-
tade ett ställningskrig som 
inget av lagen vann, trots 
flertalet chanser åt båda håll.

– Vi borde kanske avgjort 
och vunnit matchen, men vi 
får vara nöjda, vi gjorde vårt 
bästa och vi mötte ett väldigt 
bra lag, sade Öqvist, nöjd 
med sin tredje en-poängare 
denna säsong.

Imorgon torsdag spelar 

Jo, Sverigedemokraterna är 
ett enfrågeparti. För det är 
bara en fråga som jag vill ha 
svar på från Ulf Rexefjord 
och Sverigedemokrater i 
Mellerud. Vilka 150 kom-
munanställda skall Sveri-
gedemokraterna säga upp 
efter valet?

I Riksdagen har Sveri-
gedemokraterna lagt förslag 

som leder till 50 miljarder 
kronor i minskat stöd till 
kommunsverige. Mellerud 
är en tusendel av kommun-
sverige, vilket betyder en 
minskad finansiering med 50 
miljoner kronor av kommu-
nal verksamhet i Mellerud. 
Kommunal verksamhet är 
personalintensiv. Det går tre 
kommunanställda på varje 

miljon kommunen spenderar 
på personal. Tror Sverigede-
mokraterna att Melleruds 
kommun blir en bättre kom-
mun om vi gör oss av med 
cirka 150 tjänster inom skola, 
vård och omsorg?

Gunnar Karlsson 
Riksdagskandidat,  

Centerpartiet

I Mellerud är SD ett enfrågeparti

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 publice-
ring. Manus returneras ej.

Är herr Jonasson, Olsson, 
Andersson, Nilsson med 
flera nöjda nu när Dalslands 
Sparbanks kontor i Bäcke-
fors och Högsäter är stängda.

Kanske kan ni få ännu 
högre ersättningar och bonus 
nu när vinsten i banken bör 
öka.

Mottagliga för argument 

har ni inte varit. Likt strutsen, 
har ni kört huvudet i sanden 
och kört ert race. 

Ni har beklagat nedlägg-
ningen och med en dåres 
envishet sagt att det är för få 
besök på kontoren. Detta har 
ni också tryckt på i era svar 
till föreningarna i Bäckefors. 
Privatpersoner har ni inte 

svarat, men det beror väl på 
att invändningarna har varit 
riktiga.

Ser man till Dalsland så är 
ni inte längre någon lokal 
bank. 

Enbart att beklaga för 
trogna kunder i Bäckefors 
och Högsäter.

Ove Jansson

Nu är sveket fullbordat

Över 150 fina fordon  
kom på premiären

Hudson Hornet sedan från 50-talet ägare Ingemar Forsberg, Vänersborg 
är en av alla fordon som hittat till Sunnanå hamn. Foto Anette Trudvold.

började vid Dalsland Center, 
Håverud men snart blev plat-
sen för trång och flyttades till 
Kroppefjälls Hotell & Spa i 
Dals Rostock. Här fanns det 
bra ytor men besökarantalet 
sjönk och man började på 
nytt söka annan plats. 

Sunnanå hamn är en per-
fekt plats med en fin hamn, 
möjlighet att få sig en bit mat 
och hyfsat bra uppställnings-

plats. Tyvärr är platsen för 
lättöverskådligt så både for-
don och besökare har svårt 
att stanna länge.

Detta är synd för många 
som har en bit att köra eller 
slutar sitt arbete senare och 
kommer till en tom plats. 
VCD söker idéer på vad som 
kan göras åt detta. 

VCD

Tisdag 29 maj var den pre-
miär för fordonsträffar i 
Sunnanå hamn. Över 150 
fordon kom denna vackra 
kväll och även många 
besökare som ville se de 
många fina fordon som 
kom till hamnen.
Så här många fordon har det 
inte varit på någon premiär 
när VCD arrangerat sina tis-
dagsträffar. Fordonen kom i 
långa rader och utställnings-
platsen blev snabbt full. 
Även parkeringsplatsen 
framför Stenmagasinet fyll-
des. 

Det har blivit populärt för 
både turister och kommunin-
vånare att komma hit på tis-
dagskvällen, ta en bit mat, 
umgås och kolla de blän-
kande fordonen. 

Det är nionde året som 
Veteran Classic Dalsland har 
sina tisdagsträffar och det 
märks att det bara blir mer 
och mer populärt. Träffarna 

Inför Sunnamo marknad
Marknadskommittén för 
Sunnamo marknad träffa-
des 19 juni för att stämma 
av och komplettera arbe-
tet och förutsättningarna 
för marknaden. 
I år är det 36:e året som 
Mellerud-Holm-Järns Hem-
bygdsförening inbjuder till 
marknadsdag 4 augusti. Det 
var 1983 som ett gäng med 
Olle Ljung i spetsen, som 
återupptog den tidigare 

marknaden. Vi kommer att 
återse flera av de tidigare 
utställarna och hantverkarna.

Under flera år har fören-
ingen efterlyst fler som kan 
ställa upp och visa upp sina 
kunskaper och framförallt 
föra dessa vidare till nya 
generationer. 

Nytt för i år är bland annat 
tagelslagning, fönsterenove-
ring med flera. Under mötet 
framkom fler förslag, de 

kommer att kontaktas fram 
till nästa möte. 

Körer från Melleruds pas-
torat medverkar från scenen. 
Dalslands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund firar 100 
år sedan starten, förbundets 
ordförande Gerhard Jansson 
finns med vid invigningen. 
Till sist får vi inte glömma att 
det finns kaffe och klening/
klengås till försäljning.     

Evert Magnusson

Frändefors keeper Arvid Maciej Slusarczyk höll inte nollan, men han 
räddade en poäng mot Melleruds andralag på bortaplan i måndags. 
Arkivbild.

Frändefors borta mot Ellenö 
IK, vid seger kommer man 
att kunna lämna platsen som 
nästjumbo och kunna klättra 
flertalet placeringar, i denna 
oerhört jämna serie.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 3 Bohuslän/Dal Damer

Onsdag 27 juni kl. 19.30

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Munkedals IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Bröderna Brandt Personbilar AB,  

Bloms Lågprisvaruhus, Fritzéns & Co

����
�

��� �
�

Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Torsdag 28 juni kl. 19.00

Åsebro IF – Bäckefors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Wallins lantbruk AB, Byggstål,  

Håkans Bar & Festvåning, Sonebols Lantbruk

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Kom i tid, för 30 min innan match visar vi upp 
vår nya fotbollssarg för ungdomar

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - LIDKÖPINGS FK

Fredag 29/6 KL. 19.30

Moderaterna, Pizzeria Vita Sannar, Melleruds Nyheter

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

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 

Dalsländska galoppframgångar

Erika Edvardsson i sadeln på Zafir Zaid (hästen utan luva) under loppet på Strömsholm, där de slutade som tvåa. 
Hästen till vänster heter Checkitoutcharlie och rids av Lotta Ericsson, från Göteborg. Foto: Elisabeth Hockman.

GALOPPSPORT 
Det finns många fina 
uppfödare och utövare 
av hästsport i vårt om-
råde. Inte bara trav och 
ridsport, här gör även 
galoppen avstamp. För 
någon vecka sedan firades 
dalsländska framgångar 
på Strömsholm och Grand 
National-dagen.
Dubbla segrar blev det för 
konstellationen Annette 
Stjernstrand och Nathalie 
Mortensen, mor och dotter 
på Kolungens Gård. 

Annette blev dagens bästa 

amatörtränare och fick pris 
av Sveriges Amatörtränar-
förening efter att hennes 
adept Love To Love vann en 
avdelning i Longines World 
Fegentri Championship 
2018 och Royal Starlight 
vann loppet Champagne Ex-
perten Silverstöveln. 

Några dagar senare satt 
Nathalie själv i sadeln på 
Övrevoll i Oslo. Med Back-
country vann hon ett av lop-
pen. 

Lite till åren, men taggad
På Strömsholm hade också 

Åsa Edvardsson två hästar 
till start, Zafir Zaid och 
Youessey. Zafir Zaid, med 
Erika Edvardsson i sadeln 
(även här mor och dotter), 
gick samma lopp som Royal 
Starlight. 

– Han var något övertag-
gad, men gick ut bra och 
ledde tills Royal Starlight 
kom ikapp och bara flög över 
upploppet, berättar Åsa. 

Erika och Zafir Zaid slu-
tade således som god tvåa, 
med en fantastisk finishrid-
ning. Youessey slutade sexa 
i sitt löp.

Om Zafir Zaid berättar Åsa 

och Erika att han egentligen 
är lite gammal för att vara 
galopphäst. Han är 13 år och 
normalt tävlar inte galopp-
hästarna när de kommit över 
åttaårsåldern. Zafir Zaid har 
gjort 156 starter, tagit nio 
vinster och mängder av öv-
riga placeringar samt 
sprungit in totalt halvmiljo-
nen. Han kom till familjen 
Edvardsson som treåring och 
har klarat sig utan skador. 

– Det är en mycket frisk 
och sund häst, säger Åsa. 

Sen säsongsstart i år
Den sena vintern och dåliga 
träningsmöjligheter har gjort 
att man kommit i gång sent 
med tävlingarna detta år. I 
stallet har man utöver ett 
avelssto med föl, fyra klara 
starthästar och tre treåringar 
som ska kvala under året. 

Kvalet innebär att klara av 
att stå i en startbox samt göra 
1 000 meter under 1.06. 

I övrigt kan man ta emot 
hästar för träning och säljer 
även andelar i hästarna. 

Erika har amatörryttarli-
cens (jockey) medan Åsa 
själv har proffstränarlicens.    

– Avsaknaden av tillgång 
till ridhus har varit påtaglig, 
säger Åsa och nickar tvärs 
över åkrarna bort mot Nun-
torp. Men nu ser det betydligt 
ljusare ut, med nya ägarna, 
tillägger hon. 

Ing-Marie Norrman

Mellerud tappade tvåmålsledning

Melleruds skyttekung Albin Broberg stod för två mål i onsdagens match mot IFK Falköping, men trots det 
blev det bara 1 poäng för hemmalaget på regniga Rådavallen. Foto: Marcus Ek.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 

IFK Falköping FF
3-3 (3-1)

Div 3 M Götaland
Målskyttar:
2’ 0-1 Fisnik Menxhiqi
10’ 1-1 Albin Broberg
30’ 2-1 Simon Svensson
45’ 3-1 Albin Broberg (straff)
64’ 3-2 Johan Siggesson
84’ 3-3 Emil Sjöberg

FOTBOLL 
Melleruds IF fick i onsdags 
besök på Rådavallen av 
IFK Falköpings FF i divi-
sion 3 Mellersta Götaland. 
Med en 3-1 ledning i paus 
såg det ut att bli bekvämt, 
men MIF tappade i slutet 
av andra halvlek.
– Ja vad säger man, det är skit 
att tappa det, konstaterade 
tvåmålskytten Albin Bro-
berg efter slutsignalen på 
Rådavallen i onsdags kväll.

Gästerna tog ledningen 
redan efter två minuter ge-
nom kvicke lagkaptenen 
Fisnik Menxhiqi, efter ett 
misstag i hemmaförsvaret 
som ledde till ett friläge och 
0-1.

Men Mellerud ryckte upp 
sig och fick till fint spel 
stundtals, detta ledde till en 
kvittering i den tionde minu-
ten genom lagets skyttekung 
Albin Broberg. En hörna från 
Sebastian Hedlund styrs av 
Wictor Svensson fram till 
Broberg som från nära håll 
distinkt sätter kvitteringen.

MIF vände
Efter en halvtimma fick pu-
bliken på kylslagna och blöta 
Rådavallen jubla på nytt, när 
Simon Svensson nickade in 
Sebastian Hedlunds hörna 
till ledning 2-1.

Sekunder före paussigna-

Nu väntar serietvåan Lid-
köping i sista matchen innan 
sommaruppehållet och gäs-
terna kommer att vara re-
vanschsugna efter Mellerud 
seger tidigare i våras med 
1-0.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

len uttökade Broberg led-
ningen till 3-1 på straff, efter 
att han själv blivit fälld. Men 
trots två mål hade anfallaren 
mer att önska: 

– Det borde ha blivit några 
fler. Med lite skärpa hade vi 
gjort fler mål, då hade det inte 
ens varit match, men det är 
sånt som händer, det kommer 
sådana här skitmatcher 
ibland, berättade Broberg, 
som gjort tolv mål denna 
säsong.

Mellerud borde kanske 
haft ytterligare ett mål i den 
första halvlek, när Simon 
Svenssons skott tog i hjulet, 
innanför den högra stolpen. 
Men domartrion från Bohus-
län valde att döma bort målet.

Faller ihop
I segermatchen mot Tida-
holms GoIF torsdagen före  
spelade Mellerud med en 

fyrbackslinje för att stärka 
upp försvaret som haft det 
jobbigt.

Då blev det tre poäng efter 
en stabil insats defensivt.  I 
matchen mot Falköping val-
de man att gå tillbaka till en 
trebackslinje, men den de-
fensiva insatsen av laget 
hade mer att önska.

Hela laget föll ner för djupt 
på egen planhalva och Mel-
lerud hade svårt att skapa 

något offensivt i andra halv-
lek när man väl återerövrade 
bollen. 

Man lät gästande Falkö-
ping styra spelet och kanske 
var detta anledningen till att 
bara en poäng inkasserades.

– Det är för lätt, de ligger 
bara på rulle och vi faller ner 
i eget straffområde. Sedan 
börjar vi fatta när det står 3-3 
att vi kanske skall kliva upp, 
sade Albin Broberg besviket.
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
funnits sedan 1700-talet – inte undra på 
att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com

Jörgen Andersson  
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Kundansvarig Privat
Vill du vara den som skapar goda och långsiktiga relationer till 
våra kunder? Vi söker en engagerad Kundansvarig Privat med god 
initiativförmåga till vår verksamhet. Placeringsort i Mellerud.
Läs mer och ansök på www.dalsbank.se
Vid frågor kontakta Marcus Johansson tel. 0530-440 41

Är du den vi söker?

Välkommen med din ansökan och CV till marcus.johansson@dalsbank.se 
senast den 15 juli 2018, men med fördel tidigare då vi genomför 
intervjuer och tillsätter tjänsten löpande.

Emballator Mellerud Plast AB har ca 80 anställda 
och är en del av Emballatorgruppen, som består av 
flera förpackningsföretag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet 
enklare. Mellerud Plast är en marknadsledande  
leverantör av formblåsta förpackningslösningar 
inom affärsområdena livsmedel, kem, pharma och 
hälsa samt sport. Utveckling, design och tillverkning 
sker vid anläggningen i Mellerud. Läs gärna mer på 
hemsidan www.emballatormellerud.se.

Vi söker nu

TRYCKARE
Engagerad, driven, vill framåt och har känsla av att allting alltid kan göras lite bättre! 
Känner du igen dig! Då är Du rätt person för att vara med i den fortsatta utvecklingen av 
vårt tryckeri. 

Du är del av ett flexibelt och kundfokuserat lag som driver och utvecklar den dagli-
ga verksamheten i vårt tryckeri. Vi tror att du har erfarenhet från tryckeribranschen, 
gärna inom plast- och förpackningsindustrin med kunskaper inom prepress, tryckning, 
färgblandning, screen-framställning, etc. Grundläggande teoretisk kunskap om de olika 
tryckteknikerna, främst screentryck.

Meriterande är om du har erfarenhet och/eller utbildning som originalare och/eller 
screentryckare, goda kunskaper i bildhantering/layout i Adobe Illustrator eller liknande 
programvara.

Anställningsprocessen pågår så skicka din ansökan så snart som möjligt till 
jobb@mellerud.emballator.se

Vid frågor kontakta VD Johan Andersson på tel. 0530-72 12 01 alt. Affärsområdeschef. 
Robin Erdås, på 033-722 72 91.

samverkan!

Lars-Gunnar 
Larsson

föreningsliv!

Martin 
Eriksson

Mellerud

Mellerud

Kryssa

Kryssa

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

STORGATAN 10, MELLERUD

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Våtrumscertifikat

073-503 84 27 • info@ak-e.se

rättvisa!

Marie
Robertsson

framtid!

Ingvar 
Håkansson

Vänersborg

Vänersborg

Kryssa nr 5

Kryssa nr 6

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

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

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

LEDIGA PLATSER

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

 ÖNSKAS HYRA
Stuga/lägenhet 
allt av intresse, gärna nära 
natur. Fr.o.m. augusti i minst 
6 månader p.g.a. arbete i Brå-
landa. Kvinna, 35 år lugn och 
skötsam. Tel 070-794 78 98 
(pappas mobil).
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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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

samverkan!

Lars-Gunnar 
Larsson

föreningsliv!

Martin 
Eriksson

Mellerud

Mellerud

Kryssa

Kryssa

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

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

070-461 42 78

olesensbygg@gmail.com

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

rättvisa!

Marie
Robertsson

framtid!

Ingvar 
Håkansson

Vänersborg

Vänersborg

Kryssa nr 5

Kryssa nr 6

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
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Melodikrysset v. 26 – 30 juni
1 2 3 4

5
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7 8
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10 11

12 13

14 15

Melodikrysset v.26 - 30 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:...............................................................................................................................................

05.00 Guld på godset
06.00 Jag minns mitt 
 40-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Diagnoskampen
11.40 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
12.25 Matiné: Liberal Arts
14.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
16.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
 Mexiko - Sverige
18.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
19.00 Konspiration 58
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning 
 sommar: Fallet Christer 
 Pettersson
21.00 Our girl
22.00 Fais pas ci fais pas ça
22.50	 Kortfilmsklubben	-	spanska
22.55 Rapport
23.00 Vita & Wanda
23.25 Gift vid första ögonkastet 
 Norge

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Min squad XL - meänkieli
16.45 Min squad XL - romani
17.15 Byggnadsvårdarna
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Anslagstavlan
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Seriestart: Din för alltid
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 En natt
19.55 50-talssamlare
20.00 Konstnärsdrömmen: 
 England
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Lemmy
23.45 The Newsroom
00.40 Lars Monsen på villovägar
01.45 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
15.50 FIFA Fotbolls-VM 
 2018: Studio
16.00 Sydkorea - Tyskland
18.00 Sydostasiens vilda natur
18.55 Duvhöken - skogens rov-
 fågel
19.15 Antikmagasinet
19.45 Studio natur
20.15 Ett mirakel för mig
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Seriestart: Att inreda ett 
 slott
22.35 Livet i Nairobis slum
23.35 Det levande Söderhavet
00.25 Nästa jätteskalv

21.00 Allsång på Skansen
  - syntolkat
22.00 Morden i Midsomer
23.30 The Staircase
00.20 En natt
00.45 Medicin med Mosley
01.35 Gammalt, nytt och bytt
02.05 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo

05.00 Halv åtta hos mig
05.35 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.40 Köket
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: Somma-
 rsol
16.55 Bonde söker fru
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
19.50 Fotboll: Serbien–Brasilien
20.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
21.00 Fotboll: Serbien–Brasilien
22.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
22.15 Nyheterna och Sporten
22.20 Väder
22.25 Firman
01.35 Nattsändningar

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 The wedding crashers
23.35 Simpsons
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.35 Scrubs
03.25 My name is Earl
03.55 Community
04.20 Family guy

05.20 Diagnoskampen
06.00 Jag minns mitt 
 40-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Våra vänners liv
11.00 Vallhunden - människans 
 bästa vän
11.40 Innan jag hoppar
11.45 Uppdrag granskning
12.45 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
13.30 Första dejten: England
14.20 Jag minns mitt 40-tal
16.20 The Graham Norton show
17.10 Mord och inga visor
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Naturens märkligaste par
19.20 Ett hundliv: Det är inte dig 
 det är fel på, det är mig
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
 England - Belgien
22.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
23.00 Rapport
23.05 Då förändrades världen
23.35 Our girl

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Barnläkarna
17.15 Byggnadsvårdarna
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Folkdräkt i återvunnen 
 plast
18.00 Medicin med Mosley
18.50 Beppes smakresa
19.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
20.00 Almedalen - en bra vecka 
 för demokratin
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friidrott: Grand Prix
22.15 Shanghai Gypsy
00.15 Gammalt, nytt och bytt
01.15 Din för alltid
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 En amerikansk diner 
 i ladan
18.05 Studio natur
18.35 Kvinnor på toppen
19.25 Guy Martin - På båge 
 genom Indien
20.10 Life
21.00 Seriestart: Tatler: 300 år av
  engelsk överklass
22.00 Stugor
22.30 Idévärlden
23.30 Det levande Söderhavet
00.20 Kanaler, båtar och kärlek
01.10 Livet i Nairobis slum

19.55 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
20.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
 Panama - Tunisien
22.00 The World's End
23.45 Lemmy

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
15.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
15.50 Fotboll: Japan–Polen
15.50 Fotboll: Japan–Polen
16.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
17.00 Fotboll: Japan–Polen
18.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
20.00 Alla bygger
21.00 What happens in Vegas
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 What happens in Vegas, 
 forts
23.10 Nattsändningar

05.05 American dad
05.30 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 expendables 3
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.20 American dad
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Nattsändningar

05.30 Gör inte detta 
 hemma
06.00 Jag minns mitt 40-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Naturens märkligaste par
10.50 Då förändrades världen
11.20 Sherpas i Norge
12.20 Ett hundliv
12.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
13.10 Allsång på Skansen
14.10 Gift vid första ögonkastet
14.55 En idiot på resa
15.40 Mrs Brown's boys
16.10 Jag minns mitt 40-tal
17.10 Mord och inga visor
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Diagnoskampen
19.10 Guld
19.25 Kronprinsessan Victorias 
 fond
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ann Westins jubileumsshow
21.00 Seriestart: Poldark
22.00 The Graham Norton show
22.50 Rapport
22.55 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Lars Monsen på villovägar
17.15 Byggnadsvårdarna
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Veterantåg på Vossebanen
18.00 Medicin med Mosley
18.50 Beppes smakresa
19.00 Villes kök
19.30 Camillas klassiska
20.00 Ester Blenda – wall-
 raffande piga
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Gycklarnas afton
23.20 Bergmans video
00.05 Medicin med Mosley
00.55 Min squad XL - meänkieli
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Idévärlden
19.10 Fem fenomen i arbetslivet
19.40 Vetenskapsstudion
20.10 Världens fakta: Kampen 
 för hajen
21.00 Supermänniskor
21.55 Henrik VIII:s sex fruar
22.40 Ett mirakel för mig
23.25 Medicinskåpets hemlig-
 heter
00.25 Life
01.15 Världens natur: Irland

21.00 Gör inte detta hemma
21.30 Krig och fred
22.30 Medicin med Mosley
23.20 Almedalen - en bra vecka 
 för demokratin
00.20 Uppdrag granskning 
 sommar: Fallet Christer
 Pettersson
01.20 Allsång på Skansen 
 - syntolkat

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: Somma-
 sol
16.50 Bonde söker fru
17.50 V75 med Matteus och 
 Mormor
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Livat i parken
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 Secret in their eyes
00.25 Livvakterna
02.55 Area 51

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Face off
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 The purge
23.50 Simpsons
00.50 Family guy
01.50 American dad
02.45 Nattsändningar

05.20 Diagnoskampen
06.00 Allsång på Skansen
07.00 Guld på godset
08.00 Guld
08.15 Diagnoskampen
08.55 Uppdrag granskning 
 sommar: Fallet Christer 
 Pettersson
09.55 Vallhunden - människans 
 bästa vän
10.35 Vita & Wanda
11.00 Gör inte detta hemma
11.30 Matmagasinet
12.00 Våra vänners liv
16.00 Ann Westins jubileumsshow
17.00 The Graham Norton show
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Muitte mu - Minns mig
18.55 Animerade drömmar: 
 Drömmannen
19.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
20.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
	 Åttondelsfinal
22.00 Studio
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Kon-Tiki
01.00 Nattsändningar

08.20 Petra älskar sig själv
08.50 En natt
09.45 Din för alltid
10.15 Barnläkarna
11.15 Konstnärsdrömmen: 
 England
12.15 Almedalen - en bra vecka 
 för demokratin
13.15 Ester Blenda – wall-
 raffande piga
14.15 Bergmans video
15.00 Dox: New York Times och 
 Donald Trump
16.00 Rapport
16.05 Min sanning: Magnus 
 Uggla
17.05 Världens natur: Irland
18.05 Konsert: Schuberts stora 
 symfoni i C-dur
19.00 Beppes smakresa
19.10 Nyheter på lätt svenska 
 - om valet
19.30 Rapport
19.45 Kulturstudion
19.46 Discofoot - nedräkningen!
19.47 Ett piano, en hjälte, ett krig
20.15 Salonen dirigerar Bartók
21.45 The Newsroom
22.50 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Multisamlare
15.05 Tatler: 300 år av engelsk 
 överklass
16.05 Antikmagasinet
16.35 Studio natur
17.05 Ett mirakel för mig
17.50 Henrik VIII:s sex fruar
18.35 Kanaler, båtar och kärlek
19.25 Att inreda ett slott
20.10 Den australiska kusten
21.00 Sydostasiens vilda natur
21.55 Min mor var tysketös
22.25 Ockupationens vardag
22.55 Världens fakta
23.45 Idévärlden

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 Old school
22.40 Den våldsamma vilda 
 västern
23.25 Min sanning: Magnus Uggla
00.25 Bergmans video
01.10 Diagnoskampen
01.50 Din för alltid

05.00 Husakuten
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
13.00 Vi är Sverige – en blågul 
 VM-resa
14.00 Fridas VM-resa
15.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
15.50 Fotboll
16.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
17.00 Fotboll
18.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
18.30 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
20.00 Sommarkrysset – med 
 Lottodragningen
21.20 Sällskapsresan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Sällskapsresan, forts
23.50 Sin City
02.20 Nattsändningar

05.10 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Anger manage-
 ment
06.50	 Defiance
07.35 The blacklist
09.20 Frasier
10.25 My name is Earl
11.55 Fresh off the boat
12.25 NCIS: Los Angeles
15.10 The blacklist
17.00 Man with a plan
18.00 First Impressions
19.00 Joyride
20.00 Superstore
21.00 Seeking justice
23.05 Safe
01.00 The expendables 3
03.20 American dad

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Guld
05.50 Muitte mu - Minns mig
06.30 Sherpas i Norge
07.30 Naturens märkligaste par
08.20 Då förändrades världen
08.50 Guld på godset
09.50 Konspiration 58
10.20 Första dejten: England
11.10 Gift vid första ögonkastet Norge
11.55 En idiot på resa
12.40 Allsång på Skansen
13.40 Kronprinsessan Victorias fond
13.45 Motor: VM rallycross
15.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
16.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
	 Åttondelsfinal
18.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
20.55 Jag följer dig
21.00 Seriestart: Mordet på Gianni 
 Versace
21.50 Gift vid första ögonkastet Norge
22.35 Rapport
23.30 Mord och inga visor

08.15 I främsta ledet
08.45 Moving Sweden: Nikita forever
09.30 Camillas klassiska
10.00 Gudstjänst
10.30 Schuberts stora symfoni i C-dur
11.25 Ett piano, en hjälte, ett krig
11.55 Salonen dirigerar Bartók
13.23 Discofoot - nedräkningen!
13.30 Forum: Almedalen
15.00 Motor: VM rallycross
16.15 Rapport
16.20 Villes kök
16.50 Byggnadsvårdarna
17.00 Känselsinnets ABC
17.30 Romernas historia 1900-tal
17.45 Barnen som överlevde förintelsen
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Min squad XL - meänkieli
18.45 Mardalsfossen - vattenfall två 
 månader om året
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Seriestart: Opinion live
21.00 Aktuellt
21.15 Dox: New York Times och Donald 
 Trump - slaget om sanningen
22.15 Skäggmanslaget
23.00 Gudstjänst
23.30 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 En amerikansk diner i ladan
15.05 Vetenskapsstudion
15.35 Supermänniskor
16.30 Idévärlden
17.30 Kanaler, båtar och kärlek
18.20 Med nunnor genom Indien
19.15 Katastrofernas år
20.10 Det levande Söderhavet
21.00 Kvinnor på toppen
21.45 Den australiska kusten
22.40 Livet i Nairobis slum
23.35 Tatler: 300 år av engelsk överklass

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 The Graham Norton show
22.45 Moving Sweden: Nikita forever
23.30 Allsång på Skansen - syntolkat
00.30 Familjen - teckenspråkstolkat
01.00 Partiledartal i Almedalen
  - teckenspråkstolkat

05.00 Husakuten
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset – med Lotto-
 dragningen
12.50 Postkodlotteriets sommarvinnare
13.00 Alla bygger
14.00 Brynolf & Ljung – Street magic
15.00 Världens största hund
16.00 Sex and the city
17.55 Keno
18.00 Sex and the city
19.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
19.50 Fotboll
20.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
21.00 Fotboll
22.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
22.30 The manchurian candidate
01.05 Ambushed
03.10 The scandalous lady W

05.00 Frasier
06.00 Anger management
06.50	 Defiance
07.35 The blacklist
09.25 Frasier
10.25 My name is Earl
10.55 Man with a plan
11.50 Kevin can wait
12.15 NCIS: Los Angeles
14.05 The blacklist
16.00 En snut på hugget 2
18.00	 Tattoo	fixers
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
21.00 Hassel
23.00 The forest
01.00 Superstore
02.00 Face off
02.55	 Tattoo	fixers
03.50 The Goldbergs
04.40 American dad

05.30 Gör inte detta hemma
06.00 Seriestart: Jag minns 
 mitt 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Muitte mu - Minns mig
10.40 Matmagasinet
11.10 Sportspegeln
11.40 Ann Westins jubileumsshow
12.40 Första dejten: England
13.25 Gift vid första ögonkastet Norge
14.10 Jag minns mitt 50-tal
15.10 Matiné: En skärgårdsnatt
16.35 Barnmorskan i East End
17.30 Matmagasinet
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
19.30 Rapport
19.45 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
20.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
	 Åttondelsfinal
22.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
23.00 Rapport
23.05 Gör inte detta hemma
23.35	 Nattfilm:	Being	Flynn
 Visas inte i SVT Play

08.30 Känselsinnets ABC
09.00 Romernas historia 1900-tal
09.15 Barnen som överlevde förintelsen
09.30 Forum: Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Seriestart: Grillat med Hrefna
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Större än Gud
18.05 Medicin med Mosley
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Krig och fred
22.45 The Staircase
23.30 Den våldsamma vilda västern
00.15 Villes kök
00.45 Medicin med Mosley
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Annas lanthandel
18.05 Studio natur
18.35 Supermänniskor
19.30 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
19.45 Antikmagasinet
20.15 Henrik VIII:s sex fruar
21.00 Genierna som förändrade världen
21.40 Life
22.30 Stugor
23.00 Kvinnor på toppen
23.45 Min mor var tysketös
00.15 Ockupationens vardag
00.45 Att inreda ett slott

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.30 Poldark
23.30 Konstnärsdrömmen: England
00.30 Första dejten: England
01.15 Familjen - teckenspråkstolkat
01.45 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
02.45 Grillat med Hrefna

05.10 Vad blir det för mat
05.40 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
16.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
17.00 Fotboll
18.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Beck: Familjen
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Beck: Familjen, forts
23.50 Tyst vittne
02.00	 Hawaii	five-0
03.55 En plats i solen: Sommarsol

05.05 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 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Superstore
02.30 Brooklyn nine nine
02.55 Nattsändningar

05.30 Matmagasinet
06.00 Jag minns mitt 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Djursjukhuset
11.00 Diagnoskampen
11.40 Jag minns mitt 50-tal
12.40 Matiné: En handfull kärlek
 Visas inte i SVT Play
15.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
16.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
	 Åttondelsfinal
18.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
19.00 Svenska tv-historier: Smash
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Morden i Midsomer
22.30 Mrs Brown's boys
 Visas inte i SVT Play
23.00 Rapport
23.05 En idiot på resa
23.50 Vita & Wanda
00.15 Fais pas ci fais pas ça
01.05	 Kortfilmsklubben	-	spanska

09.30 Forum: Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Grillat med Hrefna
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 En bild berättar
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Din för alltid
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.50 Seriestart: Länge leve demokratin: 
 Hotet inifrån
22.50 Petra älskar sig själv
23.20 Ester Blenda – wallraffande piga
00.20 Camillas klassiska
00.50 Krig och fred
01.50 Sportnytt
02.10 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Marina mysterier
18.15 Kvinnor på toppen
19.05 Sydostasiens vilda natur
20.00 Vetenskapsstudion
20.30 Stugor
21.00 Min mor var tysketös
21.30 Ockupationens vardag
22.00 Dox: New York Times och Donald 
 Trump - slaget om sanningen
23.00 Antikmagasinet
23.30 Studio natur
00.00 Supermänniskor
00.50 Tatler: 300 år av engelsk överklass

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Mordet på Gianni Versace
22.50 The Newsroom
23.55 Gör inte detta hemma
00.25 Grillat med Hrefna
00.50 Familjen - teckenspråkstolkat
01.20 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

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
20.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
21.00 Fotboll
22.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
22.30 Taken
00.20 Tyst vittne
02.30	 Hawaii	five-0
04.30 Brynolf & Ljung – Street magic

05.20 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 librarian
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris: 995.000:-

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

Pris: 980.000:-

Visning: Torsd. 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:-

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

Pris: 875.000:-

SÅLD!

Dags att boka annons till 

SOMMAR-EXTRA 
Manusstopp 2 juli

Annonser bokas hos 
Christina Svensson Callh

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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:-

Förslag till ny översiktsplan presenterades

Gabriella Hemme presenterade 
arbetet med förslag till ny över-
siktsplan för Mellerud.

Rambudget antogs efter livlig debatt

Presidiet, med Roland Björndal som ordförande, vid kommunalfullmäktiges senaste möte, ajournerade sig 
innan omröstningen om budgeten genomfördes.

Mötets föredragningslista 
inleddes med att skattesatsen 
för 2019 klubbades och läm-
nades oförändrad. 

Härefter tog Tommy W 
Johansson (S) vid och yrkade 
bifall till budgetförslaget och 
påminde om att det hela är en 
rambudget och att den slutli-
gen antas i november med 
nya kommunfullmäktige. 

Budgeten har arbetats fram 
efter fyra förutsättningar; hur 
investeringarna ska finansie-
ras, låneskulden, soliditeten 
och att resultatet ska uppgå 
till minst två procent, vilket 
han jämställde med god eko-
nomisk hushållning. 

Vidare påtalade han att 
många kommuner får jobba 
med nedskärningar, så är inte 
fallet här utan nämnderna, 
främst skola och socialtjänst 
tillförs mer pengar. Han me-
nade också att alla har haft 
möjlighet att påverka budge-
ten. 

Budget gav diskussion
Uppfattningen att alla haft 
möjlighet att vara med och 
påverka delades inte av alla. 

Ulf Rexfjord (SD) ansåg att 
eftersom de ej finns represen-
terade i nämnderna och pre-
sidiedialogen så har de läm-
nats utanför, vilket inte är bra 
för demokratin.  

 – Vi har haft ambitionen 
att sätta oss in i det hela men 
förutsättningarna har inte 
funnits, sade han och oroade 
sig för att äldreomsorgen 
föreslogs neddragning i bud-
geten. Han yrkade på åter-
remiss samtidigt som han 
slog ner på kostnaderna för 
invandring, föreningsbidra-
gen samt specialkost av reli-
giösa skäl. 

Tony Johansson (MP) kon-
trade genast och yrkade bi-
fall, men med reservationer;                                                                                                                

– SD:s förslag leder till 
ökade kostnader, menade 
han, vi måste istället höja 
ambitionen med integratio-
nen samt även med miljöar-
betet och hamnade en stund 
i mellanmjölkens land när 
han jämförde Mellerud med 
andra kommuner. 

Pål Magnussen (V) talade 
sig varm för skola, utbild-
ning och ungdomars chans 

till ferie- och ungdomsjobb 
och att kommunen ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. 

Han tog också upp Brålan-
das sätt att på privat väg lösa 
ungdomsjobben som ett bra 
exempel. Magnussen yrkade 
slutligen bifall till budgeten, 
men med ett tilläggsyrkande 
där musikskolans avgift tas 
bort och skolans ram istället 
förstärks med 325 000 kro-
nor.

– Nu får vi se om vi kan få 
till ett bra inlägg när Tony 
skalat av mellanmjölken, det 

kanske blir standardmjölk 
istället, inledde Daniel Jen-
sen (KD) sitt inlägg i debat-
ten och sade bland annat att 
han såg en del mörka delar i 
budgeten framöver och det 
gäller att hålla i, administra-
tionen får ej svälla. 

Han uttryckte även oro 
över att byggandet av äldre-
boendet på Ängenäs ej fanns 
med i investeringsplanen för 
2020-21. 

Från övriga talare yrkades 
bifall till rambudgeten, flera 
konstaterade också att det 

finns möjlighet att göra jus-
teringar i november.

Tommy W Johansson (S) 
var därefter riktigt på hugget 
i sitt inlägg i debatten och 
besvarade samtliga tidigare 
talare i ett långt inlägg.

– Aldrig förut har vi väl 
varit med om en sådan här 
budgetdiskussion, det är 
också vad jag arbetat för, att 
alla ska vara delaktiga, me-
nade han och gav sedan både 
Miljöpartiet och Sverigede-
mokraterna var sin känga.  
– SD har haft precis samma 

Innan kommunfullmäk-
tige tog sig an sina ordi-
narie ärenden i onsdags, 
gavs en information om 
arbetet med den nya över-
siktsplanen för Melleruds 
kommun.
Gabriella Hemme är projekt-
ledare för arbetet med den 
nya översiktsplanen (ÖP) i 
Melleruds kommun och det 
var också hon som presente-
rade hur långt man nu kom-

mit i projektet. Utgångs-
punkten är den medborgar-
dialog som gjordes under 
hösten, där kommuninvå-
narna fick lämna sina syn-
punkter. Här kom det in 
många bra förslag, speciellt 
från ungdomar, berättar Gab-
riella Hemme. 

Fem målgrupper
Målet som man arbetat med 
när det gäller invånarantalet, 

är att befolkningen i kom-
munen ska öka till 11 000 
personer år 2030, och sedan 
med siktet att ha en förmåga 
att kunna vara 15 000 invå-
nare 2045.

– Mellerud ligger centralt, 
det gäller att lyfta den styrka 
som finns och erbjuda ett 
attraktivt boende med goda 
pendlingsmöjligheter, me-
nade Gabriella Hemme och 
visade på fem målbilder. 

VA-arbeten på Västerråda

Melleruds kommun påbörjade förra måndagen arbetet med att stärka upp dagvattenledningar till Melleruds 
Handel och förnya en del andra VA-ledningar på Västerrådaområdet. Området det handlar är Smedjegatan 
vid VärmDal, Eldaregatan fram till nya Verkstadsgatan utanför Colorama. Arbetet, som utförs av Krynes Entre-
prenad, kommer att pågå under sommaren. Projektledare är Stig-Åke Almqvist. Foto: Susanne Emanuelsson.

Genom att vara en miljö-
vänlig kommun där ekosys-
temtjänster vävs in i sam-
hällsplaneringen,  vatten- 
kvalitén förbättras, och man 
utvecklar och tillgängliggör 
strövområden, leder och re-
servat får innevånarna ett 
gott liv. 

En infrastruktur som 
sammanflätar kommunen 
och låter Mellerud vara en 
lättillgänglig del i regionen. 

I sammanhanget nämns 
fler tågavgångar och ett nytt 
tågstopp i Dals Rostock, 
samt också att utöka och 
underlätta möjligheterna till 
pendling även genom att 
standarden på vägar förbätt-
ras. Fler gång och cykelvägar 
som sammanflätar kommu-
nen nämns också som en 
viktig del.

Attraktiva boenden och 
miljöer ska skapas som tar 
tillvara ett varierat landskap. 
Detta görs genom att förtäta 
i tätorterna nära knutpunkter 
för bra pendlingsmöjlighe-
ter, med fokus på bostäder för 
studenter, seniorer och en-
samstående till rimliga kost-
nader samt genom att skapa 
bostadsområden som tar 
tillvara på platsens förutsätt-
ning, har direkt tillgänglig-
het till större natur - och re-

kreationsområden och 
kopplar samman fritidsut-
bud, speciellt för barn och 
ungdomar.

Kommunen ska ha lokala 
näringar som främjar sys-
selsättning, service och mil-
jö. Lokala företag ska ges 
bättre förutsättningar genom 
att erbjuda bästa möjliga 
kvalitet på kommunal servi-
ce där man ska ha planbered-
skap för expansioner och nya 
etableringar samt utveckla 
samarbeten längs vänerkus-
ten och Dalslands kanal samt 
annan verksamhet som främ-
jar naturturism och stöttar 
utvecklingen av förnyelsebar 
energi för att ge fler lokala 
jobb.

Mötesplatser som förenar 
kultur, fritid, näringsliv och 
natur får man genom att ut-
veckla centrum i Melleruds 
tätort som mötesplats för 
handel, kultur och gemen-
skap, skapar lek - och aktivi-
tetsplatser i alla tätorter och 
småorter samt stärker lokala 
evenemang och föreningar 
genom att höja det offentliga 
rummets kvaliteter.

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen
Antalet LIS-områden är i 
dagens översiktsplan åtta.

Här tänker man sig en ökning 
till 25, med tänkbara använd-
ningsområden som camping, 
bostäder, turistverksamhet 
etcetera. 

Mellerud har många ytor 
där strandskyddet gäller. 

Även E45:ans sträckning 
genom kommunen nämndes, 
där man tror att den kommer 
ligga kvar i nuvarande läge, 
då inget har hänt i frågan 
sedan början på 90-talet.

–Det är viktigt att påpeka, 
att detta inte är spikat och 
klart, det hela är ett förslag. 
Nu ska allt ut på samråd och 
det kommer också att bli en 
utställning, så alla har fort-
satt möjlighet att tycka till 
innan antagande, som beräk-
nas bli hösten 2019, avslu-
tade Gabriella Hemme. 

Ing-Marie Norrman

möjligheter som alla andra, 
att ni förhandlade bort era 
nämndplatser efter valet får 
ni stå för själva! 

Bifall för både budget och 
tilläggsyrkande
Efter att presidiet yrkat på en 
kort stunds ajournering för 
att sammanställa röstord-
ningen antogs rambudgeten i 
sin helhet, men med tillägg 
av Vänsterpartiets yrkande 
om att slopa musikskolans 
avgifter och att samtidigt 
tillföra kultur- och utbild-
ningsnämnden 325 000 kro-
nor som ersättning för in-
komstbortfallet.

Övriga ärenden på dagord-
ningen avklarades sedan i 
rask takt. Byggnation av 
särskilt boende på Ängenäs, 
Dalslands miljö- och energi-
nämnds taxor 2019, Fyrbo-
dals kommunalförbunds 
årsredovisning och förvalt-
ningsberättelse, svar på mo-
tioner, slutredovisning av 
projekt, kompletteringsval 
samt nytillkomna medbor-
garförslag för att nämna 
några.

Ing-Marie Norrman

Vid kommunfullmäktigemötet onsdag innan midsom-
mar klubbades budgeten för 2019. Vägen fram till be-
slutet var dock inte helt spikrak, det blev en lång och 
stundtals livlig debatt.


