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Vi fyller på med nya varor

Sommar-REA

30-70%
Start torsdag 26/7

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
Ogräsättika

5 liter

125:-
Ord. pris 159:-

Mycket effektiv för bekämpning av ogräs på 
till exempel stenlagda ytor och grusplaner. 
Färdigblandad, åtgång ca 2 dl per m2.

Emil Sundström satsar stort på sin hästverksamhet. Här syns hans sto Djörfung från Kolungens gård 2 som födde detta vackra stoföl den 19 juni. Fölungens far är Toppur fra Audsholtshjáleigu. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 6 –

Emil storsatsar på islandshästar

Kontoret är stängt fr.o.m. 11 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 9 augusti
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VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

25 juli- 1 augusti 2018
9:e söndagen efter Trefaldighet
”Goda förvaltare”

Fredagen den 27/7 är Expeditionen stängd 
hela dagen.
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst vid ”Föttestöva”, 
  Eva Marklund. Tag med kaffekorg och 
  något att sitta på. Vid regn i Bolstads kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Eva Marklund.
Sön 18.00  Musik i sommarkväll i Kyrkans Hus. Anna-Lena 
  Hedlund, Lars Wallin, Ingemar Stjerndahl. 
  Andakt: Mia Palm.
Tis 31/7 11.30  Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 31/7 14.30  Andakt på Berg, Eva Marklund.
Ons 1/8 19.00  Musikafton i Kyrkans Hus. Per Ivar Hildrum 
  Östman gitarr och sång. Erik Stenberg-Roos 
  berättar om sina erfarenheter av 4-års arbete 
  För SKUT i Thailand. Servering.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16.00 Andakt på Skållerudshemmet, Eva Marklund.
Sön  Sammanlyst till Holms församling och Bolstads 
  församling.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Eva Marklund. 
Lör 16.00 Musikgudstjänst på Dalskogsdagen i Dalskogs 
  kyrka ”Allsångstema” Peter Söderlund med 
  vänner. Andakt: Eva Marklund.

27/7  JENNY EKELUND & TORBJÖRN   
CARLSSON  i landet mellan jazz o bossa 
3/8   MYRANS ORKESTER  swingband

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

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

Furusand 
Lördag 28 juli 

18.00 Furusandskväll
tipspromenad

19.00 Musikquiz
med Louise, Agneta & 
Sophia från Karlstad

Kvällsfika & korvservering
Avresa från kyrkan 18.00

Dals Långed   www.kulturauktion.se   Lördag 28 juli 2018
Kändisauktion, kultur, auktion & 400 besökare

DALSLANDS  KULTURAUKTION
H

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:-

För ytterligare information se vårt  
annons- och programblad

www.dalskog.nu

SCENVAGNEN
10.00 Invigningstal av Per-Olof Eliasson.
10.30 Allsång och uppvärmning för barn under ledning av 
 Camilla Berglöv
11.00 Startskottet Dalskogslunken för barn
11:05  Camilla Berglöv och Jan Berglöv
11:30 Startskottet för Dalskogslunken 5 km
11:45 Lilla Bandet
12:30 Prisutdelning i Dalskogslunken
12:45 We on the line – linedanceuppvisning och prova på
13:30 Skattjakt för alla barn
14:00 Dalskogsbuggen
14.30 Beatstones
15.15 Dragning på Programbladstävlingen och bokstavsjakten 
 Utdelning av Dalskogsutmärkelsen
15.30 Musik av Peter Söderlund
GRILLAT OCH KAFFE MM      
I Bystugan serveras grilltallrik, korv med bröd, hamburgare, kaffe och 
hembakat. Kaffe, saft och bulle till försäljning i Röda Busskuren.
HANTVERK, DALSLANDSMAT, UTSTÄLLNINGAR MM
Lokala hantverkare och producenter säljer sina varor. 
BYVANDRING
”Dalskog under 1000 år” Per-Olof Eliasson leder en historisk 
vandring i samhället Samling vid kyrkan 10:30 och 14:00.

SKATTJAKT
Samling vid scenen kl 13:30. Barn 0-12 år. Följ med oss på ett 
eget rövartåg för att leta efter rövarbandets kvarglömda skatter.

DJUR
Hästuppvisning • Hälsa på åsnan • Gosa med lamm• Hästskjuts 
med Roland Skarin
DALSKOGS KYRKA
11:00-15:30 Torsten Lindblom visar bilder och berättar om 
 Dalskog från sent 1800-tal och fram till nutid. 
 Jazzpianisten Peter Lundberg spelar.
16.00 Musikgudtjänst med Allsångstema.
PONNYRIDNING
11:00-13:00 Hästar och ledare från MRK, pris 20:-
MOTIONSLOPPET DALSKOGSLUNKEN
Start vid Röda busskuren och mål vid kyrkan, anmälan i röda 
”busskuren” ½-timma före start. 
MOTOR
Medlemmar i Traktorklubben Dotorp, moped- och veteranbils-
klubbar är inbjudna att visa och berätta om sina rariteter

Dalskogsdagen 28 juli

Filmen om gården Bodane med

”Åkessons loge”
Fredag 3 augusti kl. 19.00

Foto och regi Jan G Andersson
Förbeställning hos Kerstin och Stig Åkesson 0521-370 75, 073-035 64 43

Entré: 80 kr. Under 15 år gratis. Kaffekorg medtages som vid danskvällarna

MELLERUD
Lördag 4 augusti  kl. 9.00-16.00

En marknad i gammaldagsstil med anor från 1800-talet

FRÅN SCENEN
10.00 INVIGNING av Gerhard Jansson DFH och Evert Magnusson
10.30 TROLLPACKET  
11.20 SPELMÄN OCH DANSARE PÅ DAL
12.00 ALLSÅNG med svenska kyrkan
13.00  TROLLPACKET
14.15  WE ONLINE - linedansare från Mellerud uppträder

Demonstration av gammalt hantverk i hantverkstältet.  
Fotoutställning

Välkomna till en ”nygammal” marknad på trivsamma Sunnamon
(på väg mot SUNNANÅ BÅTHAMN och VITA SANNAR)

STOR PARKERING 
Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Torget, Mellerud • Tisdag 3 juli 

Butterkaka
20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 augusti

Pistagebullar
6-pack 20:- Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 31 juli

Säterbullar
5-pack 20:-

Jordgubbslängd20:-
Torget, Mellerud • Tisdag 17 juli

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Kanelbullar
7-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 28 augusti

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Wästgötakrans
20:- Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 25 september

Säterbullar
5-pack 20:- Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 11 september

Underhållning
2018

25 juli Karaoke 
26 juli Sommarquiz
28 juli Pubkväll med Toffe
  1 aug. Karaoke

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.sewww.mellerudsnyheter.se

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
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Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

För vårdpolitiken framåt!

Närhet till vård
i hela landet

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Musik på Dalsland Center

Geir-Arne Westby är en välkänd 
musikprofil i Dalsland och spelar 
söndag 29 juli. 

Skånskt, For Evert, blues, jazz

For Evert som spelar 28 juli är en hyllning till trumpetaren Evert Pettersson som var från Bolstad.

Jonny de Capretz och Lars Nilsson fokuserar på Mikael Wiehe och Björn 
Afzelius den 26 juli.

Skånskt tema
Jonny de Capretz och Lars 
Nilsson må ha träffats för 
bara ett drygt år sedan, men 
de har mycket gemensamt. 
De är båda födda i Skåne, 
utbildade mellanstadielärare 
och så har de spelat i olika 
grupper i flera decennier. 
Numera är de en duo med en 
mycket bred repertoar. 

I Håverud torsdag 26 juli 
har de dock bestämt sig för 
att fokusera på Mikael Wiehe 
och Björn Afzelius, gemen-
samma favoriter för Lars och 
Jonny. Det bjuds på låtar från 
Hoola Bandoola Band fram 
till sena alster av Wiehe. Det 
blir givetvis några av de mest 
välbekanta sångerna, men 
också en hel del relativt 
okända alster. Målet har varit 
att få till en bra blandning. 
Givetvis kommer några av de 
politiska sångerna med, men 
här finns också mjuka per-

sonliga betraktelser och 
kärlekssånger.

Duon har en bred instru-
mentuppsättning. Förutom 
de allestädes närvarande gi-
tarrerna kommer det att bju-
das på mandolin, irländsk 
bouzouki och tin whistle. 
Och räkna med en och annan 
anekdot, som att Jonny träf-
fade Björn Afzelius innan 
Hoola bildades, och att Lars 
en gång lånade ut sin mando-
lin till gruppen.
 
Jazz på gång
For Evert är en hyllning till 

Filmvisning 
på logen

Fredag 3 augusti visas fil-
men om gården Bodane, 
Brålanda där Åkessons 
loge finns. Visningen äger 
rum på nämnda loge och 
filmen är gjord av Jan G 
Andersson, Troneberg.
Filmen är inspelad mellan 
2011 och 2018 och ger en 
inblick i gårdens historia från 
1960- talet och framåt. 

Gården Bodane köptes av 
hemvändnade svenskameri-
kanen Anders Olsson 1904. 
En systerson flyttade dit 
1926 och gifte sig efter några 
år med Märta Svensson.

De uppförde nya ekonomi-
byggnader under 1930-talet- 
där finns idag gårdsmuséet. 

Åke och Märta fick fem 
barn. Två av dem är tvilling-
bröderna Stig och Hugo som 
köpte föräldrahemmet 1965.

Muséet och logdanserna 
tog form under 70-talet och 
gjorde ”Åkessons loge” till 
ett begrepp.

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

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! Fikasugen?

070-322 59 62

Öppet 
Alla dagar 

11-17

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

trumpetaren Evert Petters-
son som var ifrån Bolstad.

I gruppen spelar Erik Lind-
berg piano, Lars Wallin 
trumpet, Ivan Eliasson saxo-
fon, Bertil Sandberg bas, 
Anders Ljungqvist trummor

I över ett kvarts sekel har 
Erik Lindberg spelat med 
bland annat Evert Pettersson 
i B C Stompers på Dalsland 
Center en gång varje som-
mar. Efter ett antal års up-
pehåll är nu Erik tillbaka i 
denna nya konstellation. 
Med sin gemytliga värm-
ländska leder han oss igenom 

det jazzinspirerande pro-
grammet.

2018 spelar de i Håverud 
lördag 28 juli.
 
Bluesman från Dals-Ed
Geir-Arne Westby är en väl-
känd musikprofil i Dalsland. 
Han har bland annat gett ut 
skivan ”Last Blues Man in 
Town” där han spelar alla 
instrument själv. En av hans 
låtar figurerar också i säsong 
tre  av den norsk-amerikan-
ska TV-serien Lillyhammer.

Geir-Arne spelar i Håve-
rud söndag 29 juli. Han tän-
ker framföra visor, blues och 
jazz blandat med eget mate-
rial, där gitarren är i centrum. 

Mer jazz
BC Stompers har funnits i 
många år och förgyllt som-
rarna i mellerudstrakten med 
sin musik. När de kommer 
till Kalandersalen tisdag 31 
juli är det blott andra gången 
i detta sammanhang. Grup-
pen består av: Bertil Carlsson 

klarinett, Jörgen Andreasson 
trombon trumpet, Peter 
Lundberg piano, Bertil Sand-
berg bas, Anders Ljungqvist 
trummor

Vänta er en timme med-
ryckande, glad jazz.
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Veckans 
lunch
Måndag 30/7: Grillkorv med potatis-
mos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 31/7: Köttbullar, stuvade ärtor 
och morötter, kokt potatis, lingonsylt.  
Dessert: Björnbärskräm.  
Onsdag 1/8: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert:  Konserverade persikor.

Torsdag 2/8: Redd grönsakssopp. 
Dessert: Kesokaka med sylt.
Fredag 3/8: Kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 4/8: Fina festgrytan med kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 5/8: Ugnsbakad lax, citronsås, 
kokt potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Drottningmousse med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 31
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

Ekelund och 
Carlsson på 9:9

Jenny Ekelund och Torbjörn 
Carlsson har spelat tillsam-
mans i flera år som duo och 
har bland annat släppt den 
gemensamma skivan Why 
Not. Musiken rör sig i landet 
mellan jazz och bossa. 27 juli 
på Upperud 9:9 står de på 
scen.

Jenny har gått på musik-
högskolan i Göteborg och det 
är också där hon verkat och 
arbetat i flera år innan hon 

och familjen flyttade till 
Fengersfors för sex år sedan 
för att bland annat ansluta sig 
till kulturkooperativet Not 
Quite.

Torbjörn Carlsson är en 
gitarrist, kompositör och 
musikproducent från Åmål 
som haft hela Sverige som 
arbetsplats som frilansande 
musiker! Han har samarbetat 
mycket med Björn J.son 
Lindh.

Duon Jenny Ekelund...

...och Torbjörn Carlsson kommer till Upperud den 27 juli.

Nyheter på Dalskogdagen

Du kan åka hästskjuts med Roland Skarin och hans ardenner. Arkivbild.

Lördag 28 juli händer det 
mängder av saker under 
Dalskogdagen. Bland an-
nat barnaktiviteter,  mu-
sikunderhållning, häst-
uppvisningar, lantdjur, 
skattjakt för barnen, by-
vandring och försäljning 
av hantverk samt mat.
Det blir invigningstal av Per-
Olof Eliasson som även hål-
ler två byvandringar under 
dagen med temat ”Dalskog 
genom 1000 år”. Lokala 
hantverkare och producenter 
av alla slag kommer att sälja 
sina varor.

För barnen anordnas en 
skattjakt  – häng med och leta 
efter rövarbandets kvar-
glömda skatter. Melleruds 
ridklubbs ungdomssektion 
ordnar ponnyridning och 
Maja Melert har med sina 
Värmlandsfår. Det finns 
även höns att titta på.

Bortanför bystugan blir det 
hästuppvisningar. Sanna To-

Dalskog sjuder av liv när Dalskogdagen arrangeras. Arkivbild.

Oton ställer ut på Dalskogdagen

Ett axplock av Otons realistiska oljemålningar som besökarna på Dal-
skogdagen har möjlighet att se den 28 juli.

bruket i Åsensbruk och blev 
sedan kvar fram till pensio-
neringen. Margareta fick 
också jobb där, fast på labo-
ratoriet.

– Jag lärde mig svenska 
språket vid maskinen, minns 
Oton.

2004 började han avbilda 
samhällen, bland annat har 

Oton målat 120 verk från 
Skålelruds socken. Fler ska 
det bli, när han hittar mate-
rial som kan färgsättas.

– Jag har målat sedan 
1970-talet, men producerat 
ganska mycket nu efter pen-
sioneringen, förklarar Oton.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Alltid lätt till ett leende har han, 74-årige Oton Berglez, Mellerud.

Barnens Bokdagar så in i Norden
Årets Barnens Bokdagar, 
27-28 juli i Åmål, bjuder 
på ett maffigare – och 
mer nordiskt – program 
än någonsin.
Medverkar gör efterfrågade 

författaresom Pia Hagmar, 
norska populära författaren 
Linde Hagerup och nordiska 
trion Kalle Güettler, Rakel 
Helmsdal och Áslaug Jóns-
dóttir, som skapat de popu-

lära Monsterböckerna. Det 
blir två föreställningar med 
Arabiska teatern, som för 
första gången, på vår förfrå-
gan, gestaltar nordiska sagor 
på arabiska. Sist, men inte 

minst: Teater Twiga som 
gästar Åmål med föreställ-
ningen ”Mamma Mu & Krå-
kan – Är du min vän?” Och 
som vanligt är hela program-
met kostnadsfritt.

Oton Berglez, Mellerud 
ställer ut 32 oljemålningar 
under Dalskogdagen den 
28 juli i bystugan intill 
kyrkan. 
Oton har sällskap av fler ut-
ställare; Bengt Karlsson från 
Vänersborg och Trådräknar-
na Nordals Härad, som visar 
sina vackra vävnader.

Oton, som är känd för sina 
detaljrika målningar från 
närområdet, berättar att be-

sökarna får se motiv från 
Sunnanå, Holmsgatan ut mot 
kyrkan, området kring 
Bloms, Dalskog, Råvarpen 
Tisselskog, Låtsbyn med 
mera. Dock blir det inga tav-
lor med motiv från trakten 
runt Skållerud denna gången.

74-årige Oton kom till 
Sverige 1968 från Slovenien, 
hustrun Margareta kom till 
Sverige året efter. Oton bör-
jade arbeta i produktionen på 

ningen. Sexårige Lukas rider 
på en åsnehingst och skjuter 
med pilbåge. Ellinor Jegebris 
visar upp bågskytte från ryg-
gen på sin ardenner.

Roland Skarin och Lisa 
Johansson erbjuder häst-
skjuts med sina ardennerhäs-
tar.

Underhållning
På scenen hittar vi Lilla Ban-
det, Camilla och Jan Berglöv, 
Beatstones och Peter Söder-
lund. We on Line ger en li-
nedanceuppvisning och även 
Dalskogsbuggen visar upp 
sina färdigheter.

Dalskogslunken, ett lopp 
för vuxna (fem kilometer) 
och barn (cirka 800 meter), 
arrangeras.

Traktorklubben Dotorp, 
moped- och veteranbilsklub-
bar visar sina gamla rariteter. 
På plats finns även Dalslands 
Ballongklubb, Melleruds 
Biodlarförening och Kroppe-
fjälls Judosektion. Ingmar 
Andersson visar hur man förr 
i tiden slår gräs med lie och 
hässjar hö på traditionellt vis.

I Dalskogs kyrka visar 
Torsten Lindblom bilder och 
berättar om Dalskog från 
sent 1800-tal och fram till 
nutid. Ragtimepianisten Pe-
ter Lundberg bjuder på jazz-
musik, sedan blir det musik-
gudstjänst med allsångstema.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

rup bjuder på uppvisningar 
med sin islandshäst, det kan 
även blir fler islandshästupp-
visningar. Josefine Svensson 
bjuder på Barrel Race, en 
fartgren inom westernrid-
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Johan Holmgren
- Vi har även plintar till bra pris.

Sapphultsgatan 12, Mellerud · 0530 33 000
www.xlbygg.se · info@mellerud.xlbygg.se

”Viktigast för oss är du 
som kund, ingen fråga är 
för liten eller stor!”

Se mail för
mer info om
bild och text.

Allt under samma tak!

EN RIKTIG
BYGGHANDEL

5 %
RABATT

Alla registrerade kunder får minst 5 % 
rabatt på alla varor*. Ju mer du handlar 
desto högre rabatt.

Vardagar    7-18 
Lördag    9-14

VI HAR ÖPPET

VÄLKOMMEN!

5 000 m2 butik och nyrenoverad 
utställningshall på 400 m2 som ger dig 
inspiration, tankar och idéer för dina 
byggprojekt.

Välkommen till vår butik och berätta 
om just ditt projekt!

· Virke · byggskivor · isolering · panel ·
· dörrar · fönster · tak · färg · tapeter · golv ·
·  kakel/ klinker · verktyg · infästning, mm. ·

*Gäller ej nettoprissatta- eller kampanjvaror

Sandra fyller 10 år den 29 
juli.

Grattiskramar från  
farmor och farfar

Hipp Hipp 
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Melodikrysset v. 30 – 28 juli

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11

12 13 14

15

Melodikrysset v.30 - 28 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:...............................................................................................................................................

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. m 
Bengt Andersson.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lörd 18 
Furusandskväll, tipsprome-
nad. 19 Musikquiz m. Lou-
ise, Sophia & Agneta från 
Karlstad. Kvällsfika och 
korvservering. Bilar från 
Missionskyrkan 18. 

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

Smyrna: Sönd 18 Sommar-
kväll i Smyrna, Maria K. 
JanOlof G. David. Tillgång 
till grill.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Frändefors 
gudstj. Lars Larsson, kyrk-
kaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 

10 Gudstj. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
gamla kyrkan. ”Mitt målar-
skrin” Erica Larsson, sång 
och Ulf Esborn, piano. An-
dakt: Thomas Holmström.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll” ”Från 
Bach till Beatles” med Duo 
Tolv Strängar, Dan Henriks-
son och Magnus Jonsson. 
Andakt: Thomas Holm-
ström. Servering. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Ralph Lil-
jegren. Kyrktaxi.

Musikafton med  Per Ivar

Per Ivar Hildrum Östmann gästar Kyrkans Hus den 1 augusti.

kvällar. Nu skriver och 
sjunger han eget material till 
akustisk gitarr. Det är naket, 
ärligt och funderande.

1 augusti kommer Per-Ivar 
tillsammans med sin vän och 
vapendragare Erik Stenberg-
Roos till Kyrkans Hus i Mel-
lerud för att hålla i en musi-
kafton. Kvällen går ut på att 
Erik intervjuar och Per-Ivar 
svarar. Per-Ivars svar har mer 
karaktären av funderingar, 
svaren framförs i form av 
Per-Ivars egna låtar.

Efter gudstjänsten blir det 
möjligt att träffa Erik och 
Per-Ivar. Erik kommer också 
att berätta något om sina er-
farenheter av fyra års arbete 
för SKUT i södra Thailand.

Det utlovas en kväll med 
mycket musik och en inter-
nationell utblick.

Skivaktuelle Per Ivar Hild-
rum Östmann har hållit på 
med musik i olika former 

under hela sitt liv. Han har 
spelat trummor i allt mellan 
hårdrockband och tribute-

Mp:s budgetförslag för Mellerud
Tony Johansson, grupp-
ledare, sände för en tid 
sedan in Miljöpartiets 
förslag för Melleruds 
kommuns budget 2019. 
Bland förslagen märks mål 
om att göra Mellerud till 
bästa miljökommun i Västra 
Götaland, att genomföra en 
risk- och konsekvensanalys 
innan eventuella beslut om 
att minska antalet korttids-
platser och att arbeta med 
olika arbetstidsmodeller för 
kommuens medarbetare.

Ni föreslår att Mellerud 
ska bli bästa miljökommun 
i Västra Götaland. Varför? 

–  Att vara en ledande mil-
jökommun skulle kunna bi-
dra till att stärka Mellerud 
som varumärke, både för 
näringslivet i form av indu-
stri, jordbruk, handel och 
turism, men också för fram-
tida invånare. Människor 
som väljer att flytta till Mel-
lerud på grund av våra goda 
miljöförutsättningar ställer 
också krav på att kommunen 
blir ledande i omställnings-
arbetet för en långsiktigt 
hållbar utveckling. I grunden 
har vår kommun fantastiska 
förutsättningar för att ta över 
rodret och bli bäst i väst i 
dessa frågor. Att Melleruds 
kommun placerades  som 
260:e bästa miljökommun 
(av 290) i landet och 43:a 
bästa miljökommun (av 49) 
i Västra Götalands län i mil-

jöbarometern för år 2017, 
visar på att vi behöver ett 
genomsyrande budgetmål 
om saken.

I tjänstepersonernas för-
slag till budget föreslås det 
att antalet platser till sär-
skilda boenden och kort-
tidsplatser ska minska. Vad 
tycker ni om det? 

– I takt med att vården blir 
mer och mer mobil, så får den 
också lättare att komma in i 
hemmet till den som är sjuk. 
Och det gör att vi är villiga 
att pröva idén om att minska 
antalet korttidsplatser. Sam-
tidigt saknar vi en genomgri-
pande risk- och konsekvens-
analys i budgetunderlaget. 
Och det behövs innan man 
går till skarpa beslut, annars 
är det oansvarigt. 

 Ni vill pröva olika ar-
betstidsmodeller för kom-
munens personal. Vad 
innebär det?

– Att vara en attraktiv ar-
betsgivare består både i att 
attrahera nya medarbetare 
och i att kunna berika och 
stimulera befintliga medar-
betare så de önskar stanna 
kvar och vidareutvecklas 
inom kommunen. Vi ser att 
de organisationer och myn-
digheter som jobbar med 
olika arbetstidsmodeller har 
lyckats minska sjukskriv-
ningstal och få fler att bli 
nöjda med sina arbetsgivare. 
Exempelvis jobbar man på 

Tony Johansson, gruppledare och 
kommunfullmäktigeledamot för 
Miljöpartiet de gröna i Mellerud.

flera håll inom vården med 
något som kallas för 80-10-
10, det vill säga att man är 80 
procent av arbetstiden på sin 
arbetsplats, tio procent ägnas 
åt vidareutbildning och tio 
procent åt personlig utveck-
ling. Från MP:s sida tror vi 
inte heller blint på att alla 
måste jobba heltid, det ska 
vara en rättighet för medar-
betaren, inte ett tvång från 
arbetsgivaren.

 Kommer ni att höja skat-
ten?

– Nej, om vi som kommun 
lyckas med integrationen av 
de utrikesfödda invånarna, 
så kommer vi inte att behöva 
höja skatten i Mellerud. På så 
vis kan vi visa att mångfald 
berikar, att mångfald är lön-
samt för en kommun som 
Mellerud. 

MP Mellerud

www.mellerudsnyheter.se
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Emil Sundström i det nybyggda stallet. Han har även tillverkat den rullande sadelkammaren som är mycket 
praktisk att ha i verksamheten.

Veterinär Thorleifur Sigfusson gör en dräktighetskontroll på ett av de 
ston som går med hingsten i hagen för betäckning. 

26-årige Emil Sundström med avelshingsten Visir från Tavelsjö, som han 
är delägare i. 

Emil satsar på hästverksamheten

Emil rider sin fina avelshingst Visir i stoflocken i hagen.

Islandshästarna kom in i hans 
liv i 18-årsåldern och på den 
vägen är det. Då prövade han 
på att rida islandshäst hos 
Thorleifur Sigfusson, idag är 
de båda goda representanter 
för fin avels- och islandshäst-
verksamhet i Dalsland. 

I Emils nybyggda stall står 
bland de andra islandshäs-
tarna, hingsten Visir från 
Tavelsjö, som han är delä-
gare i. Nyligen visades Visir 
upp på en avelsbedömning i 
Backome med ett mycket bra 
resultat för en femårig hingst; 
8,36 poäng totalt. 

Hingsten är viktig
Visir från Tavelsjö är efter 
Spuni fra Vesturkoti och un-
dan Passia fra Hofi. Även om 
ett bra sto är viktigast av allt 
när det gäller avel, så är inte 
heller hingsten helt oviktig. I 
det här sammanhanget kan 
nämnas att Spuni är den an-
dra högst bedömda islands-
hästhingsten i världen. 
Hemma på Korsgården tas 
numera således emot ston för 
betäckning och för de veteri-
nära kontrollerna ansvarar 
Thorleifur. 

Återigen till det nybyggda 
stallet; utöver 15 boxar, finns 
här semin, spol- och hovsla-
garspiltor. Stallet är byggt 
med tanke på Emils verk-
samhet och hur det hela kan 
tänkas att utvecklas. Emil är 
även utbildad hovslagare och 
kan numera ta emot för 
akuta skoningar hemma i sin 
egen hovslagarspilta. För 
övrigt är skoningen mycket 
viktig inom islandhästshåll-
ningen. På utställningarna 
bedöms även hovarna, det är 
noga med rätt balans.

Sin egen snickare
Stallet har han byggt själv 
tillsammans med familjen. 
Här kom hans kunskaper från 
gymnasietiden väl till pass, 
då han gick byggnadslinjen. 
Utöver boxarna och ovan-
nämnda spiltor finns givetvis 

foderkammare och sadel-
kammare/omklädningsrum. 
En trappa upp finns  ett min-
dre konferensrum samt rum 
för övernattning. 

I och med att Emil har både 
hästskötar- och C-tränarut-
bildning är tanken att ta emot 
för kurser och utbildningar 
hemma på gården. Han har 
också en unghästutbildning i 
sitt CV och i stallet finns 
tillräckligt med boxplatser 
för att ta emot islandshästar 
för unghästtämjning, avels-
visning, träning och vidare-
utbildning. Här finns även 
plats för den som eventuellt 
skulle behöva en praktikplats 
på en hästgård.

Ridit SM
För något år sedan red han 
SM, i år har det egna tävlan-
det fått stå tillbaka lite för att 
träna dels hingsten och öv-
riga unghästar till de olika 
utställningarna. 2016 vann 
han själv Unga avelsvisarpri-
set, han har ett sto som fått 
pris som bästa 4-åriga sto och 
flertalet föl har gått mycket 
bra på fölmönstringarna. 

– Det är bra att kunna visa 
upp ett gott avelsmaterial och 
att vara med och visa sig, 
säger Emil. Det är också bra 
att få en bedömning av andra, 
det är lätt att bli hemmablind. 
Ju tidigare man får höga po-
äng på sina hästar, desto 
bättre är det, det är här ta-
langen visar sig.  

Emil slår också ett slag för 
unghästutbildningen; 

– Hästen ska samarbeta, 
man får hitta olika lösningar, 
en dålig start får man tillbaka 
senare i hästlivet om hästen 
inte förstått. Man ska inte 
dalta, inte vara för snäll, vara 
bestämd men inte brysk. 

Ser framtiden an  
med rimliga mål
Emil önskar sig i framtiden 
att ha ett framgångsrikt trä-
ningsstall, kunna visa hästar 
åt andra runt om i Sverige 

samt att tävla. Det närmaste 
målet är att lyckas så bra som 
möjligt på avelsvisningarna 
med Visir från Tavelsjö. VM 
för sexåriga hingstar hägrar.

– Jag måste delta i en 
svensk avelsvisning till och 
förhoppningsvis kunna få en 
VM-biljett. Det är en konst 
att visa häst. Det gäller också 
att inte sätta för höga mål, 
utan rimliga och inte glömma 
att ha roligt på vägen, säger 
Emil. 

Är ödmjuk
Även om Emil har gott själv-
förtroende så är han ödmjuk 
inför sin uppgift. 

Det ljusa fräscha stallet med 15 boxar som Emil byggt tillsammans med familjen.

– Man måste lära sig av 
felen, säger han. Har man 
inte varit med om att göra 
misstag så kan man heller 
inte förmedla och förstå an-
dra. Det är djur vi har att göra 
med, man måste se till vad 
hästen behöver och dess väl-
mående.  

Att vara öppen för att lära, 
se hur det funkar och lyssna 
och läsa in verkar vara något 
av Emils motto. 

Text: Ing-Marie Norrman 

Foto: Susanne Emanuelsson

Han är en riktig hästkille Emil Sundström och en lycko-
sam sådan. Han har också många ben att stå på, varav 
hingsthållningen har börjat mycket bra.  
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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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Sommarlov för länge sedan
Tiden och utvecklingen 
går fort. På TV visar de 
reklam, där en videofilm 
och bandspelare visas. 
Ungdomarna i filmsnutten 
förstår inte  vad detta är 
och hur det skall använ-
das. Trots detta exempel 
på hur fort förhållandena 
ändras, skall jag här för-
söka återge, hur jag upp-
levde sommarloven i min 
barndom och tidiga ung-
dom, i slutet på fyrtiotalet 
och på femtiotalet.
Mellan åren 1946  och 1951 
bodde vi i Bengtsfors. Vår 
familj bestod av mamma och 
pappa och fyra barn. Min 
storasyster var fyra år äldre 
än jag. Jag, min lillasyster 
och min bror var födda med 

”Nya stugan” på Lerberget i Värnebo, byggd i 
början på 1920-talet.

Moster Hillevi, stående i mitten, fyller 50 år 1959. Författaren stående 
längst t.h.

Syskon och kusiner i ett litet hölass draget av grannens hingst Ture.

Författaren, tvåa från höger, tillsammans med sina syskon vid bad i Tansjön.

Författaren med syskon och kusiner på trappan till ”Nya stugan” på Lerberget i Värnebo.

”Gammelstugan” på Lerberget i Värnebo, 
byggd 1831.

bodde på Enets gård i Dals 
Långed, egentligen Mustad-
fors. Han ägde flera gårdar i 
Tisselskog. I Värnebo låg en 
gård, som han köpt omkring 
1940 av två ogifta syskon, 
som dog strax därefter. Går-
den låg sedan öde en tid, tills 
mormor och morfar och min 
mamma och hennes syskon 
började vara där på somrarna 
med sina familjer. Min 
mamma hade tre systrar och 
tillsammans hade de fyra 
systrarna tio barn födda mel-
lan år 1941 och 1949. 

Från år 1947 blev det så, 
att min mamma, som var 
hemmafru, och vi fyra sys-
kon och mammas systrar 
med sina barn tillbringade 
hela sommaren på gården. 
Papporna var bara närva-
rande två till tre veckor, när 
de hade semester.

Lerberget
Gården kallas för Lerberget, 
för trots att det ligger högt, 
skall det i närheten funnits en 
plats där man kunde hämta 
kalkhaltig lera för att mura 
med. Där fanns en så kallad 
Dalslandsstuga byggd år 
1831, med ett stort och ett 

litet rum på varje våning.
Mina syskon och jag sov i 

det stora rummet på andra 
våningen, Det fanns ingen 
elektricitet. Ljus fick man 
med stearinljus och fotogen-
lampor. Enda uppvärmning-
en, som fungerade, var den 
stora öppna spisen i stora 
rummet på första våningen. 
Detta kallades storstugan, 
och var egentligen det ur-
sprungliga köket i huset.

Det fanns ett hus till, som 
byggts i början på 20-talet av 
en hemvändande svenska-
merikan. Han hade varit i 
Amerika och arbetat i 30 år. 
I detta hus fanns det funge-
rande köket, ett vardagsrum 
på första våningen och två 
sovrum på den andra. I köket 
fanns bara vedspis och 
diskavlopp som leddes ut på 
marken bakom huset. Vatten 
fick vi hämta i en brunn cirka 
75 meter från huset. 

Vattnet togs upp med en så 
kallad kolla, som var en cy-
lindrisk hink fastsatt på en 
lång stake. Man fick i regel 
göra två till tre tag med 
denna innan en stor hink var 
fylld. Där genomgick jag alla 
stadierna, från att bara orka 
en halv hink med vatten till 
att bära två fulla hinkar utan 
att vila på vägen. Järnspisen 
i köket slukade en massa ved. 
Vi, de äldsta pojkarna, hade 
uppdraget att se till att ved-
låren i köket aldrig saknade 
innehåll. I detta hus fanns det 
elektrisk ström, åtminstone 
när det blåste. Den kom från 
en liten vindmotor på grann-
gården och via en generator 
laddades vanliga bilbatterier 
på sex volt. 

Detta gav svagare ljus än 
en fotogenlampa. Jag vill 
minnas att lysfotogen då 
kostade tio till tjugo öre li-
tern. Påpekas bör här, att vi 
inte heller hade någon tele-
fon. Det kunde vi i nödfall 
låna i granngården. Våra 

mammor hade 
vanligtvis inte 
heller tillgång till 
bil.

Mjölk i grann-
gården
I Värnebo fanns 
det då tre aktiva 
lantbruk, alla med 
fyra fem kor och 
alla körslor sked-
de med häst. På 
ingen av gårdarna 
fanns några gifta par och inga 
barn. På det ena stället som 
vi passerade när vi gick till 
sjön för att bada, bodde två 
systrar och en bror. På en an-
nan gård bodde en syster och 
en bror. 

På närmaste granngården 
bodde två bröder och den 
enes vuxna söner. Där fanns 
ett som vi numera säger ”le-
vande lantbruk”. Mjölkkor, 
häst, höns och hushållsgris. 
Varje kväll  fick vi hämta 
mjölk där, i regel tre liter. 

Vi var inte nödbedda, för 
då kunde vi vara med och se 
på mjölkningen, som skedde 
för hand och klappa kalvarna 
med mera. Korna gick på 
bete på skogen. En ko hade 
en stor bjällra om halsen. 
Hon var ”skällkon” och var 
ledare för den lilla flocken på 
fem till sex djur. 

Hästen hette Ture och var 
en hingst. Vi var tillsagda att 
vara försiktiga och inte gå för 
nära bakom honom. Han var 
mycket snäll och jag tror inte 
det hände några tillbud med 
honom. När jag var omkring 
14 år fick jag köra Ture fram-
för höräfsan och en gång 
körde vi själva hö från vår 
tomt till ladugården. Mjöl-
ken bars hem och hälldes upp 
i stora fat och ställdes i mat-
källaren. Dagen efter kunde 
man med en stor matsked 
skumma av grädden, som 
flutit upp under natten. 

Vid några tillfällen skicka-
des vi till gården på vägen till 
sjön för att köpa hemkärnat 
smör. Det smakade inte rik-

två års mellanrum. I Bengts-
fors fanns det mycket att göra 
på somrarna. Mina jämnåriga 
kamrater och jag cyklade 
själva till badplatsen i Grean. 
Vi var givetvis simkunniga 
innan vi släpptes iväg. 

Längs vägen var det trafik 
av grusbilar, då det låg  flera 
grustag där. Annars var ju 
inte trafiken så livlig i slutet 
av 40-talet. Dalslands kanal 
lockade också till besök. När 
vi var ute och lekte kunde vi 
höra när båtarna tutade och 
kastade oss på cyklarna för 
att se på när de slussade. Det 
var passagerarbåtarna Tär-
nan och Storholmen och en 
del lastbåtar. Dessutom 
drogs det en hel del mosor 
genom slussarna. Mosor var 
stora buntar med virke för 

pappersframställ-
ning. De drogs 
med bogserbåtar 
på sjöarna och för 
hand genom slus-
sarna.

Sommarlov på 
landet
Min morfar hette 
Johan Karlsson. 

Han och mormor 

tigt samma som det man 
köpte i affären.

Bad nästan varje dag
Vi hade cirka en och en halv 
kilometer ner till sjön, som 
heter Tansjön. Den ligger på 
gränsen mellan Tisselskog 
och Fröskog. Den är 45 meter 
djup på det djupaste stället 
och har så rent vatten att man 
kan se botten på tio meters 
djup vid klart väder. Här hade 
vi en egen badplats på mor-
fars mark, med bilväg ända 
fram. 

Mamma och hennes syst-
rar rensade bort kvistar och 
större stenar och en bit ut i 
sjön var det sandbotten. 
Femton meter ut låg en ner-
sjunken stock i sanden. Dit 
kunde man gå, men utanför 
sjönk man ner i bottenlös dy. 
Här lärde jag mig simma 
genom att först ligga i vattnet 
och förflytta mig genom att 
gå med händerna på bottnen.

Ibland var min pappa med 
och höll i mig på djupare vat-
ten för att öva ben- och arm-
tag. Helt plötsligt satt det 
bara där och jag kunde sim-
ma.  Det blev allt längre 
simturer och i tretton – fjor-
tonårsåldern simmade jag 
och min kusin Annika tvärs 
över sjön. 

Farligt? Nä, vi kunde ju 
simma.

 Morfar hade en flatbottnad 
eka i sjön, en så kallad 
”prom”. I den tränade jag på 
att ro och när jag blev till-
räckligt stor, fick jag ro när 
pappa lade ut nät. Ofta var 
det tre till fyra nät som lades 
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på några timmar få cirka 400 
kräftor. Det räckte till ett re-
jält kalas, där alla kunde äta 
så mycket kräftor de orkade. 

Mycket att göra.
Var det fint väder gick vi 
varje morgon till sjön och 
badade. När hungern satte in, 
trots medhavda saft och bul-
lar, gick vi hem. Detta gick 
inte lika lätt, då vägen då var 
ganska brant uppför. Badklä-
der och matsäck fraktades i 
en liten skrinda, som vi tura-
des om att dra. 

När vi fått mat och vilat 
lite, var det inte ovanligt att 
vi när vi blev större tog cyk-
larna till sjön för ett eftermid-
dagsdopp. Det kunde dess-
utom även bli ett kvällsdopp, 
om någon pappa var där och 
körde ner med bilen. 

Fotboll spelade vi i koha-
gen. Badminton i trädgården 
var populärt. Barkbåtar var 
roligt att tälja, men inte så 
roligt, när jag skar mig. Då 
blev det inget bad på ett tag. 
Med tiden blev jag dock gan-
ska skicklig med kniven och 
kunde undvika skärsår. När 
vinbär och krusbär mognade 
fick vi hjälpa till att plocka. 
Tio öre litern fick vi för att 
plocka röda vinbär. Det 
kunde då bli en hel krona för 
en hink med bär. 

Mammorna kokade saft, 
för på den tiden köpte man 
inte sånt. Blåbär fanns det i 
regel gott om. Alla kusiner, 
stora och små, drog ibland 
iväg till skogen för att plocka. 
På en myr i skogen gick det Författaren Håkan Hultman och hans syskon 1948.

Foto från Lerberget i Värnebo med Tansjön i bakgrunden.

Författarens föräldrar i ”storstugan” på Lerberget i Värnebo

Roddträningen började tidigt.

ut för att i första hand få ab-
borre och gädda. Skulle man 
vara med och ta upp näten 
fick man gå upp före de andra 
barnen. 

Stora abborrar
På sommaren när det var 
varmt i vattnet fick inte näten 
ligga i länge på morgonen, 
för då kunde fisken dö. Då 
försämrades kvaliteten. 
Fångsterna bestod mest av 
abborre och mört, men en 
och annan gädda blev det 
också. En gång, när näten 
legat ute under en mycket 
blåsig natt, fick vi bland an-
nat två abborrar på över två 
kilo vardera. I skogen fanns 
det ett litet tjärn, där det fanns 
småabborrar, så kallade ”tu-
senbröder”. De är så små i 
brist på näring. Där kunde 
man få tio till femton stycken 
per man. 

Stolta bar vi hem dem och 
visade upp för våra mödrar. 
Vi fick dock rensa dem själva 
och för det mesta även steka 
dem själva.

Min mamma och min mos-
ter Rut var i Värnebo hela 
somrarna. Periodvis var även 
mostrarna Amy och Hillevi 
där. Det var naturligtvis inte 
lätt att hålla tio ungar med 
mat. Det var sex kilometer 
till lanthandeln i Tisselskog 
och en mil till Mustadfors.

När vi blev tillräckligt 
stora, kunde vi, de äldsta, 
skickas iväg per cykel att 

handla. Bilar fanns bara att 
tillgå de två till tre veckorna 
då våra pappor hade semes-
ter. De första åren på Vär-
nebo kom mormor och mor-
far regelbundet på besök. 
Morfar hade en svart PV444, 
som han beställt redan innan 
tillverkningen på Volvo 
kommit igång. Den hade han  
betalat fyra tusen kronor för.

Mormor hade med sig mat-
brödskakor som smakade 
underbart. De varade dock 
inte länge när tio ungar 
skulle ha te och smörgås. Vi 
hade egen potatis, för det 
hade mormor sett till att det 
blivit satt på våren. Det 
räckte hela sommaren. 

I köket där vi åt till vardags 
fanns en kökssoffa. Där för-
varades det samlade lagret av 
serietidningar. Vi tilläts 
ibland läsa när vi fick mel-
lanmål. När då någon ville 
hämta en ny serietidning i 
soffan, kommenderades alla, 
som satt på sofflocket att resa 
sig upp.

Många kalas 
Flera gånger under somma-
ren samlades släkten. Då var 
vi ungefär 25 personer. På 
midsommar gjorde vi givet-
vis en midsommarstång. 
Oftast ägde kalaset rum  i 
storstugan på den gamla 
”Dalslandsstugan”. Det var 
kanske lite trångt ibland, 
men alla fick plats. Fram på 
kvällen kommenderades vi i 

säng på andra våningen, 
medan de vuxna fortsatte 
kalaset. 

Vi kunde spionera på dem 
genom ett hål i golvet. Det 
sades att hålet fanns för att  
värmen skulle kunna stiga 
upp på andra våningen. Min 
moster Hillevi fyllde år i 
början på juli och min pappa 
i mitten på augusti. Då var 
det stora kalas. Några av oss 
kusiner fyllde mitt i somma-
ren och detta firades oftast 
bland annat med jordgubbs-
tårta. Det viktigaste kalaset 
var dock kräftkalaset.

Kräftfiske och kräftskiva                                                                                                               
Förr började alltid kräftfisket 
den 5 augusti. De första åren 
fiskade vi med burar och 
övergick senare till mjärdar. 
I god tid före fisket fick jag i 
uppdrag att gå igenom alla 
burar. De skulle vara knutna 
i botten, så det gick att tömma 

ut fångade kräftor. Till varje 
bur skulle det finnas ett långt 
snöre mellan buren och en 
träbit, som skulle vara fäst i 
land eller flyta på vattnet. 

De första åren fiskade vi i 
Tansjön. Burarna lades ut 
med båten efter stranden på 
morfars mark. Dessutom 
satte vi ut åtlar som bestod av 
en tredjedels mört spetsad på 
en kvist porsris. När det blivit 
mörkt gick vi i badbyxor och 
gymnastikskor i vattnet och 
lyste med ficklampa på betet. 
Då kunde vi fånga kräftor 
med håv, men även för hand. 
Detta är inte tillåtet, men 
numera preskriberat och var 
mycket spännande. Kräftfis-
ket i Tansjön försämrades 
och i stället fiskade vi i ett 
tjärn cirka en och en halv 
kilometer från gården. 

Alla burar och all utrust-
ning och mat fick bäras ge-
nom skogen. Där kunde man 

också att hitta hjortron. Så 
småningom när man byggt 
en bättre väg, kunde kon-
sumbussen komma en gång i 
veckan och vi kunde för-
vandla vår veckopeng och 
intjänade pengar till godis. 

I början på femtiotalet var 
veckopengen femtio öre vill 
jag minnas.

Allt har ett slut
Från början var livet på Vär-
nebo isolerat från omvärl-
den. Vägen dit gick knappt 
att köra med bil och det fanns 
ingen elektricitet eller tele-
fon.  Det var nästan som att 
återvända till civilisationen 
att börja skolan igen. 

Så som livet då var på 
bondgårdarna i Värnebo, 
hade det nog varit i stort sett 
oförändrat sedan minst 50, 
kanske 100 år tillbaka. Skill-
naden var att en och annan 
hade skaffat bil för att ta sig 
vidare ut på landsvägen till 
Dals Långed eller Åmål. 

Så här långt efteråt finns 
det kanske risk att man blir 
alltför nostalgisk i sin syn på, 
hur människorna levde på 
1950-talet. 

De fick säkert slita ont för 
brödfödan, medan vi kusiner 
lekte och badade och våra 
föräldrar hade semester. För 
vår del ledde det i alla fall till 
många goda minnen att se 
tillbaka på.

Håkan Hultman
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Äventyrslysten brålandakille siktar långt
Jimmy Wressel, Brålanda, 
har deltagit i bland annat 
Gladioatorerna och nu har 
han fått möjlighet att tävla i 
ett av sina andra intressen, 
skytte.

– Jag fick frågan av Bengt 
Wallin, Åmål, som varit med 
i IHRSA vid två tillfällen, 
och efter lite betänketid sva-
rade jag ja, säger Jimmy.

Jimmys sex lagkamrater, 
från olika orter, flyger via 
Frankfurt till Johannesburg 
och därifrån bilar de 40 mil 
till Bloemfontein.

Tävlingen är i två klasser, 
223 klassen och öppna klas-
sen. Det tävlas individuellt 
och i sexmannalag.

IHRSA är jaktbaserat 
skytte på lite längre håll. Upp 
till 400 meter. Man kommer 
till olika stationer där det är 
förutbestämt om man skjuter 
liggande, sittande eller tar 
stöd mot naturliga föremål, 
exempelvis en gren. Man 
skjuter på pappfigurer och 
plåtmål.

– Jag ska skjuta fem skott 
på 90 sekunder på träffområ-
den som varierar mellan fem 
och tjugo centimeter. Vi får 
inte reda på hur långt avstånd 
vi har till målen, utan den 
bedömningen och vinden 
samt att kulans bana är delar 

som spelar stor roll. Jag har 
skjutit in mitt gevär på 100 
meter, det betyder att på 400 
meter med en rak sidvind på 
en meter per sekund sjunker 
min kula cirka 1 100 milli-
meter och drar sig år sidan 
cirka 100 millimeter, berättar 
Jimmy.

Där de ska tävla är det 
vinter med frost på nätterna 
och svensk normalsommar-
värme på dagarna.

På plats träffar han täv-
lingsskyttar från Europa, 
Amerika, Australien och 
Afrika

– Jag åker absolut med 
tävlingsinstinkt och resan i 
sig blir en upplevelse, säger 
Jimmy Wressel.

De som åker är: Bengt 
Wallin, Åmålsortens Jakt-
vårdsförening, Michael 
Roos, Karlstad JSK, Carl-
Axel Johansson, Helsing-
borg, Jimmy Wressel, Team 
Vildmarkspartner, Carl Gus-
tavsson, Svante Jonsson, 
Jönköping och Conny Elias-
son, Odensjö Skytteförening

Marianne Karlsson

Jimmy Wressel, Brålanda, flyger till Sydafrika och deltar i VM i jaktskytte.

Han gillar utmaningar och snart flyger han till Sydafrika 
för att delta i VM i International Hunting Rifle Shooting 
Association (IHRSA).

FÖRENINGSREFERAT

Diplomutdelning till Harriet Jönsson som flankeras av fr. v: Ingvar Asp 
och Evert Norrman.

IOGT-NTO Mellerud Lo-
gen 948 Melleruds Hopp, 
inbjöd till påskfest långfre-
dagen 30 mars. Detta har 
blivit en uppskattat och trev-
ligt inslag i Logens mötes-
verksamhet. Ordförande 
Ingvar Asp hälsade välkom-
men, ett extra välkommen till 
kvällens underhållare Tveta-
trion från Säffletrakten. De 
spelglada värmlänningarna 
inledde med ett knippe väl-
kända låtar.

Så var det dags för smör-
gåstårta, påskmust och god-
templardricka.

Efter en stunds underhåll-
ning, vidtog diplomutdel-
ning. Flest medlemsår (50) 
hade Evert Norrman, pappa 
Verner såg till att ordna med-
lemskap i tidig ålder. Fyra 
medlemmar hade 25-årigt 
medlemskap. Börjar med 
Harriet Jönsson, Bohus, tidi-
gare boende i Dals-Rostock. 
Ordförande överlämnade 
diplom, märke samt blom-
mor till Evert och Harriet. 

Övriga ”25-åringar” är Mar-
garetha Larsson, Mellerud 
(tidigare diakon i Holm), 
Maria Johansson, Högsäter 
samt Ulla Korp, Färgelanda. 
Dessa var förhindrade att 
bevista påskfesten och kom-
mer att uppvaktas vid senare 
tillfälle. 

Efter en stunds musikun-
derhållning, serverades kaffe 
med tilltugg.

Thore Berg, Gestad, drog 
några dråpliga historier. John 
Wärngren tackade Logen för 
en trevlig och återkommande 
påskfest. Han uppmanade till 

allsång ”Man ska leva för 
varandra”.  

Föreningen Fruktdrycker 
bjöd på alkoholfria drycker. 

Tveta-trion återkom med 
mer underhållning. Kjell 
Sanding tackade alla för en 
trivsam kväll, ett särskilt tack 
till musiken samt några an-
svariga, Ing-Britt, Inger, 
Ingvar och Evert N.

Ett arrangemang i samar-
bete med NBV och Våra 
Gårdar.

Text och foto: 
Evert Magnusson

STR positiva till körkortslån
Sveriges Trafikutbildares 
Riksförbund STR ställer 
sig positiva till möjlig-
heten att ta CSN-lån för 
körkortsutbildning. 
Regeringen har nyligen pre-
senterat reformen, som från 
den 1 september i år ger 
möjlighet för vissa arbetslösa 
att ta ett lån för en körkorts-
utbildning. Detta då många 
lediga jobb kräver körkort.

– Vi är mycket glada att 

regeringen inför den här möj-
ligheten till CSN-lån. Vi är 
särskilt glada över att kunna 
vara med och bidra till bättre 
utsikter för arbetssökande att 
komma i arbete, säger Berit 
Johansson, ordförande för 
STR.

Under 2018 har personer 
mellan 18 och 47 år och som 
är arbetslösa möjlighet att ta 
lånet. Under 2019 avses mål-
gruppen att vidgas till unga i 
åldern 19 – 20 år och som har 

avslutat en gymnasieutbild-
ning.

– Det är förstås också 
mycket glädjande att reger-
ingen avser att vidga detta 
och att lånet enbart kan an-
vändas hos trafikskolor med 
tillstånd. Det tyder på att re-
geringen förstår vikten av 
körkortsutbildning och en 
seriös, tillförlitlig och säker 
sådan, säger Berit Johans-
son.
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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:-

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

Pris: 725.000:-

HJORTENS UDDE – Hjortens Fyrväg 16 A+B
Sommaroas vid Vänern! Stor grönskande naturtomt, 
två fastigheter, nära stranden. Vackra omgivningar och 
rogivande atmosfär. Öppen planlösning och  bras-
kamin. 4 rok, 52 kvm. Två tomter 1649 +1536 =3185 kvm.

Pris: 1.195.000:-

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid 
eller året runt. 4 rok, 83,6 kvm. Tomt  1406 kvm. 
Inflyttningsklart aug/sep 2018. Härligt läge med 
sjöusikt. 83,6 kvm.

 Pris 2.980.000:-

SUNNANÅ HAMN – Kulingvägen 89 
Här erbjuds en arkitektritad sjöbod. Sjöboden flyter på 
vattnet med egen altan och båtplats direkt utanför dör-
ren. 35 kvm, fördelat på allrum med pentry och sovloft. 
Fantastiska omgivningar och vidsträckta vyer.  

Pris 1.195.000:-

NYBYGGT!

Det hänger på millimetern när boule spelas

De ser fram mot att få tävla mot övriga Sverige; Barbro Arvidsson, Bertil 
Arvidsson, med pokalen vandringspriset Trippel Mix från DM, och Elsie 
Andersson. 

För första gången ska 
SPF Södra Dal vara med 
i Förbundsmästerskap i 
Boule. I augusti bär det 
av till Falkenberg med ett 
mixat lag från Brålanda. 
Glädjen är stor när de 
spelar träningsmatcher 
på hemmaplanen.
Norra Älvsborgs SPF hade 
nyligen DM i Boule med 
mixade lag i Högsäter och 

vinnare blev SPF Södra Dal 
med Bertil Arvidsson, Elsie 
Andersson och Barbro Ar-
vidsson från Brålanda.

– Det känns bra och är 
väldigt roligt att vi kommit 
så här långt, säger Elsie.

Allan Danielsson, tidigare 
ordförande, har stor erfaren-
het då han spelat i många år.

– Det är första gången SPF 
Södra Dal vunnit och det är 

Det gäller att komma så nära ”Lillen” som möjligt med boulekloten.

väldigt roligt, säger Allan.
Nuvarande ordförande 

Uno Lövgren är också väl-
digt stolt.  

Träning
Den här träningsdagen hörs 
många glada tillrop från de 

tre banor det spelas på i Brå-
landa.

Många regler finns att 
hålla reda på för att kasta 
bouleklotet så nära ”Lillen” 
som möjligt.

– Vid tävling är det tyst och 
koncentrerat och skulle det 

råda oenighet om vilket klot 
som är närmast ”Lillen” så 
kallas överdomaren in och då 
får man gå av banan för att 
inte påverka beslutet. Det 
hänger på millimetern, berät-
tar Barbro.

– Boule är främst en trevlig 

social gemenskap med mo-
tion och prat, säger Bertil 
Arvidsson.

 Marianne Karlsson

 

Paula Holmqvist (S) har ut-
talat sig om alla förbättringar 
som regeringen föreslagit 
och riksdagen sedan beslutat 
för oss seniorer. Det finns 
några saker som bör tilläggas 
för att ge en tydligare bild.  

Alla förslag om ändringar 
av pensioner förbereds och 
förhandlas i Pensionsgrup-
pen där, förutom regeringen 
även Moderaterna, Center-
partiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna ingår. 
Inga förslag på höjningar av 
pensionerna lämnas till riks-
dagen förrän alla är överens. 
De välbehövliga förbätt-
ringar av pensionerna som 
skett under mandatperioden 

har alltså skett i full enighet 
mellan alliansen och reger-
ingen.

Fortfarande finns inget 
beslut om vad som ska göras 
för att förbättra ekonomin för 
de pensionärer som har det 
sämst ställt – bara en utred-
ning som är på remiss. De 
höjningar av bostadstillägget 
som gjorts är inte alls till-
räckliga för att äldre ska 
kunna flytta till nyare bostä-
der utan besvärliga trappor. 
Dessutom har bostadstilläg-
get för många trappats ner 
när pensionen har höjts. Av-
gifterna i hemtjänsten har 
höjts, liksom matkostnader-
na. För många seniorer har 

det blivit ett nollsummespel 
och ingen förbättring av de-
ras ekonomiska situation.

Socialdemokraterna har 
nu i valtider sagt sig vilja 
höja den allmänna pensionen 
med 600 kronor för dem som 
har 11000 – 14000 kronor i 
pension per månad. Det är 
bra – synd bara att man inte 
föreslog det tidigare så kunde 
det varit på riksdagens bord 
nu. Med de utredningar som 
behövs för hur man genom-
för det i praktiken kommer 
det att ta flera år innan det kan 
genomföras. Centerpartiet är 
helt med på behovet av att 
höja den allmänna pensio-
nen.

Trots den skattesänkning 
som genomfördes vid års-
skiftet betalar fortfarande 
ungefär hälften av pensionä-
rerna mer i skatt på sin pen-
sion än löntagare med mot-
svarande inkomst. Även för 
dem bör den  högre skatten 
bort. Bra att nu ges ett tydligt 
besked.  

Många seniorer vill fort-
sätta att arbeta efter pension, 
men där har regeringen höjt 
kostnaden för arbetsgivare 
som vill anställa seniorer. 
Helt fel signal när varje yt-
terligare arbetad timma är 
viktig både för den enskildes 
ekonomi och för Sverige.

I början av mandatperio-

den tog regeringen bort det 
väl fungerande investerings-
stöd för att bygga äldrebostä-
der som fanns under allians-
regeringen. Sen insåg man 
misstaget och återinförde 
stödet, men först i år är det 
lika stort som på alliansens 
tid. 

Ett annat förslag från den 
regering som kallar sig femi-
nistisk innebär att 500 000 
äldre kvinnor ställs utanför  
den kostnadsfria screeningen 
av bröstcancer. Tyvärr drab-
bas även många kvinnor över 
74 år av bröstcancer och de 
riskerar att bli extra hårt 
drabbade eftersom sjukdo-
men ofta nått längre innan de 

kommer in i vårdkedjan. Det 
här är ren åldersdiskrimine-
ring

Seniorer är vana vid att ta 
beslut. Det har man gjort 
under ett långt liv. Då är det 
självklart att man ska kunna 
påverka vem som ska utföra 
den hjälp man så småningom 
kan behöva hemma. Respek-
tera oss seniorer, låt oss få 
möjlighet att välja och inte 
minst, välja bort, när det inte 
fungerar.

Christina Rogestam (C), 
Åmål, riksdagskandidat  

i Fyrbodal

Det behövs förbättringar för seniorer

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

För en tid sedan stod det 
klart vem som vann Årets 
bild i Melleruds fotoklubb. 
Det var suveräne fotogra-
fen Nils-Gunnar Olsson 
som kammade hem se-
gern. Här följer listan på 
de tio bäst placerade bil-
derna, med motiveringar 
till topp-tre.
1. Stormfågel – Nils-Gun-
nar Olsson.
Denna bild hade tre av de 
fyra jurymedlemmarna som 
etta redan från början. En 
ödesmättad lite spöklik bild, 
samt fint komponerad. Att 
bilden är i svart-vitt och är 
bra ”kopierad”, är det som är 
pricken över I:et. En storm-
fågel i lite ovanlig miljö, där 
fotografen fångat fågeln i rätt 
ögonblick.
2. Headless – Mikael West-
man.
En surrealistisk bild med ett 
stänk av humor. En fint mini-
malistisk komposition, där 
man kan tolka in mycket i 
vad som händer i bilden. 
Sprickan som löper vertikalt 
är en viktig del av både kom-
positionen och bildinnehål-
let. Man kan som betraktare 
fundera mycket runt vad 
personen har för sig. Är det 

bara vila eller… Även här är 
juryn mycket nöjd med den 
fina svart-vita konvertering-
en.
3. Tålamod  Daniel Lahn.
Det lilla mot det stora, en lek 
med skalor. Molnen verkar 
trycka ner det lilla huset, men 
träden stretar emot och håller 
undan det mörka molnet. Det 
nästan kvadratiska formatet, 
ger ett lugn och harmoni i 
bilden. Placeringen av huset 
en bit ut från mitten gör dock 
att bilden inte blir statisk. Att 
viltet är placerat precis på 
horisontlinjen och i siluett 
ger en extra kick åt bildupp-
levelsen.
4. Vintern tar över – Rolf 
Linder.
5. Fokuserat – Daniel Lahn.
6. The Link – Mikael West-
man.
7. Ormhassel – Bertil Lars-
son.
8. Gulärla – Nils-Gunnar 
Olsson.
9. Grillkväll – Göran Ek.
10. Solrosglädje – Susanne 
Emanuelsson.

Bedömningen av bilderna 
har gjorts av Anne-Grethe 
Holt, Wolfgang Gerlach, 
Tomas Nilsson samt Conny 
Magnusson från Fotografis-
ka Föreningen i Malmö.

Vinnarbilden Stormfågel, tagen av Nils-Gunnar Olsson.

Tvåa blev Headless av Mikael Westman.

Daniel Lahns bild Tålamod tilldelades tredjeplatsen.
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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 

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

Gladsommar
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

önskar

Många minnen hos lanthandlarna

Med anledning av att Bol-
stad Prästgårds Vänner 
öppnade sin sommarut-
ställning ”Lanthandlare i 
Bolstad” bjöd de nyligen 
in två av dem. Inga Eklund, 
Höga Lanthandel, och 
Sture Pettersson, Segers 
affär. Det kom många för 
att lyssna så man fick ta 
det i två omgångar. 
Inga Eklund berättade att 
Höga lanthandel startade 
1876, hon och maken Stig 
köpte den och startade 2 ja-
nuari 1982. De var nummer 
sex av lanthandlare där. Då 
fanns det även spannmål och 
annat som lantbrukarna be-
hövde. Vid snöoväder läm-
nades varor till affären i 
Brålanda och sedan fick de 
hämta dem där. 

– Det blev 18 roliga år och 
många minnen. Vi körde ut 
varor och en kund talade om 
var nyckeln och plånboken 
låg och var varorna skulle 
ställas, men vi behövde inte 
äta upp dem, minns Inga.

Om väggar kunde tala
Strax söder om Bolstad kyrka 
i en fyrvägskorsning ligger 
huset som varit lanthandel, 
idag bostadshus.

Huset har en nära 200 årig 
historia. På 1830-talet bygg-
des det en kilometer söder 
om Åsebro för att vara krog 
vid stora vägen Vänersborg-
Gestad-Åsebro-Grinstad. 
Någon ville tjäna pengar på 
brännvinet som stod högt i 
kurs vid denna tid. Många 

kannor brännvin tillverkades 
i området. Enligt uppgift 
cirka 100  000 liter per år som 
mest. 

Älvsborgs läns landshöv-
ding Sparre såg inte med 
blida ögon på detta och ord-
nade så att Älvsborgs Hus-
hållningssällskap startade en 
slöjdskola, årtal oklart. 

När intresset avtog startade 
Bolstad sockenrepresentan-
ter 1890 en småskola. Grind-
hults skola blev namnet. Här 
gick den kände A G Börd sina 
första skolår. 

Handelsförening
1910 lades skolan ner och 
folket ville ha den till fattig-
vården men det tyckte inte 
kommunen. 

1914 bildades en handels-
förening som drev affär i 
anslutning till Bolstad präst-
gård, Karl Palm var förestån-
dare. 1920 flyttades skolan 
vid Grindhult till ”Segers 
Korse” och blev Bolstad 
Handelsförening. 1  000 kro-
nor var priset, flyttning och 
inredning kostade 1 673 
kronor. 1924 byggdes stall 
utanför affären, där fanns 
även en parkeringsplats för 
hästskjutsar och en bom att 
binda hästen vid. 

1932 övertog Kristian F 
Seger, från Vänersnäs, affä-
ren och drev den i egen regi 
till 1951. Han blev far till 
Stures blivande fru. 

Seger byggde till ett lager 
och ett källarutrymme samt 
att affärshuset byggdes till 

Inga Eklund, Höga Lanthandel och Sture Pettersson, Segers Affär, berät-
tade minnen i samband med öppnandet av sommarutställningen hos 
Bolstad Prästgårds Vänner, ”Lanthandlare i Bolstad”. 

Många minnen finns dokumenterade från lanthandlarnas tid i Bolstad.

med en privatbostad. I mitten 
av 1930-talet kom det ben-
sinpump med märket Shell.

Efter att affären lades ner 
1969 har där varit loppis och 
privatbostad. Dessa uppgif-
ter är framtagna av Sture i 
samband med skrivandet av 
Bolstadboken.

Segers affär
På grund av kärleken blev 
sörmlänningen och jord-
bruksarbetaren Sture Pet-
tersson lanthandlare. 1952 
köpte han och hustrun Gun-
nel affären som hennes pappa 
drivit. 

Man fick plocka fram alla 
varorna en och en. Förutom 
livsmedel fanns det mesta att 
köpa från fotogen till tapeter. 

1957 blev Segers affär 
troligen Dalslands första 
snabbköp.  1963 öppnade 
Sture affären Cypressen i 
Brålanda och hade kvar af-
fären i ”Segers korse” till 
1969.

– Det var många männ-
iskor och händelser men det 
som var det ovanligaste jag 
varit med om var när de en 
söndagsmiddag 1961 knack-

ade på och ville ha bensin till 
en flygmaskin, säger Sture.

Sture visade bilder från ti-
den som lanthandlare och det 
blev många igenkännande av 
publiken.

Kassörskan
Kerstin Åkesson, född 
Svensson, Bodane Brålanda, 
jobbade, med något kortare 
uppehåll, under åren 1956-
2004 hos Sture som kassör-
ska och minns omställningen 
till snabbköp. En kund var 
inte nöjd med att inte längre 
få bli uppassad i affären då 
hon varje dag passade upp 
gubbar hemma på gården.

– Sture var mycket bra att 
jobba tillsamman med, un-
derstryker Kerstin.

De medverkande fick ett 
exemplar av ”Hembygden” 
som tack av Bolstad Präst-
gårds Vänners ordförande 
Gudrun Rydberg.

 Marianne Karlsson

Vi har nya  
traktorer från  
50 – 250 Hk på  

lager för  
omgående  
leverans!

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

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

Maskinfirman som har det mesta för de flesta
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Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

hållbart!

Anna 
Sanegren

bostäder!

Karin 
Hilmér

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Vi har fyllt lagret med 
gräsklippare lagom 
 till säsongen!

Grön kvalitet till 
bra priser!

Tätort!

Ulf 
Johansson

Landsbygd!

Lars-Erik 
Karlsson

Kryssa nr 13 

Kryssa nr 15

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

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

olesensbygg@gmail.com
Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

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

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

UTHYRES

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

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

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Mellerud klättrar bland 
Sveriges miljökommuner

Mellerud klättrar från 
plats 262 till 154 när tid-
ningen Aktuell Hållbarhet 
för tionde gången pre-
senterar sin granskning 
av kommunernas miljö-
arbete. 
Helsingborg är Sveriges 
bästa miljökommun 2018, 
följd av Gävle och Stock-
holm.

– Vi gratulerar Mellerud 
till en hedrande plats 154 i 
årets rankning. Vi vill att 
rankningen ska vara en ener-
giinjektion i kommunernas 
miljöarbete, både genom att 
vi lyfter fram föredömen och 
genom att vi är en blåslampa 
där det behövs förbättringar, 
säger Mikael Salo, chefre-
daktör på Aktuell Hållbarhet.

Aktuell Hållbarhets kom-
munrankning mäter aktivitet 
och ambition på bred front 
inom miljöområdet. Den 
baseras dels på en egen enkät 
och dels på data från ett fler-
tal offentliga källor om kom-
munernas arbete som sam-
manvägts i en totalpoäng. 
225 av Sveriges 290 kom-
muner besvarade enkäten 
vilket är en svarsfrekvens på 
78 procent, något mindre än 
förra året. 

Kommunerna har exem-
pelvis svarat på frågor om 
hur de arbetar med FN:s 
hållbarhetsmål, om de syste-
matiskt granskar efterlevna-
den av miljömässiga och 
sociala krav vid upphand-
lingar samt om kommunerna 
har en livsmedelsstrategi för 

minskad klimatpåverkan i 
kommunala matserveringar. 
De frågor som är nya för året 
handlar bland annat om kom-
munernas arbete för att nå 
Parisavtalets mål, hur de ar-
betar med cirkulär ekonomi 
samt om de bedriver ett sys-
tematiskt arbete för att 
minska plastanvändningen i 
kommunal verksamhet.

Utöver Aktuell Hållbar-
hets egen enkät baseras rank-
ningen på uppgifter från of-
fentliga källor såsom Svenskt 
Vattens hållbarhetsindex, 
Miljöfordon Syds rankning 
av kommunernas fordons-
flottor, Boverkets och läns-
styrelsernas miljömålsenkät 
och Naturskyddsföreningens 
enkät om skyddad natur.

Fortsatt höjning av 
Vattenfalls elnätsavgifter

Vattenfalls elnätsavgifter 
fortsätter att öka, nu med 
6,1 procent sedan förra 
året. Och med hela 45,6 
procent på fem år. 
Det visar en delrapport i den 
så kallade Nils Holgersson-
undersökningen som släpp-
tes idag. Höjningen drabbar 
boende i 12 västsvenska 
kommuner.

– Höjningen innebär att 
kommunerna fortsätter sin 
resa mot toppen av de dy-
raste. Snitthöjningen i länet 
bromsas av att kommuner 
med Ellevio som leverantör 
får sänkta avgifter. Vilket 
visar att det går att balansera 

kostnadsutvecklingen, säger 
Marie Linnarsson, tillförord-
nad ordförande för Hyres-
gästföreningen BohusÄlvs-
borg-Skaraborg.

Hyresgästföreningen an-
ser att både kommunala, 
statliga och privata leveran-
törer måste vara återhåll-
samma med taxehöjningar, 
eftersom taxor och avgifter 
utgör ungefär en tredjedel av 
en normal lägenhetshyra.

– Att vara återhållsam med 
höjningar är dock särskilt 
viktigt för elnätsföretagen 
eftersom konsumenterna 
inte har något alternativ. Ett 
bolag som Vattenfall får inte 

utnyttja sin monopolställ-
ning, avslutar Marie Lin-
narsson.

De boende som drabbas 
finns i Dals-Ed, Bollebygd, 
Färgelanda, Mark, Sven-
ljunga, Tranemo, Mellerud, 
Vårgårda, Vänersborg, Ste-
nungsund, Åmål och Lilla 
Edet.



MELLERUDS NYHETER 15ONSDAG 25 JULI 2018

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

Tätort!

Ulf 
Johansson

Landsbygd!

Lars-Erik 
Karlsson

Kryssa nr 13 

Kryssa nr 15

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

hållbart!

Anna 
Sanegren

bostäder!

Karin 
Hilmér

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

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

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

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!

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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
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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:-

Träningsläger på Mallorca

Som uppvärmning inför beachhandbollträning blev det några svettiga 
vändor i trappa.

Det blev ingen skolavslut-
ning för a-flickorna i Mel-
leruds HK det här året. 
Istället åkte man flygplan 
till Magaluf på Mallorca 
för ett fem dagar långt 
träningsläger. 
Tjejerna har under några år 
jobbat hårt för att spara 
pengar till sin lagkassa och 
behövde därför inte bekosta 
något själva, förutom lite 
fickpengar.  Med på resan var 
fjorton spelare, tre ledare och 
tre föräldrar. 

Vädret var toppen och da-
garna fylldes med olika for-
mer av träning; beachhand-
boll, simning, sol och bad. 

På fredagkvällen promene-
rade vi till stranden och spe-
lade beachhandbollmatch 
mot det spanska laget Ba-
lonmano Secar de la Real. De 
hade med sig handbollspla-
nen i två väskor, linjer att 

förankra i sanden samt två 
mål som sattes ihop på några 
minuter.

Det var nervöst och spänt i 
början men lossnade efter-
hand och när det var dags att 
gå tillbaka till hotellet för 
middag så vinkade alla till 
varandra, gjorde high five och 
ropade:

– See you tomorrow!

Handbollsmatch
Dagen därpå tog vi bussen in 
till den stora staden Palma, 
tjejerna fick shoppa en stund 
på stan och därefter åkte al-
lihop buss till en arena för att 
återigen möta de spanska 
tjejerna – nu i en riktig hand-
bollsmatch. Det var inte rik-
tigt de förutsättningarna vi är 
vana vid här hemma. Det var 
jättevarmt i hallen, golvet och 
väggar var av betong, jätte-
hårt att ramla på och alla ljud 
studsade runt mellan väg-

garna och ekade. Det märktes 
att vi var match-ovana (serien 
slutade i mars) och lite slitna 
efter tre dagars träning i 
25-gradig värme. Försvaret 
var lite ringrostigt till en bör-
jan, men mycket stabilt och 
aggressivt efterhand. I mål 
gjorde Ida flera bra rädd-
ningar, varav en på straff.

Anfallsspelet var stundtals 
bra, men blev lite stereotypt 
och förutsägbart ibland.

Lördagkvällen avslutades 
på allra bästa sätt med lång-
bord på en restaurang, det 
blev många och långa skratt 
innan kvällen var slut. 

Hela resan avlöpte väl utan 
några som helst skador eller 
incidenter och nöjda men 
trötta landade gruppen på 
flygplatsen i Gardemoen un-
der söndagskvällen.

Melleruds HK Det fanns även tid för nöjen, som att hyra SUP-bräda och paddla iväg på upptäcksfärd. Här är det Julia Berg-
ström och Agnes Hagström som varit ute på en tur.

Beachhandboll ger bra träning i den mjuka sanden. Klara Glimblad han-
terade både bollen och sanden galant i värmen på Magaluf.

Träningsmatch mot våra spanska vänner i Balonmano Secar de la Real.

Melleruds HK på väg till stranden i Magaluf för att spela match i beachhandboll.


