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KAMPANJ
10% RABATT

på hela lagersortimentet av Ryobi

Gäller ej nettoprissatta artiklar eller kampanjvaror. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti.

Helkroppsträning är A och O för de som tävlar i sporten Obstacle Course Racing (OCR). För Henrik Nilsson, Mellerud, innebär det mycket löpning och träning av överkroppen. Foto: Christian Wahlgren – Fotomoije.

– Sidan 8 –

Henrik gör VM-debut i OCR

Kontoret är stängt fr.o.m. 11 juli
Vi önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag den 9 augusti
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Furusand 
Lördag 11 augusti 
18.00 Furusandskväll

tipspromenad
19.00 Trubadur
Lasse Siggelin, 

Jönköping
Kvällsfika & korvservering

Avresa från kyrkan 18.00

ALLMÄNNA VALET -
Lokal för förtidsröstning
Den som inte kan rösta i sin vallokal på 
valdagen kan förtidsrösta i vilken förtidsröst-
ningslokal som helst i Sverige.

Förtidsröstningen pågår från den 22 augusti 
till och med valdagen den 9 september 2018. 
För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt 
röstkort och id-handling.
Här kan Du förtidsrösta i Melleruds kommun.

Medborgarkontoret – Storgatan 11 i Mellerud
Öppettider:
Vecka 34
Onsdag 22 augusti – fredag 24 augusti, 
kl. 08.00 - 16.30 
lördag 25 augusti, kl. 10.00 – 13.00

Vecka 35 
Måndag 27 augusti – fredag 31 augusti, 
kl. 08.00 - 16.30 
lördag 1 september, kl. 10.00 – 13.00 
söndag 2 september, kl. 10.00 – 13.00

Vecka 36
Måndag 3 september – onsdag 5 september och 
fredag 7 september, kl. 08.00 - 16.30
lördag 8 september, kl. 10.00 – 13.00 
söndag 9 september, kl. 08.00 – 20.00

Entrén är handikappanpassad.

Valnämnden

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

8 augusti-15 augusti 2018
11:e söndagen efter Trefaldighet
”Tro och Liv”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Musik i sommarkväll i Klöveskogs kyrka 
  ”Ingen stund är så som denna” Sång och gitarr 
  Jonna Ydenius och Hannes Wikström.  
  Andakt: Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Eva Marklund
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Margareta Olsson och 
  Elisabette Emanuelsson
Sön 11.00  Högmässa i Holms kyrka, Eva Marklund
Tis 14/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 14/8 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 9.30 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Margareta Olsson.
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst vid Krokfors brygga, Eva 
  Marklund. Tag med kaffekorg och något att sitta 
  på. Vid regn i Örs kyrka.

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:-

 
10/8   SARA KANYINDA 
vår närmsta stjärna sjunger om jord och tårar
med rösten som är som en naturkraft

UPPERUD 9:9

www.upperud.se
070 749 8779

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

Underhållning
2018

Lördag 11 augusti
Sommaravslutning i puben med Reborn Band

Med reservation för ev. ändringar. 18 år på pubkvällar

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

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

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!

Fikasugen?

070-322 59 62

Öppet 
Alla dagar 

11-17

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

Musik på Dalsland Center
Gladjazz, jazz och trio

Now and Then spelar jazz på Dalsland Center 11 augusti.

Fredrik Almqvist Trio spelar den 12 augusti.

Glad jazz
Happy Jazz Please behöver 
knappast någon presenta-
tion. De är ett väletablerat 
gladjazzband som spelat i 
Håverud varje sommar och 
ständigt lockat stor publik.

Namnet har de fått från en 
skylt från den klassiska jazz-
klubben Stampen i Stock-

holm. Vid trappan där musi-
kerna gick från logen till 
scenen satt en lite skylt med 
en instruktion: ”Happy Jazz 
Please!”

För närvarande består ban-
det av Roger Karlsson, piano, 
Sören Blom, bas, Pelle Lars-
son, saxofon, Conny Swahn, 
trummor, Dave Lord, trum-
pet och sång, Jörgen Andre-
asson, trombon.

I år spelar Happy Jazz 
Please torsdag 9 augusti, och 
de har betecknat årets pro-
gram som ”Cool Jazz”.

Familjeband
Now and Then består av brö-

derna Peter och Stefan Halv-
ordsson, samt Albin Halv-
ordsson. Peter och Stefan har 
spelat tillsammans ända se-
dan de växte upp tillsam-
mans i Dals Långed. De har 
båda gått på musiklinjen i 

Ljungskile följt av musik-
högskolan i Göteborg, båda 
med jazz och improvisation 
som huvudämne. 

De har spelat i alla möjliga 
sammanhang rock, pop, jazz. 
Ofta med Peter som kompo-

sitör av materialet. Den som 
sänker medelåldern i bandet 
är Albin, son till Stefan. Han 
går just nu på gymnasiet i 
Vänersborg, musikerutbild-

ning med jazzinriktning. 
Trots sin unga ålder är han en 
gedigen basist som spelar i 
alla möjliga stilar. Albin har 
redan spelat några gånger på 
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För jaktpolitiken framåt!

Jakten gör
Nytta

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

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

Ord och många visor
Lasse Siggelin från Jön-
köping är en trubadur i 
ordets bästa bemärkelse. 
Hans namn förknippas 
med mjuk finstämd sång, 
vackra melodier och 
underfundiga och enga-
gerande texter. Den 11 au-
gusti kommer han till Fu-
rusand och den 12 augusti 

spelar han vid SK Granans 
skidstuga på Kroppefjäll.
Siggelin är en av landets 
mest rutinerade kristna 
sångare efter mer än 35 års 
turnerande. Var han än drar 
fram med sin gitarr och sina 
visor brukar hans tänkvärda 
program alltid uppskattas av 
såväl gammal som ung. 

Trubaduren Lasse Siggelin kommer till Furusand den 11 augusti och till 
SK Granans skidstuga på Kroppefjäll den 12 augusti.

Happy Jazz Please, gladjazzbandet spelar den 9 augusti.

Sara Kanyinda på scen
Fredagspubarnas efter-
rätt: Sara Kanyinda. Denna 
stjärna, denna naturkraft. 
Sara är låtskrivaren och mu-
sikern från Bränna som odlar 
sin jord, skriver de sånger 
som behövs och framför dem 
med den där fängslande råa 
rösten. 10 augusti finns hon 
på Upperud 9:9.

Hon sjunger om livet i stort 
och smått. Sjunger om ljuset 
och färgerna och känslan av 
otillräcklighet. Och om kär-
lek och sorg. Poetisk melan-
koli som skär i hjärtat. 

Med starka band till den 
mark hon står på, som hennes 
släkt brukat i hundratals år, 
är hon jordad som få. 

Hon skriver de sånger som 
behövs och sjunger dem när 
hon själv vill det, tillsam-
mans med pianot, munspelet 
och gitarren, som hon älskar 
och hatar.

Sara Kanyinda står på Upperud 9:9:s scen den 10 augusti.

Lasse målar upp ett pano-
rama över livet med sina ofta 
dubbelbottnade och välfor-
mulerade texter. Visorna han 
skriver bygger på hans 
kristna tro, men den som inte 
är van att besöka kyrkan kän-
ner också lätt igen sig i hans 
tankar. Vardagliga och väl 
genomarbetade texter har, i 
kombination med ett skick-
ligt gitarrspel, blivit något av 
Lasses adelsmärke genom 
åren. 
Många  av  sångerna  finns 

utgivna på de åtta soloskivor 
och fyra nothäften som han 
gett ut. Den senaste CD:n, 
”Hemma” har fått mycket 
positiva recensioner.

Förutom sina soloskivor 
har han även med sig över  
1 200 spelningar i bagaget, 
sedan starten 1982. Det är 
med andra ord åtskilliga kyr-
kor, sommargårdar och för-
samlingshem som fått besök 
av honom genom åren. En 
del framträdanden i radio och 
TV har det också blivit. 

Seffle jazzklubb, bland annat 
med pianisten Stefan Blom-
qvist (EGBA).

Now and Then spelar 
denna gång en blandning av 
eget material samt standard-
låtar inom jazzen. De uppträ-
der i Håverud lördag 11 au-
gusti.

Fredrik avslutar igen
Precis som förra året avslutas 
sommarkonserterna med 
Fredrik Almqvist Trio. I år 
består den förutom Fredrik 
av Anders Ljungqvist på 
trummor och Sören Blom på 
kontrabas, herrar som inte 
behöver någon närmare pre-
sentation. 

Trion kommer att leverera 
sin sedvanliga blandning av 
pianojazz,  evergreens  och 

Charlie Norman-relaterat 
material. Fredrik har ju gjort 
sig känd som uttolkare av 
Norman, även om hans re-
pertoar är betydligt bredare 

än så. Konserten äger rum 
söndag 12 augusti.
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Veckans 
lunch

Måndag 13/8: Köttbullar med brunsås, 
kokt potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 

Tisdag 14/8: Kycklinggryta Marengo 
med kokt potatis, och skivade morötter.  
Dessert: Saftsoppa.  

Onsdag 15/8: Ängamatsoppa. 
Dessert:  Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 16/8: Chilibakad sejfilé med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 17/8: Skivad kassler med  
potatisgratäng och broccoli.  
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 18/8: Kräftströmming med kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Glass och chokladsås.

Söndag 19/8: Rimmad oxbringa med 
pepparrotssås, kokt potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpudding med vispad 
grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 33
Mån-ons, fre, sön: Fisk Bordelaise med po-
tatismos och grönsaker. Tors: Potatisbullar 
med bacon, lingonsylt och grönsaker. Lör: 
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 

Seniormatsedel

        

Många grattiskramar till 
William som fyller 3 år idag.

Önskar mamma, pappa,  
Ludvig, mormor, morfar,  

farmor och farfar

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång 
på torget Camilla och Jan 
Berglöv. Sönd 11 Gudstj 
med Joakimsson från Dan-
mark. Kaffe. Tisd 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lörd 18 
Furusandskväll, tipsprome-
nad. 19 Trubadur, Lasse Sig-
gelin, Jönköping. Kvällsfika 
& korvservering. Bilar från 
Missionskyrkan 18. 

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

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
predikan David C.

Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sön 11 Frändefors 
gudstj. PerGöran Ekeroos. 
kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Tho-
mas Holmström. Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Martin Ed-
ström. Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Sönd 15 Fri-
luftsgudstj. vid skidstugan 
på Granan, Nils Lundbäck. 
Sång Lasse Siggelin. Ser-
vering och korvgrillning. 
LRF, Byalaget och kyrkan 
inbjuder.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Nils Lundbäck.

PREDIKOTURER

Axplock från Kanalyran förr
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Sapphultsgatan 12, Mellerud· 0530 33 000
www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se

18V ONE + är ett av marknadens största batterisystem från 
Ryobi med verktyg för hem och trädgård.  Besök butiken för 
fler produkter utan batteri, med batteri eller färdiga startkit.

Kristian Stam, butikssäljare
Driv över 70 + verktyg för hem & 
trädgård med samma batteri!
Kom in så tittar vi på vad just du 
behöver.

ÖPPETTIDER
Mån - fre 7-18

Lör 9-14

SOMMAR
KAMPANJ

Gäller från 8/8 till 31/8 -2018

10% RABATT
RYOBI

Hantverkarkit

1995:-
Tillhör ONE+ 

serien!

Ord. pris 2135:-

Hantverkarkit
RCD18-LL25T
Paketet innehåller en
borrmaskin och ett 17-delars
kit samt en verktygslåda.
I paketet ingår även två stycken 
2,5 Ah Li 18V ONE+ batterier.

PÅ HELA RYOBI SORTIMENTET
Rabatt gäller inte på kampanj, nettoprissatta och
”alltid bra pris” artiklar.

Gladsommar
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

önskar

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

PRO Mellerud höll sitt må-
nadsmöte 28 mars på Temp-
largården. Ordförande Len-
nart Israelsson hälsar 
välkommen, ett särskilt väl-
kommen till kvällens under-
hållare Dan Johansson, Tösse 
samt till socialchefen i Mel-
lerud, Roger Granath. Roger 
kom senare att berätta om 
socialtjänsten.

Ordförande rapporterade 
från distriktets årsmöte, 
PRO:s kongress. Till kon-
gressen fanns i nuläget 320 
motioner inlämnade. Dessa 
berörde närmast boendefrå-
gor, pensionerna samt om-
vårdnadsfrågor. Skrivelser 

från Riksförbundet om infor-
mation till föreningarna.

Rapport lämnades av Evert 
Magnusson från senaste mö-
tet med KPR (Kommunala 
pensionsrådet).

Börje Skoogh informerade 
om kommande resor samt 
kurs-och cirkelverksamhet.

Lennart berättade om 
kommande verksamhetsplan 
som ges till medlemmarna 
längre fram. Några arrange-
mang; seniorshop 24 april,  
grillkväll i Sunnanå 13 juni, 
sommarfest 11 juli, samt 
några företagsbesök och tea-
terföreställningar. Under 
sommarmånaderna sker nå-

gon aktivitet i PRO-lokalen  
på onsdagar varannan vecka.

Vidare jobbar program-
grupper med firandet av 
60-årsjubiléet den 27 okto-
ber.

Upprop till medlemmarna 
att ordna ett festligt inslag i 
årets kanalyrekortege.

Roger Granath berättade 
om socialtjänstens omfat-
tande verksamhet som om-
sätter cirka 360 miljoner 
kronor om året, med cirka 
500 anställda. Han beskrev 
de olika delarna, bland annat 
IFO (individ och familjeom-
sorg), Lag om Stöd och Ser-
vice (LSS), Vård och Omsorg 

FÖRENINGSREFERAT

PRO-medlemmar sittande vid fikaborden.

Från vänster: Avgående ordföranden Bo Karlsson, Strömstad, nyvalde 
ordföranden Gerhard Jansson, Åmål samt avgående kassören Åke Hans-
son, Färgelanda.

ÅRSMÖTE

Birgitta Hellman, Dals Rostock.

Bohuslän-Dals Idrottshis-
toriska förening, med verk-
samhet i Bohuslän från Ste-
nungsund-Tjörn i söder och 
norrut samt Dalsland, har 
haft sitt årsmöte.

Föreningen blickade till-
baka på ett aktivt verksam-
hetsår med bland annat fyra 
caféträffar runt om i verk-
samhetsområdet med fot-
bollshistoria som huvudte-
ma. Detta med anledning av 
att Bohusläns Fotbollsför-
bund under 2017 firade 100 
år. Träffarna hölls på Tjörn, 
Smögen, i Tanumshede samt 
i Uddevalla. 

Efter många år som ordfö-
rande avtackades Bo Karls-
son, Strömstad, som tackat 
nej till omval. Likaledes 
mångårige kassören Åke 
Hansson, välkänd uddeval-
labo, men numera bosatt 
inom Färgelanda kommuns 
gränser, avtackades när han 
nu trätt tillbaka.

Till ny ordförande valdes 
Gerhard Jansson från Åmål, 
tidigare kommunalråd i 
Åmål och senare kommun-
chef i Degerfors och stor 
supporter till Degerfors IF.

Birgitta Hellman, lö-
pardrottning från Dals Ro-
stock, kvarstår i styrelsen.

Omval skedde för Sten-
Kåre Sandin, Åmål, Viken-
fantast ut i fingerspetsarna.

Även Juhani Jouniola, 
Uddevalla, före detta frii-
drottare med tiokamp som 
specialitet omvaldes till sty-
relseledamot.

Glädjande nog fick styrel-
sen åter representation från 
Lysekils kommun genom 
Allan Wikström från Brastad 
och ny i styrelsen blev även 
Yvonne Pettersson från Fär-
gelanda. Nyvald suppleant 
blev Roland Joelsson från 
Kungshamn.

I samband med årsmötet 
hölls en minnesstund över de 
medlemmar som under 
gångna året lämnat jordeli-
vet. Mångårige styrelseleda-
moten Lennart Eliasson, 
Ljungskile, LSK-veteran 
och tidigare styrelseledamo-
ten Gösta Berntsson, Ste-
nungsund, hörde till de 
bortgångna medlemmarna.

Föreningen noterade i sin 
verksamhetsberättelse att 
man under 2017 nått ”all-ti-
me-high” med 228 medlem-
mar varav tio idrottsförbund, 
44 föreningar och 174 fysiska 
medlemmar.

Stig Marklund

året. Han fick svara på ett 
antal frågor, det var positivt 
att möta direkt ansvarig för 
verksamheten. 

Dan Johansson underhöll 
vid flera tillfällen under kväl-
len med visor av bland annat 
Alf Robertsson, Sven-Ing-
vars och Ted Gärdestad för 
att nämna några.

Kaffeservering och lott-
dragning avslutade träffen. 
Roger och Dan avtackades 
med blomsterkvast för sina 
insatser. 

Text och foto: 
Evert Magnusson

som är stora verksamheter, 
hemsjukvård, hemvård-
hemtjänst samt särskilda 
boenden. Rätt till heltid kom-
mer att erbjudas anställda 
som så önskar. Bra situation 
vad gäller platser, idag finns 
det ledigt boende, även inom 
korttidsboendet.

Inför sommaren och se-
mesterperioden behövs cirka 
200 vikarier, rekrytering 
sker, flera nyanlända ges 
möjligheter till jobb, kravet 
är att klara språket. 

Roger nämnde det plane-
rade äldreboendet på Änge-
näs. I stort sett är allt klart, 
möjlig byggstart i slutet av 
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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

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 1.400.000:- 

DALS ROSTOCK – Bringsrovägen 34 
Villa med högt vackert läge! Trädgårdstomt med 
charmfull stensättning Lättskött fasadklädnad. När-
het till både frilufts- och rekreationsområden. 4 rok, 
varav 3 sovrum, 90 kvm.

Pris 425.000:-

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

NYBYGGT!

NYBYGGT!

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

Pris: 995.000:-

Ett 60-tal SPF:are deltog vid grillaftonen vid Kabbosjön.

SPF Seniorerna Melleruds
bygden höll sin årliga grill-
afton vid Kabbosjön tisdagen 
den 12 juni.

Vi var ett sextiotal som njöt 

av det fina vädret och den 
vackra omgivningen.

Makarna Grimheden hade 
ordnat en trevlig tipsprome-
nad. Sedan var det dags för 

korvgrillning och kaffe. Av-
slutningsvis informerade vår 
ordförande om sillsexan i 
augusti.

Lars-Åke Svensson

FÖRENINGSREFERAT

Höjt barnbidrag – tillfälle 
att börja spara till barnen
Barnbidraget höjdes 
med tvåhundra kronor 
per månad från och med  
1 mars. Det här är den 
första höjningen av barn-
bidraget sedan 2006 och 
ett efterlängtat tillskott i 
barnfamiljers plånböcker. 
Om pengarna inte behövs i 
vardagen kan de 200 kro-
norna, om de sparas varje 
månad under 18 år, växa till 
en rejäl slant och barnen kan 
få en god ekonomisk start i 
livet.

– Många barnfamiljen väl-
komnar säkert ett högre 
barnbidrag som legat stilla 
över tio år. Med tanke på att 
bostäder och viss typ av stu-
dier sannolikt kommer att 
vara dyrt även i framtiden, är 
sparande till barnen viktigt, 
säger Arne Ohlson, ansvarig 
privatmarknad Bank på 
Länsförsäkringar. 

En undersökning från 
2016 som Länsförsäkringar 
låtit göra bland 1 000 föräld-
rar visar vilken sparform de 
föredrar och att de i genom-
snitt sparar 500 kronor i 
månaden. 

Bank 50 procent
Fonder 67 procent
Aktier 8 procent
Övrigt 7 procent
– Börjar man spara när 

barnen är små och lägger 
undan 200 kronor per månad 
under 18 år kan de växa till 
96 657 kronor om man räk-
nar med en genomsnittlig 
avkastning på exempelvis 
åtta procent*.  Men beroende 
avkastning och hur mycket 
du väljer att spara, kan det bli 
betydligt mer, säger Arne 
Ohlson.

*Stockholmsbörsens ge-
nomsnittliga årliga avkast-
ning senaste 15 åren är 13,12 
procent, inklusive utdelning 

och ränta på ränteeffekt 
(OMXSGI, 2002-12-30 till 
2017-12-29). Utan utdelning 
är avkastningen 9,13 pro-
cent. (OMXSPI). Källa; 
Nordnet.

Fakta
Barnbidraget ligger sedan 
tidigare på 1 050 kronor i 
månaden. Nu ska det höjas 
med 200 kronor per barn. 
Höjningen är skattefri och 
gäller både vanligt barnbi-
drag och förlängt barnbidrag. 
Helt barnbidrag landar då på 
1 250 kronor.

Har du ensam vårdnad får 
du som förälder hela bidra-
get, annars delas det lika 
mellan vårdnadstagarna. 

Barnbidraget med den nya 
höjningen betalas ut automa-
tiskt från och med mars må-
nad, senast den 20 i varje 
månad.

Webbplats ska göra fler idéer till nya affärer
Alldeles för många poten-
tiella innovationer stannar 
på idéstadiet i brist på tid, 
resurser eller någon att 
bolla med. Därför lanse-
rar Fyrbodals kommunal-
förbund nu webbplatsen 
DELADINIDÉ.NU.
– Det är ett kostnadsfritt 
verktyg för alla branscher. 

Genom en öppen digital mö-
tesplats vill vi ge alla idéer 
en ärlig chans att utvecklas 
till nya affärer som leder till 
nya företag och nya jobb, 
säger projektledaren Christel 
Thuresson. 

Inom de 14 kommunerna i 
Fyrstad, Bohuslän och Dals-
land finns redan väl utveck-

lade nätverk och resurser när 
det gäller att starta eget eller 
få hjälp att utveckla affärs-
modeller. Men DELADI-
NIDÉ.NU fyller ett tomrum 
som både näringslivsutveck-
lare, mindre företag och en-
skilda innovatörer och entre-
prenörer vittnat om.

– Riktigt bra idéprocesser 

kräver tid, resurser och struk-
tur. Utan det är risken stor att 
intressanta idéer blir kvar i 
byrålådan, innan man ens 
prövat att utveckla dem vi-
dare. Med hjälp av en öppen 
digital mötesplats för alla 
som är intresserade av att 
både testa sina idéer eller 
hjälpa andras idéer vidare, 
sänker vi tröskeln och skapar 
möjligheten för fler idéer att 
nå sin fulla potential, säger 
Christel Thuresson, som le-
der Fyrbodals kommunalför-
bunds projekt Framtidsen-
treprenörer och stärkt 
näringsliv i Fyrbodal.

Öppna helt nya dörrar 
Genom projektet ska kom-
munalförbundet, tillsam-
mans med kommunernas 
näringslivsutvecklare och 
organisationer som stödjer 
företagande, bli bättre på att 
tillvarata all den kreativitet 
och innovation som finns 

bland företagare och entre-
prenörer. Det ska i sin tur 
bidra till att öka förutsätt-
ningarna för tillväxt och 
ökad konkurrenskraft bland 
små och medelstora företag. 

DELADINIDÉ.NU är en 
del i arbetet. På den nya 
webbplatsen kan vem som 
helst presentera sina idéer, 
utmaningar eller frågeställ-
ningar. Men också ge feed-
back och bidra till att knyta 
ihop innovatörer, utvecklare 
och företag med varandra. 
Ett lättillgängligt och bran-
schöverskridande forum kan 
öppna helt nya dörrar.

– Här är det verkligen idé-
erna som står i centrum. Det 
kostar inget att vara med, 
utan du registrerar dig bara 
som användare. Sedan avgör 
du själv hur detaljrik du vill 
vara i presentationen av din 
idé eller frågeställning. Ju 
öppnare du är, desto större är 
möjligheten för andra att bi-

dra med relevanta resone-
mang och komma med tips 
och tankar som gör att en 
kanske vilande idéprocess 
får ny energi, säger Christel 
Thuresson och poängterar:

– Även om projektet drivs 
i Fyrbodal, så är webbplatsen 
självklart ett forum helt utan 
geografiska eller bransch-
mässiga begränsningar. 

Fokusområden
På DELADINIDÉ.NU finns 
redan ett antal fokusområden 
där behovet av nya idéer är 
extra stort: Hållbarhet, upp-
levelser som besöksnäring 
samt kommunikationer. 

– Efterhand kommer vi att 
lägga upp fler fokusområ-
den, men möjligheten finns 
alltid att presentera idéer 
som inte ryms under en spe-
cifik kategori, påpekar 
Christel Thuresson.
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läckra färger
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Hinderbanan tog Henrik med storm
Henrik Nilsson är egen före-
tagare där han är projektle-
dare på stora byggen till 
vardags i Göteborg. Just nu 
leder han tre större byggpro-
jekt i sitt jobb; en skola och 
två äldreboenden i Göteborg.

Tillsammans med sin fa-
milj bor på en liten gård ut-
anför Mellerud där OCR, 
eller hinderbanelöpning 
slarvigt sagt, står högt i kurs.

– När jag var liten så 
tyckte jag det var roligt med 
hinderbanalöpning. Vi hade 
ett kärr på gården och jag 
gillade att springa ner där, 
men det var inget mer med 
det. Sedan när jag gjorde 
lumpen så hade vi en militär-
hinderbana som jag tyckte 
det var roligt att springa i, 
men det var inget mer med 
det heller. Fast när jag hörde 
talas om Tough Viking 2015 
och sprang det, räckte det 
med ett lopp för att bli fast. 
Trots att jag kände mig som 
en isbit efteråt, så var jag fast 
ändå. Så det har följt mig 
igenom hela livet, mer eller 
mindre medvetet, berättar 
Henrik som rakt igenom varit 
sugen på adrenalin och fart i 
sina fritidsintressen.

– Jag spelade fotboll  och 
kickboxning när jag var liten, 
men inte på någon nivå. Men 
senare har jag kört wakebo-
ard, snowboard, skidor och 
tävlat i paintball. Det ska 
vara lite spänning och gärna 
finnas rädsla för smärta. Jag 
gillar inte smärta, men räds-
lan för smärta är höjande på 
något sätt, berättar Henrik.

Nykomling
Henrik har tävlat i OCR se-
dan 2015, det var ungefär 
samtidigt som sporten blev 
stor i Sverige. Främst genom 
de stora tävlingarna Tough 
Viking och Military Fitness.
Dessa drar förutom sverige-
eliten, en stor skara amatörer, 
som vill testa sina gränser 
och begränsningar, i en av 

Sveriges kanske tuffaste 
sporter.

– Tough Viking är ett jippo 
som i och för sig är väldigt 
bra, men deras inställning är 
att det skall vara tufft och 
hårt. Sedan är det inte så 
mycket tävling i det, även om 
de har börjat förstå att det blir 
allt mer tävling. Vi är kanske 
ett 100-tal som springer täv-
lingsmässigt, men det har 
blivit en stor folklig grej och 
vid OCR-tävlingar är kanske 
60 procent av deltagarna med 
för att testa sig själva, medan 
vi övriga 40 procent tävlar, 
berättar Henrik, som dock 
håller Toughest högre än 
Tough Viking, som är mindre 
jippo och mer tävling.

Möjligt att fuska
– En bra tävlingsbana är som 
Tough Vikings banor, det är 
stora och bra hinder. Men just 
i de tävlingarna kan man 
straffa sig förbi, det skulle gå 
att fuska. Man kan springa 
förbi alla hinder genom att ta 
straffen, det är ingen som 
kollar dig, så då kan du 
springa snabbare genom att 
göra upphopp eller armhäv-
ningar. I tävlingen Toughest 
får du springa en straffslinga 
om du inte klarar hindren, då 
går det inte att ”fuska” på 
samma sätt. Men som på 
VM, så måste du klara hin-
dren, annars klipper de ditt 
armband. Har du inget arm-
band får du fortsätta springa 
och du får en tid, men du är 
inte med i någon tävling. Där 
är det tuffare, berättar VM-
debutanten, som i oktober 
kommer springa sitt första 
internationella mästerskap.

VM nästa
– Vi kommer att köra tre 
discipliner i VM. Sprinten 
som är ungefär tre kilometer, 
långdistans på närmare 15 
kilometer och lagtävlingen. 
Det är mitt första VM och det 
är tur att vi kört tillsammans 

Henrik Nilsson från Mellerud är 37 år ung och flyger fram igenom de 
olika hinderbanor han ställs inför i OCR, Obstacle Course Running som 
sporten heter. Foto: Christian Wahlgren - Fotomoije.

Förutom löpstyrka och starka lår så är greppstyrkan en av de viktigaste 
egenskaperna i tävlingarna. Henrik Nilsson övar på egen hand hemma i 
ladugården eller på gymmet för att öka sin greppstyrka. Foto: Christian 
Wahlgren - Fotomoije.

Ett av de absolut tuffaste hindren i de olika OCR-loppen är rampen. Ofta är detta, inte sällan 4-5 meter höga 
hinder, placerat i slutet av banan, vilket tvingar atleterna att spara på krafterna för att orka fullfölja loppet. 
Foto: Christian Wahlgren - Fotomoije.

37-årige Henrik Nilsson från Mellerud körde ett hinderbanelopp 2015 i Göteborg och 
sedan dess är han fast. Han har nu tävlat i OCR som sporten heter, Obstacle Course 
Racing, sedan dess och skall i höst göra VM-debut i London med hela familjen på 
läktaren.

i vårt gäng. I laget till VM är 
vi fem stycken som kvalat 
och som skall dit allihop, så 
det kommer bli jättekul. Alla 
i laget är i samma sits som 
mig med familjer, så vi lär 
behöva abonnera hela flyg-
planet till London där VM är 
i oktober, berättar han och är 
nöjd att det inte är i Kanada 
som förra året. Det hade då 
blivit betydligt svårare att ta 
med hela familjen. 

Sporten är ingen kassako 
direkt. Sponsring för atle-
terna är sällsynt, det enda är 
om man är sponsrad av ett 
företag så att man får köpa 
material billigare eller av ett 
klädmärke så att man får 
använda sig av deras kläder.

Familjen går först
Men för Henrik Nilsson är 
det vardagen som betyder 
mest. Han kommer till exem-
pel att tacka nej till EM i 
Danmark, då han känner att 
livet och familjen prioriteras.

– Det är synd att missa när 
det nästan är på hemmaplan, 
men det är svårt när man har 
familj, livet kommer före, 
berättar trebarnspappan, som 
har börjat ta med sina barn på 
tävlingar. De har själva testat 
på några mindre tävlingar för 
barn.

Trots att det inte blir något 
EM kommer Henrik inte att 
ligga på latsidan i sommar.

– Fram tills VM kommer 
jag att köra Toughest och 
Military fitness-serier. Mili-
tary fitness har tre deltäv-
lingar i Golden Trophy som 
serien heter och Toughest har 
Toughest Tour med fyra del-
tävlingar. Så det blir tio till 
tolv tävlingar denna säsong-
en.

Många tävlingar
Men förutom Henriks täv-
lingslista finns det numera en 
uppsjö av olika tävlingar runt 
om i Sverige, både för elit 
och för amatörer. I Udde-
valla finns bland annat Run 
Dirt Race, som är ett av flera 
mindre lopp som lokala för-
mågor bjuder in till.

– VM och EM, Toughest, 
Tough Viking och spartan är 
de tävlingar som är störst. 
Spartan är störst i världen, 
den finns i väldigt många 
länder (bland annat Storbri-
tannien, Tyskland, Frankrike 
och framför allt USA där 
tävlingen är som störst. Red. 
anm.), men konstigt nog inte 
i Sverige. Sedan har det plop-
pat upp ganska många små 
tävlingar de senaste åren, 
man skulle i princip kunna 
springa ett lopp varje helg 
om man vill, det har explo-
derat, alla vill ha sitt egna 
lopp. Men då är de stora 
tävlingarna lite roligare, ef-
tersom de har lite ekonomi i 
det så har de mer påkostade 
hinder, istället för träramar 

som är ihopbyggda. Men 
sedan skall man inte under-
skatta de små, de är lika kul 
men har inte samma typ av 
hinder, berättar Henrik som 
själv tränar på hemmaplan på 
gården.

Han har skickat in en mo-
tion till Melleruds kommun 
om att bygga en hinderbana 
för träning, men inget gehör 
har kommit än.

– Jag har försökt och har 
lämnat in en motion om att få 
hinderbana, så att man kan 
träna riktigt hemmavid. Men 
tills dess har jag ju en ladu-
gård, så jag får hänga och 
dingla i de grejerna jag själv 
byggt. Man tar vad man har 
kan man säga.

Helkroppsträning
Träningen är viktig och trots 
att det krävs mycket muskler 
för att kunna tävla i OCR, så 
är inte det det allra viktigaste 
enligt Henrik, utan det är 
helkroppsträning som gäller, 
för att bli bäst.

– Den vardagliga träningen 
är löpning, mycket löpning. 
Den delen underskattar man 
lätt. Sedan är det helkropps-
träning, man kan inte träna 
något specifikt för man behö-
ver ha allt. Man måste träna 
låren för att orka ta rampen 
och den typen av hinder och 
ha explosiviteten i benen. 
Men sedan gäller det att ha 
greppstyrka. Så man måste 
träna hela överkroppen, men 
man får inte bli biffig. Då blir 
du tung och osmidig, du 
måste ha slimmade men 
starka muskler. Det är myck-
et repetitioner på gym för att 
få segheten istället för att 
bygga muskelmassa. Det är 
svårt att få den rätta träning-
en helt enkelt. Men sedan är 
det mycket teknik och det 
saknar vi i Mellerud. Du kan 
vara hur tränad som helst, 
men vet du inte hur du 
svingar i ringar, då blir det 
svårt. Dessutom finns det 
spinning wheels, stora hjul 
som du svingar dig emellan. 
Har du inte testat det är det 
väldigt svårt. Det är samma 
med repklättringen, där du 
kan göra det med råstyrka, 
men du måste spara musk-

lerna eftersom du springer 
mycket och ofta vet man inte 
hur banan ser ut. Oftast är 
också rampen på slutet, vil-
ket innebär att du inte kan ta 
ut dig fullt. Det handlar om 
att beräkna hur du springer, 
för du vet inte hur mycket 
kraft du har kvar. Jag sprang 
mitt andra elitlopp förra som-
maren. Då låg jag sjua i eli-
ten, men jag tog ut mig totalt. 
Jag hamnade på 30:e plats till 
slut, för jag klarade inte sista 
hindret som var tio meter 
från mål. Det tog tio minuter 
för mig att ta mig över ram-
pen. Så det gäller att spara på 
krafterna, det är en del av 
sporten.

Matvanorna
Vid träning är också maten 
en viktig pusselbit, för Hen-
rik har den en lägre prioritet 
i vardagen.

– Maten tänker jag mer på 
inför tävlingar, men jag öns-
kar att jag var bättre på att 
tänka på det. Vardagen kom-
mer emellan, så under trä-
ning och i vardagen tänker 
jag inte mycket på maten, det 
blir vad det blir. Men inför 

tävlingar försöker jag tänka 
mycket på hur jag äter och 
hur jag förser mig med 
vätska. Jag följer många an-
dra i min sport som är super-
seriösa med vad de äter och 
får i sig.

Nationell standard
Målet för Henrik och hans 
lag, Team OCR Ninja, är att 
lyfta sporten i Sverige. De är 
medlemmar i SOCRA, Swe-
dish Obstacale Course Race 
Association, som jobbar för 
att få ett riksförbund för OCR 
så att det kan bli en nationell 
standard. 

Men det är en ung sport, i 
Sverige började det på allvar 
2015, även om det ute i Eu-
ropa har funnits längre än så. 
Bland annat finns loppet 
Tough Guy i England, som 
startade redan för 30 år se-
dan.

– Det var en äldre man som 
började med en tävling som 
nu hållit på i 30 år, så den är 
äldst. Nu hoppas vi att det 
kan bli större i Sverige så vi 
kan få en svensk standard.

Text: Tobias Coster
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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 

����
�

��� �
�

Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 10 augusti kl. 19.00

Åsebro IF – Frändefors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
M. Gustafssons Ekonomi AB, Sven-Olof Larsson,  

Stellans Mur & Puts

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: GRINSTAD LANTHANDEL

ULTIPRO 
BYGGFOLIE 
0.2 MM, 25 M.

349:-/RLE

MELLERUD Långgatan 76 /  
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17
Lör 10-13 www.optimera.se

GÄLLER VECKA XX

VECKANS 
PRIS-
BOMB!

GÄLLER VECKA 32

MISSA INTE VECKANS
PRISBOMB – FÖLJ OSS 
PÅ FACEBOOK!

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

Svenskarnas mest populära hundar

Labrador retriever ligger tvåa på listan totalt och etta av rashundarna.

Av rashundarna sitter 
den omtyckta labrado-
ren säkert på toppen av 
listan över de mest popu-
lära hundraserna för 2018. 
Samtidigt är det många 
som väljer ettan på listan 
– en hund av blandras.  
Här hittar du topp 20 mest 
populära hundraserna i de 
svenska hemmen. I toppen 
på listan syns ett par föränd-
ringar sedan 2017, bland 
topp-fem har chihuahua och 

golden retriever bytt plats 
och schäfern tronar med en 
femte plats.

Topplista populära  
hundraser
1. Blandras
2. Labrador retriever
3. Chihuahua
4. Golden retriever
5. Schäfer
6. Jack russell terrier
7. Tax
8. Jämthund
9. Border collie

10. Cavalier king charles
11. Fransk bulldogg
12. Cocker spaniel
13. Dansk-svensk gårdshund
14. Bichon havanais
15. Shetland sheepdog
16. Mops
17. Staffordshire bull terrier
18. Chinese crested dog
19. Drever
20. Border terrier

Listan gäller vanligaste 
hundraserna försäkrade i 
Agria Djurförsäkring i juni 
2018.

Positivt med ny polisutbildning
Polismyndigheten fö-
reslår regeringen att 
ett femte lärosäte för 
polisutbildning startas i 
Västsverige. Västra Göta-
landsregionen är positiv 
till förslaget och anser att 
Västra Götaland är den 
självklara platsen.
– Vi delar polismyndighe-
tens bedömning att både be-

hovet och förutsättningarna 
finns för en utbildning i 
västra Sverige och anser att 
ett lärosäte i Västra Götaland 
ger bästa möjliga rekryte-
ringsområde i förhållande till 
övriga utbildningsorter, sä-
ger Johnny Magnusson, (M), 
regionstyrelsens ordförande.

I förhållande till befintliga 
utbildningsorter har Västra 
Götaland ett stort rekryte-

ringsområde för studenter 
och lärare. I Västra Götaland 
finns det människor som är 
intresserade av att läsa polis-
utbildningen, men som inte 
har möjlighet att flytta. Med 
en utbildning i Västra Göta-
land får de nya möjligheter.

– En utbildning i Västra 
Götaland kommer att inne-
bära att färdigutbildade poli-
ser i större utsträckning väl-

jer att arbeta kvar i 
närområdet. Det är viktigt 
med lokalt förankrad polis 
med god lokalkännedom för 
att skapa trygghet i de större 
städerna, liksom på de min-
dre orterna på landsbygden, 
säger Helén Eliasson (S), 
regionstyrelsens vice ordfö-
rande.

Västra Götalandsregionen 
ser fram mot och stödjer en 
ny polisutbildning i Västra 
Götaland.
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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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

olesensbygg@gmail.com

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

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

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

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

Enkelhet!

Pär-Anders 
Söderberg

Matkvalitet!

Inga-Maj 
Andersson

Kryssa nr 20 

Kryssa nr 21

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

Damtrosor 3 för 99:-
Vadd & Skumgummi 

från Småland

 UTHYRES
Hus i centrala 
Mellerud. Garage finns. 
Stor trädgård. För mer info 
ring. 072-007 38 32 el. 076-
220 55 25.

 UTHYRES
Lägenhet centralt 
i Mellerud. 80 m2, 3 rok. Fi-
ber finns. Inga betalningsan-
märkningar. Fast inkomst. 
Lämna intresseanmälan till 
Melleruds Nyheter. Märk: 
”Lägenhet centralt”.

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!

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

medkänsla!

Gun-Britt 
Gustavsson

omsorg!

Lisbeth 
Andersson

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

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

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

Bristande kontroll 
av hoverboards

Utbränd hoverboard efter att batterierna exploderat på grund av över-
hettning. Foto: Michael Steen.

Ett stort antal fall av brin-
nande hoverboards har 
rapporterats i Sverige och 
många har resultatet i om-
fattande bränder. Antalet 
olycksfall ökar i samband 
med att hoverboards blivit 
alltmer populära och det 
är viktigt att som konsu-
ment känna till att det kan 
finnas en brandrisk med 
hoverboards.
Hoverboard, även kallad 
elektrisk balansbräda, ba-
lance scooter eller airboard 
har funnits på marknaden ett 
antal år och blivit mycket 
populär, men på senare tid 
har  den orsakat en mängd 
olyckor.

Det fanns i juli 56 kända 
bränder i hoverboards i Sve-
rige enligt MSB (Myndighe-
ten för samhällsskydd och 
beredskap), med stora skador 
som följd och där bostäder 
brunnit ner till grunden i 
flera av fallen. De inträffade 
olyckorna har främst orsa-
kats av hoverboards som 
varit på laddning då proble-
men oftast rör batterierna.

– Dels är många batterier 
bristfälligt monterade och 
följer inte europeisk säker-
hetsstandard och dels kan det 
bero på mekaniska skador, 
till exempel om batteriet har 
fått en smäll så kan en pro-

cess termisk rusning starta 
som orsakar överhettning. 
En annan orsak är batterier 
som lämnas på laddning för 
länge och därmed riskerar att 
utveckla så mycket värme att 
de börjar brinna, säger Mi-
chael Steen, av Brand-
skyddsföreningens elektris-
ka nämnd auktoriserad 
besiktningsingenjör och 
brandutredare.

Tips för att undvika brin-
nande hoverboards:
Man kan minska riskerna för 
att drabbas av en brand orsa-
kad av en hoverboard genom 
några enkla försiktighetsåt-
gärder. Här följer Brand-
skyddsföreningens tips:

Köp en hoverboard med 
CE-märkning, CE märk-
ningen är ett intyg av tillver-
kare eller importör att pro-
dukten uppfyller gällande 
standarder för att få säljas 
inom EU.

Skydda batterierna mot 
mekaniska skador, dvs han-
tera Hoverboarden försiktigt.

Koppla bort Hoverboar-
den från laddaren när den är 
fulladdat.

Ladda alltid under uppsikt 
och på ett plant och obränn-
bart underlag, och långt ifrån 
brännbart material.
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Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

DÖDSBO/FLYTTSTÄD
Vi tömmer och städar snabbt, 
billigt och effektivt.  
Endast helger. Tfn/SMS; 
Ingrid 072-303 12 88,  
Malin 070-759 56 02

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD M/S ROTÖSUND
2 tim. genom orörda Yttre Bod-
anes skärgård. Från Vingens hamn 
ons, tors, fre, lör. Bokn. 0532-
253 81 www.vingenshamn.se

TURER MED BÅT

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

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

070-461 42 78

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

medkänsla!

Gun-Britt 
Gustavsson

omsorg!

Lisbeth 
Andersson

Kryssa

MELLERUD

MELLERUD

Enkelhet!

Pär-Anders 
Söderberg

Matkvalitet!

Inga-Maj 
Andersson

Kryssa nr 20 

Kryssa nr 21

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG



ONSDAG 8 AUGUSTI 2018

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

PAKETERBJUDANDE!
STIGA 

Batteridriven 
Häcksax+Trimmer 
2.999:- 

Ord. pris 5.470:-

Häcksax SHT 48 AE

Grästrimmer 
SGT 48 AE

Inklusive batteri 
och laddare!

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat KAMPANJ 
FRÅN 

9.900:-

Bildkavalkad från Kanalyran 2018


