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KAMPANJ

Rabatt gäller inte på kampanj, nettorprissatta 
och ”alltid bra pris” artiklar.  
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/7 2018.

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

Nora, till vänster, och Agnes är det senaste nytillskottet i älgparken på Dalslands Aktiviteter i Steneby. De hittades intill sin trafikdödade mamma och kan nu se fram emot ett liv i Steneby. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidorna 8 och 9 –

Moderlösa älgkalvar räddades

Kontoret är stängt fr.o.m. 11 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 9 augusti
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Bolstad
Prästgård
Onsdag 25 juli kl. 19.00
Tradjazz  
i trädgården med

Happy Jazz Please 
Medtag stol. Parkera 
vid kyrkan. Vid regn i 
Bolstads bygdegård

Entré m. kaffe: 120 kr.
Loppis fr. 18

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

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

Endast svenska produkter

Blåbär, lingon, hjortronsylt & kantareller
Säljes från bil varje vecka i mån av tillgång. Lingon fr. 
ca mitten av aug. Andra sorters bär, sylt, svamp m.m 
förbeställes på plats vid bil veckan innan lev.

Fredagar preliminärt 20/7- 21/9: Vargön station 9.00, 
Vänersborg station 9.45-10.30, Frändefors Frändegrillen 11.00, Fär-
gelanda gamla OK 11.45, Högsäter Konsum 12.30, Bäckefors varuhus 
13.30, Mellerud vid Volvo Brandt 14.30, Brålanda station 15.45

Kontakt: Mälardalens Bär & Svamp 073-311 88 03, 073-159 88 65

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

18 juli- 25 juli 2018
8:e söndagen efter Trefaldighet
”Andlig klarsyn”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Margareta
  Olsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Margareta Olsson.
Sön 9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tis 24/7 11.30  Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 24/7 14.30  Andakt på Berg, Eva Marklund.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst vid Håveruds camping, 
  Margareta Olsson. Tag med kaffekorg och något 
  att sitta på. Vid regn i Skålleruds kyrka.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Musik i sommarkväll i Dalskogs kyrka, 
  Flöjtensemble med Peter Söderlund. Andakt:  
  Kerstin Öqvist.
Ons 25/7 12.15  Mässa på Karolinen, Eva Marklund.

GRILLFEST
med V75 på  
Café Nyfiket

LÖRDAG 4/8, KL 14.00
LOTTER OCH ANDELAR 
Pris inkl. mat 100 kr
ej medlem 150 kr

BINDANDE ANMÄLAN 
SENAST 30/7 TILL 
Per Hagström 
073-091 66 35

Mona Christiansson 
070-651 01 92

eller på hemsidan

www.mellerudstravklubb.se

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Spelar för ca 50.000:-

20/7  DEARWOODS  pop & rock är vår grej
27/7  JENNY EKELUND & TORBJÖRN   
CARLSSON  i landet mellan jazz o bossa 

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

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

Underhållning
2018

18 juli Karaoke 
19 juli Sommarquiz
21 juli Pubkväll med P.S Live
25 juli Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Dearwoods till 9:9

Efter att ha legat i dvala un-
der vintern vaknar Dear-
woods till liv igen under vå-
ren. 20 juli finns de på 9:9.
”Vi följer grönskan, solen, 
blommorna och fjärilarna. 
Pop och rock är vår grej. Vår 
musik och andras musik, 
men alltid i vår kostym. Det 

fina i livet blandat med svär-
tan. Sött och salt, dur och 
moll, akustiskt och högljutt. 
Det är med glädje vi kommer 
tillbaka till våra vänner på 
Upperud 9:9. Diskmästare 
Kristian kan känna sig trygg 
med att vi kommer överrösta 
diskmaskinen i år igen!”

Dearwoods är: Maria-Terese och Daniel Olsson, Rasmus Lindblom, 
Tommy Christensen och Johan Ahl.

Tradjazz i Bolstad Prästgård

Spännande utbud i Håverud
Musik på Dalsland Center

PLUS kommer att bjuda på sånger av bland annat Bob Dylan, Gordon 
Lightfoot, Olle Adolphson och gruppen VAMP.

Torsdag 19 juli gör Åmåls-
duon Odds&Ends sitt 
tredje framträdande i 
Håverud. Odds and Ends 
består av Dan Johansson 
och Pelle Hägg. 

De har varit vänner sedan 
tonåren och man kan säga att 
vänskapen byggde på deras 
gemensamma musikintresse. 
Båda spelade gitarr och hade 
samma musiksmak.

På onsdag kväll den 25 juli 
är det dags för orkestern 
Happy Jazz Please årliga 
konsert  i trädgården på 
Bolstad Prästgård. 

Kapellmästare är Sören 

Blom, Dals Rostock som 
spelar kontrabas. I år är ban-
det utökat med en kvinnlig 
musiker, Viktoria Karlsson 
från Bengtsfors, som bidrar 
med vacker sång. Övriga 
musiker i Happy Jazz Please 

är Lars Wallin, Bengtsfors på 
trumpet, Pelle Larsson, 
Bengtsfors på saxofon, Ro-
ger Karlsson, Dals Långed 
på piano och Conny Swahn, 
Uddevalla på trummor. 

Happy Jazz Please har fun-
nits som orkester åren 1990 
– 1996 och åter igen från år 
2008. Namnet syftar på text-
skyltar som fanns på danspa-
latset Nalen i Stockholm på 
1940-talet. Arrangörerna 
uppmanade då orkestrarna 
att spela jazzlåtar som gjorde 
publiken glad.  

Allsång
i Dalbergså

Söndag 29/7 kl. 17.00

med Gubes
Välkomna!
(vid regn inomhus)

spelträff
vid Dalbergså 

Camping
Fredag 20/7

Underhållning o. log-
dans fr. kl. 18.00

Lördag 21/7
Allspel kl. 15.00

Scenframträdande 
fr. kl. 15.20

Logdans på kvällen
Alla välkomna med  

eller utan instrument!

Allsång
i Dalbergså

Söndag 1/7 kl. 17.00

absolut
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 17/6 kl. 17.00
Gudde-

hjälmarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

Allsång
i Dalbergså

Söndag 15/7 kl. 15.00
OBS! ändrad tid
lätt&lagom 
med Pålägg
Välkomna!

Midsommar-
firande
Dalbergså 

Fredag 22/6
Dans och lekar vid 
midsommarstången 

kl. 15.00
Logdans på kvällen

Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 19/5  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 2/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 16/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 22/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 14/7  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 4/8  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/8  kl 20.00-23.30

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

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 11/8  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 25/8 kl 20.00-23.30

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

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 21/7  kl 20.00-23.30

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

0531-412 13
info@baldersnas.com
www.baldersnas.com

 
Öjentorps Kök
Femrätters meny 
med förbokning. 

Lunchöppet   
söndagar 12-15

Café Stallet   
öppet dagligen 11-16

I Bolstad Prästgård kom-
mer Happy Jazz Please att 
spela tradjazz och glada låtar 
ur Great American Song-
book. Vid regn flyttas kon-
serten till Bolstads Bygde-
gård. 
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För rättspolitiken framåt!

Trygghet
– var du än bor

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

Allt för sommarens
trädgårdsskötsel!

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

Ord. pris: 359:-

Nu: 299:-

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

Pris: 139:-

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

Ord. pris: 229:-

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

Ord. pris: 139:-

Nu: 99:-

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

Ord. pris: 1329:-

Nu: 1195:-

Annonsen gäller t.o.m. 180818

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Spännande utbud i Håverud

Håverudsdebutanten Emanuel 
Tägils musik har beskrivits som 
”mörka och utsmyckade singer/
songwriter-låtar skrivna i dag-
boksform, fyllda av atmosfärisk 
post punk.”

Musik på Dalsland Center

Tomas Fredriksson, Alban Faust och Sören Blom är välbekanta musiker 
för många.

Odds and Ends består av Dan Jo-
hansson och Pelle Hägg.

Dan har spelat och uppträtt 
inför publik mycket genom 
åren både ensam, som truba-
dur och tillsammans med 
andra i grupper som Uncle 
Pen, Steamboat Willie och 
Copperfields, medan Pelle 
mest har haft musiken som 
hobby.

För en tid sedan föddes 
tanken att det kunde vara 
roligt att spela lite ihop igen. 
I år framför de ett singer-
songwriter projekt med låtar 
av Neil Young, Ry Cooder, 
Dylan, Paul Simon, Stephen 
Stills och lite blues och coun-
try. 

Mer visor
Gruppen PLUS bildades 
hösten 2013. Gruppen be-
stod då som nu av fyra per-
soner. Av olika skäl har emel-
lertid två av medlemmarna 
lämnat gruppen under åren 
och två nya medlemmar har 
tillkommit. Anders Larsson 
blev ny basist 2016 och Len-
nart Sjölin kom med på key-
board och sång vid årsskiftet 
2017/2018. Rustan Johans-
son finns kvar med munspel 
och durspel och Mette Lar-
sen med sång, flöjt och gitarr. 
Samtliga medlemmar har 
varit aktiva med sång och 
musik sedan tonåren, inom 
visor, dansband och jazz. 

Den irländska folkmusi-

ken som tidigare dominerade 
gruppens utbud, har mesta-
dels ersatts av svenska och 
nordiska visor och ballader, 
både äldre och av nuvarande 
textförfattare och tonsättare. 

Gruppen skriver: ”Vi hop-
pas kunna nå ut till vår publik 
för vårt eget sound, låtval och 
våra arrangemang.” PLUS 
jobbar också på att utöka sin 
repertoar med inslag av inter-
nationellt kända songwriters 
och lättare jazzrytmer.

Under programmet i Håve-
rud lördag 21 juli hoppas de 
kunna ge publiken en stund av 
glädje och goda känslor. Vi 
kommer då att bjuda på 
sånger av bland annat Bob 
Dylan, Gordon Lightfoot, 
Olle Adolphson och gruppen 
VAMP. Även Gustav Fröding, 
Nils Ferlin och Py Beckman 
står på programmet.

Folkmusiktrio  
med meriter
Faust, Fredriksson & Blom 
behöver inte någon utförli-
gare presentation. Både Al-
ban Faust och Tomas Fre-
driksson är riksspelmän, 
Sören Blom välbekant från 
olika jazzgrupper.

Alban har gjort sig känd i 
Sverige och på kontinenten 
som en av de främsta företrä-
darna för dalsländsk folkmu-
sik. Han spelar regelbundet 
på festivaler och lär ut låtar 
från vårt landskap. Hans 
egna låtar spelas av många 
musiker. Alban är också en 
framstående instrumentbyg-
gare och bygger säckpipor 
som exporteras världen över.

Tomas fick sin riksspel-
manstitel för sitt spel av låtar 
från Svanskog, men han har 
också en bred dalsländsk re-

pertoar. Tomas är specialist 
att skapa fina andrastämmor 
och samspelet med Alban har 
växt fram under flera år.

Sören tillför ett jazztänk 
till trion.

Trion kom 2015 med sin 
första gemensamma skiva, 
”Sommarvals”.

I år spelar de i Håverud 
söndag 22 juli.

Debut i Håverud
Tisdag 26 juli är det dags för 
en Håverudsdebutant. Han 
presenterar sig så här:

”Jag heter Emanuel Tägil 
och är artist. Min musik har 
beskrivits som ”mörka och 
utsmyckade singer/songwri-
ter-låtar skrivna i dagboks-
form, fyllda av atmosfärisk 
post punk.”

Jag har tidigare givit ut 
musik under artistnamnet 
Saliko, men ska snart släppa 
min första EP under mitt eget 
namn, release på Bengans i 
Göteborg. Därefter planerar 
jag att till hösten göra ett dub-
belsläpp bestående av två 
fullängdsalbum. Båda är 
mastrade av Hans Olsson 
Brooks på Svenska Gram-
mofonstudion. Jag har sedan 
tidigare månårig vana av att 
spela live på exempelvis 
Konstepidemin, Säljerydfes-
tivalen och Sticky Fingers 
med flera.
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Veckans 
lunch
Måndag 23/7: Korv Stroganoff med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 24/7: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos.  
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 25/7: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.

Torsdag 26/7: Sprödbakad sejfilé med 
Rhode Islandsås, kokt potatis och rårivna 
morötter. 
Dessert: Päronkräm.
Fredag 27/7: Lindströmslåda med 
brunsås, kokt potatis, skivade morötter.  
Dessert: Fruktcocktail.
Lördag 28/7: Herrgårdskyckling med 
kokt potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott 
med vaniljsås.

Söndag 29/7: Fisk Bordelaise, potatismos 
och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 30
Mån-tors, lör-sön: Pannbiff, potatismos 
och grönsaker. Fre: Potatisbullar med 
bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

Den 24/7 fyller vår lille sol-
stråle Willie Flodin 3 år.

Många grattiskramar från 
farmor, farfar, farbror Basse och 

Gammo Doris

Många grattiskramar till 
Ludvig som fyller 5 år 21/7

önskar mamma, pappa,  
William, mormor, morfar, farmor 

och farfar

Hipp Hipp HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång på 
torget, pastorsduon T och T. 
Sönd 11 Gudstj. m Tomas 
Segergren, kaffe.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gemensam gudstj. i smyrna, 
Thomas Segergren.

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

Smyrna: Ingen gudstj.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Rörviksgår-
den, gudstj. gemensam med 
tonårslägret, Sigward K. 
kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 10 Gudstj. 
m nattv., Martin Edström. 
Kyrkbil 308 70.

Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgmål” i gam-
la kyrkan. ”Mellan himmel 
och jord”. Sång och musik: 
Duo Edvardsson/Forsebo. 
Gitarr Samuel Edvardsson, 
sång Anna Forsebo. Andakt 
Martin Edström.
Gestad: Sönd 15 Gudstj. 
på Sikhalls magasin. Martin 
Edström. Sång och musik 
Brålanda Dragspelsklubb. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Månd-fred: 
Vägkyrkan öppen mellan 
14-18 med musikandakt 
kl. 17. Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Ralph 
Liljegren. Torsd 14 Gemen-
skapsträff i fsh. ”Musik om 
sommaren. Husbandet.

PREDIKOTURER

Femårsjubileum på två 
hjul och med trerätters

Det gäller att synas när man är ute 
och cyklar, alla fick var sin reflex-
väst och på Annelie Olsson passar 
den jättefint.

En lördag i mitten av juni 
var det dags för cykelfest 
i Erikstad. Samtidigt var 
det jubileum, då det var 
femte året på rad som man 
cyklade sig till en trerät-
ters middag tillsammans 
med grannarna.
Det var samling vid pumpen, 
(mitt i Erikstad vid pumphu-
set), när det var femårsjubi-
leum för Erikstad cykelfest. 
Här samlades man för att få 
tider och instruktioner för 
kvällen. Samtidigt passade 
Ragnar Nielsen på att ge en 
liten tillbakablick över järn-
vägens betydelse för Er-
ikstad. De första förseglade 
kuverten fick öppnas först 
när de första värdparen givit 
sig av hemåt för att förbereda 
förrätten. Och så fortlöper 
det hela kvällen ….

Första året det begav sig 
var man endast nio par, nu 
var det hela 22 par! Det hela 
går ut på att cykla hem till 
varandra för att äta förrätt, 
varmrätt och dessert. Slutli-
gen samlas man för en ge-
mensam efterfest, där man i 
år landade på Stommens 
loge, hemma hos Susanne 
och Henrik Janveden. Till-

Hela gänget samlat innan man trampade iväg. Att temat för kvällen var färgglatt går inte att ta miste på.

Malin och Leif Gustafsson samt Ulrika Berg har precis öppnat sitt första 
kuvert, där de får veta vart de ska cykla och inta förrätten.

Så cyklar man iväg mot förrätten. På bilden syns bland annat Leif och Malin Gustafsson samt Niklas och Lena 
Stang.

sammans med Lena och 
Robert Olsson, Johanna 
Sterner och Karl-Johan An-
dersson var Susanne och 
Henrik kvällens arrangörer. 
Ett uppdrag som man turas 
om år från år att hålla i. 

Så här går det till …
Arrangörerna ser till att alla 
i förväg får veta vilken del av 
kvällens meny som hamnar 

på var och ens lott att tillaga, 
givetvis utan att någon annan 
vet om det. Härefter följer ett 
pysslande att få till kvällens 
sittningar. Det ska vara nya 
grannar, konstellationer, till 
varje rätt. Precis som i en 
idrottsturnering, alla ska 
möta alla. Alla par fick vid 
samlingen en liten bibba med 
tider och förseglade kuvert 
som talar om vart de ska bege 

sig. När sedan förrätten är 
avklarad så får nästa kuvert 
öppnas och så vidare. Det 
gäller också att hålla tiderna, 
så att alla är synkade ända 
tills slutet. Man brukar också 
ha ett tema för varje år, i år 
var budskapet färgglatt.

Ulrika Berg och Mikael 
Gustafsson var med på cy-
kelfesten för första gången. 
De tyckte det hela var väldigt 
välordnat och ett utmärkt 
sätta att knyta samman och 
lära känna grannar och när-
boende. 

Cykelfester anordnas för 
övrigt lite här och var. Ett 
annat exempel är Brålanda, 
där man var ute och trampade 
precis samma kväll som i 
Erikstad. Här var det för 14:e 
gången och temat för kvällen 
var svenska traditioner så det 
bjöds såväl på kranskullor, 
som tomtar, luciatåg och till 
och med studentkortege vid 
samlingen.

Ing-Marie Norrman
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Shoppingkväll
i Mellerud torsdag 19 juli öppet till 2000 

på allt vid köp 
över 800:-

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

Bokhandeln   
Hälsoshopen

30%
Gäller alla 3 butikerna kl. 18-20   

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

REA

Torsdag 19 juli kl. 10.00 

TORSDAG 19 JULI 
kl. 10.00 startar vår

Tel. 0530-101 04

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

20%på allt
Går ej att kombinera med andra erbjudanden, gäller ej presentkort 

Torsdag 19 juli kl. 17.00 - 20.00

MODE

FOR YOU

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

20%
på allt mellan 
kl. 17-20

Gäller ordinarie priser

Storgatan 10, Mellerud

Parfymeri

Mellan 17 - 20

har vi upp till
 25%

 på utvalda produkter

Gäller torsdag 19/7

20%
på *allt mellan 

kl. 17-20

* Gäller ordinarie priser, ej presentkort.

Hösten 2017 lämnade jag 
storstadens sotiga luft, träng-
sel, ökande våld och otrygg-
het och flyttade in i den idyl-
liska köpingen Mellerud. Jag 
har rötter i Dalsland. Huset 
jag köpte är gammalt, men 
det är mitt. Och hade det jag 
längtat efter mest, en prun-
kande grönska på egen mark. 
På visningen såg jag en un-

derbar blommande nypon-
roshäck och en syrenhäck 
med fina blad, normal höjd, 
lummig och vacker.

Ett par dagar efter inflytt-
ningen knackar grannen på. 
Han säger att häcken är min, 
men han sköter den och ska 
nu klippa ner den som han 
gör varje år och behöver köra 
över min gårdsplan. Gör som 

du brukar, svarar jag. Men då 
högg han ner hela syren-
häcken till marken, så det 
blev bara stubbar kvar och 
likadant med nyponrosorna. 
Sådana stubbar växer inte 
upp igen. Om någon del av 
häcken överlever, växer sly 
upp, så den blir svårare att 
sköta. Efteråt tjatar han om 
att jag ska ta bort allt och 

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.

Nyinflyttad till Dalsland och besviken

Idag finns dubbelspår på 
järnvägen mellan Göteborg 
och Öxnered.

Det har kortat restiden och 
förbättrat möjligheterna för 
dem som vill pendla mellan 
Tvåstad och Göteborg, för 
studier eller arbete.

Dalslänningarna är värda 
samma möjligheter. Dubbel-
spåret borde fortsätta att byg-
gas norrut till norska gränsen 
för att möjliggöra en modern 

tågförbindelse mellan Göte-
borg och Oslo. 

Ett utbyggt dubbelspår till 
Oslo kan halvera restiden till 
cirka två timmar mellan de 
båda storstäderna. I åratal 
har utredningar och samar-
betsgrupper om detta avlöst 
varandra men ännu finns 
ingen finansiering.

Det nya partiet Demokra-
terna vill stoppa Västlänken 
– Sveriges mest olönsamma 

projekt. Istället vill man om-
fördela de  anslagna 15 mil-
jarder kronorna i statlig fi-
nansiering till nytt dubbelspår 
till Oslo.

Tillsammans med de före-
slagna fyra nya järnvägs-
stoppen  i Dalsland, mellan 
Öxnered och norska gränsen, 
kan detta innebära ett lyft för 
Dalsland. Rösta på Demo-
kraterna i regionvalet!

Demokrat

Rösta för dubbelspår till Oslo!

Tack för att du och Ellen, 
trots Västra Götalandsregio-
nens stelbenthet som Claes 
Sandström skrivit om i en 
tidigare insändare i Melle-
ruds Nyheter och Ttela,   har 
orkat fortsätta med att få till 
stånd er vision om ett hälso-
center i Mellerud.

För vem skulle alla de pa-
tienter, (9 000 årsbesök en-
ligt uppgift), vända sig till 
om ni hade gett upp och 
stängt?

Tack för att ni bestämde er 
en gång för att bosätta er och 
verka i Mellerud!

R & K

Tack Valentijn!

plantera nytt. Jag svarade att 
jag inte har råd eller ork och 
inte vill plantera nytt. Jag var 
nöjd med det jag hade, fast 
syrenen var skev. Det duger 
åt mig. När elen inte fungerar, 
stopp i avlopp med mera så 
går det före ny häck sade jag. 
Men grannen lyssnar inte. 
Han tålde inte att se häckarna 
och ville ha nya, på min be-
kostnad.

Jag fick inte se blomningen 
den första våren. Det var helt 
kalt och ledsamt att det inte 

blev som jag drömt om. Så 
började mitt nya liv i Dals-
land. Men värre skulle det 
bli.

Jag har en katt som är 13 
år gammal. Han har aldrig 
varit ute i stan, men det 
skulle han få vara här. När 
ombyggnad av verandan 
blev klar ställde jag dit en 
egen stol med mjuk dyna till 
katten. Försiktigt tränade jag 
honom att testa dynan och 
följa med och tugga gräs ute 
för första gången. Det tog två 

dagar. Men på tredje dagen 
var han kvar ute när jag gick 
in en liten stund. Det var 
fredag 25 maj kl. 19 och se-
dan dess är han försvunnen.

Jag tror att någon tog ho-
nom. Jag är ensam och katten 
är min bästa vän. Därför be-
tyder han mycket för mig. 
Han är av rasen maine coon, 
svart långhårig päls med yvig 
svans.

För mig har Dalsland alltid 
betytt vacker natur, frisk luft 
och rent vatten. Hårt arbe-
tande, hederliga människor 
som är vänliga och hjälp-
samma. Jag har aldrig mött 
något annat här. Nu börjar jag 
undra.

Katten och blommorna 
betyder mest för mig och just 
det togs ifrån mig. Jag har 
mist mycket i mitt liv förut, 
som jag tagit mig igenom, 
mot alla odds. Men nu har jag 
till sist förlorat allt hopp.

Karin (fingerat namn)
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Melodikrysset v. 29 – 21 juli
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14

Melodikrysset v.29 - 21 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:...............................................................................................................................................

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters

sommarkorsord 
Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 12/8 2018 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Sommarkryss 1”

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postnr: .................................................................................

Postadress: .......................................................................

Lösning: .................................................................................

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

    

59:-
Räksmörgås

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

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

Sommarlek

Gummistövlar

Resväskor i 
läckra färger

5990
/set

6990
/par

Från
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 650.000:-

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

Pris: 995.000:-

SUNNANÅ – 
Kurravägen 11
Nytt. Avskilt läge 
toppmodernt boende 
för fritid eller året runt. 
Ca 70 kvm. Allrum med 
kök, badrum, master-
bedroom andra plan 
med två sovrum. Nära 
Sunnanå hamn.

NYBYGGT!

Storg. 10,  MELLERUD  •  0530-131 10  •  fastighetsbyran.se/mellerud

Catrin Selenwall
Mäklarassistent
0530-131 10

Marie-Lie Wilhelmsson
Mäklarassistent
0530-131 10

Olle Nellbro
Fastighetsmäklare
070-828 14 00

Fastighetsförmedling

Värderingar

Christian Johansson
Fastighetsmäklare
070-774 42 02

Älgkalvarna Agnes och Nora – årets drag  plåster i Steneby
Älgkalvarna Nora och 
Agnes är utan tvekan 
sommarens dragplåster 
till Dalslands Aktiviteter 
i Steneby. Deras mamma 
trafikdödades i Edsbyn 
och de omhändertogs av 
en familj de första dagar-
na, men finns sedan en tid 
i Steneby där de tas om-
hand efter alla konstens 
regler.

Det var i slutet av maj som 
de två föräldralösa älgkal-
varna hittades när de för-
sökte dia sin trafikdödade 
mamma. En familj i trakten 
tog hand om dem och flask-
matade dem var tredje timme 
med råmjölk från ko. Avliv-
ningsbeslutet hängde över de 
två små kalvarna, som var 
cirka två-tre dagar när de hit-
tades. 

Efter tre dygn hos familjen 
stod det lyckligtvis klart att 
de fick flytta till Dalslands 
Aktiviteter, som innehar alla 
tillstånd som krävs och för-
utom älgpark även har dov-
hjortar och mufflonfår. Detta 
föregicks dessutom av ett 
massivt facebookupprop för 
att rädda livet på kalvarna. 
Även kvällspressen slog upp 
händelsen stort.

Mufflonfår är en nyhet sedan 2017. Här syns en av anläggningens två baggar. Pontus Gyllenberg, vd Dalslands Aktiviteter, flaskmatar älgkalvarna som är mycket kontaktsökande och nyfikna.

– Det är inte enkelt att ta 
hand om vilda djur, det är 
ofta svårt att få dem att äta 
ersättning. Men familjen 
lyckades bra med det och 
kalvarna var vid god vigör 
när de kom till oss, säger 
Pontus Gyllenberg, vd på 
Dalslands Aktiviteter.

Var lugna och fina
De hämtades nattetid efter-
som det var så varmt på da-
gen. Kalvarna var lugna och 
fina under resan till Dalsland. 
De första dygnen vistades de 
i ett svalt djurstall, sedan 
började de få gå ut på kväl-
larna. De matas med mjölk 
var fjärde timme.

När Melleruds Nyheter var 
på besök den 26 juni är kal-
varna cirka en månad gamla 
och väger omkring 20 kilo. 
De går i en kuperad inhägnad 
där de kan gå in i en bod med 
en bädd av hö för att vila och 

ta skydd för värme, blåst och 
regn.

– Vi har aldrig tagit hand 
om två älgkalvar samtidigt 
förut. De är fantastiskt trev-
liga och väldigt trygga. Alla 
älskar dem, de är ju så otro-
ligt söta. De är väldigt ny-
fikna och kommer fram till 
en och undersöker allting. Vi 
ser redan att de äter löv av 
asp och rönn och de gillar 
hallonsnåren. Vi kommer att 
ge dem mjölk fram till i sep-
tember, sedan blir det kraft-
foder, förklarar Pontus.

Älgparkens övriga älgar 
matas tre gånger dagligen 
med kraftfoder, dessutom 
kör personalen in ris till dem 
flera gånger i veckan. Älgar 
är idisslare och behöver ha 
mat att tugga på.

Kalvarna får gå själva i 
inhägnaden ett tag till, de 
måste bli riktigt stadiga på 
benen innan de kan släppas 

ihop med de andra älgarna.
– Eventuellt blir det efter 

brunsten i september, kon-
staterar Pontus.

Älgflocken
I älgparken finns fyraårige 
tjuren Daniel, som köptes in 
från Vrigstads Älgpark för 
två år sedan för att sprida nya 
gener i flocken. Femåriga 
älgkon Lotta fick två kalvar 
i fjol, de har efter en namn-
tävling döpts till Anna och 
Elsa från Frostfilmen. Lotta 
fick även en kvigkalv i år 
som man uppmanar allmän-
heten  att ge namnförslag till 
via facebooksidan.

Mufflonfår finns sedan 
2017 i två olika hägn. I det 
ena finns en bagge med sex 
tackor och fem lamm födda 
i år, i det andra finns ytterli-
gare en bagge med fem 
tackor och fem lamm födda 
i år.
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Sapphultsgatan 12, Mellerud· 0530 33 000
www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se

RABATT
PÅ BECKERS FÄRG

Rabatt gäller inte på kampanj, nettoprissatta och
”alltid bra pris” artiklar.Som registrerad kund har du ALLTID

10%    rabatt på 0,5-1 liters burkar
15%     rabatt på 3-5 liters burkar
25%   rabatt på 10 liters burkar

Behöver du inspiration och tips
inför nästa utomhusprojekt?
Låt mig hjälpa dig på vägen med
färgsättningsråd och tips.

ÖPPETTIDER 
Mån - fre 7-18

Lör 9-14
Victoria Westman, färgrådgivare

59:-
Penselset
till träolja

159:-
Ord. pris 338:-

BECKERS
Träolja 2,7 l

30% RABATT

SOMMAR
KAMPANJ

Gäller från 18/7 till 31/7  2018

PÅ  ALL UTOMHUS - OCH 
INOMHUSFÄRG

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

Älgkalvarna Agnes och Nora – årets drag  plåster i Steneby

Älgkalvarna är otroligt söta och charmar både personal och besökare.

Femåriga älgkon Lotta fick en kalv i år, som ännu är odöpt. Läsarna får gärna ge namnförslag på anläggningens 
facebooksida.

Det dundrar i marken när älgtjuren Daniel kommer travande med mäk-
tiga kliv.

Badkaret går inte bara att dricka vatten ur, kalvarna gillar också att kliva ner i vattnet för att svalka av sig.

Dalslands Aktiviteter AB 
grundades 1993 av Kjell Johans-
son. Egentligen startade det 
hela 1989 med att Kjell tog emot 
grupper på guldvaskning i 
Stenebyälven, intresset fortsat-
te växa och uppbyggnaden av 
aktiviteter påbörjades, hästar 
köptes in och några år senare 
kom höghöjdsaktiviteter på 
plats. Dalslands Aktiviteter lig-
ger på två gårdar, Steneby 
Prästgård och Kvarntorp. Nu-
mera drivs företaget av sonen 
Pontus Gyllenberg.

FAKTA

– De är lustiga, de rör sig 
inte som får utan mer som 
hjortar, berättar Pontus.

Dessutom finns ett antal 
dovhjortar.

Övrig verksamhet
Totalt finns ett 30-tal an-
ställda på anläggningen och 
Restaurang StenebyGrytan 
som har älgrätter som specia-
litet.

Idag har man 18 hästar, 
varav två är ponnys. Här 
anordnas turridning, ponny-
ridning och hästarna används 
även till körningar vid exem-
pelvis bröllop.

– Vi byggde en ny hög-
höjdsbana i fjol som är mer 
barnanpassad. För barn mel-
lan fem till cirka tio-tolv år 
har vi 25 stationer såsom 
klätterhinder och för perso-
ner över tolv år och vuxna har 
vi också ett 25-tal stationer 
upp till 17 meters höjd. Våra 
två ziplinor är mycket popu-
lära, nästa projekt är att 
bygga fler. Antalet bokningar 
har ökat de senaste åren, sä-
ger Pontus.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

STORGATAN 10, MELLERUD

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

070-461 42 78

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

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

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

integration!

Daniel 
Tesfay

utbildning!

Eva 
Foldmark

Kryssa nr 11 
Kommunval

Kryssa nr 12

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

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
Lokaler i Bäckefors 
Lagerlokal med tillgång till 
kontor och kök. 2-600 m2. 
Även utomhusförvaring.  
Tel. 070-622 19 32.

utveckling!

Lars 
Johansson

skola!

Frida 
W. Kvantenå

Kryssa

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

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

Kristian
0707- 43 57 50

www.faunustrad.se 

Avverkning
(mindre träd) 

Beskärning
(även fruktträd)

Stubbfräsning Häckklippning
Rådgivning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Citroën Berlingo 1,6 HDI Skåp -14 
Vit, 10.200 mil  79.000 kr 

Citroën C4 1,6 BIOFLEX -09
Svart, 11.800 mil  39.500 kr 

Citroën Jumpy jumpy III 2,0 HDI-13
Vit, 9.300 mil  99.500 kr

Fiat Burstner Aviano 645 -11
Ljusbrun, 3.000 mil  415.000 kr

Fiat Freemont 2,0 AWD 7 sits Black code -15 
Svart, 9.200 mil  154.500 kr

Hyundai i40 1,7 CRDI Sedan -12
Vit, 12.500 mil  119.500 kr 

Kia Cee´d SW 1,6 CRDI SPE -15
Svart, 5.700 mil  129.500 kr 

Kia Optima 1,7 CRDI Aut -12
Silver, 7.500 mil 145.500 kr 

Kia Rio 1,2 Edition Komf -14
Svart, 2.900 mil  89.500 kr

Kia Sportage 1,7 crdi -16 
Grå, 4.200 mil 179.500 kr 

Kia Venga 1,4 CRDI EKO -11 
Grå, 12.500 mil 49.500 kr 

Mazda 6 F/L Kombi 2,2 -10 
Grå, 11.500 mil 94.500 kr 

Mazda CX-7 2,2 crdi -10 
Silver, 15.900 mil 109.500 kr 

Opel Corsa 1,2 Twinport 5d -14 
Grå, 6.700 mil 84.500 kr 

Opel Corsa 1,2 Twinport 5D -11 
Vit, 6.700 mil  64.500 kr 

Opel Movano 2,3 CDTI FWD -11 
Grå, 12.850 mil  119.500 kr

Peugeot RCZ 1,6 turbo -10
Vit, 8.900 mil  129.500 kr

Subaru Legacy 2,0D 150hk -09
Ljusgul, 17.500 mil  89.500 kr

Volvo S60 T5 245 HK -15
Röd, 14.500 mil  175.000 kr

Volvo S80 D5 215 hk summun Business -14 
Mörkblå, 12.600 mil 184.500 kr 

Volvo V50 D4 177 hk -11
Svart, 22.200 mil  79.500 kr

Volvo V70 1,6 D Drive 115 hk -12 
Grå, 11.400 mil  119.500 kr

Volvo V70 D4 181 hk -15
Svart, 9.600 mil  194.500 kr 

Volvo XC70 D4 Polestar EURO6 Classic -16
Svart, 12.900 mil  219.500 kr 

Volvo XC70 D5 AWD 205 hk -10 
Ljusgrå, 12.800 mil  134.500 kr 

Volvo XC70 xc 70 II D5 aut -13 
Vit, 13.980 mil  194.500 kr 

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00
Besöksadress: Målaregatan 2, 462 69 FRÄNDEFORS. Telefon: 0521 - 192 22

Gladsommar
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

önskar

Den förra året nybildade 
föreningen Jul i Brålanda 
har nyss summerat och valt 
ansvariga.

Mötet började med att 
Carl-Anders Magnberg, Li-
ons, berättade bakgrunden 
till tomtetåget som startade 
1952 och det stora jubileet 
2002 som hamnade i Gun-
nies rekordbok. Lions har i 
alla år varit ansvariga, på 
senare tid tillsammans med 
Brålanda företagarförening. 
Med den nya föreningen har 
det blivit fler som engagerar 
sig och delar på ansvaret.

Verksamhetsberättelse 

och kassaredovisning god-
kändes och lades till hand-
lingarna.

Jeanette Rosenvold om-
valdes till ordförande. Övriga 
ledamöter är Marianne Lars-
son, Bengt Lidre, Carina 
Landström, Lisbet Tell, till 
suppleanter valdes Torbjörn 
Larsson och Kent-Åke Ce-
derlund. Revisorer är Marga-
retha Gustafsson, Bernt Jo-
hannesson samt Alf 
Andersson, ersättare. Valbe-
redning är Uno Lövgren, 
Roger Skoog och Lasse 
Karlsson.  

Fem arbetsgrupper arbetar 

Södra Dals SPF seniorerna 
har hållit möte för maj månad 
på Solrosens Rastaurang, 
Brålanda. Ordförande Uno 
Löfgren hälsade medlem-
marna till det välbesökta 
mötet välkomna och presen-
terade dagens programpunk-
ter.

Först ut var dagens under-
hållare Lars-Erik Frendberg 
med gamla fina låtar till gi-
tarr. Det blev låtar av Sven-
Erik Magnusson, exempelvis 
Sommar och sol, Börja om 
från början och Fröken Frä-
ken. Därefter blev det före-
drag av Anna-Lisa Fröjd om 
sitt liv som politiker inom 
kyrkan, kommun och lands-
ting. Hon var från ungdomen 
medlem i en nykterhetsför-
ening, sedan Centerns kvin-
noförbund med mera.

Det var stora frågor som 
ibland skulle avgöras. Till-
komst av sjukhuset NÄL 
med mera. Brålanda sjukhem 
blev också verklighet och ett 
mycket bra sjukhem samt 
åldringsvård och servicebo-
ende. Hon har medverkat för 

oss alla i denna bygd för 
bättre vård. Även som pa-
tientombud har hon kunnat 
ge hjälp när sådan behövts. 
Alla uppdragen har krävt tid 
och krafter. Med kunskap 
och intresse har det varit en 
stor del av ett livsverk. App-
låder följde på hennes upp-
skattade framställning.

Kaffeservering följde där-
efter.

Sedan fortsatte Lars-Erik 
Frendberg sin underhållning, 
bland annat med låtar av 
Jerry Williams och Gunnar 
Wiklund, såsom Mest av allt. 
Mellan låtarna blev det glada, 
kluriga historier, såväl ty-
piska göteborgsvitsar som 
västgötahistorier. Den upp-
skattade underhållaren av-
tackades med rikliga applå-
der.

Efter dragning av lotte-
trierna avslutades mötet av 
ordföranden. Nationalsång-
en sjöngs gemensamt med 
Frendberg som utmärkt för-
sångare.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT
på för att få till en bra Jul i 
Brålanda 2018: styrelsen, 
tomtetåget, julmarknaden, 
julhelgen och marknadsfö-
ring.

Lisbet Tell har gjort ett 
formulär där arbetsgrupper-
na antecknar vad som ska 
göras och när det är gjort för 
att allt ska hinnas med.

– Föreningarna Lions, 
Brålanda företagförening, 
Brålanda Galleria, SK Gra-
nan, Röda Korset, BIF, Dals-
lands Lottakår och SPF del-
tog i mötet och tyckte att det 
första året varit bra och de ser 
fram emot årets julmarknad 
och kämpar mot samma mål. 

– Det finns plats för fler 
föreningar, säger Marina 
Blomqvist mötets sekretera-
re.

 Marianne Karlsson

www.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

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 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

utveckling!

Lars 
Johansson

skola!

Frida 
W. Kvantenå

Kryssa

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

integration!

Daniel 
Tesfay

utbildning!

Eva 
Foldmark

Kryssa nr 11 
Kommunval

Kryssa nr 12

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

PAKETERBJUDANDE!
STIGA 

Batteridriven 
Häcksax+Trimmer 
2.999:- 

Ord. pris 5.470:-

Häcksax SHT 48 AE

Grästrimmer 
SGT 48 AE

Inklusive batteri 
och laddare!

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat KAMPANJ 
FRÅN 

9.900:-

Sommar, sol och bilträffar i Sunnanå

Sören Svanberg från Sikhall äger denna engelska skönhet, en Austin 
Healey Sprite MK1 ”Frogeye” från 1960. Sören berättar att han enbart 
kör engelskt, i garaget finns även en Austin -59 samt en Austin A30 -55.

Under tisdagskvällar un-
der sommaren anordnar 
Veteran Classic Dalsland 
träffar i Sunnanå hamn. 
Massor av folk kommer 
för att ställa ut, byta erfa-
renheter och njuta av de 
vackra fordonen.
Melleruds Nyheter besöker 
träffen den 26 juni. Solen 
skiner, det är varmt och be-
sökarna strömmar till. Längst 
ut mot vägen placeras alla 
amerikanare i en lång rad på 
gräset, medan europeiska 
fordon huserar innanför dem 
på den stora gräsplanen.

Närmast restaurangen hit-
tar vi välvårdade gamla ve-
teranmopeder och ett gäng 
motorcyklar – både nya och 
av äldre modell.

Stämningen är trevlig och 
gemytlig, många är här i stort 
sett varje tisdag och känner 
varandra väl. Den sociala 
biten är en viktig del.

Big Lake Cruisers med 
ordföranden Anders ”Tuten” 
Andersson i täten erbjuder en 
gång varje sommar att skjut-
sa PRO-medlemmar ner till 
Sunnanå, så att de får känna 
vinden i håret och uppleva 
nostaliska minnen, detta är 
mycket uppskattat. I år var 
det fyra amerikanare som 
fylldes av nöjda pensionärer.

Det är underbart!
– Jag åkte med i fjol också, 
det är underbart! Jag har tre 
döttrar som alla kör amerika-
nare. Innan jag och min man 
gifte oss hade vi också en 
amerikanare, en Chevrolet 
Bel Air -58, berättar Mari-
anne Lindberg, PRO Melle-
rud.

Mellerud har bara fyra 
dagbarnvårdare idag och de 
anlände till träffen med stil. 
Anna Eriksson, Gun Jans-
son, Anita Vågberg och Eva-
Lena Johansson åkte nedcab-
bat i Eva-Lenas Pontiac GTO 
-68.

Att ta en fika i den mysiga 
miljön hör till. Gun-Britt och 
Ingemar Johansson, Melle-
rud har med sig sonen Henrik 
Land och barnbarnen Linus 
Land 8 år samt Josefine Land 
12 år, från Uddevalla.

– Jag har en veteranmotor-
cykel, en NSU -51, som blev 
bästa mc på Baldersnäs i år. 
Hemma finns också en Hus-
qvarna -53 och Golf cab -88, 
berättar Henrik.

Gun-Britt har en veteran-
moped hemma, en Apollo 
-61, som hon brukar köra till 
tisdagsträffarna på.

– Den fick jag av pappa när 
jag var 15 år. Den stod 
hemma i källaren länge, men 

Ett glatt gäng från PRO Mellerud fick skjuts av Big Lake Cruisers denna tisdag. Från vänster: Margareta Berglez, Zaida Guldbrandsen, Gunilla 
Andersson, Margitta Ekstedt, Anita Andersson och Marianne Lindberg. Till höger står klubbens ordförande och bilens (en Cadillac Eldorado -63) 
ägare Anders ”Tuten” Andersson med sonen Albin, 11 år.

Melleruds fyra sista dagbarnvårdare åkte gemensamt till träffen i denna 
Pontiac GTO -68. Från vänster: Gun Jansson, Anna Eriksson, Anita Våg-
berg och bilens ägare Eva-Lena Johansson.

Liksom många andra passar denna familjen på att fika. Från vänster: 
Gun-Britt Johansson, Mellerud med barnbarnen Linus Land 8 år, Josefine 
Land 12 år samt sonen (och barnens pappa) Henrik Land, Uddevalla.

Bilar så långt ögat kan se. Tisdagsträffarna i Sunnanå lockade denna gång cirka 160 fordon och många besökare.

Henrik har hjälpt mig att få 
den i ordning, förklarar hon.

Kör bara engelskt
En läcker engelsk grön sport-
bil drar blickarna till sig. Det 
är en Austin Healey Sprite 
MK1 ”Frogeye” från 1960. 
Ägare är Sören Svanberg 

från Sikhall, medlem i Vete-
ran Classic Dalsland.

– Jag kör bara engelskt. 
Hemma har jag en Austin -59 
och en Austin A30 -55, un-
derstryker han. 

Sonen Tobias Svanberg, 
Frändefors, har för övrigt en 
Austin A35 -58 som han kör 

historiska race med på bana.
Bröderna Anders och 

Karl-Erik Lundquist från 
Mellerud äger en röd Alfa 
Romeo 2000 Spider från 
1960.

– Vi köpte den 1974 och 
turas om att använda den, det 
är bara nyttigt för bilen om 

den används. Idag körde 
Karl-Erik och jag tog motor-
cykeln, en Honda VF 750 cc 
från 1984, berättar Anders.
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