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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 27.

Prisbomb!

Läsk
Coca-Cola, Fanta, gäller även light, 6x33 cl, 
jfr-pris 12,63/lit+pant.
Max 5 köp/hushåll/vecka 27

5:-/st
Fryst ananas
Garant, 225 g, jfr-pris 22,22/kg

. Max 5 köp/hushåll/vecka 27

Baguett
Dafgård, hel, 400 g, jfr-pris 12,50/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 27

Ribs
Texas Longhorn, original, 400 g, jfr-pris 75,00/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 27 

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, i bit, 
600 g, jfr-pris 165.00/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 27

5:-
för Bonuskunder

/st

Fetaost
Garant, gäller ej ekologisk & laktosfri, 150 g, jfr-pris 
100,00/kg.

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

15:-
 

/st

30:-
för Bonuskunder

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

25:-
för Bonuskunder

/st
+ pant

99:-
för Bonuskunder

/st

Ny-

gräddad 

i butik!

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

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

KAMPANJ

Borr- 
skruvdragare

995:-
Ord.pris 1595:-

RCD180211
Borrskruvdragare 18 volt, 2 växlar. Väska, 
laddare samt 1 st batteri 1,5 ah ingår. 
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Yngre Åsebro-spelare fick visa upp sig när den nya fotbollssargen invigdes i torsdags. Då bollen aldrig går ut över linjer och tid måste läggas på att 
hämta bollar, så är det alltid högt tempo och intensiva matcher innanför sargens mjuka väggar. Foto: Tobias Coster.

Gäller under
fredag 6/7 från kl 13.00
& kanalyrelördagen 7/7

Utomhusförsäljning

50-75%

Invigde fotbollssarg

Innan A-lagsmatchen på Rudevi i torsdags  in-
vigde Åsebro IF sin nya fotbollssarg som är läm-
pad för tremannaspel. Förutom sargen, tillver-
kad i gummiplast, har klubben investerat i ett 
större antal bollar – allt för att satsa på sina barn 

och ungdomar. En sådan sarg är perfekt för bar-
nen då de får mycket boll och många touch un-
der spelet. Under invigningen fick publiken se 
flera av de yngre spelarna visa upp sig.

– Sidan 14 –

– Sidorna 8 till 13 –

Kanalyran
50-årsjubilerar

I dagarna tre pågår 50-årsfirande Kanalyran med 
start på fredag. Massor av happenings utlovas.

– Sidan 14 –

Golfklubben 
öppnade upp

Melleruds GK höll Öppet hus i lördags, dessutom 
visades sex nyrenoverade lägenheter upp.

– Sista sidan –

Imponerande 
höghusbygge

Örs Cementgjuteri har nyligen avslutat det största 
projektet i företagets historia, ett 16-våningshus.
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 13.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 5/7 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Bolstad
Prästgård
Onsdag 11 juli kl. 19.00

Pia Ljungdahl  
Antonsson, Lysekil  

och Gudrun Rydberg  
berättar om hembygds- 

forskaren John Ljungdahl 
från Brålanda.

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. 

Endagsfestival på Not Quite, 
Fengersfors Bruk 7 juli 
               13 till midnatt. 
          Info: notquite.se

3 makalösa konserter, 
3 viktiga föreläsningar,
3 vernissager,
café, fabrik 
och ljumma
sjöar Biljetter:

Not Quite Butik, Åmåls Bibliotek eller online via Tickster.

4 juli - 11 juli 2018
6:e söndagen efter Trefaldighet
”Efterföljelse”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19.00  Musik i Håleviken, Sång av systrarna Linda 
  Klingberg och Jenny Schälander. 
  Andakt: Pär-Åke Henriksson. 
  Tag med kaffekorg och något att sitta på.
Sön 9.30  Gudstjänst i Erikstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in,
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 15.00  Friluftsgudstjänst Vita Sannar, Pär-Åke 
  Henriksson. Tag med kaffekorg och något att 
  sitta på. Vid regn i Holms kyrka.
Tis 10/7 11.30  Andakt på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 10/7 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Friluftsgudstjänst vid Upperuds muséum,
   Kerstin Öqvist. Sång: Anna Forsebo.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Ons 11/7 12.15  Andakt på Karolinen, Eva Marklund.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

STOR FIN GÅRDSAUKTION
Lördagen den 7 juli, kl 11. Visning från kl 9. 
Efter samlaren och jordbrukaren Hans Karlsson, 
Fjällsäter, Högsäter. Skyltat från väg 172. Bra parkering.
Då försäljes yttre lösöre, ss foderskruv, tvåskärig 
plog, såmaskin Wärtsilä, hövändare, snöblad, vält, 
potatissprätt, harvar, vedkapor, vedklyv, kyrksläde, 
hundsläde, gamla redskap, störar, mycket virke bl a för 
slöjd, gamla och nya fönster, spegeldörrar med karmar. 
Inre lösöre: Kaminer, slagbord, gamla stolar, mycket 
dalslandskonst bl a Lind, Lundin, K. Ragnar, barskåp, 
gungstol, textilier, vävstol, mycket dalslandslitteratur och 
gamla o nyare böcker, gamla leksaker, skivor, radioar, 
fotogenlampor, glas och porslin, allmogeskåp, dito soffor, 
vitrinskåp, mkt järn- och kopparföremål, gammalt julpynt, 
väggur, frimärken och vykort, gamla noter, solur, järn- 
grindar, golvur, kuriosa. 
Servering. Kontant och swish. Se en del bilder på 
www.auktion.se
Välkommen till en fin gammal gårdsauktion vid fjällets fot hälsar

Sten o Patriks Auktioner, Mellerud 070-328 52 10

6/7  TRICKY TRAIL  Eds country rockers 
13/7  AMANDA ANDRÉAS  jazz och visa

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

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

Fullständiga  
rättigheter 
Bokning:  

070 60 73 622 
Sten

Sommarprogram  

m/s VÄNERVÅG
Åmål – Sunnanå – Åmål  
7 o 28 juli kl 9 - 18 ca
Pris: 800 kr/pers, t o r inkl mat, 500 kr enkel resa
Genom Tössebäckens skärgård och Farleden Yttre 
Bodane o Köpmannebrobukten.

Åmål – Värmlandsnäs (Aspholmen) – Åmål  
8 juli kl 9 - 18 ca
Pris: 800 kr/pers inkl mat. Från Åmål genom Bäröfar-
leden till Värmlandsnäs och Aspholmen. 

Bluescruise med Räkor o livemusik 
(Dan Johansson)
Fredag 13/7 och lördag 14/7 kl 18 - 21
Pris: 500 kr/pers 

RÄKKRYSS 20/7, 27/7 och 3/8
Pris: 430 kr/pers 

Old Ship RACE 
2 aug kl 14 prel går vi ut och möter skutorna när de 
anländer till Åmål.
5 aug går vi ut och kollar när skutorna kappseglar
Pris: 350 kr/pers o tillfälle inkl fika
Tid per tillfälle ca 3 tim

Sommarens fetaste 
konstkalas

Anaïos Maviel. Foto: Cameron Kelly.

Tre makalösa konserter 
med långväga band, tre 
föreläsningar kring an-
gelägna ämnen och tre 
vernissager med 60-talet 
konstnärer involverade. 
Varför denna kulturella 
urladdning den 7 juli på 
Not Quite i Fengersfors?
– Det är valår och skakiga 
tider på många sätt. Vi är 
många som känt ett behov av 
att samlas kring några för 
samtiden viktiga frågor, be-
rättar en av arrangörerna, 
Jonatan Malm. 

Projektet Not Quite Our 
Land har fem olika delar. 
Kulturrådet och VGR är med 
och finansierar det digra pro-
grammet. Även Åmåls kom-
mun har hjälpt till.

Under dagen kan du ta del 
av flera av filmskaparen 
Clara Bodéns verk. Dock 
kände arrangören att man 
ville öppna upp för flera as-

pekter av landskap och exis-
tens, varför de inbjudna före-
läsarna fångar upp olika 
frågeställningar. Dessa är 
Rasoul Nejadmehr, forskare 
från Göteborg och Eva-Lotta 
Hultén, journalist och förfat-
tare från Ljungskile.

Tre olika musikaliska akter 
ger därefter sina respektive 
tonala tolkningar av land-
skap. Från Frankfurt kom-
mer electroduon Les Trucs, 
sexhövdade Evighetens Or-
kester har en fot i Tornedalen 

och en i Östuropa samt 
Anaïos Maviel, fransk slag-
verkare, röstkonstnär och 
kompositör med haitiska röt-
ter. Hon kommer dessutom 
att, som artist-in-residence, 
arbeta vidare kring temat 
”vårt land” under några 
veckor i juli i Fengersfors. 

En av vernissagerna den 7 
juli är Space becomes Place. 
Det består av tiotalet konst-
närer från när och fjärran, 
inbjudna av Fengersforsba-
serade Emelie Rygfelt Wi-
lander och USA-baserade 
Cornelia Theimer Gardella. 

ROSTOCKS-
RUNDAN

lördag 14 juli kl. 11
Vi inleder kl. 10.00 med 

 Friluftsgudstjänst  
i Brunnsparken

I samhället kan man be-
söka loppis, konstnärer, 
hantverkare, servering, 
muséer, antikt, lotterier, 

försäljning och andra 
aktiviteter.

I utkanten av Rostock 
kan man besöka  

Ekholmens säteri och 
Sällsäters loppis.
 På Brunnsvallen  

kl. 14.00 årets fluga,  
Gåfotboll med  

Rostocks veteraner 

Rostocks Rundans 
karta kan hämtas vid alla 

stationer
En familjedag för alla!

Välkomna!

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Biet Maya – På nya 
honungsäventyr (Sv. tal)

Kanalyran fredag 6/7 

kl. 17.00

Barntillåten   Pris 80 kr 

1 tim 28 min

centrum-
salongen

Mellerud
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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

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!

Country rockers 
tillbaka i Upperud

Eds country rockers 
Tricky Trail är tillbaka på 
Upperud 9:9:s scen på 
fredag 6 juli. 
Denna gång utlovas dans-
golv som många saknade vid 
förra spelningen. 

Tricky Trail är ett band 
med influenser från ameri-
kansk country och rötter från 
Dalsland. Bandet bildades 
2012 och har sedan dess 
släppt ett eget album. 

Tricky Trail har uppträtt på 
olika countryevenemang så-
som Seljord Country Festi-
val i Norge (nordens största 
countryfestival). Bandmed-
lemmarna bidrar alla till de 

Bandet består av  Jonas Månsson, Nicklas Heltorp, Patrik Lindström, 
Fredrik Falk och Mikael Lindmark.

Jazz, musikaler och klassiskt

I morgon torsdag 5 juli kommer Hillway Stompers från Trollhättan på 
besök till Dalsland Center.

Det blir mycket jazz i Hå-
verud i sommar, så och 
torsdag 5 juli när Hillway 
Stompers från Trollhättan 
kommer på besök. 
Hillway är en direktöversätt-
ning av Bergkullevägen där 
bandets förste ledare Dou-
glas Vänerö bodde när han 
tillsammans med Bengt Ar-
vidsson startade bandet 
1991.

Gruppen spelar i första 
hand trad- och gladjazz, men 
även annat som de gillar. 
Repertoaren är präglad av de 
musiker som ingår och det 
innebär en bredd med lite av 
varje.

Hillway Stompers spelar 
mest i Trollhättan med om-
nejd. Det kan vara som inslag 
i ett föreningsmöte, som 
konsert på jazzförening eller 
festival och till och med 
några kyrkokonserter, ja där 
musik med denna sättning 
uppskattas.

Nuvarande medlemmar är 
Pelle Gustavsson, trumpet 
och flygelhorn, Mauri Vesa-

Dessa fyra tjejer bjuder på en musikal-isk godispåse den 10 juli.

Om hembygdsforskaren 
John Ljungdahl

På onsdag kväll den 11 juli 
blir det föredrag i Bolstad 
Prästgård om hembygds-
forskaren John Ljungdahl, 
Brålanda som under 1950- 
och 1960-talen var enormt 
produktiv när det gällde 
att skriva kulturhistoriska 
artiklar om Dalsland och 
dalslänningar i olika tid-
ningar, speciellt ELA. 
Historia var hans stora fri-
tidsintresse vid sidan av ar-
betet som kamrer på SE-
banken i Brålanda. Han var 
på sin tid känd och mycket 
uppskattad för sina artiklar 
om bygdeoriginal i hela 
Dalsland. John Ljungdahl 
dog år 1979 och är idag för-

vånansvärt bortglömd. Han 
har aldrig fått den uppskatt-
ning som han förtjänar för sin 
insats som förmedlare av 
dalsländsk historia. 

John Ljungdahls dotter Pia 
Ljungdahl Antonsson berät-
tar personliga minnen om hur 
det var att ha en far som var 
kulturjournalist.  

Gudrun Rydberg, ordfö-
rande för Bolstads Prästgårds 
Vänner, berättar om John 
Ljungdahl och hans skild-
ringar av dalsländska bygde-
original. Ljungdahl intres-
serade sig främst för fattiga 
människor och det är 100-tals 
personer från hela Dalsland 
som han har skrivit om. 
Några av Ljungdahls favori-

ter är artilleristen Hejderman 
i Brålanda, banvakten Store-
Jonsson i Pålbön, Järns 
socken, Johannes i Hôlet vid 
sjön Åskagen i Frändefors, 
tiggaren Jonsson-Hägerbäck 
i Gestad, mångsysslaren 
Jonsson i Kasa, Bolstad, fat-
tighjonet Spel-Aron på Dam-
men i Högsäter, fiskaren 
Adel i Brevika i Skållerud 
och många fler. 

Pia Ljungdahl Antonsson, 
numera bosatt i Lysekil, har 
varit inköpare till yrket. Som 
pensionär ägnar hon sig åt att 
göra tavlor i blandteknik och 
är för närvarande aktuell med 
en utställning på ett galleri i 
Strömstad.

Spännande vernissage
På söndag 8 juli är det ver-
nissage på utställningen: 
”Villfarelser och Depres-
siva Döden” på Dalsland 
Center i Håverud.
Träffa konstnärerna som är 

mycket populära på sociala 
medier där de levererar hu-
mor med mycket allvar.

Mathias Leclèr, Uppsala, 
och Victor Johannesson, 
Åmål, finns på plats under 

vernissagedagen. De kom-
mer att visa både egna och 
gemensamma verk i utställ-
ningen.

la, trombon, Bengt Arvids-
son, klarinett och saxofon, 
Hans-Olof Svensson, piano, 
Kurt Björk, banjo och gitarr, 
Peter Bäckander, bas, Jan-
Ove Lundgren, trummor, 
samt Stina-Britt Björk, sång.

Nytt uppehåll
Lördag 7 och söndag 8 juli 
gör vi uppehåll i eftermid-
dagsmusiken eftersom det är 
Kanalyra. På söndagen spe-
lar Katarina Kjörling & 
Smooth Jazz Quartet, Jim-

Så, vad är musikal egent-
ligen?

Det är där känslorna sval-
lar, där tårarna varvas med 
skratt, där episka kärleksbal-
lader blandas med showiga 
jazznummer. Det är konsten 
att berätta historier och för-
medla känslor genom sång. 
Det är en konstform flickorna 
älskar och ur förkärleken för 

denna genre grundades tan-
ken om att tillsammans göra 
en konsert. 

Tisdagen den 10 juli bjuds 
det på allt från klassiker ni 
känner igen som Björn och 
Bennys Kristina från Duve-
måla till de senaste stora 
hitsen på Broadway. En 
musikal-isk godispåse helt 
enkelt!

egenskrivna låtarna som i 
genre vandrar från pop och 

rock till bluegrass. Tricky 
Trail ska upplevas live! 

sons och The Stables i Håve-
rud.

Musikalmusik med  
ungdomar
Agnes Palm var förra året i 
Håverud och sjöng Taubevi-
sor. I år är hon tillbaka med 
något helt annat.

Agnes flyttade 2016 till 
Småland för att studera mu-
sikal. Där träffade hon Emi-
lia Stigell, Elin Persson och 
Anna Karlsson. Tjejerna, 
som snabbt blev nära vänner, 
delar det stora intresset för 
musikal och tar nu varje till-
fälle i akt att få sjunga till-
sammans. 

Kanalkalaset
31 augusti och 1 september 
firas Dalslands Kanals 
150-årsjubileum i Håverud.
På fredagen startar program-
met efter 16.00 och avslutas 
strax efter 21.00. Det blir 
blåsorkester, säckpipsen-
semble, högtidstal samt 
framträdanden av Skålleruds 

Församlingskör, Emil & 
Zandra Ernebro samt West of 
Eden.

På lördagen blir det famil-
jefest med allsång för barnen, 
Cirkusexpressen, Sjömila 
och Just Nu, som spelar To-
mas Ledin-låtar.
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Veckans 
lunch

Måndag 9/7: Stekt falukorv, stuvade  
makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 10/7: Biff Stroganoff med kokt potatis 
och blomkål.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 11/7: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 12/7: Sprödbakad fisk,  remouladsås, 
kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert:  Hallonkräm.
Fredag 13/7 Stekt kyckling, currysås, kokt 
potatis och skivade morötter.  
Dessert: Färska jordgubbar med vispad 
grädde.
Lördag 14/7: Fiskpudding, smörsås, kokt 
potatis och grönsaksblandning.  
Dessert: Prinsessbakelse.

Söndag 15/7: Helstekt skivad kotlettrad, 
gräddsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 28
Mån-tis, tors-sön: Köttbullar, potatismos och 
grönsaker. Ons: Potatisbullar med bacon,  
lingonsylt och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

Stort intresse för litteraturen

Ättlingen Stellan Johansson läste ur Brånasmeden 200 år.

Förlaget Selstam ger bland annat ut Angelique Hvalgrens nyutkomna 
bok ” Där ingen har gått”. Gunnar Selstam, Angelique Hvalgren och Sven 
Selstam på plats i Hallingsalen.

Författare, förläggare och många lässugna fanns representerade i Hallingsalen i lördags.

Tankar om tiden 
som gick

Årsringar heter Mellerudsgruppens senaste alster. Tre av författarna är 
Britt Jörnäs, Kerstin Jägerholt och Maud Ugrell som presenterade boken 
på Dalslandslitteraturens dag.

Mellerudsgruppen Dals-
lands Skrivarförening har 
givit ut sin fjärde bok. 
Årsringar heter den, och 
denna gång har texterna 
inte Dalsland som tema, 
utan tidens gång.
Mellerudsgruppens tidigare 
böcker är en triologi om 
Dalsland med titlarna Väster 
om Vänern, Korpar, tjurar 
och förgätmigej och Fotspår.
Förordet i årets bok Års-
ringar är skrivet av Lilian 
Perme och handlar om olika 
sorters årsringar, trädens, 
markens, personliga med 
minnesvärda datum grave-
rade i ädla metaller och min-
nen. ” Några av dessa minnen 
har vi blottlagt, återupptäckt 
eller avslöjat i årets bok”, 
skriver Perme.

De tolv som bidragit till 
detta är Bertil Landegren, 
Britt Jörnäs, Göran Rigemo, 
Jan Sundqvist, Kaino Ranén, 

Kerstin Jägerholt, Lars Nils-
son, Lilian Perme, Lisbeth 
Håkansson, Louise Perme, 
Margareta Larsson och 
Maud Ugrell. 

Boken har rubrikerna Trä-
dens tankar, Tingens tankar, 
Tankar om tiden och Tiden 
som gick. Genom dessa tan-
kar får läsaren möta gamla 
ekars visdom,  stifta bekant-
skap med havsströmmar som 
påverkar klimatet, höra en 
förlovningsrings berättelse 
om livet den fått tillhöra, om 
det slitna som blir nytt, tan-
kar i en vävstol och om vad 
som blev av ungdomens 
drömmar. Vi får följa med 
bland de minnen en tur med 
spårvagnen väcker, de min-
nen ett metspö kan framkalla 
för flera generationer, och 
mycket mer.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nej Gunnar Karlsson, nu har 
du missförstått, eller kanske 
medvetet far med villfarel-
ser?

Sverigedemokraterna ge-
nomför flertalet reformer 
som har bäring på kommun-
sektorns finansiella sparan-
de. Enskilt störst är avskaf-
fandet av den så kallade 
pensionärsskatten vilken 
genomförs genom att det 
förhöjda grundavdraget för 
äldre avskaffas och istället 
ersätts av det befintliga jobb-
skatteavdraget. Detta leder 
till betydligt högre skattein-

täkter för kommunsektorn 
och det motsatta för staten. 
För att balansera denna för-
ändring överförs motsva-
rande belopp från kommun-
sektorns budget till statens. 
Det är alltså inte en fråga om 
att medel försvinner ur kom-
munernas budget utan medel 
som tillförs från en skattere-
form justeras för att effekten 
på statsbudgeten skall bli 
neutral.

Andra viktiga reformer är 
sänkningen av arbetsgivar-
avgiften samt höjningen av 
taket i a-kassan, vilka båda 

förstärker kommunernas in-
täkter. Kommunernas skat-
teintäkter ökar således utan 
att den kommunala skattesat-
sen höjs.

Med en mer restriktiv in-
vandringspolitik kommer 
färre nyanlända till landet 
vilket leder till att färre 
människor belastar välfär-
den (försörjningsstöd, skola, 
sjukvård, tandvård, kommu-
nala arbetsmarknadsinsatser 
etc). Detta leder till lägre 
kommunala utgifter.

Sammantaget medför det 
att Sverigedemokraterna kan 

minska det allmänna bidra-
get till kommuner från staten 
utan att kommunernas eko-
nomi påverkas negativt. Det 
är således ett nollsummespel 
rent ekonomiskt för dagen 
och en stark ekonomisk poli-
tik för framtiden. Så våra 150 
kommunanställda kan känna 
sig trygga med oss och vår 
politik.

SD-Mellerud 
Ulf Rexefjord

Svar till Gunnar Karlsson (C)

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

I lördags var det litteratur 
på programmet i Dals-
land Center i Håverud. 
Förläggare, författare 
och lässugna träffades 
i Hallingsalen när Dals-
landslitteratuens Dag ar-
rangerades.
Hela Håverud var välbesökt  
och solen strålade från en blå 
himmel. Inne i Hallingsalen 
var borden fulla av böcker. 
Alla med någon form av an-
knytning till Dalsland. Här 
fanns förläggare, författare, 
föreningar och bokhandlare, 
som alla presenterade sig  
och läste ur sina verk från 
scenen.

Dagen avslutades med 
Dalslands Spelmansorkester 
som spelade låtar ur Einar 
Hansanders samling av folk-
musik från Dalsland.

Dalslandslitteraturens 
Dag arrangerades av Melle-

rudsgruppen av Dalslands 
Skrivarförening.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Att kunna följa och delta i 
valrörelsen är en grundläg-
gande del av vår demokrati. 
Trots det utestängs 1,5 miljo-
ner hörselskadade väljare 
från stora delar av det poli-
tiska samtalet, på grund av 
bristande tillgänglighet. 

Svensk politik hörs allde-
les för dåligt, konstaterar 
Hörselskadades Riksför-
bund (HRF).

Valåret 2018 borde det 
vara självklart att även vi 
som inte hör bra kan ta del av 
valdebatter, kampanjfilmer, 

intervjuer, valmöten, tal, ut-
spel och kommentarer. Det 
borde vara självklart med 
textning, teleslingor och 
skrivtolkning/teckenspråk-
stolkning. 

Textning är bra för varje 
väljare som tittar i sin mobil, 
med ljudet av. Skrivtolkning 
gör att varje ord i debatten 
går fram till alla på valmötet. 
Och teleslingor gör att 
500 000 som använder hör-
apparater kan hänga med i 
vad som sägs. 

Hörselsmart tillgänglighet 

är en stor tillgång för varje 
parti som vill nå ut med sitt 
budskap och vinna röster. 
För vilket parti har råd att 
vända ryggen åt 1,5 miljoner 
väljare? 

Men ytterst handlar till-
gänglighet i valrörelsen om 
demokrati och respekt för 
människors lika värde. 

Tänk bara: Om inte alla 
kan följa och aktivt delta i 
valdebatten, har vi då en de-
mokrati värd namnet? 

Vi i Hörselskadades fören-
ing i Mellerud frågar nu 

samtliga partier och vill ha 
svar: Är ni beredda att satsa 
på en hörselsmart, tillgänglig 
valrörelse 2018 Melleruds 
kommun? Är ni beredda att 
ta ställning mot diskrimine-
ring – och stå upp för verklig 
demokrati? 
Inger Andersson, ordförande, 

Hörselskadades förening  
i Mellerud (HRF)

Utestäng inte hörselskadade
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Mörk familjehemlighet 
har hittat ut i ljuset

Ylva Olofsdotter Persson 
har skrivit en bok om sin 
unge begåvade farbror 
som på sin studentdag 
misshandlades så svårt av 
sin far att han fick hjärn-
skador och sattes på me-
natalsjukhuset Beckom-
berga. Historien utspelar 
sig på gården Hjerterud 
i Dalsland och på Öster-
malm i Stockholm.
Romanen är en fristående 
fortsättning på Ylvas tidigare 
bok ”Systrarna från Brännä-
set” och bygger på brev, 
dagboksanteckningar och 
berättelser inom familjen 
Scherdin. En familj som inte 
har inte något släktskap med 
släkten Scherdin som finns i 

Dalsland idag, utan kommer 
från Oslo och Stockholm.

Ylva Olofsdotters Pers-
sons farfar, Bengt Scherdin, 
var hovrättsråd i Stockholm 
och avskydde sin fru Ellas 
familj i Hjerterud. Han styrde 
sin familj med järnhand, 
misshandlade sin  hustru och 
i synnerhet sonen Björn. 

Ett arv
För Björn gick det så illa att 
han efter massiv misshandel 
på sin studentdag gömdes 
undan på Beckomberga 
mentalsjukhus i åtta år utan 
diagnos. Han dog av svält vid 
27 års ålder, helt utan kontakt 
med sin familj. 

– Ingen i familjen har vetat 

Agnes Berg, Hjerterud, med barnbarnen Gudrun, Björn och Olle, samt 
deras mamma Ella på besök.

Nöjda elever på Kulturskolan

Elevenkäten presenterades. Deltog gjorde:  Ida Flodin Uggla, sångelev, Clas-Göran Janson, Kulturskolans 
rektor, Oskar Alfredsson, trumpetelev och Anders Pettersson, skolchef.

om hur det gått till, men min 
pappa Olle fick varje gång 
han sade att han har en bror 
som hette Björn tårar i ögo-
nen, berättar Ylva.

2013 ärvde hon ett brevar-
kiv av sin farfar Bengt, det 
blev avgörande för att be-
rätta denna släkthistoria.

– Jag tänkte först att jag 
inte skulle klara av det, arki-
vet innehöll mängder av 
brev. Det tog två år, på halv-
tid, att skriva boken, berättar 
Ylva.

Hon säger att det känts 
tungt av och till, men släk-
tens mörka hemlighet har 
påverkat flera generationer 
och nu känns det som en 
lättnad att få veta vad som 
egentligen hände.

Egna ord
– Det är också viktigt för mig 
att berätta hur det var i psy-
kiatrin på den tiden. Detta är 
inte minnen, utan rakt av, 
Björns egna ord. Hans histo-
ria är inte unik men det är 
ovanligt att brev och journa-
ler finns kvar. Björn ut-
trycker sig fantastiskt, även 
efter sin hjärnskada. Under 
andra världskriget, med den 
ideologi och människosyn 
som då rådde, satt 2 000 
människor på Beckomberga, 
väldigt många för att de inte 
passade in, säger Ylva.

Ylva Olofsdotter Persson 
är medlem i Dalslands Skri-
varförening och boken ”Un-
dangömd på Beckomberga” 
finns att tillgå i både bok-
handlar och på biblioteket.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En digital elevenkät har 
gjorts bland Kultursko-
lans elever. Enkäten 
handlade om arbetsmiljö, 
utveckling och lärande 
och elevinflytande. Den 
visar att Kulturskolan får 
högt betyg på samtliga 
områden.
Eleverna Ida Flodin Uggla 
och Oskar Alfredsson avbröt 
sommarlovet och var med 
vid genomgången tillsam-
mans med Kulturskolans 
rektor Clas- Göran Janson 
och skolchef Anders Petters-
son i Bolstadrummet på 
kommunhuset i Mellerud.

Under rubriken ”Arbets-
miljö” och på en skala från 
noll till sex, där sex är det 
bästa sattes betyg 5,8 på frå-
gan ”Spelar du det instru-
ment du helst vill?”  Betyget 
5,6 på frågan om eleverna 
trivs i Kulturskolan och be-
tyget 5,7 på hur eleven trivs 
med sina lärare på Kultur-
skolan.

Oskar som är 13 år och 
spelar trumpet sade att han 
har ett starkt förhållande till 

sin lärare Cissi Albinsson 
och inte skulle vilja byta. Ida, 
15 år, var mycket nöjd med 
sin sånglärare Kirsti Aasum 
och båda eleverna trivs bra i 
Kulturskolan. 

Det framgick av diskus-
sionen att det tyvärr är flera 
års väntan på att få börja 
spela ett instrument och Ida 
sade att hon tycker att lektio-
nerna gärna kunde vara 

längre än de 20 minuter de är 
idag. Om fler tycker så kom-
mer att undersökas nästa 
gång enkäten genomförs.

Även under rubriken ”Ut-
veckling och lärande” hade 
eleverna givit högt betyg, 5,2 
på frågan om undervisningen 
är så rolig att de vill lära mer 
och 5,3 på frågan om läraren 
är bra på att förklara hur 
eleven ska öva för att bli 

bättre. Under rubriken ”Ele-
vinflytande” frågades det om 
lärarna på Kulturskolan in-
tresserar sig för vilken musik 
eleven helst lyssnar på, hur 
viktigt det är för eleven att 
spela och sjunga och om 
eleven tycker att den kan 
vara med och påverka vad 
man ska spela och öva på.

Även här var betygen mel-
lan fem och sex, sånär som 
på medbestämmandet kring 
vilka mål som ska sättas för 
övandet som fick 4,6.

Högt betyg för Kultursko-
lans verksamhet alltså. 130 
elever över tio år hade svarat 
på enkäten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Café med skrivfokus

Göran Rigemo, Bertil Landegren, Lilian Perme och Britt Jörnäs impone-
rade med sina många olika alster.

Bolstad prästgårds Vän-
ner anordnade nyligen 
café med Mellerudsgrup-
pen i Dalslands Skrivar-
förening. De vänder sig 
till människor som skriver 
och som vill träffa andra 
med detta intresse.
Dalslands Skrivarförening 
bildades 1996 i Bengtsfors 
och har lokala grupper i 
Åmål, Ed, Bengtsfors och 
Mellerud. Dalslands Skrivar-
förening ger varje år ut den 
egna skriften Dalpennan och 
medlemsbladet Dalbullen. 
Medlemmar i Melleruds-
gruppen deltar ofta med tex-
ter i dessa skrifter och några 
har under åren gett ut egna 
böcker.

På söndagscaféet deltog 
Lilian Perme, ordförande, 
Britt Jörnäs, Göran Rigemo 
och Bertil Landegren. De 
läste egna och andras alster 
av olika slag, blandat med 
trevligt småprat.

Skriver av sig
– Många börjar skriva när de 
drabbas av svårigheter, ut-

mattning exempelvis, berät-
tar Göran som forskat och 
skrivit om Dalslands kanal.

Britt läste en egen berät-
telse, en berörande historia 
om en avlägsen släkting som 
vid två års ålder blev kvar i 
Sverige när familjen emigre-
rade till Amerika. Korta 
tänkvärda djupsinnigheter 
delade Bertil Landegren med 
sig av. Lilian hade skrivit om 
Smultronstället och om en i 
området gammal ek.

Några gäster tog tillfället i 
akt och hade med alster. 
Sonja Berg, Simonstorp, 
hade en tänkvärd och rolig 
dikt skriven av hennes mor-
far Alfred Stolt, då han var 
25 år i början av 1900-talet.

Gästerna fick lyssna till 
finstämda dikter och sånger 
av Lena och Paul Forsén, 
Dals Rostock. 

– Ni som vill skriva är 
välkomna i gruppen, sade 
Lilian Perme.

Gudrun Rydberg tackade 
de medverkande med årets 
upplaga av ”Hembygden”.

Marianne Karlsson 
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Vårt varma tack
till Er alla som på olika sätt 

visat deltagande  
vid vår käre  

Thorsten Hagströms  
bortgång och begravning.
Ett särskilt tack till Hem-
vården i Mellerud för god 

omvårdnad.
Thorstens anhöriga

DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

Grattis till Markus som fyller 
8 år på fredag.
Kramar från farmor och farfar

Lördag 19 maj kl. 15.00 i Holms kyrka. Stående från vänster: Cecilia Gunnarsson (assistent), Indra Lundqvist, 
Alma Hermansson, Wilma Berg, Per Bergsman, Emilia Norgren, Maja Berg, Carina (Cina) Walterlin (assistent) 
och Martin Niklasson (pedagog). Sittande från vänster: Erika Jarl, Agnes Gustavsson, Margareta Olsson (präst), 
Oskar Alexandersson och Alva Möller.

KONFIRMATION

Veckans 
ros...

...till Göte på Melleruds rid-
klubb, lycka till, hoppas du får 
nytta av din present.

Styrelsen, Melleruds ridklubb
...till Dalslands sjukhus från en 
tacksam rosfeberpatient den 
27 juni. Mycket vänligt bemö-
tande och snabb hjälp.

Kjell

SORGTACK

MELLERUD
Smyrna: Fred 16 Cafétältet 
öppnar på torget. Lörd 10 
Cafétältet öppnar på torget. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson m.fl. nattv.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lörd. Vi 
kommer att medverka på 
kanalyran. 

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 Bolstads kyrka för 
Lisbeth Klang. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Love me tender” av E. 
Presley. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 200, 248 samt 231. 
Som avslutningsmusik spe-
lades en annan av de sånger 
som Elvis brukade sjunga,  
”Just a closer walk with 
thee”. Till minnet av Lisbeth 
var kistan och koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Kistan fördes i procession till 
graven på Bolstad kyrkogård 
där avsked togs av barnen 
med familjer, syskon med 
familjer, släkt och många 
vänner. Vid graven framförde  

Mikael Lundin ”Amazing 
grace”. Efteråt bjöds gästerna 
med till Grinstad försam-
lingshem för en minnesstund.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Per-Arne Bäckman. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Jag och min 
far” av O. Ljungström. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson och man sjöng till-
sammans psalmerna 248, 
289, 300 samt 190. Som av-
slutningsmusik spelades 
”Strövtåg i hembygden” av 
G. Norén/B. Dixgård. Vid 
kistan togs avskedet av bar-
nen med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Per-
Arne var koret vackert deko-

rerat med blommor. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Alice Persson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Air” av J. S. 
Bach. Akten förrättades av 
Eva Marklund tillsammans 
med Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 och 297. Avsked 
vid kistan togs av de när-
maste. Som avslutningsmu-
sik framfördes ”Våren” av E. 
Grieg. Till minnet av Alice 
var koret vackert dekorerat 
med blommor.

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

Smyrna: Sönd 18 Ekume-
nisk gudstj. på Rörviksgår-
den, Anette, Sigward, Ellen 
m.fl. medverkar. Servering.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Torsd 19 Brålanda, 
Mötesplats. Sönd 18 Rörvik, 
Ekumenisk gudstj. Anette 
Jarsved Carlson, sång Ellen 
Ervall. Maria Bartens m.fl. 
Sigward K. Serv.

Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
Anette J. Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
gamla kyrkan, ”Toner från 
himmelen” Sång och musik: 
Duon Nagashima/Forsebo, 
Anna Forsebo och Martin 
Nagashima Toft. Andakt: 
Anette J. Carlson.
Gestad: Sönd 18 Gudstj. 
på Rörvik tillsammans med 
Equmeniaförsamlingen. 
Anette J. Carlson. Sång och 
musik: Maria Bartens, Ellen 
Ervall m.fl. Servering. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Månd - fred 
vägkyrkan öppen mellan 14 
- 18 med musikandakt kl 17. 
Sönd 10 Gudstj. Ralph Lil-
jegren. Tisd 13.30 Gudstj. 
m nattv. på Ringhem, Ralph 
Liljegren.

Midsommar i Dalbergså

Välbesökt midsommarfirande i Dalbergså.

åratal. Lite moln i luften men 
inget regn denna afton på 
Dalbergså.

Efter vad man kunde höra 
i vimlet bland husbilar, båtar 
och dansare så var det nog 
åter igen nytt rekord i antalet 
besökare när ”Dalbergså-
Fransson” med dragspelet 
mitt i gröngräset med sina 
spelmän höjde tempot under 

en hel timme. De återkom 
senare för att köra igång 
kvällsaktiviteterna i ”Knut-
huset”, där båtgäster, cam-
pingbesökare och inte minst 
folk från bygden som av 
tradition besöker denna idyl-
liska Vänerhamn stortrivdes 
långt in på natten.

”Källinge”

Födelsedagskalas

I mitten av juni var det födel-
sedagskalas för de försam-
lingsbor i Bäcke-Ödskölt 
som under 2018 fyllt eller 

fyller 80, 85, 90, 95, 100 och 
mer. Det blev en glädjefylld 
eftermiddag med härligt prat 
runt det festligt dukade bor-

det, sång och musik av Lena 
Henriksson och Tone Abra-
hamsson, tal och andakt av 
Laila Andrén.

Det blev som vanligt bra fart 
på dansen med barn och 
vuxna runt kanske den fi-
naste midsommarstången på 

Från vänster övre raden: Laila Andrén, Berit Johans-
son, Leif Lund, Margit Joelsson. Nedre raden: Karin 
Johannesson, Ethel Appelgren.
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50 år kräver sina generaler
I femtio år har Mellerud 
firat sin folkfest, ett ar-
rangemang som kräver 
ett stort engagemang, 
mängder av planering och 
otaliga timmars arbete. 
Kanalyrans generaler ge-
nom tiderna kan bjuda på 
många goda minnen.
Åke Lindblom, för femtio år 
sedan redaktör på ELA:s lo
kalredaktion i Mellerud, var 
med och startade Kanalyran 
1968. Arbetsgruppen bestod 
förutom Åke av Gösta 
Haldéus, Åke Björk och Erik 
”Kirre” Eriksson. Kanalen 
fyllde då 100 år och premiä
ren blev en succé med tusen
tals besökare, klädda som på 
tiden då kanalen var ny. Suc
cén borgade för en fortsätt
ning som håller i sig än idag.

Folkkära artister
Från 1977 och 18 år framåt 
var det Gösta Westman som 
stod vid rodret för Kanal
yran.

– Vi hade ju på den tiden 

riktigt folkkära artister på 
yran, som LillBabs, Carola 
och Hasse Kvinnaböske. 
Mitt allra bästa minne var när 
LillBabs var här. Hon klädde 
om och sminkade sig i kom
munalrådets rum, fast det 
hade hon inte behövt, hon såg 
så bra ut ändå. Sedan gav hon 
allt på scenen, hon sjöng och 
showade så svetten lackade 
och det var massor av folk på 
torget, minns Gösta. Han 
drar sig också till minnes att 
det ösregnade när Hasse 
Kvinnaböske spelade.

– Det regnade kopiöst, alla 
hade paraplyer och regnet 
rann ner längs halsarna på 
dem som stod bredvid, skrat
tar han.

Mycket arbete
Thomas Clarholm tog över 
Kanalyran 1995. Torsten 
Lindblom, då ordförande i 
köpmannaföreningen och 
Nina Berg, ansvarig utgivare 
och annonschef på då ganska 
nya Melleruds Nyheter var 

Gösta Westman.

Thomas Clarholm.

Torsten Lindblom.

Nina Berg.

Melleruds Ridklubb be-
finner sig, återigen, i ett 
svårt ekonomiskt läge. I 
onsdags var det kallat till 
krismöte i cafeterian och 
ett stort antal intresse-
rade anslöt.
Mötet inleddes med att klub
bens ordförande Stefan 
Åbom informerade om läget 
och vad som skulle komma 
att hända under kvällen. Na
turligtvis ställdes det många 
frågor, dels om ekonomin 
och dels om själva mötesord
ningen, som måste utföras i 
enlighet med stadgarna.

– Ridklubben befinner sig 
i ekonomisk kris, vi har hö
gre utgifter än inkomster 
varje månad och med den här 

Ridskolan höll krismöte

Sara Ström, Evelina Olsson, Mia Gustavsson och Ramona Sjöstrand var 
fyra av de som ville jobba med MeRk:s fortsatta överlevnad. Till sin hjälp 
fram till årsmötet har de nuvarande styrelsen och Stefan Åbom.

Cafeterian i ridhuset på Rearsbyn var välfylld, när Melleruds Ridklubbs framtid diskuterades.

kräftgången kommer peng
arna att vara helt slut i au
gusti, trots att en halvtids
tjänst försvinner. Vi har för 
få ridande elever, 51 uppsitt
ningar under en vecka, det är 
på tok för lite, det behövs 
dubbleras. Dessutom har vi 
för lite övrig verksamhet, till 
exempel tävlingar. Löne
kostnaderna det första halv
året 2018 har dränerat kas
san. Det här går inte och vi 
måste ta rätt beslut innan det 
blir total kaos. Styrelsen har 
därför beslutat sig för vilken 
väg vi tycker är bästa lös
ningen och det är vår uppgift 
att informera alla om läget, 
förklarade ordföranden. 

Styrelsens förslag, med 
utgångspunkt från att man 

inte klarar att vända utveck
lingen var således att stänga 
ner ridskoleverksamheten, 
men att ha föreningen kvar.

Många frågor, många 
svar och förslag
Varför blev det ingen tävling 
i maj som planerat och har ni 
varit i kontakt med kommu
nen, var två av alla de frågor 
som ställdes. Svaret blev att 
det inte fanns någon som 
ville ta ansvar för den inpla
nerade tävlingen och på den 
andra frågan menade man att 
kommunen bidrar med en hel 
del redan, 450 000 kronor per 
år lite mer exakt.

– Det har kämpats, det 
handlar inte om bidrag. Det 
är för mycket som inte är 
riktigt bra. Här behövs en 
verksamhetsledare, hade 
man sett att det hela funkar i 
övrigt hade det varit enkelt 
att söka bidrag,  menade 
LarsGunnar Larsson. 

– Det behövs en ordentlig 
handlingsplan, en långsiktig 
plan på fungerande verksam
het, tillade Stefan Åbom. 

Eirin Nyqvist, ridlärare 
hos MeRK, föreslog att man 
skulle starta en insamling för 
att rädda klubben. Flera an
såg också att det inte bara är 
pengar det handlar om, utan 
att alla behöver hjälpas åt.

Gunnel Frölin pratade sig 
varm för ridskoleverksam
heten och föreslog att starta 
en dialog med kommunen;

– Ni ser ju att jag varit med 
ett tag och det går upp och 
ner, sade hon.

– Klubben behövs, kom
menterade Mia Gustavsson 
med erfarenhet från Trosa 
Rk. Men behöver fler ben att 
stå på. Det är absolut för lite 
ridande idag, det måste göras 
något åt. Det finns boxar att 
hyra ut och vi måste få snurr 
på tävlingsverksamheten 
igen. Här behövs en nystart! 

Omröstning visar vägen
Styrelsens förslag röstades 

igenom, mer av teknisk art än 
något annat. Hade man röstat 
nej hade situationen blivit 
den att styrelsen avgått och 
medlemmarna fått ta över. 
Nu finns en möjlighet att 
fortfarande hitta lösningar 
fram till ett extra års/med
lemsmöte som kommer att 
hållas i augusti.

– Vi i styrelsen är öppna för 
goda förslag, sade Stefan 
Åbom, och kommer att fort
sätta arbeta för detta fram till 
i augusti. Har föreningen inte 
kommit till någon lösning då 
blir det avveckling. I bästa 
fall blir det en ny styrelse och 
en långsiktig och ekonomisk 
plan för framtiden. Dagens 

med och roddade aktivite
terna.

– Det var väldigt mycket 
arbete, men det var kul. 
Tommy Nilsson var årets 
stora artist 1995, han var bra, 
säger Thomas.

Ett par år senare var det 
Nina Berg som blev Kanal
yrans general. Barnkortegen 
på fredagen kom till och 
Kanalyran utökades till flera 
dagar.

– Artisterna blev dyrare 
och öltältet kom till för att 
finansiera uppträdandena. 
Särskilt väl minns jag Fred
rik Kempe och Östen med 
Resten från Dalarna, säger 
Nina. 

Ninas era
Nina Berg var Kanalyrans 
general i 17 år och hennes era 
avslutades med en grand fi
nal 2013. I det stora tältet på 

torget spelade Sten & Stan
ley, Janne Schaffer, Ulf Wa
denbrandt med symfonior
kester, Biker Groove och 
flera andra. Folk träffades 
och trivdes runt långborden 
och Nina avtackades av då
varande kommunalrådet 
Robert Svensson.

Därefter bildades en kana
lyrekommitté med Lars Nils
son, Melleruds kommuns 
kultur och fritidsutvecklare, 
i spetsen och Kanalyran har 
sedan dess genomförts i 
kommunal regi. I kommittén 
ingår förutom Lars även 

beslut bestämmer vägen från 
nu och fram till årsmötet. 

Under mötet anmälde sig 
fem medlemmar för att jobba 
vidare, tillsammans med 
styrelsen, mot en lösning. De 
har nu sex veckor på sig, så 
det är handlingskraft och 
snabba puckar som gäller.

Man hoppas givetvis att 
flera ska ansluta sig till arbe
tet med att rädda klubben, 
men första steget blev Eirin 
Nyqvists förslag; att starta en 
insamling för att rädda den 
akuta krisen.

Ing-Marie Norrman

Medlemmar i PRO Mellerud vid grillkvällen i Sunnanå.

PRO Mellerud bjöd in till 
grillkväll den 13 juni. Vädret 
var ostadigt under dagen, 
men bjöd sedan upp till en 
lugn och varm kväll. Ordfö
rande Lennart Israelsson 
hälsade 50talet medlemmar 
välkomna. I år träffades vi på 
den alldeles nybyggda alta
nen vid stationshuset. Bygg
naden är kvar sedan driften av 

järnvägen SunnanåHalden 
och vidare mot Kristiania 
(Oslo). En tipstolva var ord
nad av Evert Magnusson, 
frågorna var placerade för en 
bra promenad i området. Vi 
började med frågorna, medan 
Björn Olsson och Börje Sko
ogh ordnade med grillen. 

När deltagarna kom med 
svaren från rundan, var kor

varna färdiga. Dessa fick en 
strykande åtgång. Lottför
säljning och information om 
kommande träffar, bland an
nat biltur till våffelfest i Sale
bols sockenstuga. Vidare ak
tiviteter vid Kanalyran, åktur 
med ”raggarbil” till Sunnanå 
veteranfordonsträff. Sedan 
kommer Sommarträffen hos 
GunBritt Gustafsson, Låtts

byn tillsammans med PRO
vännerna från Åmål. 

Redovisning av resultat 
från tipstolvan samt lotteriet 
och vinstutdelning. Ordfö
randen tackade alla för en 
trivsam kväll och god sam
varo. Tack till alla som ordnat 
med de praktiska göromålen.

Text och foto: 
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Åke Lindblom.

Jenni Hagman och Glenn 
Nordling.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Stort jubileum på Kanalyran

50-årsjubilerande Kanalyran bjuder på ett omfattande program i år. Bild från lördagens kortege 2017.

Så har Kanalyran kommit 
fram till en verklig mil-
stolpe, 50-årsjubileum. 
Undrar om Åke Lindblom 
och hans vänner trodde 
detta när de genomförde 
den första yran 1968. Men 
ett stort tack till honom 
och alla som sedan dess 
har hållit lågan brinnande. 
Utan er …
Ett 50-årsjubileum ska firas 
rejält. Vi har därför i år fått 
ett betydligt större bidrag 

från kommunen och företa-
gen i Mellerud har öppnat 
sina plånböcker rejält. Vi har 
över 70 sponsrande företag 
och de ställer tillsammans 
upp med cirka en kvarts mil-
jon, dubbelt så mycket som 
förra året.

Ni besökare kommer att 
känna igen mycket. Vi har 
Starka män, jordbruksred-
skap, lokala artister, ponny-
ridning, akveduktsjogg, ve-
teranbilar, loppis, 

Vänersborgs Stadsmusikkår, 
korteger och mycket annat.

Men vi har också en rad 
nyheter, ett samlat restau-
rangtorg, en smakfest, en 
scen som är den största och 
mest avancerade som någon-
sin stått på Köpmantorget, 
och flera nationellt kända 
artister. 

Tre av dem spelar på lör-
dagskvällen. Haaks har re-
dan gjort succé en gång på 
Kanalyran, Wiktoria är en av 

mest framgångsrika unga 
sångerskorna i Sverige och 
alla som har sett Johan Bo-
ding & Night of Queen har 
försäkrat oss om att det är en 
upplevelse långt utöver det 
vanliga.

Så välkomna till 2018 års 
Kanalyra, en Kanalyra vi 
hoppas går till historien som 
en av de bästa.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

 

Avstängt torg
Kl 19.00 både fredag och 
lördag stängs Torget av 
med hjälp av staket. 
Efter denna tidpunkt släpps 
de som är under 15 år endast 
in i vuxens sällskap. Den 
enda entrén blir i hörnet Stor-
gatan/Norra Kungsgatan, 
mitt emot Apoteket. Det 
kommer också att vara för-
bjudet att föra med sig 
drycker och vassa eller far-
liga föremål in på området.

Avstängningen har med 
utskänkningstillstånden att 
göra. Krögarna på Torget har 
ett gemensamt tillstånd och 
från och att torget är avstängt 

kan man förtära drycker köp-
tahos dem på hela området. 
Före 19.00 är det endast till-
låtet att dricka inom restau-
rangområdet eller inne på 
restaurangerna.

Hundar får inte vistas på 
Torget efter kl 19.00 fredag 
och lördag.

Det är fri entré hela fre-
dagskvällen, på lördagskväl-
len är det entrébelagt.

För er som vill handla på 
Hemköp på lördagskvällen 
utan att betala entré skapar vi 
en särskild ”fålla” in till af-
fären. Ingången till den fål-
lan blir från Kapellgatan.

Festivalbanden

Du som har köpt biljett till 
lördagskvällen måste byta in 
detta mot ett festivalband. 
Detta kan du göra i ett tält 
som kommer stå utanför 
Medborgarkontoret. Tältet 
är öppet kl 14.00-17.00 på 
fredagen och på lördagen 
från kl 12.00 och framåt. 

Passa gärna på att byta in 
biljetten tidigt. Det kommer 
att bli köer på lördagskväl-
len.

Du som vill köpa biljett på 
plats kan göra det på samma 
ställe och samma tider.

Restaurangområde på torget
De senaste åren har vi lå-
tit restaurangerna var för 
sig bygga ut på Köpman-
torget. I år testar vi något 
nytt, det som på engelska 
kallas food court. 
En food court är ett område 
inom vilket det serveras olika 
sorters mat från flera olika 
krögare, men där sittytan är 
gemensam. Det innebär att 
man i ett sällskap kan köpa 

sin mat och dryck på olika 
ställen, men ändå sitta till-
sammans och äta.

Vårt restaurangområde 
kommer att omfatta ungefär 
halva Torget. Hälften av det 
är under tak. Eftersom all 
musik spelas på den stora 
torgscenen kommer området 
endast att omges med ett lågt 
staket så att man ska kunna 
se scenen därifrån.

Fyra restauranger kommer 
att finnas inom området.

* Börsen. Serverar sin van-
liga meny plus en buffé.

* Da Giovanni. Bland an-
nat langos och chilenska pi-
roger.

* Kanyas Thairestaurang. 
Thaimat.

* Håfveruds Brasserie. 
Specialister på lax.

Det kommer också att bli 

ett ganska brett utbud av öl 
eftersom några av krogarna 
har avtal med olika brygge-
rier.

Dessutom kommer Vågen 
att ha öppet under dagarna.

Restaurangområdet har 
öppet från lunch fredag och 
lördag till Kanalyran stänger 
vid 02.00 på nätterna.

Ponnyridning

På Indiankullen blir det pon-
nyridning både fredag och 
lördag.

På fredagen startar pon-
nyridningen vid 14.30 och 
håller på som längst till 

18.00. På lördagen pågår 
ponnyridningen kl 10.00-
16.00.

Ansvariga är Pia och Me-
linda Lindahl.

Melinda Lindahl ansvarar för ponnyridningen tillsammans med sin 
mamma Pia.

MKC firar jubileum på Kanalyran

Elbilarna är alltid populära bland barnen.

Årets Kanalyra bjuder 
på många jubileer, dels 
stadsfesten själv som fi-
rar 50, dels kanalens 150 
år men också Melleruds 
Kristna Center som i sam-
band med kalaset, firar 
20- års jubileum.
Församlingen Melleruds 
Kristna Center, MKC, firar 

20 år under Kanalyran. Det 
var 1998 som församlingen 
bildades, men till en början 
hyrde man in sig ibland annat 
IOGT:s lokaler för att fira 
sina gudstjänster. 

Nu 20 år senare har Meje-
riet, strax norr om torget, 
blivit välbesökt för barn och 
ungdomar. Där finns förutom 

Robinsonvinnare
Daniel Westlund, kallad DK, 
vann årets Robinsontävling. 
Därför är det med stor glädje 
vi hälsar honom välkommen 
till Kanalyran.

Daniel kommer att med-
verka vid två tillfällen. Han 
kommer att vara en av pre-
sentatörerna vid kopremie-
ringen, tillsammans med 
Yvonne Ryding och Daniel 
Jensen. 

Han kommer också att 
medverka i lördagens korte-
ge och även finnas med som 
prisutdelare för den.

Daniel DK Westlund.

församlingens egna lokaler, 
även andrahandsbutiken 
sjuan som arbetar för utsatta 
människor i vår värld.

På denna plats byggs också 
aktivitetsplats Mejeriet upp 
under Kanalyran, ett stort 
område med allt från hopp-
borgar och elbilar, till beach-
fotbollsplan, fiskedamm och 
stort område för servering. 
För att fira jubileet har man 
bjudit in en grupp från Norge 
vid namn TX Vikings som 
kommer ha en show på fre-
dagskvällen på Kanalyran. 

Detta är ett starkt gäng som 
förutom den starka showen, 
kommer att dela det glada 
budskapet om Jesus.

På lördagen kommer det 
från scenen också att vara en 
show, men då för alla barn, 
där MKC:s eget barnteam 
bjuder på dans, lekar och 
drama. Det kommer även att 
finnas andra inslag på sce-
nen, främst sång och musik 
att avnjuta från fikaborden 
eller från läktaren vid beach-
fotbollen.

Beachfotbollsturneringen lockar många deltagare och åskådare.
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 Fredag 6 juli – Centrala Mellerud
 14.00–ca 15.30 Barnaktiviteter:
 14.00 Kortege från Österrådaplan till Torget
C:a 14.45  Daniel & Yankho, Torgscenen

 14.30–17.30 Ponnyridning, Indiankullen
 15.30  Kopremiering, Torgscenen
 17.00  Film: Biet Maya, Centrumsalongen
 18.00  Starke Man gren 1: Conans cirkel, Torget
 19.30  Starke Man gren 2: Atlasstenar, Torget
 20.15  Dans till Wahlströms, Torgscenen
 21.30  Starke Man gren 3: Farmer’s Walk, Torget
 24.00  HitsDotCom, Torgscenen

 Lördag 7 juli – Centrala Mellerud 10.00-16.00
 10.00–16.00 Ponnyridning, Indiankullen
 10.30 Kortegen avgår från Brandstationen till Torget. 
  Därefter musik av Vänersborgs Stadsmusikkår och 
  uppvisning av drillflickorna på Torgscenen
 11.15 Stellan Johansson, Smakfestscenen
 11.30 Starke Man gren 4: Stocken, Kapellgatan
 11.45 Modevisning arrangerad av lokala butiker, Torgscenen
 12.00 Musik från 1968, Torgscenen
 12.45 Squaredanceuppvisning, Torgscenen
 12.45 Vänersborgs Stadsmusikkår, Storgatan
 13.00 Starke Man gren 5: Däckvältning, Kapellgatan
 13.15 Annather Seaman, Smakfestscenen
 13.45 Hairspray med Showskolan, Torgscenen
 14.15 Lalita, Smakfestscenen
 14.30 Starke Man gren 6: Säckbärning, Torget
 15.15 Prisutdelningar, Torgscenen
 15.30 Sounds of Shadows, Torgscenen

 Söndag 8 juli – Håverud 10.00–16.00
 Alla aktiviteter arrangeras i Håverud kring kanalen om inte annat anges.

 10.30 Stark Kvinna gren 1: Farmer’s Walk
 11.00 Friluftsgudstjänst med sång av Anna Forsebo. 
  Dalslands konstmuseum, Upperud
 11.00 Stark Kvinna gren 2: Däckvältning
 11.30 Katarina Kjörling & Smooth Jazz
 12.15 Stark Kvinna gren 3: Stenlastning
 13.00 Teater Mimulus
 13.45 Stark Kvinna gren 4: Stocken
 14.00 Akveduktsjoggen
 14.45 Flasktävling
 15.00 Stark Kvinna gren 5: Säckbärning
 15.15 Prisutdelning
 15.30 Jimsons, Hallingsalen
C:a  16.15  The Stables, Brasseriet

50
ÅR

JUBILEUM
2018

50
ÅR

JUBILEUM
2018

 Lördag kväll 7 juli – Torget i Mellerud 19.30–02.00
 Obs! Entréavgift. Rabatterade förköpsbiljetter finns hos Ticketmaster.

 19.30 Insläpp
 20.30  Caroline Anderberg Band
 21.00  Wiktoria
 22.00  Johan Boding & Night of Queen
 24.00  Haaks

 Dessutom:  

 • Veteranfordon, Österrådaplan
 • Kaninutställning, Österrådaplan
 • Knallemarknad, Norra Kungsgatan
 • Loppis, Storgatan
 • Politikertorg, Torget
 • Restaurangområde på Torget

 • Aktiviteter på Mejeriet
 • Jordbruksutställning, 
  Södra Kungsgatan
 • Smyrnas tält, hörnet, 
  Kapellgatan/Södra Kungsgatan

 Dessutom:
 • Aktiviteter på Mejeriet
 • Jordbruksutställning, Södra Kungsgatan
 • Smyrnas tält, hörnet Kapellgatan / Södra Kungsgatan
 • Restaurangområde på Torget

FREDAG CA 14.45 FREDAG 20.15

LÖRDAG 22.00 LÖRDAG 21.00

1

2

4

3

5

6

7

9

10

12

13

14

11

8

 1. Torget
 2. Torgscenen
 3. Restaurangområde
 4. Politikertorg
 5. Loppis
 6. Knallemarknad
 7. Smakfestscenen & Smakfesten

 8. Mejeriet
 9. Österrådaplan
 10. Centrumsalongen
 11. Starke Man, Kapellgatan 
 12. Smyrnas tält
 13. Jordbruksutställning
 14. Ponnyridning, Indiankullen

Storgatan

E45
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NU MODERNISERAR VI MELLERUD 

MÖT OSS PÅ KANALYRAN!

MELLERUD
mp.se/mellerud

Kanalyreparty
6/7 & 7/7

Vi finns i tältet och 

restaurangen är 
öppen

1100-0200

Stor 
buffé

kl.11-22

Starka män och kvinnor
Starke Man är ett traditio-
nellt inslag på Kanalyran. 
Den ordnades för första 
gången 1995. 
Nu som då sköts tävlingen av 
Rune Andersson och det är 
högt intresse för att delta. I år 
körs tävlingen i två klasser, 
en för män och en för kvin-
nor. Grenarna kommer att 
variera något, men i övrigt 
blir det samma villkor för 
båda könen.

Vid pressläggningen var 
sex kvinnor och 13 herrar 
anmälda. Från ”vårt” område 
finns i dagsläget två delta-
gare; Ida Östlind från Frän-
defors och Fredrik Örten-
mark från Dals Ed. Han 
segrade för övrigt i fjol.

Nytt för i år är att tävlingen 
har med en egen speaker, 
Lars Palmér från Jönköping, 
en välkänd man i dessa kret-
sar.

Utökningen gör att täv-
lingen körs över tre dagar 
istället för två. Precis som 
förra året ska de tävlande 
tillhöra någon förening eller 
klubb som är ansluten till 
Riksidrottsförbundet och 
som accepterar slumpvisa 
dopingtester. Detta görs för 

Conans cirkel är en av de tuffa grenarna som ingår i Starke Man-tävlingen.

Starka kvinnor deltog även 2011, 
här syns Åse Winsvold.

Maxad show på fredag
med Daniel och Yankho

Tillsammans med Dals-
lands Sparbank presente-
rar Kanalyran stolt Daniel 
och Yankho, kända från 
Bolibompa och Barnka-
nalen på SVT.
De står för underhållningen 
under barnaktiviteterna på 
fredagseftermiddagen. Upp-
trädandet kommer ske vid 
14.30-tiden och hålla på i 
cirka 45 minuter.

Daniel och Yankho säger 
att de ”levererar en totalt 
maxad show som passar alla 

åldrar! Vi får sitta i en trygg 
båt som seglar på föreställ-
ningens stormiga hav där 
vågor av humor, trolleri, och 
sång sköljer över oss.” De 
bygger mycket på sin impro-
visationsförmåga och utma-
nar publiken i olika galna 
tävlingar på scen. Det är 
framförallt ”en GLAD show 
som innehåller Sveriges i 
särklass knasigaste rekvisita 
och mest oväntade nummer”. 

Vi ser med spänning fram 
emot vad de kan hitta på när 
de besöker Kanalyran.

Räkna med en maxad show med 
Daniel och Yankho!

Dalbokon och maskiner

Före detta Miss Universum, Yvonne Ryding, återkommer som konfe-
rencier vid kopremieringen Dalbokon. Daniel Jensen håller i trådarna.

Klockan 15.30 på fredag 
startar kopremieringen 
Dalbokon.
Det är Dalbo Hushållnings-
gille som arrangerar Dalbo-
kon, som vartannat år avgörs 
på Kanalyran.

Yvonne Ryding återkom-
mer som konferencier till-
sammans med Daniel Jensen. 
De får även hjälp av Robin-
sonvinnaren Daniel ”DK” 
Westlund. Yvonne har för 
övrigt lovat att handmjölka 
en kossa efter finalen.

Vid pressläggningen var 
34 kor anmälda. Deltar gör 
djur från Dalsland,Värmland, 
Västergötland och Bohuslän. 
Två kvinnliga domare finns 
på plats, en till bedömningen 
av SRB och en till Holstein.

Dansa till Wahlströms

Danssugen? På fredagskvällen spelar Wahlströms på torget.

Klockan 20.15 startar 
dansen på torget till Wahl-
ströms, fredagsdansen 
är en kär tradition under 
Kanalyran.
För gemene man kanske inte 
namnet Wahlströms säger 
något, men de som ofta går 
ut och dansar vet vilka det är. 
Vi har fått goda referenser 
från både dansare och andra, 
och gruppen har rykte om sig 
att gillas av både de som vill 
dansa och de som bara vill 
lyssna.

Wahlströms bildades 1985 
i Vadstena. Deras stora fram-
gångar kom från 1999 och 
framåt. Under ett par år fick 
de in hela sex låtar på Svensk-

100 minuter jubileum

HitsDotCom tillsammans med sångerskan Josefin Dahlqvist.

Leif Svensson gästspelar.

toppen. 2008 var de med i 
Dansbandskampen.

2012 gjorde Wahlströms 
sin sista spelning, bara för att 

återuppstå 2016. Efter åter-
föreningen har det bara pekat 
uppåt för gruppen.

att alla ska tävla på lika vill-
kor. Målet är en helt ”ren” 
tävling.

Fredag sen eftermiddag 
och kväll: Kvaltävling för 
männen.

Lördag: Finaltävling för 
männen. De tio bästa går hit.

Samtliga grenar sker på 
torget mellan scenen och 
restaurangområdet i centrala 
Mellerud.

Söndag: Kvinnornas täv-
ling. Fem grenar. Avgörs ut-
anför Dalsland Center i Hå-
verud.

Vid midnatt på fredag än-
trar HitsDotCom scenen. 
De är coverbandet som i 
15 år satt fart på Västsve-
riges företagsfester, kro-
gar, pubar, bröllop, privata 
kalas, sommarfestivaler 
och after beach-partyn. 
HDC har spelat på allt från 
vikingaskepp och öar i skär-
gården till vardagsrum och 
lyxhotell. Alltid med samma 
glädje och förmåga att fånga 
publiken. Trion Erik Tor-
stensson (bas, sång), Lars 
Bruzell (gitarr, sång) och 
Uffe Gustavsson (trummor) 
har sina rötter i Mellerud, 
även om de idag bor i Troll-
hättan och Vänersborg.

HDC har blivit lite av en 
institution på Kanalyran och 
de senaste åren har man fått 
hela torget att gunga med sin 
RockCoverShow. 

Just i år passar de på att fira 
sitt eget 15-årsjubileum med 
en 100 minuter lång Kanaly-
reshow, fulltankad med rock, 

pop och schlager! Vid mid-
natt på fredagen tar de Tor-
gets stora scen i besittning, 
tillsammans med sångerskan 
Josefin Dahlqvist och key-
boardisten Leif Svensson, 
känd från bland annat bandet 
Keps. På Södra Kungsgatan blir 

det även jordbruksutställ-
ning både fredag och lördag. 
Nya maskiner från samtliga 
sex maskinföretag i området 
visas upp. Skogens Vetera-

ner visar några äldre skogs-
maskiner och säljer även 
egenproducerad kol.

Dalbo Hushållningsgille 
bakar tunnbröd på lördagen.
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Aktiviteter: Beachfotboll, hoppborgar, 
elbilar, fiskedamm, VM på storbild m.m.

Uppträdande: TX Viking på fredag-
kväll och Barnshow på lördag

Arrangör:  
MKC Mejeriet

Aktivitetsplats Mejeriet
fredag 6 och lördag 7 juli

Fredag från kl.15.00  Lördag från kl. 10.00

@kanalyran @kanalyran.mejeriet

SKOR
Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

på vår trottoarförsäljning
50%

Kanalyran fyller 50 år!

Erbjudandet gäller 
lördag 7/7 på ordinarie priser

Detta firar vi med

Möten tar Sverige framåt!

Träffa oss
på Kanalyran!

Träffa våra kandidater!
Vi finns i vår lokal vid torget 

 Vi bjuder på underhållning och fika
Lyssnar på vad din viktigaste fråga är i valet

Vänersborg/Mellerud

Kanalyrepriser pågår

Storgatan 16, Mellerud, tel. 0530-101 00 el. 100 69

Bokhandeln   Hälsoshopen

20%
Allt det står Dalsland på

på allt
20%

Gäller fre 6/7 och lör 7/7

gäller t.o.m. sön 8/7

Storgatan 10, Mellerud

Parfymeri

Kanalyrelördagen har vi 

tävlingar under dagen 

med fina priser

Handlar för  

över 300:- 

och få en  

goodiebag

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

Öppettider Kanalyran
Fredag 12-17
Lördag 10-13

Söndag 2 juli
16.00  Vår granne GALLERI SKUTESTAN  
 öppnar och de har visst TOMTAR  
 på  loftet.
16.30 The Stables lirar på brasseriet

Lördag 7 juli
20.00 The Stables spelar på 
 Håfveruds Brasseri

Fredag 6 juli och lördag 7 juli
Vi finns på torget i Mellerud 
med glada laxar och kall Melleruds Pilsner

Välkomna önskar Lars 
och gänget på Brasseriet!

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

The Stables är ett Coverband från Göteborg som helst spelar musik från -50, -60 och -70 talet. Vi blandar diverse stilar, Pop, Rock och Country, och försöker inte spela de mest utslitna låtarna utan hellre bjuda på lite överraskningar. Tack och lov har vi förstärkt bandet genom åren, och till Håverud Rökeriet & Brasseri kommer vi för 5:e året i rad.

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Det händer på Brasseriet
Torsdag 5 juli
20.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy) 

Brasseriets sommarprogram
Lördag 14 juli 21.00 ValleyLand Rockers (Rocka Billy)
Torsdag 19 juli 20.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 21 juli 20.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Lördag 21 juli 23.00 DJ LAFIN, från de stora scenerna och stora städerna
Söndag 22 juli 19.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag 26 juli 20.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag 28 juli 21.00 Reborn Band  (Rockgrabbar)
Lördag 4 aug  Carl-Einar Häckner, kulturrepubliken mm
Fredag 10 aug 21.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Söndag 12 aug 19.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag 16 aug 20.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Fredag 17 aug 21.00 Kräftskiva Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Fredag 31 aug  Dalslands Kanal 150 års firande
Lördag 1 sept 16.00 Kanalkalaset, Thomas Ledin Tribute

Köket öppet 
12.00-21.00 
hela sommaren
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Stor kortege
Kanalyrans stora kortege 
äger rum på lördagen. 
Den avgår kl 10.30 från 
brandstationen. I spetsen går 
Vänersborgs Stadsmusikkår 
tillsammans med de återför-
enade Drillflickorna. Dess-
utom kommer Robinsonvin-
naren Daniel ”DK” Westlund 
att medverka i kortegen.

Alla som vill kan delta i 
kortegen, privatpersoner, 

företag, föreningar. För för-
eningarna finns en tävling. 
De fem roligaste och bästa 
föreningsekipagen får pris. 
Totalt är prissumman 6 000 
kronor. För privatpersoner 
och företag delas det ut tre 
hederspriser i form av poka-
ler.

Man behöver inte föran-
mäla sig till kortegen. Det är 
bara att dyka upp cirka en 
kvart i förväg.

Smakfesten

Simon Andersson och Anna Eriksson står bakom duon Annather Sea-
man. De uppträder under Smakfesten i Mellerud. Foto: Elin Niklasson.

En nyhet är den så kallade 
Smakfesten som äger rum 
på lördagen på parkering-
en utanför Närhälsan. 
Här kommer några lokala 
matproducenter att finns och 
låta besökarna provsmaka på 
produkterna. Givetvis kom-
mer de också att sälja sina 
varor. Vi kommer även att ha 
med några utställare som inte 
säljer mat.

På Smakfestområdet finns 
en liten andrascen. Där blir 

det mer akustiskt inriktad 
musik. Det är i tur och ord-
ning:

Stellan Johansson, 50-års-
jubilerande trubadur.

Annather Seaman, Simon 
Andersson och Anna Eriks-
son som sjunger och spelar 
visor, folkmusik och mer 
modernt på gitarr och fiol.

Lalita, egentligen Amelia 
Skogfält, från Bengtsfors 
som spelar countrydoftande 
musik, både eget och covers.

Fina veteraner

På lördagen visas härliga gamla veteranfordon upp på Österrådaplan.

Tillbaka till 1968
Lördagseftermiddagens 
musikunderhållning vid 
torget inleds med en åter-
blick på musikåret 1968. 
Det görs med hjälp av sång-
erskor som deltog i den ta-
langtävling, Kanalyreidolen, 
som vi hade på Kanalyran 
under många år. De kompas 
av ett band som till 5/6-delar 
består av det kompband vi 
hade då. Tillsammans kom-
mer de att bjuda på ett dussin 
låtar som låg på listorna 
1968. Det blir både stora hits 

och några nästan bortglömda 
alster, allt ifrån ballader till 
tuff rock.

Sångerskorna är: Amelia 
Andersson, Elin Bergsman, 
Matilda Lundström och Vik-
toria Wikmark.

Musikerna är: Glenn 
Nordling, trummor och sång. 
Lars Nilsson, gitarr. Mikke 
Nilsson Teveborg, saxofon, 
sång med mera. Petter Ols-
son, gitarr och sång. Robin 
Fransson, bas. Tommy 
Christensson, keyboards. 

Sound of Shadows
Sound of Shadows spelar 
på Torgscenen under lör-
dagseftermiddagen. 
I början av 1960-talet var 
gitarrgrupperna populära. 
Svenska Spotnicks blev en 
av de första svenska popex-
porterna och engelska Sha-
dows blev stilbildare. Så till 

Kanalyran har vi engagerat 
ett band från Säffle som spe-
lar musik av dessa båda grup-
per, Sound of Shadows.

Bandet består av Tommy 
Fougstedt och Mikael 
Kvarnström, gitarrer, Jonas 
Pilqvist, bas, och Urban 
Kvarnström, trummor.

Carro med band
Carro Anderberg band är 
ett lokalt band som blan-
dar eget material med väl 
valda covers. 

Country/Americana möter 
Singer/songwriter. Bandet 
består av Carro Anderberg på 
sång och akustisk gitarr. Pet-

ter Olsson på elgitarr, Tommy 
Christensen på klaviatur, 
Rasmus Lindblom på bas och 
Mattias Hagström på trum-
mor.

På Kanalyran framträder 
de kl 20.30 på lördagen, först 
på egen hand och sedan som 
kompband åt Wiktoria.

Night of Queen
Johan Boding anses av 
många vara en av värl-
dens främsta uttolkare av 
Queens låtar. 
Han började för tio år sedan 
med föreställningen ”A 
Night at the Opera”. Den 
spelades 83 gånger och ett av 
fansen var Queens gitarrist 
Brian May som uttryckte sin 
beundran för Bodings sätt att 
framföra låtarna.

Därefter har Boding haft 
flera olika Queen-shower 
och fyllt konsertlokaler i 
både Sverige och övriga Eu-
ropa.

Vid 22-tiden på lördag ger 
han tillsammans med Night 

Partybandet Haaks

Haaks kommer att gå upp 
på Torgscenen vid midnatt 
natten mellan lördag och 
söndag och avsluta mel-
lerudsdelen av Kanalyran.
För dem som inte minns är 
Haaks ett rutinerat show- och 
partyband från Hamburg-

sund. De spelar varje vinter 
på After Ski ibland annat 
Sälen och Åre och turnerar 
däremellan land och rike 
runt. De har spelat i drygt 20 
år, har gjort mer än 4 000 
spelningar och har hundra-
tals låtar på sin repertoar.

Populära Wiktoria
En av Sveriges bästa unga 
sångerskor, Wiktoria Jo-
hansson från Brämhult, 
står på scenen cirka 20.30 

Teater Mimulus
Söndag kl. 13 uppträder 
Mimulus på gräsytorna 
bakom The Visitor i Hå-
verud.

Att visa upp oanade för- 
mågor hos både människor 
och djur har blivit ett unikt 

koncept för Mimulus, som är 
på samma gång en upplevel-
segård, ett café och en teater. 

Teatern blandar friskt och 
har bland annat med nycir-
kus, jonglering och djurdres-
syr, bland annat hundar, på 
programmet. 

Mimulus från Värmland kommer för att roa barnen på söndagen i Hå-
verud. Foto: Elin Niklasson.

Cirkeln blir sluten

Kanalyran avslutas på söndagen med Jimsons som spelar i Hallingsalen 
– de spelade även på den allra första Kanalyran 1968.

Som avslutning på denna 
jubileumskanalyra sluts 
cirkeln. Vi presenterar 
Jimsons som spelade på 
den allra första Kanalyran 
1968.
Jimsons är en gammal klas-
sisk skållerudsgrupp som var 
populära i Dalsland under 
senare delen av 1960-talet 
och framåt. Under många år 
har de framträtt som duo eller 
trio, men inför Kanalyran 

2016 plockade sångaren Lars 
Stam ihop ett antal original-
medlemmar. Tillsammans 
med ett par nya bildade de en 
sextett som sedan dess har 
spelat då och då i bygden. 
Räkna med ett knippe 
1960-talsklassiker och några 
sköna danslåtar.

De kommer i år att spela i 
Hallingsalen i Dalsland Cen-
ter, Håverud vid 15.30-tiden 
på söndagen.

Sång av 
Forsebo

Klockan 11.00 på söndag är 
det friluftsgudstjänst med 
sång av operasångerskan 
Anna Forsebo vid Dalslands 
konst mu seum i Upperud.

Akveduktsjoggen

För fjärde året i rad anordnar Håfreströms IF Akveduktsjoggen på  
söndag i Håverud i samband med Kanalyran.

of Queen Band & Choir en 
90 minuter lång konsert med 
det bästa ur Queens låtskatt.

på lördag. Carro Ander-
bergs Band kommer att 
kompa henne.
För den stora allmänheten 
blev 22-åriga Wiktoria känd 
i samband med Melodifesti-
valen 2016. Hennes ”Save 
Me” gick direkt till final och 
väl där kom hon på fjärde 
plats. 2017 tog hon sig åter 
direkt till final med ”As I Lay 
Me Down”. Låten kom sexa 
i finalen men tog revansch 
genom att ligga 24 veckor på 
Svensktoppen och bli en av 
de mest spelade låtarna från 
det årets Mello.
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Vi finns i öltältet
Kanalyreerbjudande

45:-

75:-Langos
Chilenska piroger

För föreningslivet framåt!

Föreningsliv 
är livsviktigt!

Vi ses på  
Kanalyran!

Vänersborg/Mellerud

VÄNSTERPARTIET PÅ 

KANALYRAN

Elin Segerlind riksdags-
kandidat från Mellerud 
besöker Kanalyran.

Torget i Melleurd
7 juli, kl. 10-16

När vi säger att fler ska få jobba och försörja sig själva, 
för lugn och ro i en riktigt bra skola, rätt till assistans för 
människor med funktionsnedsättning eller kampen mot 
hederskultur – då handlar det alltid om samma sak: att 
försvara varje människas frihet att forma sitt liv. 

Det är detta som är liberalism och denna 
frihet måste försvaras! 

Tel. 0530-101 04

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

Välkomna till oss!

Vi har fina erbjudanden 
under kanalyran!

GARNREA 50%

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

Mystique 
84% acryl 16% mohair
ord. pris 56:-

Matilda
100% bomull. ord.pris 34:-

Kanalyrebakelse 30:-
Stort utbud av fikabröd

Jessica’s
Delikatesser

Storgatan 7 • 0530 -133 13 • www.jessicasdelikatesser.se

Fredag och lördag

Fredag och lördag

Kanalyreöppet
Fred. 10-18 
Lörd. 10-15

Med reservation för slutförsäljning.

 
KANALYREPRIS299:-

Ord.pris 599:-
Gäller fre-lör

MED SLUSS

Detta ser vi tydligt på valsedeln som klubbades igenom på 
Moderaternas senaste årsmöte. Vi är oerhört stolta över 
att representera det enda parti i Mellerud som är hoppfulla 
om en bättre nästa mandatperiod, och framförallt, en bättre 
framtid för Sverige.

Moderaterna är det enda  
partiet i Mellerud som har  
politiskt engagerade ungdomar

#2.Ludwig Mossberg

#9. Rickard Eriksson

#11. David Ahlqvist

Träffa  

oss på 

Kanalyran

Valfri 
thaitallrik 
 m. kall  
singhaöl

Vi finns på torget under 
Kanalyran Fredag 6/7 och lördag7/7
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Öppet hus på golfklubben

En jämn ström med intresserade besökare invid klubbhuset och utanför 
står några av de nya golfbilarna parkerade

Det var många som passade på att titta in för en kik på de nyrenoverade 
lägenheterna. – Tipsa gärna vidare, sade Jörgen Pettersson till dem som 
inte själva gick i hyrestankar utan mer var allmänt intresserade. 

Lägenheterna sett från framsidan. I markplanet skall det läggas marksten.

garage finns på plats samt 
husvagns- och husbilsparke-
ring.

Banan är upprustad och i 
fint skick och nyttjades flitigt 
under dagen. Vi möter klub-
bens ordförande Joacim 
Bergqvist vid klubbhuset 
tillsammans med Gunilla 
Andersson, som är en av de 
övriga styrelsemedlemmar-
na.

– Vi är mycket nöjda med 
dagen. Naturligtvis är det 
synd att renoveringen dragit 
ut på tiden mer än väntat, 
men det är väldigt bra med 
noggrannhet när något fel 

Årlig MC-träff
Helgen som gick hade 
Fyrstad Goldwingclub sin 
årliga träff på Kerstins 
Camping i Mellerud.
Första helgen efter midsom-
mar är det tradition att gold-
wingklubben träffas i Mel-
lerud. I år var det elfte 
gången och första gången 
träffen inte sammanföll med 
Kanalyran.

– Men nästa år är det i fas 
igen och då är vi med, kon-
staterar klubbens ordförande 
Alvar Bisman från Udde-
valla.

Sune Eklund, goldwingen-
tusiast från Mellerud, är den 

som tog initiativet att för-
lägga träffen till Kerstins 
Camping, för elva år sedan.

– Här bor vi i tre nätter, 
grillar och har trevligt. Här 
finns allt man behöver för 
det, 70-80 personer var med 
på kalaset igår, berättar han.

Deltagarna på träffen kom-
mer från hela Sverige och 
från Norge.

Under lördagen besöktes 
MC-museet i Ed och färden 
hemåt gick över Brudfjället 
efter lunch på Norebyns 
camping.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Goldwingklubben träffades på Kerstins Camping i Mellerud. Här kör de 
iväg på lördagens utflykt till MC-museet i Dals Ed.

Ny fotbollssarg invigdes

Sargens mål är böjbara, vilket minimerar skaderisken om en spelare 
skulle falla över målet.

På invigningen fick vi se yngre Åsebro-spelare visa upp sitt register inför applåderande föräldrar och åskådare. 

I torsdags, inför herrarnas 
A-lagsmatch på Rudevi, 
invigde Åsebro IF sin nya 
fotbollssarg för tre-man-
nafotboll. Detta är en in-
vestering som ungdoms-
sektionen gör, för att ge 
sina barn och ungdomar 
bästa förutsättningar för 
att utvecklas som fot-
bollsspelare.
Åsebro IF satsar på sina barn 
och ungdomar. Den senaste 
investeringen är en fotbolls-
sarg, lämpad för tre-manna-
spel och ett större antal bol-
lar. Ordförande Morgan 
Broberg berättar om klub-
bens senaste inköp.

– Vi har köpt en sarg som 
vi hoppas håller i många år. 
I samband med köpet tänkte 
vi att vi också kör ett spons-
ringsprojekt där man kan 
sponsra från 200 kronor och 
uppåt, där hälften av peng-
arna går till sargen och hälf-
ten delas lika mellan Barn-
cancerfonden och Världens 
barn. Vi hoppas denna inves-
teringen kommer att löna sig 
i framtiden, berättade Bro-
berg.

Sargen är tillverkad av 
gummiplast med hundbens-
liknande fästanordningar 
som håller ihop de olika 
sektionerna. Målen på kort-
sidorna är av plast och böj-
bara så att om en spelare 
ramlar över dem, så ger de 
vika och minimerar skaderis-
ken. I ungdomssektionen har 
man länge haft tankarna på 
att göra ett sådant här inköp

– Ganska tidigt kollade vi 
på vad vi ville ha för mate-
rial och kollade runt för att se 
vad som var aktuellt. Sarg är 
det som gäller för att barnen 
skall få mycket boll och 
många touch och att bollen 
inte skall gå ut, berättar 
Adam Olsen, drivande bak-
om inköpet av sargen och ett 
större antal bollar, tillsam-
mans med Peter Eriksson och 
Anna Johansson.

– Bollar behövs också, vi 
vill att alla har varsin boll. 
Det kommer att ge mer tek-
nik och de kommer att tycka 
det är roligare eftersom de 
blir mer delaktiga. Det är jät-
tekul, Åsebro är en klubb 
som satsar på barnverksam-
heten, berättar Olsen stolt.

På invigningen fick vi se en 
uppvisningsmatch mellan 
fyra A-lagssspelare och 
några av ungdomsspelarna. 
Lite senare tog de yngre över 

och, tre mot tre, spelade en 
spännande match med myck-
et fart och rörelse.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Flera av de som tittar på 
lägenheterna är medlemmar 
i golfklubben.

– Jag gick ut på en runda 
redan vid halvåtta idag och 
man har ju följt arbetet allt-
eftersom när man varit här 
och spelat, så det är intressant 
att kunna komma in och se 
hur det blivit, säger Åke 
Elofsson.

– Vi är medlemmar i golf-
klubben och hoppas nu att 
det går bra både för klubben 
och anläggningen, säger Mo-
nica Westman som också 
tittar in för att se hur lägen-
heterna ser ut.

Liselotte och Roland 
Mossberg är ytterligare två 
medlemmar som vi träffar 
vid visningen.

– Det är roligt att se vilka 
olika möjligheter som finns. 
Åren går ju och det är klart 

att man börjar fundera på om 
man ska se sig om efter något 
annat, säger de båda.

Succé
På väg ut att gå en runda på 
eftermiddagen träffar vi Jes-
sica och Martin Zygelman 
från Göteborg, som är på 
besök i Dals Rostock, där 
Jessica också är uppväxt.

– Jag har inte spelat golf på 
tio år, det gäller ju att passa 
på när man får barnvakt, av-
slöjar hon.

När besöksdagen är slut 
meddelar klubbchefen Pär 
Söderlund att man uppskat-
tar besöksantalet till drygt 
300 personer och man har 
fått hela 19 nya medlemmar 
under dagen.

– Succé, säger han glatt 
och med tummen upp.

Ing-Marie Norrman

I lördags bjöds det in till 
Öppet hus på Sunnanå 
Kullen 2, då Melleruds 
golfklubb visade upp vad 
man har att erbjuda. 
Under dagen fanns flera ut-
ställare på plats samtidigt 
som Golffastigheter visade 
de av de nya lägenheterna, 
som var klara.

Det fanns möjlighet till 
”Prova på golf” med Pro 
Jesper Hagberg Asp och na-

turligtvis golfklubbens eget 
kanonerbjudande denna dag, 
medlemskap för resterande 
del av året till starkt reduce-
rat pris.

Tyvärr är inte all renove-
ring klar ännu som beräknat, 
då omklädningsrum, klubb-
rum och B&B dragit ut på 
tiden. Men ny bollmaskin 
med tvätt till rangen samt 
väggar och tak till den är klar, 
fem inköpta golfbilar med 

upptäcks. Man vet ju aldrig 
vad man kan hitta när man 
renoverar hus, menar de båda 
och fortsätter.

 – Alla längtar vi efter att 
speciellt omklädningsrum-
men ska bli klara! 

Joacim tillägger: 
– Det här har blivit en 

winwin-dag för alla. Folk 
passar på att kolla lägenhe-
terna och äta lunch i golfres-
taurangen. Vi har fått många 
nya medlemmar, helt över 
förväntan.

Stort intresse
Att många är intresserade av 
lägenheterna märks tydligt. 
Jörgen Pettersson, VD Mel-
leruds Golffastigheter AB, 
har fullt upp.

– Sex lägenheter av tolv är 
nu klara invändigt och efter-
som golfklubben skulle ha 
öppet hus passar vi på att 
visa, trots att allt inte är helt 
klart. På baksidan kommer 
det även att bli altaner och 
vid entréerna på framsidan 
ska det läggas marksten, be-
rättar han. 

Han avslöjar också att ena 
hörnlägenheten är tingad och 
att det finns totalt fyra-fem 
stycken skarpt intresserade 
av lägenheterna så här långt. 
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ÅTERFÖRSÄLJARE I DALSLAND

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

WWW.POLARISSVERIGE.COM

CHALLENGE ACCEPTED!

PRIS EXKL MOMS 11.200 KR  (ORD.PRIS 15.572 KR)

14.000:-*
* Priset gäller vid köp av Sportsmanmodellerna | 570 | 570 EPS | 570 SP | Reg.form: Terräng eller traktor. I paketet 
ingår: Vinsch 3500HD med autostopp • Lastrack stål fram och bak • Bukskydd Iron Baltic •  Handtagsskydd svart 
•  Frontbåge. (Eventuell monteringskostnad kan tillkomma) Gäller 1 mars t.om. 30 april 2018 och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

(ORD.PRIS 19.465 KR)

UTRUSTA DIN ATV MED 
POLARIS TOUGHER-PAKET!

WWW.POLARISSVERIGE.COM

*Pris inkl. moms. Leverans- och monteringskostnad kan tillkomma.

SPORTSMAN 570 SP EPS

94.875:- *
PRIS FRÅN

RANGER XP 900 EPSSPORTSMAN 570 6X6 EPS

181.125:- *149.875:- *
PRIS FRÅNPRIS FRÅN

GENERAL 1000 EPS DELUXE

231.125:- *
PRIS FRÅN

CHALLENGE ACCEPTED!

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

KOM IN TILL OSS  
FÖR MER INFORMATION  

OM MODELLER OCH  
LAGERMASKINER!

SPORT

FOTBOLL 
Åsebro IF tog en fin se-
ger på hemmaplan mot 

Drömmål på Rudevi bäddade för seger

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Bäckefors IF
4-2 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
14’ 1-0 Adam Olsen
52’ 2-0 Fredrik Grenander
56’ 3-0 Fredrik Grenander (straff)
67’ 4-0 Självmål
69’ 4-2 Jonas Andersson (straff)
73’ 4-2 Daniel Söderqvist

Adam Olsen slog till med sitt första mål för säsongen när han i den 
15:e minuten placerade in en pärla på Rudevi mot Bäckefors IF.  
Foto: Andreas Asp.

FOTBOLL 
Tobias Svensson såg till 
att bädda för tre poäng 
när hans Brålanda vann 
mot Melleruds andralag 
med 5-2. Tre av målen kom 
från Tobias, inom loppet 
av åtta minuter.
Tobias Svensson är tillbaka i 
målform efter ett längre up-
pehåll från fotbollen. När 
han i onsdags mötte sina 
gamla lagkamrater såg han 
till att glänsa lite extra.

Brålanda hade gjort 1-0 
genom Alexander Skogsberg 
i den första halvleken. I in-

ledningen på den andra, i 
matchminut 56, kom 2-0 från 
Svensson. Han utökade se-
dan till 3-0 i 63:e och 4-0 
minuten senare.

– Tränar han mer, då är det 
en otrolig bra förstärkning 
för oss. Han har ju spelat men 
varit otränad, men killarna 
accepterar det eftersom han 
är så bra, berättar tränaren 
Ronny Fredriksson om 
Svensson, vars äkta hattrick 
gav tre poäng till Brålanda.

Mellerud försökte dock 
komma tillbaka i matchen, 
genom två reduceringsmål. 

Brålanda IF är med i toppen
SLUTRESULTAT

Brålanda IF–
Melleruds IF lag 2

5-2 (1-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
29’ 1-0 Alexander Skogsberg
56’ 2-0 Tobias Svensson
63’ 3-0 Tobias Svensson
64’ 4-0 Tobias Svensson
73’ 4-1 Hampus Soppi Svensson
90’ 4-2 Rasmus Hedlund
91’ 5-2 Daniel Nielsen

Men ett ungt Mellerud or-
kade inte hela vägen, utan 
fick se Daniel Nielsen sätta 
spiken i kistan på övertid.

– Jag var orolig inför denna 
matchen då Mellerud har 
gjort bra resultat. Men jag har 
förstått att de spelar med 
väldigt olika lag och nu hade 
de ett väldigt ungt lag. Detta 
var en av våra bättre matcher, 
vi slarvade in två mål i slutet, 
men annars var det aldrig 
några problem, sade Fre-
driksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Enkel resa för tre poäng
FOTBOLL 
Bortamatchen på Tösse-
vallen såg först ut att kun-
na bli oerhört spännande, 
men efter 90 minuter hade 
Håfreström säkrat tre nya 
poäng och serieledningen 
inför hösten.
Det var några intensiva och 
händelserika minuter som 
publiken bjöds på i den första 
halvleken på Tössevallen i 
torsdags.

Tösse tog ledningen efter 
en kvart genom Pelle Hed-
lund, men bara två minuter 
senare kvitterade gästande 
Håfreström genom Burim 

Avdijaj. Omgående efter 
1-1-målet fick Tösses mål-
skytt, Pelle Hedlund, syna 
det röda kortet. Håfreström 
tog till vara på övertaget och 
Avdijaj gjorde 2-1 bara mi-
nuter efter att Pelle fick 
lämna planen.

Sedan var det Håfreström 
för hela slanten som bärgade 
tre nya poäng som seriele-
dare. 

Trots att även gästerna fick 
rött kort i matchen ledde man 
då redan med 1-5 och därför 
påverkade utvisningen inte 
matchresultatet.

Tösse är nu inför hösten 
placerad på femte plats 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Håfreströms IF
1-5(1-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
15’ 1-0 Pelle Hedlund
17’ 1-1 Burim Avdijaj
21’ 1-2 Burim Avdijaj
37’ 1-3 Martin Salén
68’ 1-4 Sertac Er
75’ 1-5 Florijan Fejzulovic

medan Håfreström leder, två 
poäng före Brålanda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Toppstriden lever för Åsebro/Brålanda
FOTBOLL 
Efter några jobbiga poäng-
tapp för Åsebro/Brålanda 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Munkedals IF
3-1 (1-0)

Div 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
33’ 1-0 Blerona Avdijaj
69’ 2-0 Sandra Petersson
82’ 2-1 Amy Iserhills Andersson
86’ 3-1 Blerona Avdijaj

lever serien i allra högsta 
grad inför hösten. Fyra 
poäng skiljer dalslänning-
arna från serieledarna 
Svarteborg/Stångenäs/
Lysekil efter 3-1 seger mot 
Munkedal.
En viktig trepoängare vanns 
av Åsebro/Brålanda som 
avslutning på vårsäsongen.

Nu är de med i en toppstrid 
som ser ut att bara handla om 
två lag. Å/B vann med 3-1 
efter två nya mål från unga 
Blerona Avdijaj, men med 

rutinerade Sandra Petersson 
som framspelare. De båda 
anfallarna har nu tillsam-
mans gjort 30 av lagets 45 
mål.

I hemmamatchen mot 
Munkedal fanns bortamat-
chen i färskt minne. Där 
ledde Å/B med 2-0 men man 
tappade till 2-2 efter att man 
slappnat av för mycket. Trä-
naren Morgan Jacobsson var 
rädd att något liknande 
skulle hända i denna match-
en.

– Det kändes som om 

bortamatchen satt i bakhuvu-
det. Så när vi leder med 2-0 
och de gör 1-2, då blir det 
nervöst. Men det kändes 
aldrig osäkert, vi gjorde 3-1 
sedan och då var det väldigt 
lugnt, sade tränaren efter 
matchen.

Nu har man Tjörns DFF att 
möta imorgon, torsdag, på 
hemmaplan – en match man 
bör vinna och därmed sätta 
press på serieledarna Svarte-
borg/Stångenäs/Lysekil.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Den första halvlekens enda 
mål var klart matchens snyg-
gaste.

Efter paus skulle Åsebro 
snabbt utöka sin seger, två 
gånger om. Fredrik Grenan-
der gjorde först 2-0 innan han 
fyra minuter senare smällde 
till igen, från straffpunkten.

Bäckefors såg sedan till att 
hjälpa Åsebro med målskyt-
tet när ett självmål till 4-0 såg 
ut att döda matchen helt. Men 
Bäckefors reste sig från un-

derläget och gjorde både 4-1 
och 4-2 inom loppet av fyra 
minuter.

Men det blev aldrig riktigt 
spännande, Åsebro hade 
kontroll och när slutsignalen 
ljöd var det rättvisa tre poäng 
som landat på de röd-vitas 
konto. De placerar sig på en 
tredjeplats inför uppehållet, 
tre poäng bakom serieledar-
na Håfreström.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckefors IF i torsdags 
kväll lagom till sommar-
uppehållet. ÅIF:s 4-2 se-
ger innebär att laget nu 
har tre raka vinster.
Nu väntar sommaruppehåll 
för division 5 Dalsland och 
alla deltagande lag. Vad sitter 
då inte bättre än tre poäng 
och övertygande spel? Åse-
bro IF besegrade Bäckefors 
IF tämligen enkelt på Rudevi 
och matchen fick färg ganska 
omgående.

Adam Olsen sköt mycket 
vackert in 1-0 från distans 
och satte standaren för 
matchen.
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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

Jämlikhet!

Karolina 
H. Wessman

företagande!

Gustav 
Hilmér

Kryssa

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

tillsammans!

Marianne
Karlsson

företagsklimat!

Åsa 
Edvardsson

Kryssa nr 7

Kryssa nr 8

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

3-4 GAMLA GOLVBRÄDER 
furu spontade 4,36 långa 3 
cm tjocka.  
Tel. 076-412 51 25.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

KöpeS
GASOLKYLSKÅP anv. endast 
1 v. Dometic Combi Cool 
RF62 4.500:-. 
Tel. 073-513 57 88.
PLASTBÅT 4,40x1,80. Pris: 
3.500:-. Släpkärra m. kapell 
nybes. pris: 4.000:-. Tel. 070-
594 97 65.

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

olesensbygg@gmail.com

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
 Vaxduk 30:-/m 

 Linne  30 färger 99:-/m 

 Gardinstänger 99:-
 Vadd MV 50:-/m

 Kuddstopp 250 g 35:- 500 g 49:-

 Trikå enfärgad 85:-/m

 Galon 80:-/m

 Vadd & skumgummi 
från Småland

 UTHYRES
Året runt hus 
Modernt, ca 92 m2. Sutter-
änghus m garage. Inkl. frist. 
garage m gäststuga. Ca 7 km 
fr. Mellerud. För info ring: 
070-714 34 01.

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Sommarkampanj
John Deere 5075E

Månadskostnad från 3570:- 
Finansiering från 0,99%

429.000:- 
+ moms

Ord.pris 547.000:-

75hk inkl. Trima X36 lastare, SMS/Euro

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

KIF tog andra raka
FOTBOLL 
Kroppefjälls IF vann andra 
raka matchen i lördags när 
man besegrade Högsäters 
GF:s andralag med 3-1. Trots 
underläge i den första halv-
leken kom man ut och gjorde 
omgående 1-1 i den andra 
halvleken. Därefter utökade 
gästande Kroppefjäll till 
både 2-1 och 3-1, viktiga tre 
poäng för KIF i den oerhört 
jämna Dalslands-sexan. In-
för sommaren har nu 
Kroppefjäll tre poäng upp till 
serieledande IF Vikens an-

SLUTRESULTAT
Högsäters GF lag 2

– Kroppefjälls IF
1-3 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
4’ 1-0 Pontus Johannesson
49’ 1-1 Taghi Mohammadi
65’ 1-2 Ove Zetterström
81’ 1-3 Taghi Mohammadi

dralag, trots att KIF bara 
ligger på en femteplats.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Frändefors IF vann med ud-
damålet mot Ellenö IK. Efter 
ett tidigt mål av Mattias Bo-
man höll sig 1-0 i 40 minuter 
för gästerna på Håmuleval-
len.

Strax efter pausvilan kun-
de nästa Boman, Hampus 
Boman, göra 2-0 för Frände-
fors. Ellenö försökte komma 
tillbaka, men trots att Mattias 
Boman fick sitt andra gula 
kort, och därmed rött kort, i 
den 60:e minuten, så kom 
Ellenö aldrig närmare än 2-1. 

Hemmalaget fick också 
syna det röda, men först i den 

Frändefors vann
SLUTRESULTAT

Ellenö IK – 
Frändefors IF
1-2 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
9’ Mattias Boman
55’ Hampus Boman
70’ Andreas Marklund

89:e minuten då Alexander 
Karlsson visades ut efter två 
gula kort. Frändefors går till 
sommaruppehåll som sexa, 
på samma poäng som Tösse 
IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Melleruds IF har det tungt 
i division 3 Mellersta Göta-
land. Nykomlingarna förlo-
rade återigen på hemmaplan  
när Lidköpings FK gästade 
och åkte hem med en 2-6 
seger.
Det går tungt för nykomling-
arna Mellerud i division 3.

Efter en imponerande inled-
ning på säsongen, med serieled-
ning under några veckor, har 
man nu spelat in fyra poäng på 
de fem senaste matcherna.

I dessa fem matcher har man 
också släppt in 20 mål. Och det 
var fortsatt försvarsspelet som 
brast i hemmamatchen mot 
Lidköping. Trebackslinjen höll 
inte mot Lidköpings duktiga 
offensiv.

Tränaren Peter Jonasson tror 
sig veta varför försvarsspelet 
brister som det gör, match efter 
match.

– Mycket av det ligger i att vi 
tvingas spela med spelare som 
inte är vana att spela på vissa 
positioner. Det är en konse-
kvens av det. Det gäller att ha 
killar som älskar att spela för-
svarsspel, men vi är för naiva i 
vårt uppträdande. Vid 2-6-må-
let är vi flera spelare i vårt eget 
straffområde, men vi tittar på 
boll istället för att vinna tillbaka 
bollen, som försvarsspel hand-
lar om, berättar tränaren, som 
får några veckor av spelledig-
het att fundera på hur man skall 
vända den negativa trenden.

Ledde matchen
Mellerud började dock på abso-

lut bästa sätt. Sebastian Hed-
lund, tillbaka efter skada i se-
naste matchen, gjorde 1-0 redan 
efter fem minuter och sedan 2-0 
i den tolfte minuten. Där och då 
såg det ut som att Mellerud 
skulle lägga Lidköping under 
sina fötter.Men sedan kom mot-
gångarna.

Lidköping gjorde först en 
reducering efter att MIF inte 
lyckades rensa bort bollen i eget 
straffområde. Efter en halvtim-
mas spel kom 2-2 och kort 
därefter tvingades Sebastian 
Hedlund utgå skadad även i 
denna match.

Strax därefter hade gästerna 
vänt efter nya tveksamheter i 
försvaret efter en hörna som 
inte rensades iväg  utan istället 
gav gästerna 2-3.

– Jag vet inte ens om det går 
att analysera en sådan här 
match. Vi börjar matchen bra, 
leder med 2-0 och gör det vi ska. 
Men det är individuella misstag 
från vår sida som gör att vi tap-
par. Det gäller att vi förstår vad 
det är för lag och spelare vi 
möter. Men vi bestämde i paus 
att vi skulle starta om hösten på 
bra sätt, sade tränaren Peter 
Jonasson.

Två röda kort
Det blev inte som Mellerud 
hade tänkt sig efter paus.

I den andra halvlekens första 
minut fick Albin Broberg syna 
sitt andra gula kort och därmed 
också gå tillbaka till omkläd-
ningsrummet han nyss hade 
kommit ifrån.

Med underläge och reducerat 
manskap försökte MIF frene-

Ny plattmatch för MIF
SLUTRESULTAT

Melleruds IF – 
Lidköpings FK
2-6 (2-3)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
5’ 1-0 Sebastian Hedlund
12’ 2-0 Sebastian Hedlund
18’ 2-1 Paulo Alves de Oliveira Neto
34’ 2-2 Elias Lindell
40’ 2-3 Danijel Nikolla
56’ 2-4 Danijel Nikolla
71’ 2-5 2Paulo Alves de Oliveira Neto
87’ 2-6 Paulo Alves de Oliveira Neto

tiskt att jaga en kvittering. Men 
istället kom 2-4 på en mycket 
omdiskuterad offsidesituation, 
där linjedomaren vinkade för 
offside och hemmaspelarna 
stannade upp, men huvuddo-
maren lät spelet fortgå och 2-4 
gjordes av Lidköping.

Men olyckor kommer sällan 
ensamma. I en löpduell där 
Lidköping hade friläge  tog 
mittbacken Jonatan Stefansson 
till otillåtna medel för att stoppa 
sin motståndare, vilket resulte-
rade i matchens andra röda kort.

 Där gick luften ur Mellerud 
som dock försökte jaga och 
skapa chanser, men Lidköping 
spelade runt och utnyttjade 
Melleruds bristande försvars-
spel och kunde vinna med 2-6.

– Men jag tycker killarna 
visar karaktär och försöker. De 
jobbar för varandra men sedan 
blir den andra utvisningen 
matchavgörande, berättar Jo-
nasson.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

under juli månad
Semesterstängt!

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Jämlikhet!

Karolina 
H. Wessman

företagande!

Gustav 
Hilmér

Kryssa

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

tillsammans!

Marianne
Karlsson

företagsklimat!

Åsa 
Edvardsson

Kryssa nr 7

Kryssa nr 8

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG
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Melodikrysset v. 27 – 7 juli
1 2 3 4

5

6

7

8 9

10

11

12 13 14

Melodikrysset v.27 - 7 juli

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 Ann Westins 
 jubileumsshow
06.00 Jag minns mitt 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 En idiot på resa
10.45 Guld
11.00 Svenska tv-historier: 
 Smash
11.30 Konspiration 58
12.00 The Graham Norton show
12.45 Matiné: Sånt händer i Paris
14.30 SM-veckan
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning 
 sommar: Paradisläckan
21.00 Our girl
22.00 Fais pas ci fais pas ça
22.50	 Kortfilmsklubben	-	franska
23.00 Rapport
23.05 Första dejten: England
23.55 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
00.40 Old school

08.30 Länge leve demokratin: 
 Hotet inifrån
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 Bipojkens och blomster-
	 flickans	stora	kärlek
18.05 Medicin med Mosley
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.50 Länge leve demokratin: 
 Det osynliga folket
22.50 The Newsroom
23.55 Medicin med Mosley
00.50 Din för alltid
01.20 Min squad XL - meänkieli
01.50 Sportnytt
02.10 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Marina mysterier
18.20 Sydostasiens vilda natur
19.15 Antikmagasinet
19.45 Studio natur
20.15 Ett mirakel för mig
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Att inreda ett slott
22.35 Seriestart: Jugoslaviens 
 historia
23.30 Det levande Söderhavet

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
23.00 Morden i Midsomer
00.30 The Staircase
01.20 Familjen - teckenspråks-
  tolkat
01.50 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
02.50 Grillat med Hrefna

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: Sommar-
 sol
16.50 Bonde söker fru
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Alla bygger
21.00 The terminal
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 The terminal, forts
23.50 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Face off
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Face off
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The librarian: Return to 
 King Solomon's mines
23.05 Simpsons
00.05 Family guy
01.05 American dad
02.05 Scrubs
02.55 My name is Earl
03.20 Community
03.45 Family guy
04.35 American dad

05.00 Allsång på 
 Skansen
06.00 Jag minns mitt 50-tal
07.00 Morgonstudion
09.10 SM-veckan
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Djursjukhuset
21.00 Då förändrades världen
21.30 He named me Malala
23.00 Rapport
23.05 Terrassen
23.35 Mordet på Gianni Versace
00.25 Our girl

08.30 Länge leve demokratin: 
 Det osynliga folket
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 Irländsk allmoge
18.05 Medicin med Mosley
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.50 Länge leve demokratin: 
 Den nya makten
22.50 Kieslowski x 3: Frihet - den 
	 blå	filmen
00.25 Medicin med Mosley
01.15 Camillas klassiska
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Kvinnor på toppen
19.15 Den australiska kusten
20.10 Life
21.00 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 Jugoslaviens historia

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Djursjukhuset - syntolkat
23.00 Ann Westins jubileums-
 show
00.00 Första dejten: England
00.45 Grillat med Hrefna
01.10 Familjen - teckenspråks-
 tolkat
01.40 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: Sommar-
 sol
16.55 Bonde söker fru
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Alla bygger
21.00 Kärlek deluxe
22.00 Nyheterna och Sporten
22.10 Väder
22.15 Kärlek deluxe
23.10 Tyst vittne
01.20	 Hawaii	five-0
03.15 Nattsändningar

05.00 American dad
05.25 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 3: The curse 
 of the Judas chalice
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Scrubs
02.50 Nattsändningar

05.00 Djursjukhuset
06.00 Jag minns mitt 
 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Svenska tv-historier: 
 Smash
10.30 SM-veckan
15.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
16.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
	 Kvartsfinal
18.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Östersundsrevyn – håller 
 formen
21.00 Poldark
22.00 The Graham Norton show
22.50 Rapport
22.55 Old school
23.50 Morden i Midsomer

08.30 Länge leve demokratin: 
 Den nya makten
09.30 Forum: Almedalen
16.00 Rapport
16.05 SM-veckan
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Origami med Ajaz
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 En lektion i kärlek
23.30 Bergmans video
00.15 Dox: New York Times och 
 Donald Trump - slaget om 
 sanningen
01.10 Din för alltid
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Idévärlden
19.10 Fem fenomen i arbetslivet
19.40 Vetenskapsstudion
20.10 Världens fakta: Hajarnas ö
21.00 USA:s största oljekatastrof
21.55 Kinesiska murens hemlig-
 heter
22.45 Ett mirakel för mig
23.30 Katastrofernas år
00.25 Life

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Krig och fred
23.00 Uppdrag granskning 
 sommar: Paradisläckan
00.00 Gör inte detta hemma
00.30 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
01.30 Familjen 
 - teckenspråkstolkat
02.00 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: Sommar-
 sol
16.50 Bonde söker fru
17.50 V75 med Matteus och 
 Mormor
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Studio: Fotbolls-VM
19.50 Fotboll
20.50 Studio: Fotbolls-VM
21.00 Fotboll
22.00 Studio: Fotbolls-VM
22.30	Man	on	fire
01.25 Absolute deception
03.25 Reasonable doubt

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

05.00 Djursjukhuset
06.00 Jag minns mitt 
 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Svenska tv-historier: 
 Smash
10.30 SM-veckan
15.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
16.00 FIFA fotbolls-VM 2018: 
	 Kvartsfinal
18.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: 
 Studio
18.30 SM-veckan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Östersundsrevyn – håller 
 formen
21.00 Poldark
22.00 The Graham Norton show
22.50 Rapport
22.55 Old school
23.50 Morden i Midsomer

08.30 Länge leve demokratin: 
 Den nya makten
09.30 Forum: Almedalen
16.00 Rapport
16.05 SM-veckan
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Origami med Ajaz
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 En lektion i kärlek
23.30 Bergmans video
00.15 Dox: New York Times och 
 Donald Trump - slaget om 
 sanningen
01.10 Din för alltid
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Byggnadsvårdarna
18.10 Idévärlden
19.10 Fem fenomen i arbetslivet
19.40 Vetenskapsstudion
20.10 Världens fakta: Hajarnas ö
21.00 USA:s största oljekatastrof
21.55 Kinesiska murens hemlig-
 heter
22.45 Ett mirakel för mig
23.30 Katastrofernas år
00.25 Life

21.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Krig och fred
23.00 Uppdrag granskning som-
 mar: Paradisläckan
00.00 Gör inte detta hemma
00.30 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
01.30 Familjen - teckenspråks-
 tolkat
02.00 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: Sommar-
 sol
16.50 Bonde söker fru
17.50 V75 med Matteus och 
 Mormor
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Studio: Fotbolls-VM
19.50 Fotboll
19.50 Fotboll
20.50 Studio: Fotbolls-VM
21.00 Fotboll
22.00 Studio: Fotbolls-VM
22.30	Man	on	fire
01.25 Absolute deception
03.25 Reasonable doubt

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Face off
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 The purge: Anarchy
00.10 Simpsons
01.10 Family guy
02.10 American dad
03.05 Scrubs
03.55 My name is Earl
04.20 Family guy

Vi tar
semester!
Kontoret 
stänger
10 juli

Öppnar igen
torsdag 
9augusti



MELLERUDS NYHETER 19ONSDAG 4 JULI 2018

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Östersundsrevyn 
 – håller formen
06.00 Då förändrades världen
06.30 Matmagasinet
07.00 Jag minns mitt 50-tal
08.00 Allsång på Skansen
09.00 SM-veckan
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 SM-veckan
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
20.55 Seriestart: Bara sport
21.25 Mordet på Gianni Versace
22.20 Gift vid första ögonkastet Norge
23.05 Rapport
23.10 Första dejten: England
00.00 Allsång på Skansen

09.25 Forum: Almedalen
10.00 Gudstjänst
10.30 Bergmans video
11.15 I främsta ledet
11.45 Full tid
12.00 Partiledartal i Almedalen
13.00 Discofoot - tränaren!
13.05 Haydn och Rachmaninov med 
	 Oslofilharmonikerna
14.25 Dancer - Polunin, den nakna 
 dansaren
15.50 En bild berättar
15.55 Rapport
16.00 Partiledartal i Almedalen
17.00 Känselsinnets ABC
17.30 Romernas historia 1900-tal
17.45 Barnen som överlevde förintelsen
18.00 Min squad XL 
19.00 Världens natur: Afrikas egen lilla 
 varg
19.50 Djurens märkliga beteenden
20.00 Opinion live
21.00 Aktuellt
21.15 Dox: Time trial
22.40 Gudstjänst
23.10 Krig och fred
00.10 The Newsroom
01.15 Petra älskar sig själv

09.00 UR Samtiden
15.00 USA:s största oljekatastrof
15.55 Idévärlden
16.55 Så ska det låta
17.40 Kvinnan bakom Obamas slogan
19.15 Kriget mot superbakterierna
20.15 Seriestart: Det vilda Nordamerika
21.00 Kvinnor på toppen
21.50 Den australiska kusten
22.40 Jugoslaviens historia
23.35 Tatler: 300 år av engelsk överklass

21.00 Partiledartal i Almedalen - tecken-
 språkstolkat
22.00 The Graham Norton show
22.50 Östersundsrevyn – håller formen
23.50 Din för alltid
00.20 Djursjukhuset - syntolkat
01.20 Familjen - teckenspråkstolkat
01.50 Partiledartal i Almedalen - tecken-
 språkstolkat

05.00 Husakuten
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset – med Lotto-
 dragningen
12.50 Alla bygger
13.50 Brynolf & Ljung – Street magic
14.50 Med tummen mitt i handen
15.50 41 hundar i mitt hem
16.50 Koko – den talande gorillan
17.50 Postkodlotteriets sommarvinnare
17.55 Keno
18.00 Besatt av shopping
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Ny skandinavisk mat: Niklas 
 Ekstedt
20.00 Enkelstöten
21.00 John Wick
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 John Wick, forts
23.10 A long way down
01.10 Northmen – a viking saga
03.10 En plats i solen: Sommarsol
04.15 Vad blir det för mat

05.05 American dad
05.30 Frasier
06.00 Anger management
06.45 Men at work
07.35 The blacklist
09.15 My name is Earl
09.40 Man with a plan
10.35 Kevin can wait
11.00 Heroes reborn
12.00 NCIS: Los Angeles
14.00 The blacklist
16.00 K-9: PI
18.00 99 nya saker med Erik & Mackan
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
21.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
22.00 Hassel
23.00 Deliver us from evil
01.15 Face off
02.15	 Tattoo	fixers	on	holiday
03.10 Franklin & Bash
03.55 The Goldbergs
04.45 Anger management

05.30 Bara sport
06.00 Jag minns mitt 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Östersundsrevyn – håller formen
11.00 Sportspegeln
11.30 Bara sport
12.00 He named me Malala
13.30 Punkt 9: Val av andre vice talman
13.45 Gift vid första ögonkastet Norge
14.30 Barnmorskan i East End
15.25 Jag minns mitt 50-tal
16.25 Matiné: Robinson i Roslagen: En 
 sommarfantasi
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Våra vänners liv
21.00 Seriestart: Mandela - en kamp för 
 frihet
21.45 Seriestart: Norges tuffaste
22.25 Rapport
22.30	 Nattfilm:	Kill	your	darlings
00.10 Fais pas ci fais pas ça
04.45 Bara sport

14.10 Seriestart: Top gear
15.00 Känselsinnets ABC
15.30 Romernas historia 1900-tal
15.45 Barnen som överlevde förintelsen
16.00 Rapport
16.05 Partiledartal i Almedalen
17.05 Grillat med Hrefna
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Vykort från Europa
18.05 Seriestart: De första folken
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 Seriestart: Någon som du
19.55 Vallhundsvalpar
20.00 Lars Monsen på villovägar
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Krig och fred
22.45 The Staircase
23.35 Den våldsamma vilda västern
00.20 De första folken
01.15 Min squad XL - romani
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Antikmagasinet
18.30 USA:s största oljekatastrof
19.25 Att inreda ett slott
20.10 Kinesiska murens hemligheter
21.00 Genierna som förändrade världen
21.40 Life
22.30 Världens natur: Afrikas egen lilla 
 varg
23.20 Kvinnor på toppen
00.10 Stugor
00.40 Min mor var tysketös
01.10 Ockupationens vardag

21.00 Våra vänners liv - syntolkat
22.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.30 Top gear
23.20 Poldark
00.20 Första dejten: England
01.05 Gammalt, nytt och bytt
01.35 Familjen - teckenspråkstolkat
02.05 Grillat med Hrefna

05.05 Halv åtta hos mig
05.35 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.40 Köket
11.55 Escape to the Chateau
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 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Beck: Invasionen
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Beck: Invasionen, forts
23.45 Tyst vittne
01.55	 Hawaii	five-0

05.05 Anger management
05.30 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 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 Nattsändningar

05.15 Gör inte detta hemma
05.45 Sverige idag sommar
06.00 Jag minns mitt 50-tal
07.00 Morgonstudion
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Diagnoskampen
11.40 Första dejten: England
12.30 Gift vid första ögonkastet Norge
13.15 Våra vänners liv
14.15 Jag minns mitt 50-tal
15.15 Matiné: Kvinnodröm
16.40 Kronprinsessan Victorias fond
16.45 Guld på godset
17.45 Sverige idag sommar
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.25 Lokala nyheter
18.30 Svenska tv-historier: Tittarstormar
19.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
20.00	 FIFA	fotbolls-VM	2018:	Semifinal
22.00 FIFA Fotbolls-VM 2018: Studio
23.00 Rapport
23.05 Gör inte detta hemma
23.35 Mandela - en kamp för frihet
00.20	 Kortfilmsklubben	-	franska
00.30 Sändningsuppehåll
04.45 Guld på godset

14.15 Top gear
15.05 De första folken
16.00 Rapport
16.05 Gudstjänst
16.35 Camillas klassiska
17.05 Det söta livet
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Vykort från Europa
18.05 De första folken
19.00 Gammalt, nytt och bytt
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: 4032 solupp-
 gångar
22.15 Petra älskar sig själv
22.45 Krig och fred
23.45 De första folken
00.40 Min squad XL - meänkieli
01.10	 Eid	al-fitr
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 En stad - en historia
18.10 Kvinnor på toppen
19.00 Hebridernas okända djurliv
20.00 Vetenskapsstudion
20.30 Stugor
21.00 Min mor var tysketös
21.30 Ockupationens vardag
22.00	 Dokument	utifrån:	Fotboll,	fiffel	
 och Fifa
23.30 Antikmagasinet
00.00 Studio natur
00.30 USA:s största oljekatastrof

21.00 Östersundsrevyn – håller formen
22.00 Svenska tv-historier: Smash
22.30 Punkt 9: Val av andre vice talman
22.45 Top gear
23.35 Lars Monsen på villovägar
00.35 Gammalt, nytt och bytt
01.05 Camillas klassiska
01.35 Familjen - teckenspråkstolkat
02.05 Det söta livet

05.10 Halv åtta hos mig
05.40 Husakuten
06.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Escape to the Chateau
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 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Love Island UK
21.30 Unga föräldrar
22.00 Nyheterna
22.15 Sporten
22.20 Väder
22.30 Mr & Mrs Smith
00.55 Tyst vittne
03.05	 Hawaii	five-0

05.00 American dad
05.25 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 Ink master USA
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Ink master USA
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The last stand
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Mellerud / Kvarnkullen / Långgatan 39
1½-plansvilla med källare och vidbyggt garage. Fastigheten har ett centralt läge med närhet till kommunikationer, matbutik och skolor.  
3 rok.  Boyta: 95 kvm.  Tomtareal: 944 kvm. Pris: 390 000:-

Visning: Torsdag 5/7 kl. 17.00-18.00

Visning: Måndag 9/7 kl. 17.00-18.00 Nyinkommet!

Mellerud / Bolstad / Bolstad Södra Torp 3
Detta idylliska sommartorp är beläget ett stenkast från Dalbergså och bara 900 meter från Vänern och med goda badmöjligheter. Den 
dalsländska naturen med dess ängar och åkrar bidrar till den lugna och harmoniska stämning som råder kring detta torp. Boyta: 38 kvm. 
Tomtareal: 1 642 kvm. Pris: 295 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Vackert läge vid Dalbergså
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Ljus och fräsch 
inredning. 2 rok. Boa 45 kvm. Sommarvatten.  
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Sommarbutik 
vid Dalbergså. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris 650.000:-

Visning: Torsd. 5/7 kl. 14

00

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

Pris: 1.250.000:-

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

Pris: 295 000:-

NYTT!

SÅLD!

DALS ROSTOCK – Brunnsvägen 74
Helrenoverad 1920-talsvilla, 3 rok. Boa 69, bia 30 
kvm. Tomt 510 kvm.  Ljust öppet kök med mysig 
vedspis, inbyggd veranda, vardagsrum, badrum. 
Förråd. Centralt läge. Uppväxt trädgård med träd, 
buskar, bärbuskar och perenna blommor.

Pris 650.000:-

BOLSTAD – Nygården Bredaberget 
Helrenoverad gästgivaregård med anor från 1800-talet.  
5 rok. Inbjudande sällskapsytor, serveringsgång och 
bibliotek. En blomstrande trädgård. Altan på husets 
baksida. En riktig pärla som måste upplevas!

Pris 1.500.000:- 



ONSDAG 4 JULI 2018

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

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

Följ oss på

Mattor 
60 x 120 cm 50:- 
80 x 200 cm 75:-

Sommarlek 

    

5990
/st

Linne 159:-
Shorts 169:-
3/4 byxa 169:-

Linne 159:-
Shorts 169:-
3/4 byxa 169:-

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:-

Största projektet hittills står klart
Örs Cementgjuteri har 
varit ett begrepp i bygden 
i drygt 90 år. Man har 
idag har hela Sverige som 
arbetsfält och har precis 
avslutat det största pro-
jektet i företagets historia.
I dagarna står det klart på 
Kortedala Torg. Det handlar 
om ett höghusbygge för hy-
resrätter och byggnaden be-
står av totalt 16 bostadsplan.  

– Det här har varit ett rik-
tigt stort projekt. Stommen 
består totalt av 850 byggde-
lar och från plan fyra och 
uppåt är lägenhetsindel-
ningen lika, berättar projekt-
ledaren Mattias Axelsson. 

Örs Cementgjuteri har så-
ledes varit totalentreprenör 
på själva stommen, vilket 
innefattar betongytter- och 
innerväggar, pelare, bal-
konger, trappor och bjälklag. 
De två sistnämnda delarna 
har man fått köpa in, medan 
resterande är gjutna i fabri-
ken. Man har inte haft någon 
personal på plats i Kortedala 
för montage, detta är utfört 
av en underentreprenör. 

– Det här var ju lite annat 
än vad vi levererat för tidi-

gare, men vi kände oss trygga 
ändå. Vi kan det här med 
element och likväl som att 
stapla tre, fyra ovanpå varan-
dra blir fler ungefär detsam-
ma, säger Mattias Axelsson. 

Startade i oktober
Mattias berättar vidare att 
gjutningen startade i oktober 
och första leveransen skedde 
vecka sju nu i år. 

– Till en början fick vi en-
bart köra det här projektet i 
fabriken, men så småningom 
kunde vi börja köra andra 
beställningar parallellt. Den 
totala montagetiden har varit 
13 veckor, vilket betyder en 
och en halv våning per vecka 
vilket är mycket bra, säger 
han. 

Det största byggelementet 
till Kortedala mätte fyra 
gånger elva meter (det störs-
ta som kan gjutas i fabriken 
är 4,20 x 14 meter utifrån 
formparken). Elementen var 
också förberedda för avlopp, 
brunnar samt eldragning et-
cetera och grundmålade. 

– Det är jätteroligt att det 
hela fungerat så bra. Vårt 
arbete och vår produktion har 

mottagits väl av alla inblan-
dade. Det speciella med det 
här huset är att det inte har 
några sedvanliga skarpa hörn 
utan de är rundade, berättar 
Mattias. 

Har expanderat
Likväl som Örs Cementgju-
teris ägare, Mats Larsson, 
gjort en omvälvande resa 
från det han tog över företa-
get 1991, så kan även Mat-
tias se tillbaka på sin tid i 
företaget som år med stor 
expansion. 

Då han anställdes 2007, 
var man totalt fem, men i 
samma veva anställdes yt-
terligare några för ett projekt 
åt Skanska och sedan har det 
rullat på. Visserligen med 
någon kortare nedgång, men 
personalen har totalt sett 
kraftigt ökats och idag står 
man för ytterligare personal-
förstärkningar. Mellan 2010 
till 2011 fördubblades också 
lokalytan.

–  Jag är väldigt nöjd över 
alla kompetenta medarbetare 
som vi har här i företaget och 
att vi kompletterar varandra 
så väl, säger Mats Larsson. 

Örs Cementgjuteri var i fredags på studiebesök på Kortedala Torg i Göteborg, där höghuset med byggelement 
från Ör nu står rest. 

Mattias Axelsson visar på några byggelement hur de är gjutna, med 
isolering emellan.

Mån om lokal produktion
För övrigt har Örs Cement-
gjuteri hela Sverige som ar-
betsfält även om det normalt 
sett innefattar leverans av 
byggelement inom 20 till 25 
mils radie. Samtidigt är man 
mycket mån om den lokala 
produktionen. 

Just nu har man fullbokat 
för ett år framöver, men så är 
det ju för närvarande också 
högkonjunktur inom 
byggsvängen menar Mattias. 

Andra större projekt man 
haft under de senare åren är 
Citygross i Trollhättan (till-
sammans med Brålanda In-
dustri), en hall i Fjällbacka 
för en elfirma samt BRF 
Söderhof i Borås.

– Byggstål är en annan 
samarbetspartner och vi har 
även varit med och tillverkat 
fundament för mätmaster till 

vindkraftverk, avslutar Mat-
tias.

 Ing-Marie Norrman  

Melleruds Demensfören-
ing har haft medlemsmöte på 
Älvan. Kvällens gäster var 
socialnämndens ordförande 
Michael Melby samt sektor-
chef för vård och omsorg, 
Karolina Christensen.

Vi fick en bra redogörelse 

om det nya särskilda boendet 
som kommunen ska bygga. 
De visade bilder och planer 
på byggnaden. En stor vikt 
läggs på utemiljön och att 
anpassa lokalerna till fler 
funktioner så att de boende 
får en så bra och trivsam 

miljö som möjligt. I övrigt 
informerades om diverse 
från demensförbundet samt 
övrig information inför kom-
mande möten. Kvällen av-
slutades med kaffe och kaf-
febröd.

FÖRENINGSREFERAT

Melleruds Demensfören-
ing har haft festlig våravslut-
ning. Vi bjöds på grillad korv 
med bröd och diverse tillbe-
hör. Mycket uppskattat. 
Därefter blev det kaffe och 

god kaka som vår kassör 
bakat. Vår ordförande Ker-
stin berättade därefter lite om 
vad som hänt sedan sista.

En för kvällen inhyrd tru-
badur, Dan Johansson från 

Tösse, sjöng och spelade. 
Efter en trevlig kväll gick 
alla hem med ett leende på 
läpparna. 


