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KAMPANJ
Dörrtrycke

borstad krom

149:-
Ord. pris 214:-

Dörrhandtag och nyckelskylt av zink/zamak. 
Passar till dörrtjocklek 38-42 mm. Utsprång 50 
mm. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 augusti.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 33

Prisbomb!

Potatissallad
Rydbergs, flera sorter, gäller Gourmet, 750 g, 
jfr-pris 33,33/kg.

5:-/st

Formpasta
Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnocchi, 

Penne rigate, Risoni, 500 g, jfr-pris 10,00/kg
. Max 3 köp/hushåll/vecka 33

Ägg 6-pack
Garant, från frigående höns inomhus, stl. L, 
jfr-pris 1,67/st.

Köttbullar
Garant, kylda, 350 g, jfr-pris 28,57/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 33 

Kaffe
Gevalia, malet, flera sorter, gäller ej eko, kof-
feinfritt, hela bönor, 425-450 g, jfr-pris 55,56-
58,82/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 33

Hushållsost
Arla, fetthalt 26%, ca 1,1 kg.

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

4995
 

/kg

10:-
för Bonuskunder

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

25:-
för Bonuskunder

/st10:-
 

/st

25:-
för Bonuskunder

/st

Fredrik Källén, förvaltare på Orvelingruppen, visar nöjt den fina utsikten över hamnen från balkongen på andra våningen i det färdigställda (och 
redan sålda) visningshuset. Orvelingruppen bygger sex villor i norra hamnen, tre av dem är redan resta. Visningar kommer att ske under augusti 
och in i september. Intresset verkar stort för de nyckelfärdiga traditionella västkuststugorna. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 8 –

– Sidan 12 –

Landsbygdsdebatt
Förra onsdagen anordnades en politikerdebatt på 
Torpane gård i Gestad, initierad av Lantbrukarnas 
Riksförbunds kommungrupp i Vänersborg. Tio 
politiker från åtta olika partier deltog.

– Sidan 14 –

MGK dominerade
När sista kvaltävlingen i Dalsland Tour genomför-
des i Mellerud var hemmadominansen stor. Hem-
maduon Lena och Dennis Lindblom vann klart 
före Nils-Gösta Olsson och Håkan Holmgren.

Bygger villor i Sunnanå
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Vernissagefest på Upperud 9:9 kl 17:15
Södra Åkeriet spelar. Vinbiljett fås på museet. 

Vernissage på Dalslands konstmuseum kl 14
Marinmåleri & båtmodeller från Göteborgs sjöfartsmuseum

Fotografier av Herman Ahlin • Portätt av Elis Svensson

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

VATTENVÄGEN
 — DAL SL ANDS K ANAL 1 50 ÅR —

Kundgolf 2018
Välkommen fredagen den 24 augusti 

till Melleruds GK.
Gillar du att spela golf?

Vi spelar i par och spelformen som gäller är 
bästboll/poängbogey med shotgun start kl09.00. 

Tävlingen är öppen för dig som är kund i banken och 
född år 2000 eller tidigare. 

Deltagarna delas in i en A- och B-klass.

Tävlingsavgiften 200kr/par skänker vi 
till Melleruds GKs ungdomsverksamhet. 

Gratis greenfee!
Anmälan direkt på www.golf.se

Välkommen! 

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!

Åsebrostämman

Stor scen och dansbana under tak 

Lördag 18 augusti kl. 15.00 
Allspel, musikuppvisning

Dans från kl. 20.00

Konferencier: Bertil Sandberg
Servering

Lennart Karlsson tel. 0703-73 76 36 
Arrangör: Åsebro IF´s supporterklubb

Välkommen till

Åsebrostämman
på Åsebro Fest- och Idrottsplats

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se

Mitt sena 60-tal
Lars Nilsson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 18/8-8/9
Vernissage: Lördag 18 augusti kl. 11-13

Välkomna!

Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

Nu startar vi höstens program 
Måndagar kl. 10.00

Stavgång Startar 3 sept.
Tisdagar kl. 11.00

Gymnastik Startar 28 aug
Onsdagar kl. 10.00

Stickcafé Startar 22 aug
Torsdagar kl. 10

Bingo Ojämna veckor 
Startar 30 aug.

Spara annonsen!
Alla välkomna!

 

av heminredning
50-75% 

Alla helger från v. 33-39
Öppet 11-15

070-322 59 62

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

Utförsäljning

Melleruds Demensförening 

Dagens och framtidens  
demensvård i Mellerud?

Måndag 20 augusti kl. 18.00, Café Älvan
Välkomna att samtala med våra kommunpolitiker.

Alla politiska partier är inbjudna!

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
torsdag 6 september kl. 08.00-19.00
lördag 8 september kl. 10.00 – 13.00 
söndag 9 september kl. 08.00 – 20.00

Entrén är handikappanpassad.

Valnämnden

Mellerudsmässan
20-21 oktober

Anmäl ditt företag, förening 
eller organisation på 

www.mellerud.se/mellerudsmassan

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

15 augusti-22 augusti 2018
12:e söndagen efter Trefaldighet
”Friheten i Kristus”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

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

 HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Eva Marklund.
Sön 08.30  Frukost i Kyrkans Hus
Sön 09.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta Olsson
Tis 21/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 21/8 14.30  Andakt på Berg, Kerstin Öqvist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst på kyrkbacken, Margareta 
  Olsson.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 18.00 Musikgudstjänst i Gunnarsnäs. Musikduon 
  Ing-Marie Romell och Ann-Chatrine Persson, 
  sång och instrumental musik. Andakt: Mia Palm.
Ons 22/8 12.15  Andakt på Karolinen, Margareta Olsson.

Årets ”Örsjön Runt” flyttas från 10 juni 
till söndag 19 augusti

Följ oss på facebook och hemsida för 
uppdateringar kring tider och praktiska detaljer

Styrelsen och festkommittéen
Örs Bygdegårdsförening
www.bygdegardarna.se/ors-krokfors

INSTÄLLT

Smyrna Second - Hand
Möbelaffär upphör 31 aug.

50% från den 15 aug.
VÄLKOMNA!
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&
PARTY!DISCO

Soul

BALDERSNÄS 31/8

 ARETHA FRANKLIN • THE SUPREMES
 GLORIA GAYNOR • DONNA SUMMER
 DIANA ROSS • ETTA JAMES

ENTRÉ 150:-   •   TEL. 0531 - 412 13

BARMAT & MINGEL 20.00
SOUL & DISCOPARTY 22.00

Jubileumsbal på Baldersnäs 
1 september
Samling kl. 4 e.m.

Mousserande vin och snittar på terrassen 
Underhållning

3-rätters middag med dryckespaket

Mingel i Virkestorken 
Underhållning av trenne jazzmusikanter

Taking Care of Business spelar upp till dans

Pris 995 kr p.p.

Osa senast 27 augusti till rikstelefon 0531-412 13 
eller info@baldersnas.com 

Boka gärna även hotellövernattning i herrgårdsmiljö 
från 500 kr p.p.

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 19.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 16/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Stor utställning om kanalen öppnas
Den 18 augusti öppnar 
utställningen ”Vatten-
vägen” på Dalslands 
konstmuseum i Upperud. 
Utställningen är en del i 
Dalslands kanals 150-års 
firande. Den pågår till den 
11 november. 
Med anledning av 150-årsju-
biléet visar museet en utställ-
ning i tre delar med anknyt-
ning till kanalen. 

Skulpturer av Elis Svensson, slussvakt i Buterud, visas i lilla galleriet.

Herman Ahlins foton kan ses i museéts nedre hall. Ahlin var kamrer vid 
kanalkontoret i Upperud och hängiven fotograf.

Marinmåleri av den berömde Jacob Hägg visas i övre hallen på Dalslands 
konstmuséum.

Minnen från sena sextiotalet
Den 18 augusti är det ver-
nissage på biblioteket för 
en utställning om det sena 
60-talet, sett genom mu-
siknörden och brittfan-
tasten Lars Nilssons ögon. 
Utställningen handlar inte 
bara om musiken, den inne-
håller också litteratur, mån-
färder, politiska händelser,   
hockeyhistoria och en mängd 
annat som kommer att fram-
kalla mycket igenkännande 
och aha-upplevelser hos be-
sökarna.

– Det är en nostalgitripp 
säger Lars när han sitter med 
singel och LP-omslag vär-
diga en konsthall framför 
sig.

Det hände mycket på 
många fronter under 1960-ta-
let och för att kunna relatera 
musiken till de historiska 

händelserna har Lars skrivit 
texter som friskar upp min-
net, plus många personliga 
berättelser.

– Sextiotalet var en bra tid 
att vara ung i och jag gick 
från att vara idrottsnörd till 
att upptäckta musiken. På 
den tiden var det väldigt 
brett, rock, folkmusik och 
barbershop kunde förekom-
ma i samma konsert, säger 
han.

The Hollies hör till Lars 
tidiga favoriter och han näm-
ner Joan Baez som ett upp-
vaknande. 

I utställningen visar han 
sina favoriters inramade LP- 
och singelomslag med per-
sonliga texter därtill. Span-
net är brett, från Deep Purples 
första till Finn Zetterholm 
och Djungelboken. En hel 

Lars Nilsson har sammanställt en personlig utställning om det sena sex-
tiotalet. Den visas i konstrummet på Melleruds bibliotek. Vernissage 
med musik den 18 augusti.

Dags för Åsebrostämman
Till helgen är det åter dags 
för den årliga och populära 
spelansstämman på Åsebro 
festplats.

Det blir buskspel, allspel 
och underhållning i dagarna 
tre. Alla instrument är väl-
komna och det vankas drag 
och mycket spelglädje på 
dansbanan. 

16-19 augusti är det spelmansstämma i Åsebro. Här Gunnar Gustavsson 
med sitt dragspel, ofta sedd på Åsebrostämman.

Sjöfartsmuseet i Göteborg 
har bistått med flera intres-
santa inlån, bland annat fem 
stora målningar av den be-
römde marinmålaren Jacob 
Hägg. 

I lilla galleriet finns verk av 
Elis Svensson, legendarisk 
slussvakt i Buterud, tillika 
konstnär, bildhuggare och 
båtbyggare. 

I den nedre hallen visas 
foto av en annan omskriven 
och hyllad dalslänning, Her-
man Ahlin, kamrer vid kanal-
kontoret i Upperud och 
samtidigt hängiven amatör-
fotograf som med ett säkert 
öga dokumenterade livet, 
båtarna och människorna 
kring kanalen. 

I samband med vernissa-
gen den 18 augusti  arrang-
eras en öppen vernissagefest 
på Upperud 9:9. Det popu-
lära bandet Södra Åkeriet 
från Värmland spelar och 
sjunger.

del av musiken går att ladda 
ner från Spotify för att lyssna 
medan man tittar.

– Utställningen bygger på 
mina minnen från sena sex-
tiotalet. Den tiden har präglat 

mig för livet, säger Lars Nils-
son.

Utställningen pågår till 
den 8 september.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 34 

Senior
Måndag Fläskköttgryta smaksatt 
med äpple*, bulgur och skivade 
morötter.
Alt: Linsgryta. 
Tisdag Ugnsfärs* med brunsås, 
kokt potatis och kokt broccoli, 
lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.

Onsdag Fiskbullar i dillsås** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Selleristick med dressing.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotsallad. 
Alt: Vegetarisk ärtsoppa 

Fredag Skivad kassler*, potatis- 
gratäng och bukettgrönsaker. 
Alt:  Kikärtsbiff med dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 20/8: Fläskköttgryta smaksatt med 
äpple, kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 

Tisdag 21/8: Ekologisk nötfärslåda från 
”Gröna Gårdar” med brunsås, kokt potatis, 
broccoli och lingonsylt.  
Dessert: Fruktsoppa.  

Onsdag 22/8: Fiskbullar i dillsås, kokt potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert:  Aprikoskräm.

Torsdag 23/8: Ärtsoppa med fläsk. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 24/8: Skivad kassler med  
potatisgratäng och skivade morötter.  
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 25/8: Krögarbiff med gräddsås, kokt 
potatis och blomkål.  
Dessert: Mannafrutti.

Söndag 26/8: Fiskgratäng med kokt potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 34
Mån-fre, sön: Pannbiff med potatismos och grön-
saker. Lör: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker.

S-politiker höll informellt möte i Mellerud
I början av augusti träf-
fades socialdemokratiska 
politiker från Mellerud, 
Vänersborg och Tyskland 
på kommunkontoret i 
Mellerud för ett informellt 
möte. Bostadspolitik och 
Sveriges dragningskraft 
på Pippi Långstrump-fans 
var några av de ämnen 
som berördes.
Deltog gjorde Melleruds 
kommunalråd Tommy W 
Johansson (S), riksdagsleda-
moten Jörgen Hellman (S), 
Vänersborg, Marie Dahlin 
(S), kommunalråd i Väners-
borg och den tyska socialde-
mokratiska parlamentsleda-
moten Ulli Nissen, sedan 25 
år fritidsboende i Östanå, 
Mellerud.

Dyrt boende
Ulli Nissen representerar 
sedan 2013 finansmetropo-
len Frankfurts valkrets i 
parlamentet i Berlin och är 
ledamot i bostadsutskottet 
och miljöutskottet. Hennes 
valspråk är ”Stark för de 
svaga, högljudd för de tysta” 
och speciellt kämpar hon för 
en rättvis bostadspolitik. En 
fråga lika aktuell i Sverige 
som i Tyskland.

– I Frankfurt har hyrorna 
stigit med 100 procent på tio 
år och blir ouppnåeliga för 
den som inte tjänar bra. På 
senare tid märks konsekven-
serna av Storbritanniens 
Brexit tydligt. Människor 
och företag med möjlighet att 
betala rejält för sitt boende 
söker sig hit och konkurrerar 
ut andra. Betalbart boende är 
ett stort problem i Frankfurt, 
berättade Ulli Nissen. 

Allas uppdrag
Ulli beskrev den modell som 
i Frankfurt skapats för att 
komma till rätta med proble-
met. För att få bygglov i 
Frankfurt måste 30 procent 
av husets boendeyta avsättas 
till ”sociala våningar”, lä-
genheter för människor utan 
möjlighet att konkurrera på 
bostadsmarknaden. Alla som 
bygger bostäder får detta 
uppdrag, jämfört med Sve-
rige där allmännyttan har 
hela ansvaret för socialt byg-
gande. 

– Ett bra system att på sikt 
implementera tyckte de 
svenska politikerna. 

– Att bygga mixat är en 
lösning här, menade Marie 
Dahlin och nämnde Hol-
mängs Hage i Vänersborgs 
kommun som ett gott exem-
pel på det.

Gemensamma frågor
Även om förutsättningar är 
vitt skilda mellan små kom-
muner i Sverige och metro-
polen Frankfurt finns faktorer 
gemensamma för både kom-
muner och länder i Europa. 
Högerextrema krafter växer 
sig starka. Främlingsfientliga 
AFD sitter med i parlamentet 
i Berlin och Ulli sticker inte 
under stol med att hon tycker 
det är fruktansvärt.

– De får allt att handla om 
migration, till och med frå-
gor om vargar, säger hon.

– Frankfurt, berättar hon, 
sticker ut bland Tysklands 
städer genom att sedan de-
cennier vara en kulturellt och 
etniskt mixad stad. Ungefär 
halva befolkningen och en 
majoritet av stadens unga har 
migrantbakgrund.

– Det har aldrig varit något 
konstigt med det, konstaterar 
Ulli Nissen.

Pippi och Sunnanå
I 25 år har hon och maken 
Michael Kaminski-Nissen 
njutit sina lediga dagar i hu-
set i Östanå. Kärleken till 
Sverige startade för Ulli med 
Astrid Lindgrens böcker. En  
stor favorit är Pippi Lång-
strump.

– Jag älskar Pippi och al-
lemansrätten. Då, för 25 år 
sedan, var vi på semester i 
folkvagnsbuss med kanoten 
på taket. Vi såg Vänern på 
kartan och styrde efter en natt 
på Ursands camping norrut 
mot Mellerud. Hos mäklaren 
vid 45:an fanns huset till salu 
och vi förälskade oss vid 
anblicken av Sunnanå hamn, 
som då var helt orörd, säger 
Ulli.

– Alla kände alla då, det var 
fint. Numera möter man 
människor som inte hälsar, 
men hamnen är fin nu också, 
på ett annat sätt. Förvand-
lingen har varit bra för turis-
men, som kommunen behö-
ver, menar Michael 
Kaminski-Nissen.

Nu bor de i huset i Östanå 
så fort arbetet medger och 
här firas alla årets högtider 
sedan många år. 

– Om jag tar tåget 07.30 på 
morgonen kan jag sitta i par-
lamentet i Berlin klockan 
12.30, det är riktigt bra, säger 
Ulli Nissen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tommy W Johansson, Jörgen Hellman, Marie Dahlin, Ulli Nissen och Michael Kaminski-Nissen på kommun-
husets terrass i Mellerud.

Isabella Lövin talade 
i Brunnsparken

Miljöpartiets språkrör, vice statsminister Isabella Lövin höll tal i Brunnsparken i Dals Rostock. Här med Tony 
Johansson, MP de gröna, Mellerud.

I söndags besökte Isabella 
Lövin, vice statsminister, 
Miljöpartiets språkrör, 
partiets familjedag i 
Brunnsparken i Dals Ro-
stock. Mellan musik, tips-
promenader och lekar höll 
hon ett tal där klimatet 
stod i fokus som en fram-
tida ödesfråga.
Rocklåtar ljöd över Brunns-
parken på söndagseftermid-
dagen och folk satt bänkade 
framför scenen eller fikade i 
hembygdsföreningens café. 
Miljöpartiet i Melleruds fa-
miljedag bjöd på en rad akti-
viteter och höjdpunkten var 
Isabella Lövins besök.

Förutom partiets lokala 
kandidater Sarah Isgren, 
Tony Johansson, Mohamed 
Mahmoud, Sofia Falander 
och Inger Jochnik, fanns 
Emma Nohrén, riksdagsle-
damot från Lysekil på plats 
och agerade konferencier. 

Emma sitter med i miljö- 
och jordbruksutskottet och 
har liksom Isabella Lövin 
naturvetenskapliga studier i 
botten, något som hon själv 
betecknar som en bristvara i 
politiska kretsar.

Vändpunkt nödvändig
– Det val vi har framför oss 
handlar om, om vi ska backa 
eller fortsätta utvecklingen 
framåt för att göra Sverige 
till det första fossilfria väl-
ståndslandet, inledde Isa-
bella Lövin sitt tal.

– Det finns partier som 
anklagar oss miljöpartister 
för att vara populister när vi 
talar om klimatet, som vi 
alltid gjort, sade Lövin med 
anspelning på SD:s utspel i 
Sölvesborg några dagar tidi-
gare.

Hon beskrev de senaste 
månadernas svåra torka som 
ett okänt territorium för de 
som ska släcka bränder och 
för landets bönder.

– Att det en grad varmare 
klimatet skulle påverka oss 
på detta sätt var en chock. Vi 
har genom användningen av 
fossila bränslen förändrat 
hela planetens ekosystem. 
Detta måste bli en vänd-
punkt, sade Lövin.

Hon pekade på att det i år 
satts värmerekord i stora 
delar av världen. Att de se-
naste 400 månaderna har 
varit varmare än normalt på 
jorden.

– Vi kan inte säga att 99 
procent av världens forskare 
inte varnat oss. Det har de 
gjort i decennier, konstate-
rade hon. 

Klimatval 2018
Men Lövin ville hellre fram-
häva det positiva i en grön 
omställning, som att det sat-
sas på nya tekniker inom stål 
och betongindustrin och att 
Sverige är på väg mot ett fos-
silfritt samhälle med en 
minskning av utsläppen fram 
till 2045. Förutom de två 
ovan nämnda branscherna 
har både skogsnäringen och 
åkerinäringen förklarat att de 
vill vara med i omställningen.

– Det handlar inte om en 
grön mysig mulleframtid 
utan en grön omställning att 
längta till, som skapar inno-
vationer som alla har nytta av 
och kan känna stolthet för. 
Men det krävs politik för att 
ställa om. Stöd till omställ-
ning, skatt på utsläpp. Bor-
gerliga partier vill skära ner 
nuvarande miljöbudget. 
2018 måste bli ett klimatval, 
sade Isabella Lövin.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tillsammans!

Peter
Ljungdahl

Kryssa

MELLERUD

Politiker besökte företag

Riksdagsledamöter och kandidater från alliansen besökte Joab i Dals-Rostock i fredags. Fr.v Said Abdul (L), Ann-Sofie Alm (M), Martin Eriksson, 
Joab, Lars Tysklind (L), Lars-Arne Staxäng (M), Johan Hultberg (M), Veronica Almroth (L), Fredrik Christensson (C), Penilla Gunther (KD) och 
Ludwig Mossberg (M), anställd på Joab.  

Miljöpris till 
Marianne

Isabella Lövin överlämnade 
i söndags Miljöpartiet i Mel-
leruds miljöpris till Marianne 
Westman, agronom och bi-
odlare som driver Mariannes 
Biodling, en del av lant-
bruksföretaget Vena Säby 
Lantbruk. 

” Genom sitt stora engage-
mang för och kunskap om 
odling och miljö, visar Mari-
annes Biodling vägen för det 

hållbara företagandet och det 
livskraftiga lokalsamhället” 
löd motiveringen.

– Jätteroligt att bli upp-
märksammad, tyckte Mari-
anne som förärades en mål-
ning av konstnären Patrick 
Allier, Dals Rostock.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Biodlaren Marianne Westman fick motta Miljöpartiet i Melleruds miljö-
pris. Isabella Lövin överlämnade priset.

Rekordsäsong för turismen i Dalsland
Denna ovanligt varma 
sommar har för Dalslands 
besöksnäring inneburit 
rekordartade siffror. 
Dalslands Turist AB har 
tagit temperaturen hos ett 
20-tal företag per siste juli 
och nästan alla redovisar 
volymer som är ”all time 
high”. 
Oavsett om det handlar om 
camping, hotell, aktivitetsfö-
retag, båtliv, kulturinstitutio-
ner, museer, evenemang eller 
restauranger så är beskeden 
lika positiva. 

Dalslands Kanals 150-års-
jubileum och Åmåls 375-års-
jubileum har också verksamt 
bidragit till ökat intresse och 

tillströmning av besökare.
Destinationsmarknadsfö-

ringen av Dalsland har också 
varit extra kraftfull det se-
naste året genom samarbeten 
med Turistrådet Västsverige 
och Visit Sweden. Ett exem-
pel är den mycket omtalade 
The 72 Hour Cabin kampan-
jen som satt Dalsland rejält 
på kartan.

Konkret innebär det vo-
lymökningar på mellan 10 – 
40 procent hos företagen 
jämfört med 2017 som i sig 
var en rekordsäsong för 
Dalsland. För många av bo-
endeanläggningarna innebär 
det lapp på luckan under ett 
antal veckor.

Detta trots att värmen och 
torkan också har inneburit 
vissa problem som till exem-
pel eldningsförbud och även 
påverkat möjligheter till ak-
tiviteter. Dalslands fantas-
tiska natur med den stora 
tillgången av friskt och rent 
vatten har varit en avgörande 
framgångsfaktor. Bedöm-
ningen är att vi har en tillväxt 
både av såväl inhemsk som 
internationell turism. 

Våra besökare är generellt 
mycket nöjda över sitt besök 
i Dalsland, påtagligt ofta 
förlänger man vistelsen. 
Köpmönstret går också allt-
mer mot spontanbokningar 
och ökad flexibilitet i sitt 

semestrande. Vi ser en ökad 
efterfrågan på naturupple-
velser som cykling och vand-
ring vilket ställer krav på bra 
leder, bra information, kartor 
med mera.

Det är uppenbart att Dals-
land har en stor potential i 
besöksnäringen och att det är 
en framtidsbransch för oss. 
Duktiga företag med utmärkt 
värdskap kan växa, nya före-
tag kan etableras. 

Årets säsong kommer 
också att vara en fantastisk 
marknadsföring för landska-
pet där många och nöjda 
besökare sprider det goda 
ordet.

Dalslands Turist AB

Kommunen ringer inte 
runt och frågar om 
vattnet fungerar

Melleruds kommun har fått 
information om att privata 
fastighetsägare blir uppring-
da där någon utger sig för att 
vara från Melleruds kom-
mun. Frågor har ställts om 
vattnet fungerar och om det 
går att spola. 

Dessa samtal är inte från 
kommunen. Tänk på att 

kommunens servicepersonal 
har legitimation. Man re-
kommenderar att inte släppa 
in någon i sitt hem utan att 
fråga efter legitimation. 

Notera telefonnumret på 
den som ringer om det är 
möjligt. Lämna tips till poli-
sen på 114 14.

I fredags fick Joab i Dals 
Rostock besök av repre-
sentanter från de fyra 
allianspartierna. Martin 
Eriksson, företagets IT-
ansvarige tog emot i  (M)
det nya konferensrummet 
och bjöd på en presenta-
tion av företaget som har 
en tillväxtkurva som ökat 
med 70-75 procent de se-
naste tre åren.
De besökande politikerna 
var Penilla Gunther (KD), 
riksdagsledamot, Trollhät-
tan, Johan Hultberg (M, 
riksdagsledamot, Fjällbacka, 
Lars-Arne Staxäng (M), 
riksdagsledamot, Lysekil, 
Ann-Sofie Alm (M), riks-
dagskandidat och opposi-
tionsråd i Munkedals kom-
mun, Fredrik Christensson 
(C), riksdagsledamot, Lyse-
kil, Veronica Almroth (L), 
riksdagsledamot, Orust, Lars 
Tysklind (L), riksdagsleda-
mot, Strömstad och Said 
Abdul, (L), riksdagsledamot, 
Trollhättan. Med var också 
Ludwig Mossberg (M), lokal 

kandidat och anställd på 
Joab.

Ständig utveckling
Martin Eriksson presentera-
de företagets historia från 
Hjalmarsfors dagar till lift-
dumperns tillkomst och fram 
till idag då företaget omsätter 
cirka 800 miljoner och har 
kunder och samarbetspart-
ners långt utanför landets 
gränser.

Politikerna ställde frågor 
och fick svar om försäljning 
i Sverige, om export och om 
företagets olika anläggning-
ar och produkter. 

Eriksson nämnde i sam-
band med företagets impone-
rande tillväxtkurva de se-
naste tre åren att den också 
medför påfrestningar.

– Tyvärr är det inte enkelt 
med kompetensförsörjning-
en, många studerar på andra 
orter och blir kvar där, kon-
staterade han men sade även 
att det finns ljus i tunneln 
genom ett efterlängtat sam-
arbete mellan industriföreta-
gen och skolan. Att få ut 

kunskap om vilka jobb som 
finns idag inom industrin är 
a och o inför framtida kom-
petensförsörjning.

Martin Eriksson efterlyste 
dessutom ett starkare stöd än 
det som finns idag för företag 
när de tar emot praktikanter.

– När det är full fart i pro-
duktionen och arbetet går på 
högtryck är det svårt att få 
tillräckligt med tid för att lära 
upp praktikanter, sade han 
och påpekade även att enormt 
mycket kompetens som 
fanns hos nyanlända tyvärr 
gick förlorad genom långa 
handläggningstider och för-
flyttningar till andra kom-
muner.

Mentala avstånd 
Det diskuterades om möjli-
gen det mentala avståndet är 
större att flytta norrut till 
Dalsland än söderut mot Gö-
teborg. Till exempel borde 
Trollhättans roll som nod i 
fordonsindustrin medföra att 
kompetens finns i närområ-
det, menade Penilla Gunther. 
Är det så att man inte känner 

till varandra? Kanske finns 
möjligheter till samarbete 
kring viktig kompetens?

Kraftsamla i Dalsland
JOAB:s vd Peter Olsson, 
som inte kunde närvara vid 
mötet, hade skickat med en 
önskan om en utbyggnad av 
E45 och fler tågförbindelser 
i Dalsland. Problemen med 
en undermålig europaväg 
från Mellerud till Frändefors 
är gemensam för hela den 
tillverkande industrin i Mel-
lerud.

I diskussionen kring detta 
tyckte politikerna att man 
måste bli bättre på att kraft-
samla här i Dalsland.

– Skaraborg och Skåne är 
betydligt mer aktiva och hörs 
mer, sade Fredrik Christens-
son.

Efter en kort rundvandring 
i produktionslokalerna fort-
satte allianspolitikerna sin 
turné till Brålanda där de 
träffade representanter för 
Brålanda företagarförening.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 15 AUGUSTI 2018

Vårt varma tack
till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre  

Rolf Nordqvist 
i samband med hans  

bortgång och begravning.
KERSTIN

Yvonne, Jörgen och  
Catarina med familjer

PREDIKOTURER

SORGTACK

SORGTACK

M  tlla tti
v  ammam edakslä rå
v  rettod edakslä rå

A akinn  
H lhadmie

F  nosskirder
* 20 o rebotk  1 359   

h  sso tanmäl tgitsah ra
i  dankas hco gros rots 

M durelle  5 a itsugu  2  810

T  YMMO
P kirta   hco Å  as

K  aral
J ynne   hco T  yno

M amma   hco p  appa
Ö tkäls girv   hco v  rennä

S  sajliks tta rä ted tgnut å
f  räk rellåh nam ned når
M  nennim arkcav alla ne

v  räb sso dem ditlla i
D  annäk natsän iv nak å
a  råg sso divderb uD tt

O  akrot tta sso repläjh hc
f  råt råv trob nednik når

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
f .00.11.lk itsugua 13 gader  
E -sennim llit sedujbni tåretf
s  .suh snakryK i dnut
A llit ednagatled mo nalämn  
F tsanes 54 001-0350 suno  
2 åp anräg knäT .itsugua 4  
e nednofrecnaC llit avåg n  
g  .95 95 95-020 nofeletovå
S  es.sunof åp adissennim e

Min Make
Vår Far

Ingvar
Fredriksson

född i Låkön

* 25 december 1941

har stilla insomnat.

Brålanda
11 juli 2018

BIRGITTA
Barn med respektive

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syskon
Övrig släkt och vänner

Var jag går
i skogar, berg och dalar

Vila i frid

Begravningen har ägt rum i
kretsen av de närmaste.
Blixt Begravningsbyrå.

V  eräk rå

A divr  J  nossna
* 24 j ilu  1 829   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

D kcotsoR sla  29 j ilu  2  810

V  ARE
U fl   hco Y  ennov
S afio   hco J  enna

W  retlaW ,elli
S anit   hco V  rotci

F  xile
S tkäl   hco v  rennä

V  giD tnäk mos alla i
o  rav uD ruh tev hc
ö  uD tta ås raksn

b  ravk snnaf sso dnal
M  ttåg uD rän un ne

d  åg aks alla iv ti
m  snnim iv ejdälg de

a  .ådnä anfi ted tll

B i mur regä negninvarge  
G   gadsit akryk sänsrannu
2 sujL .00.31.lk itsugua 8  
k llit sedujbni tåretfE .lesdäl  
m .dnulekatS i dnutssenni  
A llit ednagatled mo nalämn  
F tsanes 54 001-0350 suno  
2 åp anräg knäT .itsugua 4  
e -nofrecnacnraB llit avåg n
d  .09 02 09-020 :letovåg ne
S  es.sunof åp adissennim e

V  kcaT amrav trå
t ttäs akilo åp mos alla rE lli  
v i eknatmo hco emräv tasi  

s  edakslä råv retfe negro

C retsirh  S  nhav
F rommolb ,verb ,latmas rö  
t div rommolb ,temmeh lli  

h llit rovåg alla tmas ,råb sna  
C edrojg tekliv ,nednofrecna  
a tte velb lävraf atsis tråv tt  
l   .ennim trekcav hco tsuj

M  DUA
P re   hco A  eiraM-enn

U akirl   hco D  diva
M  eneleda

V  kcat tmra
t ttäs akilo åp mos alla rE lli  
h  aräk råv va tennim tarde

B tigri  E  nosskir
v  .gnågtrob senneh di

K  KIRE-LRA
M leaki   dem f  jlima

V  ,appap eräk rå
s  rafrom hco rafraf ,rafräv

S kirE-nev  
S  mörtsdna

* 18 m ja  1 359   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

B adnalår  10 j ilu  2  810

A rednaxel   hco C  ettolrah
F  hannaH ,hpili

C enilora   hco J  ymmi
F  ailiceC ,aicile

Ö tkäls girv   hco v  rennä

B .mur tgä rah negninvarge  
F va tennim ardeh tta rö  
S ne åp anräg knät kirE-nev  
g nednofrecnacnraB llit avå  
g  .09 02 09-020 nofeletovå
S  es.sunof åp adissennim e

DÖDSFALL

DÖDSFALL

Torsd 17 Språkcafé.
BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Predikan Daniel Lindqvist. 
”Känn igen Jesus”.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. i Brå-
landa Equmeniakyrka, Bos-
se Arwedahl, kyrkkaffe.
Sundals-Ryr: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. och dop. 
Anette J. Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Sönd 18. Sommar-
kvällsgudstj. Anette Jarsved 
Carlson. ”Då brister själen 
ut i lovsångsljud”. Sång 
Karin Wirenborg och piano 

Andreas Hjalmarsson. Sy-
föreningen inbjuder till ser-
vering i fsh. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Nils Lundbäck. 18 
Musikgudstj. Sömrane kom 
oförhappanes. En Vokalist 
& en Cellist. Nils Lund-
bäck. Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem. Ralph Liljegren. 
Torsd 14 Gemenskapsträff 
på Ringhem. Lars Stam och 
Ove Benjaminsson spelar 
gitarr och keybord.

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Gösta Quick

UPPVAKTNING

All uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.

Johnny Eriksson

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. i 
Åsensbruk m församlings-
möte. Tisd 19 Bönesamling. 

Veckans 
ros...

...och tusen röda rosor för 
festen i Sikhallsmagasin den 
22 juli. Med Gunnars vackra 
och helhjärtade sång, upp-
backad av skickliga musiker 
med dragspel och trummor, 
prästen Martins målande an-
dakt och kyrkvärden Allans 
vänliga ord och kökspersona-
lens tjänstvilliga servering av 
gott kaffe med tilltugg. Vi ska 
minnas festen länge.

Nils och Barbro Lundbäck

Hipp Hipp 

HURRA!

Den 17 augusti fyller vårt 
charmtroll Hugo Hektor 5 år.

Grattis kramar från mamma 
pappa och lillasyster Ebba

kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Air” av J. S. 
Bach varefter Josefin Dahl-
qvist sjöng ”Du är allt” av S. 
Aldén. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
201, 249 samt 297. Josefin 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Stad i ljus” av P. Bäckman. 
Vid kistan togs avskedet av 
maka, barn med familjer, 
släkt och vänner. Till minnet 
av Ebbe var koret vackert 
dekorerat med blommor i 
många färger. Gravsättning 
kommer att äga rum på Grin-
stad kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Berit Johansson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Barbro Mag-
nusson ”Omkring tiggarn 
från Luossa” av D. Anders-
son vartefter solist Emmy 
Tegelström sjöng ”Som en 
bro över mörka vatten” av Å. 
Arenhill. Akten förrättades 
av Thomas Holmström och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 235 och 251. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner därefter sjöng 
solisten ”Himlen är oskyldigt 
blå” av T. Gärdestad. Som 
avslutningsmusik framför-
des ”Änglamark” av E. Tau-
be. Till minnet av Berit var 
koret vackert dekorerat med 
blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Tisselskogs kyrka 
för Christer Svahn. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Morgan Her-
mansson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Akten förrätta-
des av Torsten Wassenius och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 297 och 249. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner. Som avslutningsmusik 
fick man lyssna till ”Amazing 
grace” – en skotsk folkme-
lodi. Till minnet av Christer 
var koret vackert dekorerat 
med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Birgit Eriksson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Kyrie Elison” av J. 
Leijon vartefter hon sjöng 
”För kärlekens skull” av T. 
Gärdestad. Akten förrättades 
av Gustav Torstensson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 201, 34 och 730. Av-
sked togs av de närmaste 
vartefter solisten sjöng ”Där 
rosor aldrig dör” av Osborn/

Miller. Som avslutningsmu-
sik framfördes ”Sortie” av J. 
Leijon. Till minnet av Birgit 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
ägde rum på Brålanda kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Hans Olsson. Som inledning 
på akten framförde kyrkomu-
siker Elisabette Emanuels-
son ”Koppången” av P. E 
Moraeus vartefter solist Ca-
milla Berglöv Hermansson 
sjöng ”För kärlekens skull” 
av T. Gärdestad. Akten för-
rättades av Margareta Olsson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 248, 201 och 190. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner, därefter fick man 
höra Camilla sjunga ”Du är 
för alltid en del utav mig” av 
Holm/Berghagen. Som av-
slutningsmusik framfördes 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Till minnet av Hans var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. 

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Kyrkstugan i Skållerud 
för Berit Schubert. Akten 
inleddes med att Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inledningsvis 
lyssnade man på ”Brusa hö-
gre lilla å” av Björn J:son 
Lindh. Minnestalet, där bland 
annat dotter Susanne tackade 
sin mor för allt hon gjort för 
familjen, avslutades med att 
man spelade upp ”Den första 
gång jag såg dig” av Birger 
Sjöberg varefter en avskeds-
ceremoni hölls till tonerna av 
”Elvira Madigan”. Ceremo-
nin avslutades med att man 
lyssnade på ”Öppna land-
skap” med Ulf Lundell. 
Gravsättning kommer att ske 
på Skålleruds kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Sven-Erik Sandström. Ak-
ten inleddes med att Anders 
Grimheden, borgerlig be-
gravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inledningsvis 
lyssnade man på ”När vin-
darna bär igen” med Lasse 
Stefanz. Minnestalet, där 
bland annat Sven-Eriks in-
tresse för dansbandsmusik 
framkom, avslutades med 
avskedstagande vid kistan till 
tonerna av Eric Clapton och 
”Tears in heaven”. Inkomna 
minnesgåvor lästes upp och 
avslutningsvis spelades ”Tid 
att ta farväl” med Lasse Ste-
fanz. Efter ceremonin ägde 
gravsättning rum på Bolstad 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Gunvor Spångberg. 
Som inledning på akten fram-
förde kyrkomusiker Maria 
Andersson ”En afton vid 
Mjörn” av K. Severin. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 201 och 
200. Solist Josefin Dahlqvist 
framförde ”Nocturne (Sov på 
min arm)” av E. Taube. Av-
sked togs av familj, släkt och 
vänner varefter Josefin sjöng 
”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube. Som av-
slutningsmusik framfördes 
”I denna ljuva sommartid” av 
P. Gerhardt/arr. O. Anders-
son. Till minnet av Gunvor 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Maj-Britt Dagström. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 201, 246 och 249. 
Avsked togs av den närmaste 
familjen. Som avslutnings-
musik framfördes ”O, store 
Gud” av C. Boberg. Till min-
net av Maj-Britt var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för 
Inga Andersson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”I denna ljuva sommar-
tid” varefter solist Katarina 
Kjörling sjöng ”Jag har hört 
om en stad”. Akten förrätta-
des av Pär-Åke Henriksson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 och 190. Man 
fick också lyssna till ”Var jag 
går i skogar berg och dalar”. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner varefter Katarina 
sjöng ”Amazing grace”. Som 
avslutningsmusik spelades 
psalm 297. Till minnet av 
Inga var koret vackert deko-
rerat med blommor. Grav-
sättning ägde rum på Er-
ikstads kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Ebbe Ottosson. Som in-
ledning på akten spelade 

JORDFÄSTNINGAR

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Marie Robertsson 
0530-125 40
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För landsbygden framåt!

Svenskt lantbruk är

livsviktigt! 

VÄNERSBORG

VI VILL HA EN KOMMUN DÄR STAD 
O LANDSBYGD VÄRDERAS LIKA 
TÅGSTOPP I BRÅLANDA SENAST 
2020-21 O FRÄNDEFORS 2025
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Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters sommarkorsord nr 1, tillverkat av Julia Jacobsson – uppväxt i Dals 
Rostock men numera boende i Skåne, har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 103 svar. 
Lösningen var 
”Hårdrockare”.
Vinnare: Erik 
Nilceus, Ånim-
skog, Ingeborg 
Nordström, Mel-
lerud, Lars Stål-
borg, Åsensbruk, 
Eilert Pettersson, 
Dals Rostock och 
Lena Samuelsson, 
Åsensbruk.

Vinsterna (triss-
lott) skickas till 
vinnarna med pos-
ten.

Dalskogdagen blev en höjdpunkt

Trots värmen startade ett flertal deltagare i det  fem kilometer långa 
motionsloppet ”Dalskogslunken” med start vid Dalskogs vackra kyrka.

Ingmar Andersson visade hur man slår gräs med lie och hässjade hö 
på traditionell vis. ”Kyrkhässjan” byggde Ingmar efter grannen Arvid 
Arvidssons beskrivning. 

Hästskjuts med 20-årige ”Charmör”. Vid tömmarna Lisa Johansson och Wolf Jonsson.

Sexårige Lukas skjuter med pil och båge från sin Åsna ”Evalds” rygg. Vid 
sidan fanns mamman Josefine Svensson med som även bjöd på uppvis-
ning i Barrel Race under dagen.

Lördag 28 juli arrang-
erades för sjunde året i 
rad Dalskogsdagen, mitt 
i hjärtat av Dalsland. År 
2006 startade den välbe-
sökta och populära folk-
festen som en idé om en 
hemvändardag, och den 
har blivit en tradition.
Dalskog hade mycket att er-
bjuda under dagen som in-
vigdes av Per-Olof Eliasson. 
Det fanns ett fullspäckat 
program med aktiviteter och 
erbjudanden för hela famil-
jen. 

I Bystugan serverades 
grilltallrik, korv och bröd, 
hamburgare, kaffe och hem-
bakat, och kön verkade ald-
rig tar slut.

Lokala hantverkare och 
producenter sålde sina varor, 
och Melleruds Ridklubb er-
bjöd ponnyridning. Det 
fanns också möjlighet till 
hästskjuts, och barnen kunde 
hälsa på och gosa med åsna 
och får. 

Publiken underhölls musi-
kaliskt från scenvagnen av 

bland annat Lilla Bandet och 
Camilla och Jan Berglöv.

Det gavs en hästuppvis-
ning, där Ellinor Jegebris 
visade spektakulärt båg-
skytte från sin ardenner Wul-
kans rygg, i galopp.

Trots värmen startade ett 
flertal deltagare i det fem 
kilometer långa motionslop-

pet ”Dalskogslunken” med 
start vid Dalskogs vackra 
kyrka. Johan Larsson från 
Dalskog kom först in i mål 
och kunde glädja sig över ett 
presentkort som pris. Samt-
liga deltagare vid ”barnlun-
ken” belönades med dricka 
och medalj.
 Tanja Mueller
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Sex villor byggs i Sunnanå– en redan såld
Orvelingruppen bygger 
sex villor i norra hamnen 
i Sunnanå. Visningshuset 
såldes redan innan villor-
na kom ut till försäljning. 
Förvaltaren Fredrik Källén 
ser positivt på satsningen.
Orvelingruppen har nio tom-
ter i norra hamnen, tre av dem 
är sålda sedan tidigare. Nu 
satsar man alltså på reste-
rande sex tomter som be-
byggs med traditionella 
västkuststugor på 132,5 
kvadratmeter i två plan.

Grävarbetet startade i mars 
i år och idag är tre hus uppe, 
varav ett (som har uppgrade-
rat kök och badrum) fungerar 
som visningshus. Resterande 
tre hus anländer om några 
veckor och de ska vintersäk-
ras innan kylan anländer.

Huvudentreprenör är L:E 
Gruppen, som varit med och 
tagit fram ritningarna. Villa 
Vida producerar husen i fa-
brik.

Grundritningen består av 
fem rum och kök fördelat på 
två allrum och tre sovrum. 
Men det går att få fyra sov-
rum. Villan är på 69,5 kva-
dratmeter på nedre plan och 
63 kvadratmeter på övre plan 
med förhöjt väggliv, vilket 
innebär att det är ett tvåplans-
hus.

Uppgraderat visningshus
Visningshuset som är upp-
graderat såldes alltså innan 
objekten lades ut till försälj-
ning. Men det kommer att 
fungera som visningshus 
fram till mitten av september.

– Köparna kan vara med 
och utforma sina hus som 
kommer nyckelfärdiga. Vi 

har redan fyra-fem intresse-
rade familjer och vi ska 
ordna förhandsvisningar för 
dem. Men vi ska även ha 
visningar för allmänheten 
under hela augusti och första 
delen av september, både 
vardag och helg, berättar 
Fredrik Källén.

Pris beroende  
på tomtstorlek
Priset ligger på 2 950 000 
kronor och uppåt för ett 
nyckelfärdigt hus, beroende 
på tomtens storlek. Samtliga 
har utsikt över Vänern från 
andra våningen och har möj-
lighet för byggnation av ga-
rage, carport eller förråd.

– Ägarna tyckte denna 
satsningen var ett naturligt 
steg, vi har bara en sjöbod 
kvar att sälja i hamnen, för-
klarar Källén.

Villorna har träfasad med 
betongpannor på taket, vat-
tenburen golvvärme i be-
tongplattan i nedre plan och 
radiatorer på övervåningen. 
På visningshuset finns en 
tryckimpregnerad L-formad 
altan och färdig gräsmatta. 
Uppvärmingen sker med 
luft/vatten-buren el. Alla hus 
är förberedda för installation 
av kamin och fasadbelysning 
ingår. 

– Bakom gipsskivorna 
finns OSB-plattor som gör att 
du kan skruva upp tunga sa-
ker, såsom en tung TV, utan 
problem, säger Källén.

Målet är att sälja ytterli-
gare ett till två hus i år, det 
tror Källén är realistiskt.

Framtida planer
Orvelingruppen, som äger 

Den fina utsikten från matplatsen mot Vänern och sjöbodarna i vis-
ningshuset.

I visningshuset är köket uppgraderat jämfört med basutförandet, bland 
annat med marmorskivor. Här har även en kamin installerats.

Visningshuset, som stod färdigt för fyra veckor sedan,  såldes innan det lades ut till försäljning. Invändigt är det dock uppgraderat med exklusivare 
kök och badrum samt kamin i allrummet på entréplan. 

byggrättigheterna i hela de-
taljplaneområdet i Sunnanå 
hamn, planerar ett 40-tal 
parhus med båthus och båt-
brygga runt Lagunen. Dess-

utom finns ett 50-tal tomter 
som kan exploateras.

– De är unika eftersom de 
ligger i direkt anslutning till 
kanalsystemet och man får 

lov att bygga både sjöbod 
och brygga, konstaterar Käl-
lén.

Men detta ligger i framti-
den. Det finns ingen tidsplan, 

utan Orvelingruppen jobbar 
med ett projekt i taget.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Många bränder uppstod men släcktes i tid

Vid Skurvåsen, Liane i Dalskog brann ett fritidshus ner till grunden på natten mellan 5-6 augusti.

Räddningstjänsten har 
haft en tuff sommar i hela 
landet. I vårt område har 
vi lyckligtvis varit försko-
nade från större skogs-
bränder, men larmen har 
ändå duggat tätt.
I torsdags den 9 augusti lar-
mades om villabrand intill 
Örs bygdegård i Krokfors vid 
16-tiden. Räddningsledaren 
Patrik Tellander anlände som 
första man till platsen och 

såg då att det rök från takfo-
ten. Det visade sig att det 
kom rök från tryckventilen 
på takets solpaneler. Då 
strömmen hade gått trycktes 
vattenånga ut genom venti-
len. 

Fem brandplatser
Klockan 09.45  den 8 au-
gusti inkom larm om gräs-
brand längs E45 norr om 
Mellerud, mellan Bloms va-

ruhus och infarten till Snäcke. 
Det visade sig vara fem 
brandplatser längs en sträcka 
på åtta kilometer. Orsaken är 
troligtvis gnistbildning efter 
en lastbil som tappat ett däck.

Räddningsledaren Patrik 
Tellander möter först lastbi-
len när han är på väg till 
branden, då ser han att det 
fattas ett däck på släpets 
vänstra sida. Strax norr om 
Bloms varuhus upptäcker 

han första branden, när Tel-
lander kört lite till ser han 
brand nummer två.

– Det var en större brand 
som var på väg in i skogen 
vid rastplatsen Linderud. Jag 
kör vidare och nästan vid 
avtagsvägen till Köpmanne-
bro brann det vid berget. 
Även den branden var på väg 
in i skogen. Det var också en 
större brand vid brofästet och 
där var en fastighet i farozo-
nen, berättar Tellander.

Halvvägs till Snäcke brann 
det i slänten och lågorna var 
på väg att sprida sig in i sko-
gen. Femte brandplatsen 
fanns vid korsningen E45 
och infarten mot Åsensbruk/
Skållerud. Även här var el-
den på väg att sprida till en 
fastighet.

Styrkor från Mellerud,  
Åsensbruk, Brålanda och 
Åmål kallades in plus heli-
kopter och brandflyg.

– Vi började med att för-
söka slå ner bränderna. Pro-
blemet var mängden av trafik 
och att det var vajerräcke och 
en plus två-väg. Men vi har 
en väl fungerande samver-

kan, bland annat kom en 
tankbil från Trollhättan. E45 
var avstängd från Bloms i 
söder till Snäcke i norr. Allt 
gick bra och vi kunde över-
lämna till markägarna vid 
17-18-tiden. Vi åkte även dit 
i torsdags för att kolla, men 
allt såg bra ut. Jag vill ge en 
eloge till alla frivilliga som-
ställde upp, till exempel 
hjälpte flera lantbrukare till. 
Det blir extra svårt när det 
brinner längs en såpass lång 
sträcka. Vi var ett 20-tal 
brandmän plus civila som 
hjälpte till att släcka brän-
derna, berättar Tellander.

Brann i slipers
Tisdag 7 augusti inkom larm 
om brand vid järnvägen i 
Tågabo, söder om Mellerud. 
Stopp i tågtrafiken efter 
brand i slipers mellan spåren. 
Räddningstjänsten överläm-
nade sedan till Trafikverket.

Klockan 10 samma dag, 
larm om brand ute i Ör. Det 
brann vid en skräphög när 
räddningstjänsten anlände. 
Fastighetsägaren hjälpte till 
att släcka. Man grävde även 

ur på brandplatsen för att 
undvika spridning till den 
närliggande skogen.

På natten mellan söndag 
och måndag 5-6 augusti 
klockan 01.32 inkom larm 
om brand utomhus i Skurvå-
sen, Liane, Dalskog. Det var 
ett fritidshus som var över-
tänt när räddningstjänsten 
anlände. Ingen person be-
fann sig i fastigheten och 
räddningsledaren Patrik 
Tellander hade varit i kontakt 
med ägarna. 

Två fastigheter med bo-
ende fanns i nära anslutning 
till elden och utrymdes. Styr-
korna från Mellerud, Åsens-
bruk och Brålanda fokuse-
rade på att branden inte 
skulle sprida sig. Den spred 
sig dock in i skogen på en yta 
av cirka 100 gånger 100 me-
ter. Efter några timmar var 
branden under kontroll.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Vi bygger Mellerud(S) framtid

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Barn och unga vår framtid
Under våra år vid makten har vi tillsammans med Centern mött 
befolkningsökningen genom öka antalet platser inom grundskolan och 
gymnasiet, öppnat nio nya förskoleavdelningar för cirka 135 barn, nyinvigt 
den renoverade Karolinerskolan och byggt nya klassrum. Samtidigt har 
elevernas resultat förbättrats.

Vi har gett det kommunala ungdomsrådet samma status som handikapp- 
och pensionärsråden och vi har höjt föreningsbidragen för barn och unga.

Under de kommande åren vill vi bygga ut förskolan till full 
behovstäckning, satsa på arbetsro för eleverna i grundskolan och 
säkerställa att alla ges förutsättningar att klara kunskapskraven, samt 
utveckla fler yrkesinriktade program på Dahlstiernska gymnasiet. 

Vi vill utöka samarbetet mellan skolan och näringslivet, bland annat 
genom att förstärka resurserna för vägledning och samverkan. Vi vill öka 
andelen legitimerade lärare i alla skolformer och årskurser. De anställda 
inom förskola och skola ska ges goda utvecklingsmöjligheter och känna 
trygghet i sina anställningar.

Vi vill fortsätta satsningen på barns och ungdomars fritid, genom stöd till 
föreningslivet, Ungdomshuset Stinsen med mera.

Tommy W Johansson Marianne Sand Wallin

Thomas Hagman Christine Andersson

Våra kandidater

Sunnamo marknad en årlig gemytlig tradition
Drygt 4 000 personer be-
sökte Sunnamo marknad 
som precis som brukligt 
avverkades första lörda-
gen i augusti. Och precis 
som vanligt fanns det 
många utställare och för-
säljare, det bjöds på sång 
och musik, klengås och 
hästskjuts för den som 
ville. 
Sunnamo är en gammal 
marknadsplats. År 1892 för-
bjöds marknaden där för att 
istället försöka tvinga upp 
handeln till centrala Melle-
rud. Ofta, berättas det, gick 
det ganska hett tillväga på 
denna marknadskulle. Det 

söps och slogs, folk miste till 
och med sina liv. 

Dagens Sunnamo är desto 
gemytligare. Här bjuds tradi-
tionella gammaldags mark-
nadsvaror till försäljning 
från alla utställarna. Hant-
verk och hembakt, gamla 
broderier, vävt, stickat och 
virkat hittar man bland stån-
den såväl som närodlade 
grönsaker, must, inlägg-
ningar, sylt och andra nyt-
tigheter, med mera.

Hantverkare
Flera hantverkare visade sitt 
kunnande på plats. Tomas 
Andersson från Holms Torp 

Spelmän och dansare på Dal bjöd på både sång och musik. Här skördar man linet. Familjen Jonsson från Stockholm handlade från Gåsevikens Grönsaker.

Scouterna visade prov på hur man 
slår rep. Här ses Max Sikström och 
Kevin Östlind. 

i Mellerud visade prov på hur 
man renoverar gamla möb-
ler. Han är också mycket in-
tresserad av gamla båtar och 
hade därför även tagit med 
några gamla åror. 

– En åra ska vara tillverkad 
av gran och med så lite kvist 
som möjligt, sade han. 

Alldeles intill träffade vi 
på Bettina Wingolf från Öds-
mål, vars föräldrar drev 
Grinstad Lanthandel en gång 
i tiden. Bettina spinner i tagel 
och berättade både hur man 
bearbetar det och vad man 
använder det till. Hon berät-
tade att taglet med fördel kan 
användas till borstar, stråkar 
och vävnader och hade med 
sig prov på detta och lite till. 
Hon sålde också sin bok 
”Tagel – en annorlunda häst-
bok”.

Scouter 
Hur man slår rep av sisalgarn 
visade Melleruds Scoutkår 
prov på. Scouterna har bland 
annat som motto att inte 
lämna kvar något i naturen 
som inte hör dit. 

– Därför använder vi här 
sisalgarn. Skulle det bli nå-
gon stump kvar någonstans, 
så löser det upp sig av sig 
självt, berättar Chris Slaugh-
ter. 

Rune Andersson från 
Uddevalla var en av dagens 
försäljare. Han tycker det är 
extra roligt att komma till 
Sunnamo med sina alster. 
Han är född i Skållerud och 
har tidigare bott i Mellerud. 
Han är slöjdare och uppfin-
nare, och visar bland annat 
på stödpallen som han till-
verkar och säljer.

Kaffe med klengås 
Årets marknad var den 36:e 
i ordningen sedan nystarten 
1983. Och naturligtvis gick 
det även denna marknadsdag 
att få sig en klengås till kaf-
fet. Många tog tillfället i akt 
och slog sig sedan ner på 
bänkarna framför scenen, 
där det var lite skugga. 

Här bjöds på både dans och 
musik och för detta svarade 
Trollpacket, Spelmän och 
dansare på Dal samt Svenska 
Kyrkan. 

Många av dagens mark-
nadsbesökare var ”återvän-
dare”. Några hade sina rötter 
i området och andra tyckte 
helt enkelt att Sunnamo 
marknad är ett årligt måste. 

Ing-Marie Norrman
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MELLERUDS FRAMTID 
- en förändring krävs
För att bedriva en god kommunal service krävs att fler bor och betalar skatt 
i kommunen. Därför krävs ständig förändring i kommunens sätt att arbeta. 
Tyvärr har den politiska makten som präglat Mellerud under många år inte 
förändrats i takt med den samhällsutveckling som nu sker. Vi liberaler står redo 
att medverka till de förändringar som behövs för att göra Melleruds kommun till 
en ännu bättre plats att bo och leva i. Vi står redo för en öppen och inkluderande 
framtidskommun där du ska kunna leva gott under livets alla skeenden. Vill du 
också förändra till ett bättre Mellerud- ja då behöver vi din röst!

VÅRD och OMSORG  

• Fler händer i vård och omsorg.

• Lönerna för vård och omsorgspersonal ska höjas, arbetsmiljön ska 
förbättras och möjligheterna till vidareutbildning ska prioriteras.

• Att kunna åldras med värdighet kräver ökad fokus på kvalitén i 
äldreomsorgen.

• Vi vill inrätta ett "äldreombud" i kommunen. När behoven uppkommer 
kan byråkratin ibland upplevas svår. Dessutom behövs ibland ett tillfälligt 
godmanskap i avvaktan på beslut från överförmyndare. Därför behövs 
en "opartisk" tjänst i äldrefrågor som kan erbjuda hjälp, råd och stöd.

• Att kunna erbjuda valfrihet och plats i särskilt boende för de som vill- 
inte bara erbjuda hemtjänsttimmar. Alla över 85 år ska kunna erbjudas 
plats i särskilt boende utan särskilt biståndsbeslut.

• Vi värnar om LSS och assistansersättning till de som behöver. Människor 
med funktionsvariationer ska kunna leva ett värdigt liv och få den hjälp 
som behövs för att höja livskvaliteten.  

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Hej Karin, mitt namn är Nisse 
Lindgren och det är jag som 
sågade ner din häck. Jag har 
även din katt hos mig. 

Livet är orättvist men kat
ten tycks trivas hos mig och 
jag kommer inte tvinga den 
att flytta tillbaka till dig, den 
kommer och går som den vill 
och jag håller den inte fången 
på något sätt. Den får mat, 
kärlek och har det bra. 

Anledningen till att jag så
gade ner din häck är att jag, 
liksom du, har haft ett käm
pigt liv. En gång för inte så 
längesedan var det en man 
som lurade mig att gå med i 
ett pyramidspel. Jag har nu 
inga pengar kvar och kan 
ibland ta ut min ilska på an
dra. Det skedde den där dagen 
då jag sågade ner din häck. 

Vad kan jag säga, livet är 

inte rättvist. Jag ber dig att 
komma över på kaffe någon 
dag så får vi prata om hur vi 
ska göra med katten, men vill 
den inte flytta tillbaka är det 
tyvärr inte mycket jag kan 
göra. 

Din älskade granne,  
Nisse Lindgren

Svar till signaturen Karin

Det var trist att läsa signatu
ren Karins upplevelser som 
inflyttad till sina rötters land
skap. Men det är nog så, att vi 
med rötterna ändå måste vara 
beredda på att marken ser an
norlunda ut än i våra minnen 
och drömmar.

Man ska egentligen se till 
att inte ha vare sig en häck 
eller en gräsmatta gränsande 
till en granne. Det enda som 
fungerar är en bit skog eller 
en åker.

Men nu har Karin det som det 
är. Ett huvudfel hon gjorde 
var förstås att säga åt grannen 
att ”göra som vanligt”. Kolla 
alltid upp vad det där ”som
vanligt” exakt betyder.

Å är det ju också så, att i 
detta landskap som skryter 
med sin vilda natur så är od
lade rosor finare än vilda ny
pon, och nedmassakrerat gräs 
vackrare än en vild äng.

Jag hoppas ändå att katten 
kommit tillbaka. Den var 

ovan men katter har instinkter 
och kan återvända efter lång 
tid.

Inlägget andas hopplöshet 
men försök komma ur det. 
Här är vacker natur, bra luft 
och vatten, och de flesta invå
nare hyggliga. Men en åter
vändare kan ha höga förhopp
ningar. Vi som är det borde 
kanske ta en fika ibland och 
dela erfarenheter.

Peter Lundberg

Till nyinflyttad och besviken

Att sjukvården ombesörjs av 
regionen är väl ingen nyhet 
för de flesta. Vid valet 2014 
visade det sig att vi modera
ter i Västra Götaland, till
sammans i en grön/blå koali
tion, fått våra medborgares 
förtroende att styra regionens 
åtaganden. Ett hedervärt 
uppdrag – men också en rik
tigt tuff utmaning. Eftersom 
flera mandatperioder fått 
passera under annat styre, 
utan att man i tillräcklig grad 
uppmärksammat organisa
tionens skenande kostnader 
eller dess strukturella tillkor
takommanden, måste man 
vara ödmjuk inför vidden av 
detta åtagande.

Detta ”förnyelseuppdrag” 
inom regionen har vi nu 
framgångsrikt och envist 
bedrivit under snart en hel 
mandatperiod. Det uppdra
get vill vi gärna fortsätta 
med.

För att belysa den framåt
anda som råder i regionen 
idag, kan vi nämna att Dals
land utsetts som en delregio
nal pilot för ”digital nära 
vård”. Då detta kommer att 
kräva både tillförlitliga och 
snabba digitala uppkopp
lingar, innebär detta projekt 
att samarbetet med kommu
nerna intensifieras på många 
plan.

Här ser vi också kopp
lingen mellan regional sjuk
vård och kommunal omsorg 
som allra tydligast. Positivt 
för vården och positivt för 
kommunens utveckling.

Vi är stolta och glada över 
att Dalsland får ta täten i 
detta arbete! Vi har också 
(alltsedan vårdvalet infördes 
2009) aktivt jobbat med våra 
vårdcentraler och kan med
dela att antalet sådana fak
tiskt fördubblats(!) i VGR 
under perioden. Sett över 

hela regionen har alltså till
gängligheten blivit dubbelt 
så bra! Detta gäller naturligt
vis inte överallt men ”Rom 
byggdes inte på en dag”, som 
man säger – och vi jobbar 
oförtrutet vidare.

I regionen har också ett 
arbete med ”mobila team” 
påbörjats. Detta i syfte att 
minska antalet sjukhusbe
sök, det onödiga resandet 
och (kanske för många pa
tienter) omtumlande inlägg
ningar. Teamet kommer 
också att möjliggöra ett mer 
genomtänkt förebyggande 
sjukvårdsarbete.

Vi som kommunala politi
ker ser naturligtvis oerhört 
positivt på dessa satsningar 
som under mandatperioden 
initierats. Helhetstäckande 
satsningar för regionen i stort 
– men också alla de positiva 
förändringar som påbörjats 
för oss som valt att bosätta 

Omsorg och sjukvård måste gå ha  nd i hand – för ökad trygghet

Efter många års arbete, inte 
minst av företrädare för Brå
landa företagarförening, kan 
vi glädjande nog konstatera 
att tågen kommer att stanna i 
Brålanda och Frändefors. 

Dessutom är några andra 
ställen i Dalsland glädjande 
med i slutdiskussionerna, 
nämligen  Dals Rostock och 
Bäckefors. Frågan är i dags
läget i det närmaste helt klar 
och det handlar inte om  utan 
när.

Det vi i KD jobbar för och 
kommer att jobba ändå hår
dare för, är att tågstoppet blir 
en verklighet i Brålanda se
nast någon gång mellan 2020 
och 2022, samt i Frändefors 

något år senare. Den utmärk
ta utredningen, som regionen 
gjort, har med all tydlighet 
visat att Dalsland varit en vit 
fläck på tågkartan då inte 
mindre är fyra orter av sju till 
åtta är med på listan över 
tilltänkta tågstopp.

Nu är det upp till bevis att 
vi i Vänersborgs kommun i 
handling visar att vi planerar 
och investerar, dvs rustar oss 
för att tågen stannar inom 
kort. Pengar finns avsatta i 
årets budget för en översikts
plan över Brålanda. Vi hop
pas den blir klar under första 
delen av 2019. Tyvärr finns 
inga investeringsmedel för 
arbeten i samband med tåg

stoppet avsatta i mål och re
sursplanen för de närmaste 
fyra åren. Detta finner vi djupt 
olyckligt och kommer att 
göra vårt bästa för att ändra 
på.

När alla berörda tar det 
slutgiltiga beslutet om tåg
stopp är kommunens planer 
och investeringar en avgö
rande faktor. Enligt vårt sätt 
att se det är den första åtgär
den att bygga ringleden väster 
om Brålanda, som för övrigt 
finns i kommunala handlingar 
sedan tidigare. Denna öppnar 
upp för en fungerande infart 
till tåget och pendelparkering 
och den skulle även avlasta 
mycket av de tunga transpor

Vi jobbar för kommande tågstopp i Brålanda och Frändefors 
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Lika och unika tonåringar

Oscar Andersson vann sandslottstävlingen.

Årets tonårsläger på Rör-
vikgården vid Vänern i 

Gestad var fullbelagt och 
temat var Lika Unika.

Amanda Carlsson och Anna Johansson friserar David Karlsson och An-
dreas Johansson.

Välbesökta allsångskvällar
De populära allsångskväl-
larna i Brålanda har dragit 
storpublik och det åter-
står två tillfällen.
Den första onsdagen i au-
gusti samlades närmare 250 
personer för att sjunga och 
trivas tillsammans i Cen-
trumparken i Brålanda när 
Lions bjudit in Valleyland 
Rockers för att låta publiken 
njuta rockmusik. Förutom 
låtar av Elvis och Johnny 
Cash bjöd de även på ”Flick-
orna i Småland” och ”Dag-
ny” samt en egen ännu inte 
namngiven låt av Lucaz 
Harling.

Lions orkester fick tillsam-
mans med Anders Ljungqvist 
fart på publiken som sjöng 
med i sångerna i det numre-
rade allsångshäftet som 
också utgjorde en lott med 
vinstmöjlighet i lotteriet. 

I pausen fanns det möjlig-
het att få fika.

– Jätteroligt att leda allsång 
här i Brålanda och Lions gör 

Anders Ljungqvist trivs gott i rollen som allsångsledare.

Brålanda • Frändefors

Tonåringarna från Dalsland, 
Vänersborg, Alingsås, Norge 
och England trivdes tillsam-
mans med ledare och hade en 
fin vecka. 77 stycken plus 
personalen i köket med Gu-
nilla Karlsson, Brålanda, 
som ansvarig deltog.

Victoria Olsson och Chris-
tian Karlsson delade på lä-
gerchefsskapet. Bibelstudi-
erna hade pastor Sigward 
Karlsson ansvar för.

– På olika sätt arbetar vi 
med temat Lika Unika, att 
varje människa är värdefull 
och unik, hur Jesus liknar oss 
men är unik, berättar Victo-
ria.

Vänerns låga vattenstånd 
gjorde att det var en stor 
sandstrand som kunde ut-
nyttjas till många olika akti-
viteter. På kvällarna var det 
aktiviteter som tonåringarna 
själva ordnade. Det kunde 
vara frågesport, dansuppvis-
ning, tävlingar och lekar i 
vattnet. Sandslottstävlingen 
vanns av Oscar Andersson, 
Brålanda. 

Kvällarna avslutades med 
andakt där tonåringar och 
ledare delade erfarenheter av 
den kristna tron.

Marianne Karlsson

ett fantastiskt arbete som 
betyder mycket för den so-
ciala gemenskapen och ger 
dem även möjlighet att eko-
nomiskt hjälpa andra, säger 
Anders Ljungqvist.

Andra onsdagen gästades 
Centrumparken av Andreas 
Jonsson.

– Roligt att så många kom-
mer. De gästartister som 
kommer de återstående all-

sångskvällarna  är Tom Ras-
pertin samt Lars-Erik och 
Johan Frendberg och Vä-
nersborgs Stadsmusikkår. 
Sista onsdagen kommer 
dessutom Mille Milén som 
allsångsledare, berättar 
Christer Waldemarson, Li-
ons Brålanda.

Marianne Karlsson

Ringlek i vattnet, en av många aktiviteter.

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Omsorg och sjukvård måste gå ha  nd i hand – för ökad trygghet

Vi jobbar för kommande tågstopp i Brålanda och Frändefors 

oss och verka på landsbyg-
den. Vi har också en sam-
stämmighet över kommun-
gränserna kring hur vi vill gå 
vidare för att utveckla vården 
och omsorgen ytterligare.

Vi jobbar intensivt med 
sådana skilda saker som: In-
för obligatorisk PSA-screen-
ing för män över 50 år. 
Kartlägg behov och enas om 
särskilda specialistsjukhus 
som åtgärdar uppkomna pro-
blem. Vi siktar då på specia-
listkunskap av den graden att 
risken för komplikationer 
som läckage, impotens och 
kroniska smärtor förpassas 
till historieskrivningen. 
Mycket onödigt lidande 
skulle här kunna elimineras, 
enligt vårt förmenande.

• Bygg ut Dalslands sjuk-
hus. Fler specialistmottag-
ningar, utökad jourkapacitet
(akutsjukhus?) och ett sam-
arbete över kommungrän-

serna för att i Bäckefors 
kunna”eftervårda” de pa-
tienter som på sjukhuset an-
ses vara medicinskt färdig-
behandlade men som ännu 
inte klarar sig på egen hand i 
hemmet. En bra service för 
våra medborgare som kom-
mer visa sig vara värd var-
enda krona.

• Se över det kommunala 
arbetsgivaransvaret inom de 
olika omsorgsformerna i 
verksamheten. Hur bra är 
kommunen egentligen som 
arbetsgivare? Vad är det för 
anställningsformer vi erbju-
der våra vårdare, underskö-
terskor och sjuksköterskor 
egentligen? Vi finner anled-
ning att ordentligt se över 
detta!

• Att snabbare ta till vara 
hitflyttade specialistläkares- 
och sköterskors kompetens 
ser vi som oerhört angeläget. 
Vi måste satsa kraftfullt på 

språkutbildning och (däref-
ter) kompetensverifiering. 
Att kunna göra sig förstådd 
som patient är oerhört vik-
tigt.

Att vända hela regionen 
”på rätt kurs” igen kommer 
att ta sin tid. Förhoppnings-
vis kommer det att gå på 
avsevärt kortare tid än vad 
tidigare majoriteter behövt 
för att styra galet. Rätt kurs 
är utlagd och vi kommer att 
jobba intensivt för att hålla 
fast vid den. Mer inflytande 
lokalt ger större genomslag 
regionalt.

Dalslandsmoderater i sam-
verkan för en tryggare sjuk-
vård. Lika för alla!

Gert Andersson (M), 
Bengtsfors

Jan Johansson (M),  
Dals-Ed

Tomas Andersson (M),  
Färgelanda

Roland Björndahl (M),  
Mellerud

Michael Karlsson (M), Åmål 

terna som idag går  genom 
samhället. Till detta kommer 
nya områden för både bostä-
der och industrier. 

Nya bostäder är en annan 
nyckelfråga inför det slutgil-
tiga beslutet och här måste 
kommunens eget bostadsbo-
lag gå före. Glädjande är att 
även privata duktiga företa-
gare har visat stort intresse, 
men då beslutsfattarnas lång-
siktiga mål är 300 nya inne-
vånare krävs flera aktörer. 

Ett annat sätt att stärka sta-
tionssamhället Brålanda inför 
framtiden är att kommunen 
utlokaliserar någon förvalt-
ning som med dagens teknik 
sitter och fungerar lika bra i 

Brålanda som i Vänersborg.
Nu är det upp till bevis för 

den ledning som skall styra 
Vänersborg efter valet – så 
här står det i ett sammanträ-
desprotokoll från kommun-
fullmäktige från 2016-11-23. 
Anledningen till att frågan 
kom upp till KF var en ut-
märkt motion av Stefan Kärv-
ling. Märkligt nog röstade de 
styrande nej i kommunstyrel-
sen med ändrade sig när frå-
gan kom till KF.
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige bifaller 
motionen och konstaterar att 
frågan om tågstopp är en del 
av det arbete som framöver 
behöver bedrivas på ett tydli-

gare sätt för att visa att kom-
munen satsar på Brålanda

Tyvärr är det så att det ofta 
är långt från beslut till hand-
ling och dessvärre händer det 
stundtals inget alls, men nu 
har alla röstberättigade en 
möjlighet att rösta på rätt 
parti , dvs KD och skulle un-
dertecknad som finns på plats 
7 bli inkryssad, kan jag lova 
att denna fråga inte blir bort-
glömd. 

Carl-Ewert Berg, 
plats 7 på Kd:s lista till 

kommunfullmäktige

 

I valrörelsen 2018 talar sig 
många partier i Mellerud 
varma för tågstopp i Dals 
Rostock. Det tycker vi miljö-
partister är glädjande. Fak-
tum är att det var Miljöpartiet 
som genom motionen ”Ta 
Pågatågseffekten till Västra 
Götaland” lade grunden för 
beslut om framtida tågstopp 
i orter som Rostock, Brå-
landa och Bäckefors. 

Tack vare ett gott samar-
bete i regionen, så har MP 
lyckats få in dessa orter som 
högprioriterade nya järn-
vägshållplatser i Västra Gö-
taland.

När MP:s motion var uppe 
till behandling i regionfull-
mäktige i november 2014 så 
lyckades vi genom stöd från 
Centern, Moderaterna, Libe-
ralerna och Kristdemokra-
terna få igenom vår motion. 
Tyvärr röstade Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 

Sverigedemokraterna av-
slag. 

Från MP i Mellerud frågar 
vi oss varför socialdemokra-
ter, vänsterpartister och sve-
rigedemokrater röstade nej 
till att möjliggöra framtida 
tågstopp i orter som Dals 
Rostock, Bäckefors och Brå-
landa? Vi undrar också om de 
lokala företrädarna för S, V 
och SD stödjer sina regio-
nala företrädares inställning 
om att säga nej till dessa 
hållplatser i Dalsland?

Frågan är viktig för oss 
eftersom Mellerud är en S- 
ledd kommun. Betyder en 
röst på socialdemokraterna i 
Mellerud att det inte ska bli 
några tågstopp i Dals Ro-
stock? Eller om sverigede-
mokraterna går bra i valet - 
kommer ni, om ni får makten, 
riva upp beslutet om tågstop-
pen i Brålanda, Bäckefors 
och Dals Rostock? Ni röstade 

ju avslag när ni hade chansen 
att ta ställning i regionen. 

Och vänsterpartister gick i 
våras omkring i Bäckefors 
och delade ut flygblad om att 
tågstoppet ska införas tack 
vare vänsterpartiet. Korrekt 
historiebeskrivning borde 
vara att vi lyckats få till be-
slut om tågstopp trots vän-
sterpartiets nej i regionen 
2014. Men det är ju bra ifall 
ni har ändrat er sedan dess.

Med miljöpartiet får du 
samma klimatvänliga, lands-
bygdsbefrämjande politik 
oavsett beslutsnivå. Det 
tycker vi är mer hederligt än 
att söka skapa efterhands-
konstruktioner. 
Tony Johansson, gruppledare 

för MP i Mellerud

Varför sade S, V och SD nej ? 
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Du som är 80 år och äldre  
och boende i Brålanda, Gestad och

Sundals Ryr med omnejd
Brålanda Väntjänst inbjuder dig till utflykt 

till Rörvik tisdagen den 28 augusti kl. 10.30
Buss avgår från Stationshuset kl. 10.00
Hemresan avgår från Rörvik kl. 13.30 

Om du har rullstol kan du anlita färdtjänst.
Kom och njut av naturen.  

Servering till självkostnadspris 50:-/person.  
Underhållning av Henrik Strömberg.
Anmälan senast den 24 augusti till  
Doris 320 33 eller Anita 302 81.

    Givetvis får du ta med dig din anhörige.
  Varmt välkommen!        Brålanda Väntjänst 

Frändefors kyrka 
Söndag 19 augusti kl. 18.00
Musikgudstjänst  

”Sômrane kom oförhappanes” 
En Vokalist & En Cellist 

Nils Lundbäck 
Välkomna!

Vill du hänga med ut 
på äventyr i naturen?
Friluftsfrämjandet avdelning Sundals Ryr  
har barngruppsverksamhet för 

Knytte 3-4 år Mulle 5-6 år
Strövare 7-8 år Lufsarna 10-13 år
För mer info och anmälan www.friluftsframjandet.se/vanersborg 
eller mejla Helena Malmstråle helena.malmstrale@hotmail.com

Brålanda • Frändefors

DE ÄLDRES UTFÄRD
Torsdag 6 september kl 13-17

Vi besöker  
Vänersborgs kyrka

Anmälan till exp tel. 26 23 65 
tis. och fre. senast 31/8

Välbesökt gudstjänst i Råskog

Smell of Roses, Connie Thomsen, Vänersborg, Katarina Nilsson, tidigare 
Brålanda, Ditte Danhäll, Ljungskile, Martin Larsson, Vänersborg och Kim 
Wilhan, Ljungskile. 

Första söndagen i au-
gusti var det som vanligt 
friluftsgudstjänst i hem-
bygdsgården   Råskogs-
stugan, Brålanda. Nästan 
100 personer kom och 
njöt av andlig och lekamlig 
spis.
Det var uppdukat med lång-
bord utanför museet vid Rå-
skogstugan, alla extrastolar-
na användes när man 
samlades denna söndag och 
fick höra budskapet både i 
ord och ton när Jesus säger, 
”Bli kvar i mig”.

Kyrkoherde Thomas 
Holmström predikade om att 
det går bra att komma till-
baka till tron på denne Jesus.

Med stor inlevelse sjöng 
och spelade Smell of Roses; 

Connie Thomsen, Väners-
borg, Katarina Nilsson, tidi-
gare Brålanda, Ditte Danhäll, 
Ljungskile, Martin Larsson, 
Vänersborg och Kim Wil-
han, Ljungskile. 

”Blott i det öppna har Du 
en möjlighet”, Israels natio-
nalsång, ”Vilken vän vi har i 
Jesus” och ”Härlig är jorden”  
var några låtar de framförde.

– Vi deltar i olika kultu-
rella kyrkliga arrangemang 
och vill sprida de goda nyhe-
terna till människor och ge 
goda impulser, säger Connie 
Thomsen. 

Kollekten delades mellan 
Brålanda församling och 
hembygdsgården.

 Marianne Karlsson

Politiker mötte upp till landsbygdsdebatt i Gestad
Tio politiker från åtta partier deltog i landsbygdsdebatten i Gestad. Foto: Marianne Karlsson.

På Torpane gård i Gestad, 
hos Magnus Karlsson, hölls 
onsdag 8 augusti en po-
litikerdebatt. Kvällen var 
initierad av Lantbrukarnas 
Riksförbunds kommun-
grupp i Vänersborg och var 
inriktad på landsbygds- 
och lantbruksfrågor.  
Ett femtiotal personer dök 
upp på Torpane gård, varav 
sjutton politiker. Tio politiker 
från åtta olika partier ”gril-

lades” av kvällens modera-
tor, Sofia Karlsson, ordfö-
rande LRF Väst. Redan i 
inbjudan till kvällen hade 
LRF preciserat ett antal frå-
gor som man ville att politi-
kerna skulle svara på.

• Hur kan kommunen bidra 
till att minska regelbördan i 
vardagen och kostnaderna 
för att uppfylla regelverken? 

• Hur kan kommunens 
egna investeringar komma 
även småorter och landsbyg-
den till godo? 

• Hur kan kommunen, till-
sammans med oss producen-

ter, verka för att hålla i och 
hålla ut kring arbetet med en 
ökande andel lokala livs-
medel? 

• Hur kan kommunen 
verka för bättre framkomliga 
vägar för både gods- och 
persontransporter? 

• Hur kan man från kom-
munen påverka rikspolitiken 
så att de stora samhällsbeslu-
ten också konsekvensutreds 
för hur de påverkar våra 
förutsättningar i landsbygds-
företagen? 

Är det exempelvis rimligt 
att pengar till infrastruktur i 
storstadsområden benämns 
investeringar, medan samma 
satsningar här heter bidrag? 
Och är det rimligt att själv-
verksamma, mindre, skogs-
ägare bedöms utifrån samma 
måttstockar som stora skogs-
koncerner?

Skol- och strandskydds-
frågor lyftes också
När frågan om regelbördan i 
vardagen och kostnaderna 
kring det hela diskuterades, 
påpekade Marie Dahlin (S) 
att om man upplevde att nå-
got ärende inte hanterades på 
rätt sätt, så var det bara att 
höra av sig till politikerna.

Gunnar Henriksson (L) 
sade redan vid presentatio-
nen att Liberalerna hade 
sämre kunskap om jord-
brukspolitiken, men att de 
var med för att lära sig mer. 
Han vurmade också för vik-
ten av utbildning, liksom 
flera av de övriga politikerna 
gjorde. Här handlade det om 
såväl lantbruksutbildning 
som tillgång till barnomsorg 
och småskolorna på lands-
bygden, varvid Bosse Carls-
son (C) inte kunde låta bli att 
kommentera;

– Jag noterar att alla här 
verkar överens om att be-
hålla våra småskolor, så har 
det inte varit förut! 

Utöver frågorna på agen-
dan diskuterades även rening 
av slam från avloppsverket 
(för spridning på åkrarna) 
och strandskyddet. Ska 
landsbygden kunna utveck-
las så är frågan om att kunna 
bo nära vatten och sjöar 
viktig menade Gunnar Lidell 
(M).    

Nöjd med kvällen
– Det blev en bra kväll och 
en sansad debatt, säger Kris-
tina Jacobsson, ordförande i 
LRF:s kommungrupp. Även 
om politikerna tycks vara 
oense annars, så var de i stort 
sett eniga kring våra frågor 
om jordbrukspolitiken, även 
om de såg olika sätt att lösa 
problemen på. Vår tanke 

med kvällen var att alla 
skulle få komma till tals. 

Kristina konstaterade 
också att det nog inte enbart 
var politikerna som fick upp 
ögonen för vissa frågor, de 
själva kom också till insikt 
om en del punkter som de 
framledes kommer att jobba 
mycket med. 

– Vänsterpartiet avslöjade 
att frågan om livsmedelsstra-
tegin ännu inte påbörjats, 
vilken ju är enormt viktig för 
oss lantbrukare, avslutar 
hon.

Tanken var att kvällen 
skulle avslutas runt grillen, 
men rådande väderlek och 
grillningsförbud gjorde att 
det fick bli smörgåstårta 
i stället.

Ing-Marie Norrman

SVT filmade auktion i Frändefors
Lördagen 4 augusti hölls 
auktion på Ekebro bygde-
gård, Frändefors. Denna 
gång fanns SVT på plats 
och filmade för program-
met ”Auktionssommar”.
– Vi började strax efter 
klockan 11 med första utro-
pet och det sista, 750:e blev 
klockan 23.18. Cirka 1 500 
besökare var fler än vanligt, 
att TV var där bidrog både till 
att folk kom och inte kom, då 
de inte ville riskera att kom-
ma med i TV. Köket levere-

rade 1 080 korvar plus fika, 
sade auktionsutroparen Gun-
nar Lidell.

Innan TV-programmet 
sänds planeras det att visa 
film från dagen, inspelad av 
Jan G Andersson.

Marianne Karlsson

Lennart Ahlberg förevisar auktionsgodset och Gunnar Lidell tar in bud. 
Totalt 750 utrop fixade de under det halva dygn auktionen pågick. SVT 
filmade.
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Ring Sven-Erik och boka vinterservice redan idag.
Verkmästare Sven-Erik Grund arbetar på vår anläggning på Nuntorp utanför Brålanda. Vi arbetar med varumärkena CLAAS, SAMSON, HORSCH, AVR och LEMKEN. 
Om du ringer Sven-Erik redan nu och bokar vinterservice så får du förlängd betalningsperiod och rabatt. 

Boka din vinterservice innan den 15 oktober så får du förlängd betalningsperiod till den 1 september 2019 om vi får tillgång till din maskin före den 1 maj. Du får 
dessutom 10 % rabatt om maskinen tillhandahålls i uppvärmd verkstadslokal eller om du själv transporterar den till någon av våra anläggningar. 

claas.se

Swedish Agro Machinery
Nuntorp 324
464 64 Brålanda
0521-315 90
nuntorp@sa-machinery.se
www.claas.se

  ERBJUDANDE

Het derbymatch som slutade oavgjort

FOTBOLL 
Det hade kunnat sluta hur 
som helst i den heta derby-
matchen mellan Brålanda 
IF och Håfreströms IF i 
lördags på Sörbyvallen i 
division 5 Dalsland. 
Hemmalaget tog ledningen i 
den första halvleken, men 
Håfreström kvitterade tidigt 
i andra och lagen fick med sig 
en poäng vardera i höstupp-
takten.

I den första matchen efter 
sommaruppehållet stod 
toppmatch på schemat, där 
serieledarna Håfreström 
skulle gästa serietrean Brå-
landa på Sörbyvallen. Vid 
seger för hemmalaget hade vi 
haft en ny serieledare, medan 
en seger för  Håfreström hade 
inneburit ett litet ryck med 
tre poängs försprång. 

Brålandas målskytt  Marcus Hermansson är viktig för lagets offensiv och 
skapade flera chanser i matchen. 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

Håfreströms IF
1-1 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
1-0 1’ Marcus Hermansson
2-0 52’ Mubarak Altib Al Mubarak

Brålandas Tobias Svensson vrålar ut sitt missnöje i den andra halvleken. Men båda lagens poäng gör att tabel-
len ser oförändrad ut, med Håfreström i topp och Brålanda två poäng bakom.

Mål direkt
Det var hemmalaget som tog 
tag i matchen direkt. Efter 
bara några sekunder kunde 
Marcus Hermansson göra 
1-0 för Brålanda efter hörna. 
Båda lagen skapade fler 
chanser under halvleken, 
men ledningen höll sig till 
paus.

– När vi ligger under gör vi 
det bra, då har vi spelet och 
har full kontroll, sade Håfre-
ströms assisterande tränare 
Glenn Öder om underläget i 
den första halvleken.

Tidig kvittering
I inledningen på den andra 
fick Håfreström till en kvit-
tering efter flera bra chanser 
tidigare i matchen. Mubarak 
Altib Al Mubarak vek in från 
höger och sköt in bollen lågt 
vid brålandakeeperns bortre 
stolpe för 1-1.

– Vi hade ju matchen, men 
sedan fick de ett halvtaskigt 
mål, sade Brålandas tränare 
Ronny Frediksson.

– När vårt 1-1 kommer så 
tar Brålanda över, det blev 
inte så förlösande som vi 

trodde, sade Håfreströms 
Glenn Öder.

Ställningskrig
Resten av halvleken var ett 
ställningskrig där båda lagen 
skapade heta målchanser för 
ledningsmål och tre poäng, 
men inget av lagen förvaltade 
sina chanser. Ju längre 
matchen fortled, desto mer 
tog Brålanda över och såg 
oförskämt starka ut.

– De är bättre tränade än vi, 
det vet jag, men vi skapar 
flera chanser för att avgöra, 
sade Öder i Håfreström, som 
behåller serieledningen efter 
poängen man vann. Detta 
efter att Brålanda i slutminu-
terna fick ett friläge med två 
spelare mot Håfreströms 
målvakt. Men den bollför-
ande spelaren valde att gå på 
eget avslut, i famnen på mål-
vakten, istället för att passa 

till vänster och ge sin lag-
kamrat öppet mål.

– Det var vår match, men 
vi känner att vi är bra och vi 
borde haft tre poäng. Detta 
bådar gott inför fortsätt-
ningen, vi är bra nu, sade 
Fredriksson i Brålanda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
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Åsebro vann på Rudevi

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Frändefors IF
3-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
17’ 1-0 Fredrik Grenander
53’ 2-0 Alassane Ouarma
71’3-0  Peter Eriksson

FOTBOLL 
Åsebro IF inledde hösten 
på bästa sätt när man 
nollade motståndarna på 
hemmaplan och gick upp 
på en andraplats i division 
5 Dalsland, efter 3-0 mot 
Frändefors IF.

Åsebro har visat god form på 
sistone och insatsen i fredags 
kväll var inget undantag. 
Man bjöd egentligen aldrig 
in Frändefors i matchen utan 
höll motståndarna där de 
skulle vara.

Istället var det Åsebros 
kväll och Fredrik Grenander 
satte standarden efter 17 mi-
nuter när han fick en djup-
ledsboll som han förvaltade 
genom att placera in den vid 
målvaktens bortre stolpe.

– Vi hade bud på flera, men 
så länge vi skapar chanser är 
jag inte orolig, sade Åsebros 
tränare Per Aronsson.

Och mer skulle det komma. 
I inledningen på den andra 

halvleken kunde Alassane 
Ouarma sätta bollen i mål för 
2-0. Peter Eriksson ville inte 
vara sämre utan kom upp fint 
på en hörna och skallade in 
trean, stenhårt och otagbart 
för keepern.

Åsebro seglar upp på en 
andraplats i och med segern, 
en placering där tränaren 
Aronsson trivs att vara på för 
närvarande:

– Vi ligger alldeles kom-
fortabelt, vi har ingen press 
på oss alls, men vi måste göra 
vårt för att behålla den här 
placeringen, säger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hemmadominans när Dalsland Tour kvalspelade
GOLF 
Det var stor hemmado-
minans både i startlistan 
och i resultatlistan när 
året sista kvaltävling i 
Dalsland Tour spelades i 
lördags. Inte oväntat blev 
det också ett hemmalag 
högst upp i prislistan. 
Lena och Dennis Lindblom 
med höga spelhandicapet 
50,4 vann klart före duon 
Nils-Gösta Olsson/Håkan 
Holmgren, spelhcp 30,9.
Melleruds golfbana genom-
går för närvarande en stor 
förbättring och förvandling. 
Så sent som för ett par år 
sedan hotades den av ned-

läggning men Melleruds GK 
har med nya banägare fått 
förnyade krafter och ambi-
tionen är att banan ska till-
baka till den klass som gällde 
några år tillbaka.

Efter tre kvalspel väntar nu 
final i årets Dalsland Tour. 
Den spelas lördagen den 8 
september på Dagsholm GK 
i Färgelanda, även det en 
bana som är ”på väg uppåt”.

I lördagens kvalspel kräv-
des 43 poäng för att ta sig 
vidare till fortsatt spel. 14 lag 
nådde upp dit och eftersom 
två av dem var finalklara 
sedan tidigare kval gick nu 
tolv lag vidare.

BÄSTA RESULTATEN I MELLERUD
(Om ej annat anges är klubbtillhörigheten Melleruds GK)
1. Dennis Lindblom/Lena Lindblom (spelhcp 50,4) 48 poäng
2. Håkan Holmgren, Gagnefs GK/Nils-Gösta Olsson (30,9) 45
3. Lennart Öhrn/Peter Agneblad, Forsbacka GK (32,) 44
4. Gunnar Granath/Lars Carlsson, Onsjö GK (35,4) 44 SHCP
5. Håkan Johansson/Niklas Salomonsson (36,2) 44 SHCP
6. Göran Johansson/Britta Johansson (52) 44 SHCP
7. Lisa Broberg, Ringenäs GK/Tove Olsson (21,9) 43 S3
8. Terje Henriksson/Magnus Johansson, Forsbacka GK (20,7) 43 SHCP
9. Lars Grenander/Lars-Åke Svensson (27) 434 SHCP
10. Stefan Andreasson, Lyckorna GK/Ulf Jonas Johansson, Uddevalla GK (23,3) 43 SHCP
11. Ulf Isgren/Stefan Ankargren, Lyckorna GK (25,4) 43 SHCP
12. Reino Fredriksson/Sören Johansson (31,3) 43 SHCP
13. Sune Norrman/Morgan Tellander (32,3) 43 SHCP
14. Bosse Zetterlund/Håkan Johannesson, Billeruds GK (38,7) 43 SHCP.
Som vanligt avgjordes även sidotävlingar under dagen. Där blev det tre segrar för Forsbacka GK. 
Längsta drive för damer togs hem av Catrin Eriksson och för herrar av Max Andersson. 
Närmast hål med utslaget på ett korthål såg Kenneth Ahnström som segrare.

Hemmaspelarna Dennis och Lena Lindblom hade en lyckad dag och med 48 poäng vann de kvalspelet i Mel-
lerud. Foto: Göran Nilsson.

Nils-Gösta Olsson och Håkan Holmgren spelade riktigt bra golf och blev 
tvåa. Foto: Göran Nilsson.

Göran och Britta Johansson, Mel-
leruds GK, knep sjätteplatsen och 
en finalplats genom att spela ihop 
höga 44 poäng.

Morgan Tellander och Sune Norrman, Melleruds GK, hade en bra dag 
och tog en finalplats.

Thomas Gullborn, Melleruds GK, chippar in på 18:e 
green. Han och lagkamraten…

… Håkan Westman hade en ”så där dag” och då blev 
det ingen finalplats som resultat.

Tove Olsson (t.h), Melleruds GK, brukar framgångsrikt spela Dalsland 
Tour tillsammans med maken Håkan. När en axelskada stoppade honom 
spelade Tove tillsammans med låghandikappade (7,5) Lisa Broberg med 
43 poäng och en finalplats som följd.

Program Frändefors GK 
HT 2018 / VT 2019
idrottonline.se/frandeforsgk-gymnastik

Träningsavgift Vuxna: 200 kr / termin eller 300 kr för två terminer 
Träningsavgift barngrupp: 100 kr / termin 

Årsmöte: Fredag 12/4 kl 18.00, för plats maila eller ring 
Prel. datum för cykeltur - 29 maj, samling torget Frändefors kl. 18.00

Måndag Tid Gympapass Ledare Datum
Lilla hallen 19 - 20 Styrkemedel Lisbeth 10/9 -18/12 
    7/1 - 8/4

Tisdag Tid Gympapass Ledare Datum
Stora hallen 19 - 20.30 Stationsträning Karl-Olof, Tage 2/10 - 18/12 
  och bollspel  8/1 - 2/4

Onsdag Tid Gympapass Ledare Datum
Lilla hallen 17 - 18 Barngympa 5-6 år Anna 19/9 - 21/11 
    23/1 - 27/3
Lilla hallen 18-19 Barngympa 7 år Anna 19/9 - 21/11 
    23/1 - 27/3
Lilla hallen 19-20 Styrkemedel Lisbeth 12/9 - 12/12
    9/1- 10/4

Torsdag Tid Gympapass Ledare Datum
Lilla hallen 19-20 Lättgympa, utan hopp Agneta 6/9 - 6/12 
    10/1-11/4
Lilla hallen 20-21 Manlig motion med Karl-Erik 4/10 - 20/12 
  bollspel och gympa  10/1 - 4/4
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Huvudsponsor:

Söndag 19/8 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Melleruds IF lag 2
Matchbollarna skänkta av: 
Kjörlings Revisionsbyrå, Optimera, Fritzens

Det är vi som bjuder  
på entré:
AutoMats
Axima
Bertil Johansson Bygg AB
Bilbolaget 
Bildelsshopen
Brandt Personbilar AB
Brittens Dam & Herrfrisör 
Brålanda Industri
Byggstål
Dalslands Sparbank
Daloc AB
Dalsign
DP Rörservice
Däckarna i Mellerud
Elmontage
Fastighetsbyrån
Flyttgubben
Fritzéns 
Handelsbanken
Hellbergs Dörrar
HEMKÖP - Kvarnkullen 
HEMKÖP - Torget
ICA Supermarket
Kjörlings Revisionsbyrå AB

Det är vi som bjuder  
på entré:
Konsumentkemi
Krynes Entreprenad
Lindströms Blommor & Trädgård
Mannes Motor
Mark & Maskin AB
Melleruds Måleri
Melleruds Nyheter AB
Niklassons Tryckeri
Optimera
Peters Plåtslageri AB
Pizzeria Vita Sannar
Reveda
Roslinds Optik
Rörtjänst
Sands Fiber & Maskinentre.
Stefanssons Fastighetsbyrå
Tandläkarhuset
TAXI Dalsland Buss
Team Sportia
Tendenz AB
Vita Sandars Camping AB
Värm Dal Traktor
Örs Cementgjuteri

Matchbollarna är skänkta av:
Melleruds Nyheter, Pizzeria Vita Sannar, Moderaterna

FOTBOLLSFEST

Vi firar 
RÅDAVALLEN 75 år

DIV. 3 Mellersta Götaland

Lördag 18/8 kl. 15.00

MELLERUDS IF – 
IFK Skövde

Ungdomsmatcher

HUVUDSPONSOR

FRI ENTRÉ

Vände och vann
FOTBOLL 
Bäckefors IF vände och 
vann borta mot Färgelan-
da IF på Högalids IP med 
3-1 i torsdags kväll efter 
en högintensiv match med 
mängder av målchanser åt 
båda håll.
Bäckefors hade en tung vår 
med mycket skador och en 
tunn trupp. Men i första 
matchen för hösten visade 
man på hårt pannben.

Efter 75 minuter av mål-
chanser åt båda håll, med 

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF – 

Bäckefors IF
1-3 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
76’ Johan Bäckström
81’ Jonas Andersson
85’ Samuel Kolyaei Hesselroth
92’ Johan Jensen

både stolp- och ribbträffar, 
kunde Färgelanda ta led-
ningen med kvarten kvar 
genom hemmalagets bästa 
spelare, Johan Bäckström. 
Men trots underläge kunde 
Bäckefors vaska fram en 
kvittering som senare ledde 
till tre poäng.

– Det blev lite dramatiskt, 
det var en match med myck-
et målchanser, nästan kon-
stigt att det stod 0-0 så länge. 
När de fick 1-0 fick vi någon 
form av desperation och 
chansspelade en del, men då 
fick vi 1-1 och bara någon 
minut senare fick vi också 
2-1, sade tränaren i Bäcke-
fors, Mattias Svensson, som 
tyckte att trepoängaren var 
extra skön sett till vårsä-
songen.

– Det känns väldigt skönt, 
nu är de flesta spelarna till-
baka, så det gör mycket.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Friidrottare får 
stipendium

Sportpåsen säljs till för-
mån för ungdomsverk-
samheten i Melleruds IF, 
Kroppefjälls IF, Mellerud 
Ridklubb och Melleruds 
Golfklubb. Av medlen av-
sätts varje år en summa till 
ett ungdomsstipendium 
till någon eller några lo-
vande ungdomar i kom-
munen.
I år tillfaller detta två lovande 
friidrottare i Håfreströms IF. 
Det är 15-åringarna Minna 
Geerts och Kim Rodén.

Båda har under året blivit 
distriktsmästare och är högt 
placerade på Sverigelistan i 
sin åldersklass.

Minna ägnar sig främst åt 
löpning från 60 till 300 me-
ter. Hon är också distrikts-
mästare i längd. Kim ägnar 
sig främst åt teknikgrenar 
och är distriktsmästare i höjd 
och spjut samt ett silver i 
tresteg.

Flickorna försöker vara 
allsidiga. Svenska friidrotts-
förbundet har tre stipula-
tionsgränser för olika grenar.

För innevarande har Minna 
gjort resultat som ger guld på 
80 meter samt silver på 300 
meter och längd. Kims resul-
tat ger guld i höjdhopp och 
silver i spjut.

Resultaten är mer anmärk-
ningsvärda med tanke på de 
torftiga förhållandena för 
friidrott i kommunen. Nu 
tvingas man åka till Udde-
valla för en del träning på 
allvädersbanor.

Friidrottaren Kim Rodén, HIF, får 
stipendium i år, liksom...

... Minna Geerts, även hon friidrot-
tare som tävlar för HIF.

För att friidrotten ska ha en 
möjlighet att utvecklas krävs 
allvädersbanor även i Mel-
lerud. Ett skrivelse inlämna-
des i våras till kommunen 
från Rådaskolan, Dahlstiern-
ska gymnasiet, Håfreströms 
IF och Melleruds IF om all-
vädersbanor på Rådavallen. 
Denna verkar inte ha behand-
lats ännu på kommunen.

Sportpåsen säljs av ICA-
kronan, Hemköp Kvarnkul-
len och Hemköp Torget.

Tung finalförlust för Mellerud

FOTBOLL 
Melleruds IF gick till final 
i Dalslands Sparbanks Cup 
efter en rafflande semifi-
nal på Rådavallen mot IFK 
Åmål i slutet av juli. Hög-
säters GF stod sedan som 
finalmotståndare veckan 
efter och blev för svåra 
för MIF.
Efter semifinalvinsten med 
2-1 mot duktiga IFK Åmål på 
Rådavallen var det nog 
många som blickade mot fi-
nalmotståndarna Högsäters 
GF, som till vardags spelar i 
division 4, och såg en enkel 
match framför sig.

Men slutresultatet blev en 
stor besvikelse för Melleruds 
supportrar som besviket fick 
gå hem i tisdags kväll med 
böjda huvuden. Högsäter 
hade besegrat MIF med 5-3 
och var efter finalen klart 
förtjänta av titeln som Dals-
lands bästa lag 2018.

Melleruds unga keeper Alexander Karlsson försöker förjäves ta returen som Högsäters Mohamed Jeylani stötte in och fullbordade vändningen 
som ledde till att MIF förlorade finalen på Rådavallen. Foto: Marcus Ek.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF - 
Högsäters GF
3-5 (2-3)

Final - Dalslands 
Sparbanks Cup

Målskyttar:
0-1 9’ Tobias Andersson 
1-1 12’ Viktor Öhrling 
2-1 36’ Wictor Svensson
2-2 37’ Roy Fadi Elias Rizk 
2-3 38’ Mohamed Jeylani 
2-4 55’ Mohamed Jeylani 
3-4 76’ Albin Broberg
3-5 81’ Oscar Ahlbom

Högsäter tog ledningen
Det började med en riktigt 
stjärnsmäll från Högsäters 
Tobias Andersson som från 
distans sköt in 0-1 via ribban.
Otagbart för Melleruds unga 
keeper Alexander Karlsson 
som gjorde flera fina rädd-
ningar i matchen. 

Hemmalaget kvitterade 
dock tre minuter senare ge-
nom Viktor Öhrling som tog 
tillvara på Albin Brobergs 
framspelning och Mellerud 
började vakna till liv igen 
efter en sömning start på 
matchen. Gästerna fick jobba 
hårt och fick sällan låna bol-
len när Mellerud visade ett 
brett fotbollsregister. 

Tre snabba mål
Detta ledde också till ett led-
ningsmål, genom Wictor 
Svensson, efter en hörna som 
förvaltades väl av hemmala-
get. Ledningen höll sig dock 
bara ett par sekunder, då 

gästernas inhoppare Roy 
Fadi Elias Rizk påpassligt 
tog tillvara på ett inspel från 
vänster och kunde stöta in 
2-2 på volley från nära håll.

Knappt hade Mellerud 
gjort sin avspark innan Hög-
säter skulle näta på nytt, 2-3 
genom Mohamed Jeylani, 
som stötte in Roys retur.

Ett slaget lag
Mellerud gick till pausvila 
som ett slaget lag och i andra 
halvlek blev det inte bättre. 
Högsäter kunde sätta 2-4 
genom tvåmålsskytten Mo-
hamed och trots reducering 
från Albin Broberg med 
kvarten kvar reste sig aldrig 
MIF från Högsäters snabba 
dubbelreplik i den första 
halvleken. 

– Prestationen är under all 
kritik, både lagdelsmässigt 
och individuellt. Jag sade i 
paus till killarna och frågade 
om de kunde se varandra el-
ler debutanten Alexander 
(Karlsson) i ögonen efter att 
de lämnade ut honom så full-
ständigt som man gör. Han är 

vår bästa spelare, så jag är 
inte nöjd med sättet som vi 
presterar och agerar idag, 
sade Melleruds tränare Peter 
Jonasson besviket efter final-
förlusten inför hemmapu-
blik.

Högsäters GF får som vin-
nare av Dalslands Sparbanks 
Cup 2018, representera 
Dalsland i svenska cupen 
2019.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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lrfkonsult.se

Dalslandsgård mellan sjöar, 22 ha
MELLERUD RYR 1:26, 1:57, 1:117 (område av)

Fantastiskt belägen gård mellan Östebosjön och Ryrsjön

norr om Mellerud. Omfattar ca 22 ha varav ca 13 ha

skogsmark och ca 6 ha jordbruksmark. Genuint

bostadshus, gäststuga, uthyrningsstuga och bastu vid

östebosjön, ladugård mm. Fiske- och jakträtt.

Beskrivning via www.lrfkonsult.se eller tele: 0521-572423

Mäklare/skogsmästare Henrik Pålsson 0705-187045

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

 BORTTAPPAT
Id- och busskort 
vid stationen i Melle-
rud. Om någon hittar det.  
Ring 0700-19 55 60.

långsiktighet!

Karl-Åke 
Arvidsson

landsbygden!

Åsa  
Eliasson

MELLERUD

MELLERUD

Delaktighet!

Birgit 
Lindqvist

Grön tillväxt!

Jonas 
Larsson

Kryssa nr 22 

Kryssa nr 23

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill! blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

EL KALLMANGEL Golvmo-
dell. Tel. 072-857 00 54

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

PLASTBÅT 465 - 165. Pris 
2.500:-. Tel. 076-315 63 88

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

 KÖPES
Mindre hus/ 
sommarstuga önskas köpas. 
Sjönära eller sjötomt. Enkla-
re standard inget hinder. Tel. 
070-726 34 68.

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

Framtidsskola

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Anders 
Andersson

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

FASTIGHETSMARKNADEN

UTHYRES

Ny förlust för Mif
SLUTRESULTAT

Holmalunds IF – 
Melleruds IF
3-2 (1-2)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
1’ 1-0 Alfred Johansson
21’ 1-1 Jonatan Stefansson
44’ 1-2 Jonatan Stefansson
62’ 2-2 Tobias Nordgren
82’ 3-2 Felix Martinsson

FOTBOLL 
Mellerud gick från under-
läge 0-1, till ledning 2-1 för 
att sedan förlora med 2-3 
i lördagens bortamatch 
mot Holmalunds IF. Form-
svackan blir allt djupare 
och tabellplaceringen blir 
allt sämre i takt med att 
poäng inte samlas in.
Det var några månader sedan 
Melleruds IF fick smaka på 
segerns sötma i division 3 
Mellersta Götaland. Den 
14:e juni var senast man vann 
en fotbollsmatch, då mot 
Tidaholms GoIF med 2-1 på 
bortaplan.

Sedan dess har man haft 
tvåmålsledning i samtliga 
matcher, men tappat. I lörda-
gens match hamnade MIF i 
underläge efter bara 48 sek-
under. Men Mellerud reste 
sig och kom tillbaka i match-
en. Detta tack vare Jonatan 
Stefansson som två gånger 
om nätade.

Det första målet med en 
riktig kanon som seglade upp 
mot krysset. Hans bössa av-
lossades ytterligare en gång 
i halvleken, denna gång via 
en motståndare, men som 
ändå resulterade i ett led-
ningsmål för MIF som vänt 
matchen.

Tappade ledningen
När en timma gått av match-
en fick Holmalund, efter in-
spel snett inåt bakåt, kvittera 
till 2-2. Holmalund hade se-
dan fler chanser än Mellerud 

och fick till slut utdelning 
med drygt fem minuter kvar 
av matchen. MIF orkade inte 
tillbaka in i matchen för att 
rädda en poäng.

– Vi gör en bra första halv-
lek och ledningen är välför-
tjänt. Jämfört med finalen i 
tisdags var detta något helt 
annat, men vi har inte själv-
förtroendet. Vi blir lite ängs-
liga och det blir Holmalunds 
halvlek. Det känns som att vi 
skall reda ut det, men idag 
ville det sig inte. Det finns 
ingen annan väg att gå än att 
ta nya tag och ta med sig det 
positiva från första halvlek, 
sade MIF:s hjälptränare 
Henrik Olsson efter matchen.

Nu är MIF:s femteplats i 
tabellen inte lika säker, då 
Holmalund jagar bakom med 
fyra poäng upp till Mellerud 
som i sin tur har tre poäng 
upp till Gerdskens BK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

KIF kom aldrig ikapp
FOTBOLL 
Lördagens bortamatch mot 
Dals Långeds IK slutade i 
moll för Kroppefjälls IF i 
division 6 Dalsland.

Hemmalaget tog tidigt 
ledningen, KIF kvitterade, 
men proceduren upprepades 
igen. I den andra halvleken 
hamnade KIF på nytt i under-
läge, men denna gång orkade 
man inte kvittera.

Mot slutet kom en reduce-
ringsnick genom Dennis 
Karlsson, men närmare än så 
kom inte Kroppefjäll denna 
gång. Dock skall man inte 
misströsta, det skiljer bara 
fyra poäng upp till seriele-

SLUTRESULTAT
Dals Långeds IK – 

Kroppefjälls IF
4-3 (2-2)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
5’ 1-0 Albin Sundström
24’ 1-1 Jonatan Emanuelsson
29’ 2-1 Zaher Hamadah
32’ 2-2 Jonatan Emanuelsson
50’ 3-2 Stefan Johansson
64’ 4-2 Zaher Hamadah
76’ 4-3 Dennis Karlsson

darna Bengtsfors B-lag, trots 
KIFs sjätteplats i tabellen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse segrade i derbyt
FOTBOLL 
Tösses hetaste match på sä-
songen, den hemma mot 
grannklubben Fengersfors 
IK, slutade med derbyseger 
med uddamålet. Oscar de 
Bourgh satte segermålet ti-
digt i den andra halvleken.

Men det var Tösse som var 
i ledning från start. Elmi 
Muhamed gjorde 1-0 efter 20 
minuter, men Fengersfors 
kvitterade. Elmi gjorde då 
2-1, men ännu en gång såg 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Fengersfors IK
3-2 (2-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
20’ 1-0 Abdulkadir Elmi Muhumed
30’ 1-1 Marcus Albinsson
37’ 2-1 Abdulkadir Elmi Muhumed
40’ 2-2 Mattias Andersson
54’ 3-2 Oscar De Bourgh

PRO Mellerud: Fredags-
kaffet öppnar åter 17/8 kl. 
10-12. Välkomna.

FÖRENINGSNYTT

gästerna till att komma till-
baka, tills De Bourghs mål i 
den andra halvleken, som gör 
att Tösse behåller femteplat-
sen i division 5 Dalsland, en 
poäng bakom Färgelanda IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se 

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Gräset växer snart 
igen och vi har 
maskiner i lager!

25 liter miljöbränsle medföljer vid köp av  

åkgräsklippare!
 Vi byter in din gamla klippare!
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärningFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

STORGATAN 10, MELLERUD

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Vårdkvalitet

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Sölvie 
Linder

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

långsiktighet!

Karl-Åke 
Arvidsson

landsbygden!

Åsa  
Eliasson

MELLERUD

MELLERUD

Delaktighet!

Birgit 
Lindqvist

Grön tillväxt!

Jonas 
Larsson

Kryssa nr 22 

Kryssa nr 23

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG
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Melodikrysset v. 33 – 18 augusti
1 2 3
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Melodikrysset v.33 - 18 augusti

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

05.20 Tid att leva
06.00 Morgonstudion
09.10 Engelska Antikrundan
10.10 Tid att leva
10.50 Naturen kommer tillbaka
11.30 Uppdrag granskning:
 Sjukhusstriden i Sollefteå
12.30 Nybyggarna
13.15 Nybyggarna
14.05 En idiot på resa
14.50 The Graham Norton show
15.40 Matiné: Sydstataren
17.15 Dragspel vid landsvägs-
 kanten
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Tid att leva
19.25 Normalt liv
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det bästa ur Antikrundan
21.00 Vi minns: Lill-Babs live 
 från Sunnanå
22.00 Fatta Sveriges demokrati
22.30 Musikliv
23.00 Tänk till - Valet 2018
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

14.30 Semesterresa till 80-talet
15.00 Engelska Antikrundan
16.00 Rapport
16.05 Val 2018: Kold och millen-
 niekidsen
16.35	Min	squad	XL	-	finska
17.05 Såna är föräldrar
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Flashmob med symfoni-
 orkester
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Seriestart: Helt historiskt
19.30 En bild berättar
19.35 Friday night dinner
20.00 Skymningsläge - Sverige 
 under kalla kriget
20.45 Vänförfrågan väntar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Golf: Inför Nordea Masters
22.45 Häpnadsväckande ingrepp 
 i naturen
23.55 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Hummerfiske	med	Ola
17.05 Marina mysterier
17.25 Munkrepubliken Athos
18.20 Japans vildmark
19.10 Antikmagasinet
19.40 Studio natur
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Sömnlösheten hotar vår 
 hälsa
21.45	 Från	stumfilm	till	propa-
 ganda
22.40 The Vietnam war
23.35 Kanarieöarna

21.00 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
22.00 Fatta Sveriges demokrati 
 - syntolkat
22.30 Morden i Midsomer
00.00 Tobias och tårtorna
00.30 Tid att leva
01.10 Semesterresa till 80-talet
01.40 Våra vänners liv - syntolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Transgender
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Renées brygga
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen
16.50 Mandelmanns gård
17.50 Veterinärerna
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Världens häftigaste tårtor
20.00 Sommarkrysset – med 
 Lottodragningen
21.20 Flight
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Flight, forts
00.15 Tyst vittne
02.30 En plats i solen
03.30 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Pompeii
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.30 Community
03.55 Family guy
04.40 American dad

05.20 Tid att leva
06.00 Morgonstudion
09.10 Det bästa ur Antikrundan
10.10 Tid att leva
10.50 Ryggen fri
10.55 Jag följer dig
11.00 Golf: Nordea Masters
13.00 Tobias och tårtorna
13.30 Norges tuffaste
14.10 Mord och inga visor
15.00 Golf: Nordea Masters
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Tid att leva
19.25 Grand piano legend
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Röst: Aktivisterna
21.35 Seriestart: Tannbach
23.05 Rapport
23.10 Mordet på Gianni Versace
00.00 Norges tuffaste
00.40 Mrs Brown's boys
01.10 The Frankenstein 
 chronicles

14.30 Semesterresa till 80-talet
15.00 Engelska Antikrundan
16.00 Rapport
16.05 Dokument utifrån: Spion i 
 extremhögern
17.05 Såna är föräldrar
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Gammelvägen går i 
 pension
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Seriestart: Engelska 
 Antikrundan: Arvegodsens 
 hemligheter
19.30 En bild berättar
19.35 Friday night dinner
20.00 Gállok – kampen i Same-
 land
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Golf: Nordea Masters
22.45 Mimi & Grigris
00.25 Val 2018
00.55 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Att leva på Färöarna
17.30 Kvinnors makt i 
 världshistorien
18.30 Den australiska kusten
19.20 Life
20.10 Kanarieöarna
21.00 Idévärlden
22.00 Kanaler, båtar och kärlek
22.50 The Vietnam war

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Mandela - en kamp för 
 frihet
22.15 Vi minns: Lill-Babs live 
 från Sunnanå
23.15 Första dejten: England
00.00 Dokument utifrån: Spion i 
 extremhögern
01.00 Tid att leva
01.40 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
02.10 Semesterresa till 80-talet

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Transgender
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Renées brygga
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: 
 Sommarsol
16.55 Mandelmanns gård
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Världens häftigaste tårtor
20.00 Sommar med Ernst
21.00 Forrest Gump
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Forrest Gump, forts
00.05 Tyst vittne
02.15 En plats i solen: 
 Sommarsol
03.10 Husjägarna
04.20 Brynolf & Ljung – Street 
 magic

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.05 Brooklyn nine nine
09.35 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 The equalizer
23.40 Simpsons
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.35 Scrubs
03.25 My name is Earl
03.50 Nattsändningar

05.20 Tid att leva
06.00 Morgonstudion
09.10 Vi minns: Lill-Babs live 
 från Sunnanå
10.10 Tid att leva
10.50 Normalt liv
10.55 Grand piano legend
11.00 Golf: Nordea Masters
13.00 Val 2018: Utfrågningen
14.30 Mrs Brown's boys
15.00 Golf: Nordea Masters
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Tid att leva
19.25 Jag minns tågolyckan i 
 Skultorp
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Bäst i test
21.00 Poldark
22.00 The Graham Norton show
22.50 Rapport
22.55 Old school
23.50 Morden i Midsomer
01.20 Tannbach
02.50 Sändningsuppehåll
04.50 Norges tuffaste

13.10 Siri - en betongprinsessa 
 ger aldrig upp
13.40 Dox: Tyke - elefanten som 
 löpte amok
15.00 Engelska Antikrundan
16.00 Rapport
16.05 Kulturveckan
17.05 Såna är föräldrar
17.25 Nyheter på lätt svenska
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 En lanthandel till
18.00 Engelska Antikrundan
19.30 En bild berättar
19.35 Friday night dinner
20.00 Vinnaren tar allt
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Golf: Nordea Masters
22.15 Tystnaden
23.50 Skymningsläge - Sverige 
 under kalla kriget
00.35 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Studio natur
17.30 Vetenskapsstudion
18.00 Sömnlösheten hotar vår 
 hälsa
18.45 Idévärlden
19.45 Att leva på Färöarna
20.15 Seriestart: Stjärnkockens 
 rymdmat
21.00 Seriestart: Upptäcktsresa i 
 Romarriket
22.00 Munkrepubliken Athos
22.55 Life
23.45	 Från	stumfilm	till	propa-
 ganda

21.00 Being Flynn
22.40 Svenska dialektmysterier
23.10 Hundra procent bonde
23.40 Helt historiskt
00.10 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
00.40 Tid att leva
01.20 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.30 Community
06.50 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 The gunman
00.15 Simpsons
01.15 Family guy
02.15 Nattsändningar

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
11.55 Transgender
12.55 Doktorn kan komma
13.55 Renées brygga
14.55 Husjägarna
15.55 En plats i solen: 
 Sommarsol
16.50 Mandelmanns gård
17.50 V75 med Matteus och 
 mormor
17.55 Veterinärerna
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Minority report
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Minority report, forts
00.40 48 timmar
02.40 300: Rise of an empire

05.30 Tid att leva
06.10 Tobias och tårtorna
06.40 Dragspel vid landsvägs-
 kanten
07.25 Bäst i test
08.25 Vi minns: Lill-Babs live 
 från Sunnanå
09.25 Tid att leva
10.05 The Graham Norton show
10.50 Grand piano legend
10.55 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
11.40 Det bästa ur Antikrundan
12.40 Audition
12.55 Tiden går för fort när jag 
 har roligt
13.00 Golf: Nordea Masters
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Tobias och tårtorna
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Jills veranda
21.00 The last post
22.00 Friidrott: Grand Prix
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Robin Hood
00.50 Nattsändningar

09.50 Semesterresa till 80-talet
11.50 Siri - en betongprinsessa 
 ger aldrig upp
12.20 Val 2018: Kold och millen-
 niekidsen
12.50 Häpnadsväckande ingrepp 
 i naturen
14.00 Vetenskapens värld
15.00 Gállok – kampen i Same-
 land
16.00 Rapport
16.05 Skymningsläge - Sverige 
 under kalla kriget
16.50 Bensinstation i trädgården
16.55 Såna är föräldrar
17.15 Hundra procent bonde
17.45 Svenska dialektmysterier
18.15 Lasse Lönndahl - en idol 
 och gentleman
19.00 Kulturstudion
19.01 Itzhak Perlman
20.20 Violinen, en dyrbar 
 älskarinna
21.15 Beethovens violinkonsert
22.00 Weissensee
22.50 Golf: Nordea Masters
23.35 Dox: Tyke - elefanten som 
 löpte amok
00.55 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Vetenskapsstudion
15.30 Antikmagasinet
16.00 Studio natur
16.30 Min matresa i Bangladesh
17.30 Upptäcktsresa i Romarriket
18.30 Kanaler, båtar och kärlek
19.20 Sömnlösheten hotar vår 
 hälsa
20.05 Den australiska kusten
21.00 Japans vildmark
21.50	 Brittiska	flygvapnet	100	år	
 med Ewan McGregor
23.20 Dokument utifrån: 
 Bilindustrins rökridåer

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 Våra vänners liv
22.45 Old school
23.40 Tannbach
01.20 Allsång på Skansen 
 - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
13.00 The wedding singer
15.00 Friidrott
16.55 Världens häftigaste tårtor
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Our kind of traitor
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Our kind of traitor, forts
23.55 Sin City: A dame to kill for
02.00 A mighty heart, forts
04.15 Vad blir det för mat
04.55 Köket

05.10 American dad
05.35 Community
06.00 Anger 
 management
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.35 Världens bästa burgare
10.35 Man with a plan
11.00 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
12.00 NCIS: Los Angeles
15.00 The blacklist
17.00 Last man on earth
18.00 Världens bästa burgare
19.00 Heroes reborn
20.00 Lethal weapon
21.00 Den vilda jakten på stenen
23.15 Gods of Egypt
01.40 The Andromeda strain
03.25 Hassel
04.15 American dad
04.45 Anger management

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.20 Tobias och tårtorna
05.50 Muitte mu - Minns mig
06.30 Det bästa ur Antikrundan
07.30 Norges tuffaste
08.10 Gift vid första ögonkastet Norge
08.55 Första dejten: England
09.45 Jills veranda
10.45 Våra vänners liv
11.45 Allsång på Skansen
12.45 Jag ringer pappa
13.00 Golf: Nordea Masters
17.30 The Hyperglot
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Säsongsstart: Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Röst: Grannar
21.35 Mordet på Gianni Versace
22.35 Gift vid första ögonkastet Norge
23.20 Rapport
23.25 Motor: Rally-VM
00.25 Första dejten: England
01.15 Mord och inga visor

09.30 Svenska dialektmysterier
10.00 Sommarandakt
10.30 Kulturveckan
11.30 Vinnaren tar allt
12.30 Itzhak Perlman
13.50 Violinen, en dyrbar älskarinna
14.45 Beethovens violinkonsert
15.30 Helt historiskt
16.00 Rapport
16.05	 Rädd	för	att	flyga
16.15 Lasse Lönndahl - en idol och 
 gentleman
17.00 Konstens dolda kraft
17.30 Jakten på språket
17.45 Barnen som överlevde Förintelsen 
 - nordsamiska
18.00	Min	squad	XL	-	finska
18.30 Seriestart: Värsta listan
19.00 Världens natur: Dold kamera 
 bland djuren
19.55 Djurens märkliga beteenden
20.00 Min sanning: Sara Danius
21.00 Aktuellt
21.15 Slaktarens vals
21.30 Säsongsstart: Agenda
22.15 Dox: Du fyller mitt liv med glädje
23.10 Golf: Nordea Masters
23.55 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.10 Att bo granne med havet
15.50 Stjärnkockens rymdmat
16.35 Idévärlden
17.35 Kanaler, båtar och kärlek
18.25 Fotboll - livets chans
19.20 Seriestart: Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Kanarieöarna
21.00 Min matresa i Bangladesh
22.00 Den australiska kusten
22.50 The Vietnam war
23.50 Munkrepubliken Athos

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Min sanning: Sara Danius 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Vem vet mest?
23.10 The Graham Norton show
23.55 Norges tuffaste
00.35 Bäst i test
01.35 Det bästa ur Antikrundan

05.00 Husakuten
06.00	 Lego-filmen
07.30 Köket
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Fångarna på fortet
13.00 Sommarkrysset – med Lotto-
 dragningen
14.20 Vad blir det för mat
14.55 Paul Hollywood bakar jorden runt
15.55 Bygglov
16.55 Solsidan
17.55 Keno
18.00 Sommar med Ernst
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Ny skandinavisk mat: Niklas 
 Ekstedt
20.00 Historien om Solsidan
21.00 Maria Lang: Tragedi på en lant-
 kyrkogård
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Maria Lang: Tragedi på en lant-
 kyrkogård, forts
23.15 Flugornas herre
01.05 Bad blood
02.55 My old lady

05.05 Anger management
05.30 Frasier
06.00 Anger management
06.50 The Goldbergs
07.40 The blacklist
09.25 Last man on earth
10.25 Man with a plan
10.55 Heroes reborn
11.55 NCIS: Los Angeles
13.55 The blacklist
15.50 Den vilda jakten på stenen
18.00 Cosplay Melee
19.00 Face off: Game face
20.00 Man with a plan
21.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
22.00 Hassel
23.00 Jag vet vad du gjorde förra 
 sommaren
01.05 Face off: Game face
02.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
02.55 Cosplay Melee
03.40 American dad
04.00 The Goldbergs
04.50 Anger management

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Tobias och tårtorna
10.25 Sportspegeln
10.55 Mrs Brown's boys
11.25 Anslagstavlan
11.30 Första dejten: England
12.20 Norges tuffaste
13.00 Val 2018: Utfrågningen
14.30 Gift vid första ögonkastet Norge
15.15 Matiné: Lyckliga skitar
16.50 Tid att leva
17.30 Säsongstart: Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Säsongsstart: Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongsstart: Arvinge okänd
21.00 Billionaire boy
22.00 Seriestart: Bergman revisited: 
 Infektionen
22.20 Seriestart: Hatbrottens offer
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

08.00 Konstens dolda kraft
08.30 Jakten på språket
08.45 Barnen som överlevde Förintelsen 
 - nordsamiska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Sommarandakt
16.45 Perspektiv på världen
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Säsongsstart: Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld - sommar
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Val 2018: Kold och millenniekidsen
22.50 Reggie Yates: Extreme Australia
23.40 Agenda
00.25 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Vetenskapsstudion
17.30 Stjärnkockens rymdmat
18.20 Sömnlösheten hotar vår hälsa
19.05 Upptäcktsresa i Romarriket
20.05 Munkrepubliken Athos
21.00 Life
21.50 Världens natur: Dold kamera 
 bland djuren
22.45 Att leva på Färöarna
23.15	 Brittiska	flygvapnet	100	år	med	
 Ewan McGregor

20.00 Arvinge okänd 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21.30 Agenda
22.15 Perspektiv på världen - tecken-
 språkstolkat
22.45 Fatta Sveriges demokrati 
 - teckenspråkstolkat
23.15 Poldark
00.15 Första dejten: England
01.00 Val 2018: Utfrågningen - tecken-
 språkstolkat

05.25 Köket
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
13.55 Husjägarna
14.55 En plats i solen: Sommarsol
15.55 Veterinärerna
16.55 Bygglov
17.55 Mandelmanns gård
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2018
21.00 Jenny och Steffo träffar parti-
 ledarna
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna Valspecial
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 Brottskod: Försvunnen
02.55 Husjägarna
04.00 En plats i solen: Sommarsol

05.10 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00 Lethal weapon
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Superstore
02.25 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Tid att leva
10.35 Prinsen
11.00 Fatta Sveriges demokrati
11.30 Musikliv
12.00 Tänk till - Valet 2018
12.15 Allsång på Skansen
13.15 Arvinge okänd
14.15 Bergman revisited: Infektionen
14.35 Se mig
14.45 Matiné: Moln över Hellesta
16.30 Kjell Lönnå - ett liv i körsång
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Säsongstart: Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Röst: Centrum
21.35 Tannbach
23.10 Rapport
23.15 Best of Bråvalla 2016
00.05 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Kärlek vid första anblick
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Hundra procent bonde
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Perspektiv på världen
22.45 Siri - en betongprinsessa ger aldrig
  upp
23.15 Vinnaren tar allt
00.15 Svenska dialektmysterier
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Världens natur: Dold kamera
  bland djuren
18.10 Japans vildmark
19.00 Att leva på Färöarna
19.30	 Brittiska	flygvapnet	100	år	med	
 Ewan McGregor
21.00 Dokument utifrån: Köttlobbyn
21.55 Stjärnkockens rymdmat
22.40 Antikmagasinet
23.10 Studio natur
23.40 Min matresa i Bangladesh

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Jills veranda
22.30 The last post
23.30 Tobias och tårtorna
00.00 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat
01.00 Min sanning: Sara Danius 
 - teckenspråkstolkat
02.00 Värsta listan

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
13.55 Husjägarna
14.55 En plats i solen: Sommarsol
15.55 Veterinärerna
16.55 Bygglov
17.55 Mandelmanns gård
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2018
21.00 Jenny och Steffo träffar parti-
 ledarna
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna Valspecial
22.20 Nyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 Brottskod: Försvunnen
02.55 Husjägarna
04.00 En plats i solen: Sommarsol

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Tillbaka till framtiden
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Scrubs
03.15 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 18/8 kl. 13.00-14.00

Visning: Torsdag 16/8 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Sunnanå / Ängenäs 4
Renoverad och utbyggd 1½-plansvilla med ett attraktivt läge mellan Sunnanå hamn och Vita Sannar. På fastigheten finns även ett garage 
om ca. 65 kvm och gäststuga om 15 kvm. 4 rok. Boyta: 86 kvm. Tomtareal: 1 144 kvm. Pris: 1 495 000:-

Mellerud / Hamrane / Södra Hamrane 4
Med ett attraktivt avstånd till tätort ligger denna fräscha enplansvilla. Vidbyggt garage med ekonomidel. 4 rok. Boyta: 103 kvm. 
Tomtareal: 1 942 kvm. Pris: 950 000:-

Nyinkommet!

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 1.500.000:- 

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.

Pris 1.375.000:-

NYBYGGT!

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

Pris: 980.000:-

SÅ
LD

!

SÅ
LD

!

Visning lördag 18/8 kl. 13

30 

-14

30

RYR – Ryr Ödegården 5 
Gård om ca 2,9 ha. Fördelat på två skiften, ett skogs-
skifte om ca 1,5 ha och ett skifte om ca 1,4 ha med 
betesmark, trädgård, bostadshus, gäststuga, vedbod, 
äldre tvättstuga, brygga i egen vik i Svanefjorden. 

Pris 4.000.000:-

Visning lörd. 25/8 kl. 10

30

-12

00

UPPERUD – Forsbo 4 
Unik fastighet med fantastisk sjötomt. Villa från ca 
1920 med gäststuga och bryggor direkt vid infarten till 
Upperuds sluss i Dalslands kanal. 1½-plansvilla med 5 
rok, varav 3 sovrum. 105/18 kvm. Tomt 2307 kvm. 

Pris 2.200.000:-

Visning lörd. 18/8 kl. 15

00

-16

00

NYTT!

NYTT!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

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

Följ oss på

6990
/par

från

Barnjogging 
Stl. 86-128

6990
/st

199:-
/st

Barnjeans 
Stl. 92-158

Vi har allt för skolstarten!

Gummistövlar 
Stl. 24-34 

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:-

Historiskt besök i Upperuds sluss

– Detta är riktigt mäktigt! 
utbrast kanaldirektör 
Benny Ruus när åtta gamla 
segelfartyg lade till vid 
Upperuds sluss onsdagen 
den 1 augusti.
Mellan 30 juli och 12 au-
gusti seglade en Vänereska-
der bestående av ett tiotal 
historiska skepp och traditio-
nella segelfartyg på Vänern. 
Kanaldirektör Benny Ruus 
hade lyckats få åtta av dem 
att lägga till vid Upperuds 
sluss för vidare transport av 
besättningarna till akveduk-
ten och Dalsland Center.

Tio skutor plus ångaren 
Bohuslän deltog i Old Ships 
Race och utgick från Göte-
borg för vidare färd till ham-
narna i Trollhättan, Åmål, 
Mariestad, och Lidköping. 
Ångaren Bohuslän som är 44 
meter lång och två av sku-
torna ankrade vid Köp-
mannehamn och väntade på 
de övriga åtta skutorna som 
slussade igenom vid Köp-
mannebro för att lägga till i 
Upperud.

Besättningarna hälsades 
välkomna av Benny Ruus.

– Det är en ära att ha er här. 
Dalslands kanal fyller 150 år 

Det var en mäktig syn när de åtta segelfartygen lagt till vid gästbryggan.

Kanaldirektör Benny Ruus fick motta en tavla av föreningen Maritimt 
i Väst.

Här anländer de vackra segerfartygen till slussen i Upperud, efter att först ha slussat i Köpmannebro.

i år och detta är en extra 
krydda i firandet. Ett sådant 
här besök har aldrig hänt 
förut, sade Ruus.

Ingemar Pettersson fram-
förde ”Vem kan segla förutan 

vind” på trumpet. Dryga 
100-talet besättningsmän- 
och kvinnor transporterades 
med ångbogserbåten S/S 
Herbert till Dalsland Center 
för att se området och akve-
dukten.

– De flesta skutorna kom-
mer från västkusten, det är ett 
spännande äventyr för alla 
att komma hit. Vår målupp-
gift är att lyfta det maritima 
livet, berättar Tommy An-
dersson, styrelseledamot i 
den ideella föreningen Mari-
timt i Väst.

– När man tittar ut över 
skutorna här idag så var det 
ju såhär det såg ut för 150 år 
sedan. Detta är riktigt mäk-

Solig spelmansstämma
Årets spelstämma i Dal-
bergså drog full camping 
och storpublik. Många 
berömde arrangemanget.
På scenen avlöste spelmän-
nen varandra under lördags-
eftermiddagens allspel och 
publiken sjöng med och kä-
kade våfflor från caféet i 
lanthandeln.

– Vi saknar en del som 
brukar vara med, men vi har 
ett fint program med de som 
kommit och vädret är det ju 
inget fel på, sade Bertil 
Fransson och Ingemar Jo-
hansson.

På första bänk sitter Helen 
och Lars Apelgren, Tibro, 
och joddlar med när Tre å mä 
comp sjunger ”Cowboy-
flickan”.

– Vi åker på många stäm-
mor och hit varje år, för det 
är den roligaste, säger Helen.

Tidigare Åsebroambassa-
dören, Tove Wässby, Norge, 
med vänner var med detta år 

Kusinerna Arvid, Alfred och Emil hjälper farmor Carina Håkansson och 
tar upp beställningar på våfflor i lanthandeln.

också och bjöd på medryck-
ande låtar.

På första parkett vid sin 
husvagn satt Gun Johansson, 
Uddevalla, Ann-Marie Gus-
tafsson och Gerhard Gus-
tafsson, Trollhättan och 
Tony Kullberg, Uddevalla. 
De är trogna besökare och 
brukar även komma både till 
påsk och midsommar. 

– Jag har varit här åtta år 
för det är så bra ordnat här, 

trevligt folk, musik och dans, 
säger Gun och de andra in-
stämmer.

I caféet och handelsboden 
gick våffeljärnet varmt och 
glassen hade en strykande 
åtgång. Alfred Håkansson 
och kusinerna Arvid och 
Emil hjälpte farmor Carina 
Håkansson att ta upp beställ-
ningar.

 Marianne Karlsson

tigt! understryker Ruus som 
var mycket nöjd med att få 
till denna speciella händelse.

Senare samma dag gick 

färden vidare till Åmål för att 
medverka i hamnkalaset.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se


