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Här kör tre av barnen på en av de två träningsbanorna som Dalslands 
Crosskola använder sig av. Foto: Rickey Westerbacka.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 34

Prisbomb!

5:-/st

Ekologisk bladsallat
Garant Eko, ekologiskt odlad, klass 1, gäller Babyspe-

nat, Ruccolo, Mache sallat,´65 g, jfr-pris 76,92/kg
. Max 3 köp/hushåll/vecka 34

Krossade tomater
Garant, gäller även passerade, 390-400 g, 
jfr12,50-12,82/kg.

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 34 

Läsk 6-pack
Coca-Cola, Fanta, flera sorter, 6x33 cl, jfr-pris 
12,63/lit + pant.  
Max 5 köp/hushåll/vecka 34

Prästost
Falköpings, lagrad 18 månader, fetthalt 31%, 
ca 850 g.

5995
 

/kg

4995
för Bonuskunder

/kg

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

129:-
för Bonuskunder

/kg

5:-
 

/st

25:-
för Bonuskunder

/st
+ pant

Laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, 
färsk, förpackad, ca 1,5 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 34

”Vattenvägen” lockar

Marie och Henning Ellström Engh studerar några av Herman Ahlins fantastiska fotografier under vernissagen. Foto: Ing-Marie Norrman.

I lördags var det vernissage för säsongens sista 
utställningsperiod på Dalslands konstmuseum 
i Upperud. Utställningen ”Vattenvägen” pågår 
fram till den 11 november och är väl värd ett be-
sök.  Den är baserad på tre delar. 
  En utgörs av fotografier av Herman Ahlin, en 
av målningar och skulpturer av Elis Svensson och 
den tredje består av marinmålerier och båtmodel-

ler från Göteborgs sjöfartsmuseums samling. Be-
sökarna lotsades runt av Jörgen Svensson, musei-
chef, som berättade om utställningen och de olika 
verken samt historien bakom. 
   Utanför konstmuséet ligger båten Elis förtöjd. 
Den är nybyggd utifrån en gammal förlaga.

– Sidan 8 –

– Sidan 10 –

I oktober reses 
stålstommen

Arbetet rullar på enligt planerna på Västerråda 
med bygget av ett köpcenter. Markarbetet där 
kommunens VA-ledningar flyttas blir klart denna 
veckan. I oktober börjar man resa stålstommen.

De lär yngre 
att köra cross

– Sidan 10 –

Victor Berg från Mellerud och Hampus Eliasson, 
Bengtsfors anordnar crosskola för barn och ung-
domar. Idén uppkom redan i vintras, men tankar-
na har funnits med dem längre.
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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!

Torget, Mellerud • Tisdag 3 juli 

Butterkaka
20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 augusti

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

Torget, Mellerud • Tisdag 31 juli

Säterbullar
5-pack 20:-

Jordgubbslängd20:-
Torget, Mellerud • Tisdag 17 juli

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Kanelbullar
7-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 28 augusti

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

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

Torget, Mellerud • Tisdag 25 september

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

Torget, Mellerud • Tisdag 11 september

Håverud lörd 25 augusti kl 13-17 
Allspel • Scenframträdanden • Buskspel • Visstuga

Dalslands 
    Spelmansstämma

TORGMÖTE
med civilminister 

Ardalan Shekarabi 
Köpmantorget  

Onsdag 29 augusti kl. 13.00-14.00

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Kom och diskutera vinster i välfärden, det statliga 
servicekontoret som planeras i Mellerud m.m.

Valnämnden anordnar med anledning av de 
allmänna valen 2018 särskild röstmottagning 
söndagen den 2 september 2018 i Melleruds 
kommun vid följande vårdinrättningar/tider:

Kroppefjällshemmet, Dals Rostock Kl. 09.30 - 10.00
Karolinen, Dals Rostock Kl. 10.30 - 11.30
Bergs särskilda boende, Mellerud Kl. 11.30 - 12.30
Fagerlidshemmet, Mellerud Kl. 10.00 - 11.00
Skållerudshemmet, Åsensbruk Kl. 12.00 - 13.00
Älvan, Mellerud Kl. 13.00 - 14.00

Även anhöriga, personal och andra röstberät-
tigade kan rösta vid dessa tillfällen. 

Du måste ta med röstkort och legitimation för 
att kunna rösta.

Valnämnden

ALLMÄNNA VALEN 2018-
SÄRSKILD RÖSTMOTTAGNING
VID VÅRDINRÄTTNINGAR I
MELLERUDS KOMMUN

Inspirationshelg 25-26 augusti 
med Carl-Erik Sahlberg och sångare ur 

Rövarkören från S:ta Clara kyrka i Stockholm
Lörd kl. 11.00 på Köpmantorget 
Lörd kl. 18.00 Kvällssamling i Equmeniakyrkan, fika 
Sönd kl. 11.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan, kyrkkaffe

Välkomna!

MELLERUD

Fredag 24 aug • kl. 19.00
Bortom din horisont
Ungdomsmusikal om mobbning av och med 
Evelyn Jons
I föreställningen möter vi 
ett mobbningsoffer långt 
efter att hon slutat skolan. 
Vi förflyttas mellan dröm 
och verklighet, mellan nu- 
och dåtid, i hennes kamp 
för att gå vidare och våga 
möta verkligheten igen. 
Men hur blir man stark nog 
att vara sig själv? 

Evelyn har en lång rad 
av musikalroller på sitt cv, bland annat i Chess, Cats, 
West side Story, Les Miserables och Chicago. 
Arrangemanget ingår i Mellerud Pride.

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 130 kr för vuxna; 
90 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.

Arr:  Kulturbruket på Dal/Ungdomshuset Stinsen/Miljö- och 
Hälsorådet

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70

Bolstad
Prästgård
Onsdag 29 aug. kl. 19.00
Rune Andersson,

Kuserud: 
Om Kuseruds gård och 

antikvariat. 
Entré m. kaffe: 75 kr.

Loppis fr. 18

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

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

Melleruds kommun
KUNGÖRELSE OM INKOMMEN  

BYGGLOVSANSÖKAN 
Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för ställverk på 
fastigheten Skälebol 1:21. Ärendet avser rivning av 
befintligt ställverk samt nybyggnad av ställverk och 
kontrollrumsbyggnad. 

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och Du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på föreslagen åtgärd.

Bygglovshandlingar finns tillgängliga hos Plan- och 
byggenhetens kontor, Kommunkontoret, Storgatan 
13 Mellerud.

Upplysningar om bygglovsansökningen lämnas av 
Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via e-
post: filip.bjorndahl@mellerud.se

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via e-post 
till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkommit se-
nast 28 augusti 2018.

Synpunkterna skickas till: 
Melleruds kommun 
Byggnadsnämnden 
464 80 Mellerud

BYGGNADSNÄMNDEN
VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22 augusti-29 augusti 2018
13:e söndagen efter Trefaldighet
”Medmänniskan”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

Fredagen den 24 augusti är 
Pastorsexpeditionen stängd!

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00 Friluftsgudstjänst i Erikstads kyrkoruin, Martin
  Edström och Pär-Åke Henriksson. Tag med 
  kaffekorg och något att sitta på.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och  
  Anders Fredriksson. 
Sön 17.00  Musikgudstjänst i Kyrkans hus, Basbaryton: 
(OBS! ny tid)  Björn Larsson, Piano: Frederic Ogéus. 
  Andakt: Ingvar Lisius.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Lars-Åke 
  Petersson. Lextorpskyrkans kör under ledning av
  Marie-Louise Svensson och Kimmo Tuomaala.
Ons 29/8 14-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Margareta Olsson.
Sön 9.30 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Martin Edström 
  och Pär-Åke Henriksson.

Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 30/8 kl. 18.00

Vi behöver hjälp med fler vuxna under hösten.
För mer info gå in på www.mellerud.scout.se

eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!
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Fikasugen?

070-322 59 62

Öppettider 
Lördag 11-16
Söndag 11-16

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50
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Invigning 
av nya sporthallen

10.00 - 13.00
Träffa några av våra aktiva 
föreningar
 
12.00 
håller Tommy Johansson 
invigningstal och klipper band, 
därefter innebandymatch 
mellan MIBK  och Melleruds 
kommun / Entreprenörer

Ballonger 

till alla barn

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 20.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 22/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Gröna växter och 
höstblommor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

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.

MELLERUD
PRIDE 
2018

Fredag 24 augusti
Pride i skolorna
Under fredagen får skolorna i kommu-
nen välja att delta på olika sätt genom 
att pyssla, pynta och prata om HBTQ-
relaterade frågor.

19.00 Bortom Din Horisont
Vår hjältinna har isolerat sig efter år av 
mobbing. Hon lever genom ett alter ego 
hon skapat på sociala medier. Där är hon 
snygg, populär och självsäker. Men mob-
barnas attacker har satt djupa spår och i 
verkligheten kämpar hon på.

Entré: Vuxna 130 kronor, barn,  
ungdomar upp till 19 år, studenter och 
pensionärer 90 kronor.

Lördag 25 augusti
10.00-13.00. Pride i Parken
Käka goda våfflor för en billig peng. Prata 
med politiker och frivilligorganisationer 
eller besök våra olika workshops.

13.00 Parad från parken 
Fr. ca. 12.00 försäljning av olika flaggor och 
annat. Vi går enligt vår utstakade plan upp 
till Köpmantorget för att gå ett antal varv, 
beroende på hur glada vi vill visa att vi är. 

Ca 14.00-17.00 Pride i Parken
Fortsättning på morgonens program.

17.00 Avslutningskonsert

Med äkta festivalkänsla fyller vi parken med 
musik för att avsluta kvällen. Gregor Michaj 
och Therese Andersson-Lewis bjuder in 
till sin populära show StorSchlaget med 
schlager från alla tider. Artisterna gästas av 
Mathias Holmgren och Kim Kärnfalk.

Entré: gratis. 

MNYHETER
ELLERUDS
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Kommande film

Hotell Transylvanien 3
Söndag 26/8 kl. 16.00

Från 7 år    Pris 80 kr

1 tim 37 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Mission Impossible 
Fallout (2D)

Söndag 26/8 kl. 19.00

Från 15 år    Pris 80 kr

2 tim 27 min

Mission Impossible 
Fallout (3D)

Onsdag 29/8 kl. 19.00

Från 15 år    Pris 80 kr

2 tim 27 min

Invigning av Vänerveckan - Lördag 25 augusti
Aktiviteter i och kring Stenmagasinet, Sunnanå hamn, Mellerud

 
Under dagen, 10 – 15 ca

Vänermuseets stora sänkhåv finns på plats, det blir tipspromenad,  
fiskdamm, prova-på-fiske med mera. 

Trollingklubben finns på plats i hamnen.
Hushållningssällskapet presenterar sitt projekt Smaka på Vänern.

Invigning och temaföredrag Vänern:
12.00 Anders Ljungqvist sjunger om vatten, båtar och sjöfart

12.15 Invigningstal av kommunalråd Tommy Johansson
12.30  Laila Gibson pratar om Vänersamarbetet, Vänerveckan
13 – 15 ca Temaföredrag Vänern (Stenmagasinets övervåning)

Övriga arrangemang under veckan:
25 augusti – 2 september: Fotoutställning av Melleruds Fotoklubb  

i Stenmagasinet, Sunnanå Hamn.
28 augusti, från kl 18 - Veteran Classic (veteranbilsträff) i Sunnanå Hamn

2 september, kl 14: Vandring på Hjortens udde. Vandringen (ca 1 mil)  
börjar och avslutas vid Klöveskogs kyrka. Under startandakten kommer 

 även sång och musik kunna avnjutas.
Smaka på Vänern – flera restauranger erbjuder rätter med råvaror från Vänern
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 35 

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och kokt broccoli.
Alt: Vegetarisk korv. 
Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Böngryta.

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Seglartorsk** med stuvad 
spenat, kokt potatis och rårivna 
morötter. 
Alt: Rödbetsbiffar med kall sås. 

Fredag Stekt kyckling* med cur-
rysås, ris och gröna ärtor. 
Alt:  Falafel.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 27/8: Stekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 

Tisdag 28/8: Kalops med kokt potatis,  
blomkål och rödbetor.  
Dessert: Äppelkräm.  

Onsdag 29/8: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 30/8: Seglartorsk med stuvad  
spenat, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 31/8: Stekt kyckling med currysås, 
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 1/9: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 2/9: Helstekt skivad kotlettrad med 
gräddsås, kokt potatis, värdshusgrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 35
Må: Ugnspannkaka med stekt fläsk och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker.  

Den 16 oktober startar  
vi byggplåtsutbildning  
- sök nu!
Behörighetskrav: grundläggande matematik och svenska.  
Det är en heltidsutbildning som omfattar 1000 poäng (40-45 veckor). 

Om du saknar grundläggande svenska och vill läsa yrkessvenska mot  
plåtslagare så startar en sådan utbildning den 17 september. 

Kontakta vuxenutbildningen 
0531-528130   
vuxenutbildningen@bengtsfors.se

Stora chanser  till jobb!

- din lokala arrangör 
av kurser och kultur

010 - 33 00 900      www.sv.se/vast

VÅRD OCH OMSORG
Fler äldreboendeplatser

Större valfrihet i hemtjänsten

KRYSSA – LISBETH BERGLÖV 

Inspirationshelg 
i Equmeniakyrkan

Carl-Erik Sahlberg.

Det anordnas en inspira-
tionshelg 25-26 augusti 
i Equmeniakyrkan Mel-
lerud
Kyrkan får besök av Carl-
Erik Sahlberg om i många år 
varit präst i St. Klara kyrka i 
Stockholm. Han beskriver 
själv tiden där som ett mira-
kel. Att gå från en tom kyrka 
till en fullsatt, från traditio-
nell diakoni till att betjäna 
hundratals, ja tusentals 
människor.

Sedan tre år tillbaka är han 
pensionär och bor tillsam-
mans med sin fru Overa i 
Tanzania där de driver en 
verksamhet för föräldralösa 
barn. 

Vid sitt besök i Mellerud 
kommer han att dela med sig 
av sina erfarenheter. Han har 
även med sig Rövarkören 
som spelar, sjunger och vitt-
nar. De har alla funnit ett nytt 
liv genom St. Klara kyrka,

Evenemanget börjar på 

lördag förmiddag på Köp-
mantorget där kören sjunger 
och vittnar tillsammans med 
Carl-Erik Sahlberg. Inspira-
tionshelgen fortsätter på 
lördag kväll och söndag 
förmiddag i Equmeniakyr-
kan. 

Bortom din horisont!

Evelyn Jons gestaltar föreställ-
ningens hjältinna som har isolerat 
sig, efter år av mobbning.

Mångsidiga musikalar-
tisten Evelyn Jons gästar 
Kulturbruket på Dal i sam-
band med Mellerud Pride 
fredag 24 augusti och tar 
sig an ämnet mobbning i 
musikalform under titeln 
”Bortom din horisont!”. 
Evelyn gestaltar föreställ-
ningens hjältinna som har 
isolerat sig, efter år av mobb-
ning. Nu, långt efter att hon 
har slutat skolan, lever hon 
genom ett alter ego som hon 
skapat på sociala medier. Där 
hon är snygg, populär och 
självsäker.

Men mobbarnas attacker 
har satt djupa spår och i verk-
ligheten kämpar hon för att 
övervinna sitt självförakt.

Vi förflyttas mellan dröm 
och verklighet, mellan nu- 

och dåtid, i hennes kamp för 
att gå vidare och våga möta 
verkligheten igen.

Hennes enda källa till 
glädje är musiken. Men 
räcker det för att hon ska 
våga möta verkligheten igen 
och hur blir man stark nog att 
vara sig själv? Föreställning-
ens ambition är att stötta 
ungdomar i att vara en bra 
kompis och att våga vara sig 
själva.

Evelyn Jons har många 
musikalroller på sitt cv, 
bland annat i Chess, Cats, 
West side Story, Les Misera-
bles och Chicago. Hon åter-
vänder också ofta som solist 
till de stora orkestrarna, 
bland annat Göteborgs Sym-
foniker och Den Norska 
Radioorkestern och så skri-
ver hon egna temaföreställ-

ningar där musiken vävs 
samman med en berättelse.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal, Ungdomshuset 
Stinsen samt Miljö- och Häl-
sorådet. Arrangemanget in-
går i Mellerud Pride.

Dags för Mellerud Pride
Under helgen kommer 
regnbågsfestivalen tillba-
ka till Mellerud. Mellerud 
Pride äger rum på fredag 
i Kulturbruket och under 
lördagen i P. D. Lundgrens 
park. 
Till helgen är det dags för 
Mellerud Pride och arrang-
örsgruppen ser fram emot 
helgen. Mycket kommer att 
ske under fredagen och lör-
dagen.

– Mycket av festivalen är 
sig likt sedan tidigare år, men 
en av de större skillnaderna 
är såklart att vi i år kommer 
att vara utomhus. Vi hoppas 
därför att vädret är på vår sida 
och att så många som möjligt 
kan vara med, berättar Sindre 
Skansen. 

Givande för ungdomar att 
vara med och arrangera
– Det bästa med att vara med 
och arrangera är att man får 
umgås med roliga människ-
or, och göra något fantastiskt, 
säger Josefin Melin som är 
med och arrangerar för första 
gången. 

Agnes Gustavsson håller 
med Josefin och fyller i ge-
nom att säga att det känns bra 
att få vara del av något som 
kan hjälpa så många. 

Att få hjälpa andra och att 

Trots regn var det rekordmånga som deltog i paraden förra året. Ar-
kivbild.

göra skillnad i samhället är 
ju det som var tanken från 
början, när flickorna i sjätte 
klass skickade in sin idé till 
Ungdomsrådet under våren 
2016. 

Ida Flodin-Uggla som nu 
är sekreterare i Melleruds 
Ungdomsråd och som var en 
av flickorna som var med och 
skickade in idén och har varit 
med och arrangerat de tidi-
gare festivalerna säger att det 
känns fint att vara med och 
göra en så här fin sak för 
kommunen. 

– Jag tycker att det bästa är 
att se att det finns så himla 
många som engagerar sig 
och stöttar allas rätt att vara 
vem de vill och älska vem de 
vill, fortsätter hon. 

Varför behövs en Pride-
festival i Mellerud?
– För att bryta normerna. Ac-
ceptans för alla kommer inte 
bara ifrån Stockholm och 
Göteborg. Engagemang från 
hela Sverige krävs för att 

göra skillnad, även för oss 
som bor på mindre ställen, 
säger Josefin.

– Vi skapar ju på sätt och 
vis den värld som vi kommer 
lämna efter oss till kom-
mande generationer, och vi 
vill ju såklart att nästa gene-
ration ska växa upp med 
större acceptans för varan-
dra. Acceptans skapar möj-
ligheter för människor, säger 
Ida. 

Paraden är en höjdpunkt 
Paraden är något av det som 
samtliga arrangörer ser mest 
fram emot. Den har varit en 
succé under de två senaste 
åren, till och med trots regn 
och rusk förra året. 

– Vi vill att alla ska kunna 
känna sig delaktiga, för det 
handlar om gemenskap. Pa-
raden öppnar upp så många 
möjligheter för alla att vara 
med och stötta budskapet om 
allas lika värde, både för sig 
själva och för andra, säger 
Ida. 

Karolina H. Wessman
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KAMPANJ 
på tak- och väggplåt

från 
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Sven-Erik är din lokala mekaniker.
Verkmästare Sven-Erik Grund arbetar på vår anläggning på 
Nuntorp, Brålanda. Han kan hjälpa dig med dina maskiner 
från CLAAS, SAMSON, HORSCH, LEMKEN och AVR. 

claas.se

Swedish Agro Machinery
Nuntorp 324
464 64 Brålanda
0521-315 90

Rösta ideologiskt i riksdagsvalet!

RÖSTA IDEALISKT
I KOMMUNVALET!

TRYGG OCH  
BRA SKOLA

Soul- och discoparty 
i herrgårdsmiljö

Sångarna i T.B.C står för wailande solotolkningar och gospelinfluerade 
körer.

Fredagen den 31 augusti 
ger bandet T.C.B (Taking 
Care of Business) en häf-
tig soul- och discoshow i 
Virkestorken på Balders-
näs.
Bandet T.C.B älskar att spela 
soulklassiker från 60- och 
70-talen. De har även fokus 
på andra stjärnor som The 

Supremes, Martha & the 
Vandellas, Diana Ross, Glo-
ria Gaynor, Tina Turner, 
Sister Sledge, The Emotions, 
Donna Summer, LaBelle och 
Etta James.

Bakom bokningen står 
Anders Kihlberg, Köp-
mannebro.

– Det var efter att vi varit 
på en konsert i Stockholm 

som vi gick genom Gamla 
Stan och såg en lång kö med 
lite äldre publik vid Engelen. 
Det var ett jädrans tryck och 
bandet var T.C.B. De var 
ungefär tio stycken på scenen 
som körde massor av gamla 
godingar. Publiken var i ex-
tas och jag tänkte ”Jag måste 
få dem till Dalsland”. Jag 
kontaktade deras ansvarige i 
höstas och fick reda på att de 
bara åker om de har minst två 
spelningar. Därför blir det 
ytterligare show, dagen efter 
under 150-årsbalen på Bal-
dersnäs, berättar Kihlberg.

– Detta är musik som vi 
inte får höra häromkring, 
understryker han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vänervecka för hela familjen
Vänerveckan, som nu ar-
rangeras för sjätte året i 
rad, är ett evenemang för 
hela familjen att uppmärk-
samma livet i och runt Sve-
riges största insjö. 
Syftet med Vänerveckan är 
”att skapa stolthet kring Vä-
nern” och att öka kunskapen 
om Vänerns betydelse lokalt 
och nationellt. Vänerveckan 
2018 vill också väcka in-
tresse och kunskap om Vä-
nerns fantastiska dricksvat-
ten och stränder.

Under Vänerveckan har 
alla kommuner runt Vänern 
samt en rad olika aktörer 

Vänerveckan invigs med en mängd aktiviteter lördag 25 augusti i Sunnanå 
hamn, Mellerud. Foto: Martin Gustavsson.

aktiviteter och evenemang 
för alla åldrar. 

Melleruds kommun har 
äran att stå som värd för in-

vigningen av Vänerveckan 
2018 och under lördag 25 
augusti anordnas roliga och 
intressanta aktiviteter för alla 
åldrar i och omkring Stenma-
gasinet, Sunnanå hamn.

Vänermuseets stora sänk-
håv finns på plats, det blir 
tipspromenad, fiskdamm, 
prova-på-fiske samt intres-
santa föredrag om Vänern.

 Trollingklubben visar upp 
sin verksamhet med bland 
annat en fullt utrustad trol-
lingbåt i hamnen. Café, 
restaurang och turistinfor-
mation är öppna och i Sten-
magasinets övervåning visar 
Melleruds Fotoklubb sina 
fina bilder. Utställningen 
hänger till och med 2 septem-
ber. 

Övriga aktiviteter under 
veckan är Veteran Classics 
traditionella veteranbilträff i 
Sunnanå hamn, samt en 
vandring vid Hjortens Udde, 
arrangerad av Holms för-
samling, Dalskogs tennis-
klubb och byalag samt Tre-
stads vandrarförening.

Klassiker i Kyrkans Hus

Björn Larsson och Frederic Ogéus framträder i Kyrkans Hus.

Söndagen den 26 augusti 
blir det förstklassig un-
derhållning i Kyrkans Hus, 
Mellerud. 
Programmet heter ”Sånger 
och spirituals från den Gam-
la & den Nya världen”.   
Sångaren Björn Larsson och 
pianisten Frederic Ogéus 
framför brittiska sakrala 

sånger och amerikanska spi-
rituals. Vi får bland an-
nat höra klassiker som ”No-
body knows the trouble I’ve 
seen” och ”Deep river”.”

Björn Larsson (basbary-
ton) är född och uppvuxen i 
Göteborg. Studier vid Hvit-
feldtska Gymnasiets Musik-
linje, Vadstena Folkhögsko-

la, Musikhögskolan i 
Göteborg, Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium, Ope-
rahögskolan i Stockholm 
samt för sångpedagogen Jo-
nathan Morris i Lugano, 
Schweiz.

Björn Larsson debuterade 
som Greve Almaviva vid 
Läckö Slottsopera och som 
Don Giovanni vid Statsope-
ran i Prag och har därefter 
framträtt vid operahus och 
festivaler i Europa. 

Frederic Ogéus (piano) är 
född 1975 i Västerås. Orga-
nistexamen från musikhög-
skolan i Piteå, studier i orgel 
för Hans-Ola Ericsson och 
Gary Verkade. Han har del-
tagit i mästarkurser för 
Christof Bossert, Harald 
Vogel, Naji Hakim, med fle-
ra.

Frederic Ogéus är verksam 
som kyrkomusiker och in-
strumentalpedagog i Öckerö 
församling samt som frilans-
musiker på orgel, piano och 
cembalo. Han har konserte-
rat i stora delar av Sverige 
men även i övriga Skandina-
vien och Tyskland.

www.mellerudsnyheter.se
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Tack
alla släktingar och vänner 
för er omtanke i sorgen 

efter vår älskade  
Ebbe Ottosson 

Tack till solist Josefin 
Dahlqvist samt tack till all 

berörd kyrkopersonal 
vilket gjorde att vårt sista 
farväl blev ett ljust och 

vackert minne.
Tack för samtal, brev och 

blommor till hemmet, 
blommor vid hans bår 
samt gåvor till olika 

minnesfonder
ANNA-LENA

Eva med familj  
Carina med familj

Hipp Hipp 

HURRA!

JORDFÄSTNINGAR
DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

Grattis Lisa på 4-årsdagen.
Många kramar från farmor i 

Mellerud + övrig släkt

Grattis i efterskott till en su-
pergoo kille som heter Mel-
ker Berglöv och som fyllde 7 
år den 20 augusti. Stora goa 
kramar till dig!

Från mormor Marianne 
och morfar Stig-Arne

Den 27 juli fyllde vår sol-
stråle Thilde 2 år. Många 
grattiskramar

Önskar mamma, pappa 
och storebröderna 

Viggo och Zevve

Veckans 
ros...

...till alla som var med och 
firade mig på min fest. Tusen 
rosor till Ove & Anette som 
spelade och sjöng

Från en 80-åring
...och många fler till Er som 
hört av sig om gräs till våra 
kor. 

Anders, Marianne och 
P-O i Södra Hagen

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café. Sönd 18 Gudstj. T. 
Pettersson m.fl. Tisd 14.30 
Andakter på Bergs äldrebo-
ende och Fagerlidshemmet. 
19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Lörd-
sönd Inspirationshelg med 
Carl-Erik Sahlberg och 
sångare ur Rövarkören från 
S:ta Clara kyrka, Stock-
holm. Lörd 11 På Köpman-
torget, sjunger och berättar 
de om sin tro på Jesus. 18 
Kvällssamling med Carl-
Erik Sahlberg och sångare 
ur Rövarkören. Fika. Sönd 

11 Gudstj. m Carl-Erik och 
sångare ur Rövarkören. 
Kyrkkaffe. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 

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

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Helene från Sörgården med-
verkar, församlingsinfo.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. i Frän-
defors Equmeniakyrka. Per-
Göran Ekeroos, kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette 
Jarsved Carlson. Sönd 10 
Gudstj. Thomas Holmström. 

Kyrkbil 308 70. 15 Utflykts-
kyrkan. Samling vid Brå-
landa församlingshem för 
avfärd till familjen Håkans-
sons gård, Slommehagen. Vi 
ska få se kor, kalvar och na-
turen kring Slommehagen. 
Kläder och skor efter väder, 
eget fika och något att sitta 
på är bra att ta med sig. Tisd 
19-21 Bönekväll i fsh.
Timmervik: Sönd 19 
Gudstj. Thomas Holmström. 
Servering 18-21. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Torsd (30/8) 14 Gemen-
skapsträff på Ringhem. Lars 
Stam och Ove Benjamins-
son spelar gitarr och key-
bord.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Inga-Britt Torstensson. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Largo” av A. 
Vivaldi varefter Anders sjöng 
”Panis Angelicus” av C. 
Franck. Akten förrättades av 
Eva Marklund och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
260, 289 samt 249. Solisten 
sjöng ”Ave Maria” av F. 
Schubert och som avslut-
ningsmusik spelades ”I en 
klosterträdgård” av A. W. 
Ketelbey. Till minnet av 
Inga-Britt var koret vackert 
dekorerat med blommor. Ur-
nan fördes i procession till 
graven på Holms kyrkogård 
där avsked togs av familj, 
släkt och vänner. Efter avslu-
tat ceremoni ägde minnes-
stund rum i Kyrkans Hus.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Caroline Falk. Som inled-
ning på akten spelades ”Some 
die young” av Laleh. Akten 
förrättades av Margareta Ols-
son och tillsammans sjöng 
man psalmerna 248, 799 och 
231. Kyrkomusiker var Eli-
sabette Emanuelsson. Solist 
Sara Kanyinda sjöng ”Sing 
me a song” av Return. Av-
sked vid kistan togs av familj, 
släkt och vänner. Som avslut-
ningsmusik spelades ”En 
stund på jorden” av Laleh. 
Till minnet av Caroline var 
koret vackert dekorerat med 
blommor.

Magasin med historia

På andra våningen i det gamla magasinet visas bilder på verksamheter förr i världen runt Dalslands kanal, 
tagna av kamrer Herman Ahlin (1879-1953).

Vid slussen i Upperud finns 
ett gammalt magasin som 
sommartid håller öppet. En 
intressant utställning på 
andra våningen och försälj-
ning av  lite konsthantverk 
lockar många besökare.

Det var Odd Berg som 2008 
fick nys om att magasinet 
stod tomt. Tillsammans med 
Jerry Andersson har de fyllt 
magasinet med allehanda 
upplevelser. Kanalbolaget 
med Benny Ruus i spetsen 

Ett stycke kulturhistoria finns inne i magasinet, som besöks av många båtresenärer och andra intresserade 
under sommaren.

I det gamla magasinet vid Upperuds sluss finns en intressant utställning 
med bilder tagna av Herman Ahlin, född 1879 i kanalkontoret i Upperud.

har stått för exempelvis bes-
lysningen. Allt andas kultur-
historia och är väl värt ett 
besök.

Jerry sitter ofta här och 
täljer eller flätar hantverk, 
medan Odd är skicklig när 
det gäller renovering av 
gamla båtar. De framhåller 
dock att allt sker som en hob-
byverksamhet med ideellt 
arbete. På entréplan säljs lite 
konsthantverk i trä och man 
kan se några olika slags ka-
noter med mera.

På andra våningen finns 
sedan några år en utställning 
om de verksamheter som 
funnits runt kanalen. Bland 
annat ett antal fotografier av 
kanalkamrer Herman Ahlin 
(1879-1953). Ahlin var en 
skicklig dokumentärfotograf 
och tog tusentals bilder av 
människor och miljöer kring 
kanalen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Magasinet upp-
fördes 1868 i samband med 
att Dalslands kanal stod fär-
dig. Byggnaden är dock äldre 
än så, tidigare har den stått 
vid det som en gång var Up-
peruds järnbruk och timret 
kan vara tyllyxat i slutet av 
1700-talet.
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Valsedlar finns i valstugan 
från vecka 35.

Vi träffas på torget
Mån-fre 15-18

Lör 11-13

Det ska vara gôtt att 
leva i vår kommun!

En skola som ger  
alla elever en

bra start i livet!

Har ni saknat vårt
valmaterial i brevlådan?

För miljöns skull har vi beslutat att inte göra 
något allmänt utskick, utan annonserar istället i 
vår lokaltidning! Ni är välkomna att hämta eller 
beställa valmaterial från oss i vår valstuga eller på 
tel. 070-598 27 07.

Kultur och fritid
Ett aktivt kultur- och föreningsliv till gagn för barn, 
ungdomar, vuxna, näringsliv och besökande.

Vi vill ha: 
• Fortsatt utveckling av Kulturbruket på Dal som 
 mötesplats i Västra Götaland. 
• Upprustning av vandringsleder. 
• En fortsatt satsning på kultur och föreningar 
 för ungdomsverksamheten.

Lag & ordning
Mellerud ska vara en trygg plats att bo och arbeta i.

Vi vill ha: 
• Tidiga och tydliga insatser mot ungas brottslighet.
• Stötta ideella insatser t.ex. grannsamverkan.
• Påverka för att få ökad polisiär närvaro.
• Värna äganderätten.

Boende
Stimulera anpassning av lägenheter i centrum för  
seniorboende.
Fortsätta arbetet med boende i attraktiva områden.

Miljö
Fortsätta att minska kommunens oljeberoende. 
Stimulera till nytänkande för att värna om miljön.  
Utbyggnad av gång och cykelvägar.

Infrastruktur 
Bättre pendlingsmöjligheter. 
Fler tågstopp och utbyggd pendelparkering. 
Utökad satsning på befintligt järnvägsnät, nej till hög-
hastighetståg.

Integration
Integration ska vara en naturlig del av all kommunal 
verksamhet.

Vi vill ha: 
• Fler praktikplatser, offentliga och privata.
• Stärkt svenskundervisning.

Ekonomi
Mellerud ska vara en Kommun med god ekonomi.
Satsningar ska göras på kärnverksamheterna. 

Näringsliv/turism
Det är viktigt för oss med en god dialog och ett  
gott samarbete mellan det lokala näringslivet och 
kommunen.

Vi ska ha:
• Korta beslutsvägar, snabb service.
• Kvalitetshöjning genom konkurrensutsättning 
 av kommunal service.

Utbildning
Eleverna ska uppnå bättre resultat i skolan. 
Alla tredjeklassare måste kunna läsa, skriva och räkna.

Vi vill ha:
• Minder barngrupper i förskola, grundskola.
• Trygg och säker skola. 
• Lärare ska få möjlighet att vara lärare, detta uppnår 
 vi genom ökat antal stödfunktioner. 
• Flexiblare öppettider på förskolan

Vård & omsorg
God omsorg utifrån den enskildes behov.

Vi vill ha: 
• Valfrihet för den enskilde.
• Kompetensutveckling för personal.

Individ & familjeomsorg
Alla barn har rätt till en trygg och utvecklande  
barndom.

• Stärka och stötta föräldrarollen i alla faser av 
 barnens uppväxt.
• Fler fältassistenter för att ha ett förebyggande 
 arbete.  
• Inget försörjningsstöd utan motprestation.
• Alla ska ha sysselsättning.

En hel och 
ren kommun

Rösta på Moderaterna • www.moderaterna.se

M E L L E R U D
Rättigheter • Skyldigheter • Möjligheter – lika för alla!
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Om Kuseruds gård 
och bokantikvariat

Rune Andersson. Arkivbild.

På onsdag kväll den 29 
augusti blir det föredrag i 
Bolstad Prästgård av Rune 
Andersson, Kuserud. 
Han kommer att berätta om 
sin gård Kuserud med bok-
antikvariatet Vita Björnen. 
Rune Andersson har alltid 
haft ett stort intresse för 
böcker och år 2011 startade 
han bokantikvariat i den före 
detta ladugården på Kuse-
rud. Idag finns 80 000 böcker 
på närmare 2000 hyllmeter 
till försäljning. 

Rune Andersson är annars 

känd för sin näringsverksam-
het inom bodybuilding och 
styrkelyft. Han har hållit på 
med import och försäljning 
av gymutrustning under 40 
års tid och införde tävlings-
formen Starke man i Sverige. 
Rune Andersson har även 
varit anställd som konsult vid 
Cancerfonden.  

Kuseruds Gård i Erikstad, 
som är hans hem sedan 26 år 
tillbaka, består av 125 hektar 
jord vilken är utarrenderad. 
Mangårdsbyggnaden är upp-
förd år 1865 i herrgårdsstil av 

Sommarens 
sista pilgrimspop

Lördag 25:e augusti ge-
nomför Kulturrepubliken 
Dalsland sommarens 
sista PilgrimsPop. Det blir 
vandring, livemusik, be-

rättelse om pilgrimstan-
kar/historia samt grillning 
över öppen eld.  Start vid 
Upperuds sluss.
Sommarens fjärde och sista 

Sommarens sista PilgrimsPop arrangeras lördag 25 augusti med start 
vid Upperuds sluss.

Bal på Baldersnäs
På lördag den 1 september 
anordnas en jubileumsbal 
på Baldersnäs herrgård, 
med anledning av Dals-
lands kanals 150-årsfi-
rande.

Eftermiddagen den 19 sep-
tember 1868 stävade den 
nybyggda ångaren Laxen in 
mot Håverud. Ombord fanns 
Kung Carl XV med övriga 
kungafamiljen samt ett stort 

länsman Patrik Stockman. 
Ursprungligen kommer 
Rune Andersson från gården 
Hällebäck i Erikstads sock-
en.  

musikaliska vandring går 
från Upperuds sluss, via Ska-
låsknatten, till rastplatsen 
vid Livarebosjön/Svalsjön. 
(Själva vandrandet tar cirka 
två timmar i lugnt tempo, 
men räkna med åtminstone 
fem härliga timmar i sko-
gen).

Två akter,  Shoutin’ Red 
och Dearwoods, deltar och 
uppträder.

Väl framme vid Livarebo-
sjön grillar vi loss och låter 
återigen den fantastiska dals-
ländska naturen utgöra scen 
åt musikanterna.

Vacker, varierad och trolsk 
dalsländsk skog utlovas. Le-
den är medelsvår, en behöver 
kunna promenera själv. Vagn 
eller liknande är inte möjligt 
att ha med.

Kom ihåg att packa med 
fika att smaska på halvvägs, 
samt egen grillmat, kaffeter-
mosen och extra dryck. 

Jerry Andersson (bla lärare 
i religion och historia) berät-
tar lite om pilgrimstankar 
och pilgrimshistoria då och 
nu.

följe prominenta gäster. 
Detta blev inledningen på en 
flera dagar lång kunglig färd 
på Dalslands kanal, utgö-
rande den formella invig-
ningen av detta långsträckta 
kanal- och sjösystem. 

I år är det 150 år sedan det 
begav sig och Dalslands ka-
nal jubilerar, bland annat 
med denna oförglömliga bal. 
Ta på bästa feststassen och 
fira 150 år med både mat och 
musik som reflekterar åren 
som gått.

Underhållningen står 
”Trenne jazzmusikanter” 
och Taking Care of Business 
för.

Välbesökt vernissage
I lördags öppnades utställ-
ningen ”Vattenvägen” på 
Dalslands konstmuseum 
och inleddes med en 
vernissage, den sista för 
säsongen. Utställningen 
pågår dock till och med 11 
november och är väl värd 
ett besök.
Hela utställningen är baserad 
på tre delar. Den ena utgör 
fotografier av Herman Ahlin, 
den andra av målningar och 
skulpturer av Elis Svensson 
och den tredje består av ma-
rinmålerier och båtmodeller 
inlånade från Göteborgs 
sjöfartsmuseums samling.

Lördagens vernissagebe-
sökare lotsades runt av mu-
seichef Jörgen Svensson, 
som berättade om utställ-
ningen och de olika verken 
och historien bakom.                             

– Vanligtvis brukar konst-
närerna vara på plats vid de 
här sammanhangen och jag 
intervjuar dem, men här blir 
det lite annorlunda då ingen 
av dem finns i livet, inledde 
han. 

Jörgen började med att 
presentera Jacob Häggs 
(1839-1931) fem stora mål-
ningar. Hägg är en av de 

stora mästarna inom det 
svenska marinmåleriet och 
han började måla så sent som 
vid 79 års ålder. En av tav-
lorna som nu hänger på Dals-
lands konstmuseum, visar 
”Lasse i Gatan” sjöman och 
kapare, under en kapning av 
holländska och danska far-
tyg. Denne Lasse i Gatan fick 
bland annat kaparbrev av 
Karl XII, adlades 1717 och 
fick då också namnet Gathen-
hielm.

Mycket nöjda besökare
Vid en annan av Häggs tavlor 
träffar vi Kjell Bjärkby från 
Göteborg i samtal med Gö-
ran Rigemo. Tavlan de ingå-
ende studerar och pratar om 
speglar Göteborgs hamn 
1918. Kjell är sommardals-
länning och bor annars i 
Göteborg. Han berättar att 
tavlans motiv, om än något 
förändrat, ser han från sin 
balkong dagligen. 

Arne Myrberg från Dals 
Rostock är en stor vän av Elis 
Svenssons målningar och 
skulpturer. Elis var slussvakt, 
uppväxt vid slussen i Bute-
rud och var som ung eldare 
på Nordsjöfartyg och kanal-

Ett samtal runt en av Jacob Häggs tavlor mellan Göran Rigemo och Kjell Bjärkby. 

Båten Elis ligger förtöjd utanför konstmuseet. Den är nybyggd från en 
gammal förlaga, av den typen som Elis Svensson byggde många av.

Jörgen Svensson, museichef på Dalslands konstmuseum, var ciceron 
för lördagens vernissage.

båtar. Vid sidan av arbetet 
som slussvakt som inleddes 
1907, byggde han båtar, 
skulpterade och målade han. 
Om huruvida Elis Svensson 
är mest känd inom Dalsland 
eller utanför, gick mening-
arna isär. 

Helt klart är att han är värd 
sin utställning.                                                                                                                          

– Det är väldigt roligt att 
Elis blir uppmärksammad så 
här, säger Arne Myrberg och 
berättar också att han själv så 
sent som förra året arrange-
rade en utställning på Kanal-
museét med dennes verk. 

Unika fotografier
Under samma tid som Elis 
Svensson verkade, var Her-
man Ahlin kamrer på kanal-
kontoret. Han efterträdde sin 
far på posten 1906 och ver-
kade fram till 1946. Herman 
utvecklade ett stort intresse 
för fotografering och blev en 
mycket skicklig dokumen-
tärfotograf. Redan som 
15-åring började han bygga 
egna kameror. 

De flesta motiven hämtade 
han från människorna och 
miljöerna kring kanalen. 
Han tog flera tusen foton på 
livet kring kanalen, bygg-
nadsmiljöer, landskap, men 
även inkännande bilder på 
familj och vänner. När han 
dog 1953 efterlämnade han 
över 5 000 glasplåtar med 
foton (Källa: Hembygden 
1986-1987). 

Det är några av dessa bil-
der, varav flera aldrig visats 
offentligt, som nu presente-
ras i utställningen på konst-
museét. Det är helt unika 
bilder, väl dokumenterade, 
som visar livet i och runt 
kanalen och vardagen för 
dåtidens folk. Här ser man 
exempel på dåtidens hårda 
arbete, likväl som lite festli-
gare episoder. Fyra flickor 
utklädda till pojkar, Augusta 
som tvättar fönster, en herre 
som kissar från pontonbron i 
Åklång, arbetarbostäderna i 
Åsensbruk med skördat fält i 
förgrunden och Upperud (det 
som idag är 9:9) med bron 
och kvarnen invid. 

Fotografierna och de övri-
ga två delarna i utställningen 
är ett utmärkt sätt att belysa 
kanalens betydelse för Dals-
land och att hedra 150-årsju-
bileét på. 

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!

ARBETSLÖSHETEN
• Vi vill att Mellerud ska bli en kommun som ser till att arbetslösa får en 

chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi kan göra mycket mer och 
det är välinvesterade medel. 

KULTUR- OCH FRITID
• Kultur- och föreningsliv är en stor resurs. Vi vill införa en 

"attraktivitetspeng" där föreningar kan söka bidrag för att öka 
kommunens attraktivitet. Vi vill även stimulera med bidrag till föreningar 
som arbetar med handikappade. 

• Kommunens museer liksom ett rikt kulturliv ska prioriteras.
• Kommunens yttre miljö behöver förskönas både vad det gäller grönytor 

som konstnärlig gestaltning.

SKOLA, BARN OCH UNGDOM
• Vi vill se en synlig ökning av vuxennärvaron i skolan.
• Skolans ryggrad är duktiga lärare och vi måste öka kommunens arbete 

med att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi får fler behöriga lärare. 
• Tidiga insatser som minskade förskolegrupper ger bättre resultat på sikt.
• Läxhjälp ska erbjudas i alla kommunens skolor.
• Vi vill införa fältassistenterna igen.
• Vi vill motverka ungas psykiska ohälsa och vill arbeta mot en nolltolerans 

gällande mobbning och utanförskap – vi vill därför införa ytterligare ett 
ämne på skolschemat –Värdegrund i dagens samhälle!

Anette Levin, Anne Andersson, Stig Larsson, Mauri Simson och Angel Porres

Ingen must av äppelkart

Istället för att slänga bort din äppelkart kan den med fördel ges som 
extrafoder till kor och får.

Torkan och den senaste 
tidens hårda blåst har 
inneburit en stor mängd 
äppelkart som fallit till 
marken. 

– Dessa kan inte användas till 

äppelmust, förklarar Daniel 
Jensen, Dal Rostads Små-
bruk, som brukar samla in 
äpplen på hösten för must-
tillverkning.

Många har hört av sig till 
honom, men äppelkarten är 

för syrlig och torr för att 
kunna användas i tillverk-
ningen. Däremot kan den 
användas som foder till kor 
och får, dock inte hästar.

Sommaräpplena som bör-
jar bli färdiga, exempelvis 
Sävstaholm, Transparente 
Blanche och Astrakan ger för 
dålig hållbarhet i musten, 
men är perfekta att använda 
i pajer och andra bakverk.

– Jag tar gärna emot alla 
höstsorter från mitten av 
september. Det är oerhört 
mycket frukt i år och jag hop-
pas att de äpplen som sitter 
kvar ska växa sig fina. Det 
behövs för att få en större 
sötma, konstaterar Daniel.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Spelglädje på stämma
Helgens Åsebrostämma 
var välbesökt och spel-
glädjen var påtaglig. Ide-
ella krafter såg till att den 
17:e stämman fungerade. 
Ambassadören anlände i 
en Nash 1923.
Populära Åsebrostämman 
hade i år drygt 100 husvangs-
ekipage.

–Vi är en liten stämma så 
det blir en familjär stämning 
och vi har fått bra respons 
från andra stämmor när spel-
folket berättar för varandra 
hur det är här, säger Lennart 
Karlsson, Åsebro supporter 
klubb.

De är ett gott supporter-
gäng som har olika ansvars-

områden som de sköter så det 
flyter på bra. I kiosken finns 
Birgitta Karlsson, Maud An-
dersson, Birgitta och Bengt 
Silvander, Bibbi och Stig 
Severinsson och servar med 
korv, våfflor och kaffe. 

Eftersom det är grillförbud 
serverar Roy Andersson och 
Lennart Karlsson kassler och 
potatissallad.

Trevligt tonläge
Lördagen började med invig-
ning och att Åsebroambas-
sadören för ett år framåt 
presenterades. Han, Peder 
Berget, är en trogen besökare 
som fått fler att komma till 
stämman. Sång och dragspel 

Årets Åsebroambassadör Peder Berget, Halden, tillsammans med sam-
bon Anne-Lise Kreppen, till vänster.

”Lätt & Lagom med pålägg” spelade och sjöng ”Tiotusen röda rosor”. Konferencier Bertil Sandberg, till höger.

är hans gebit. Hemma i Hal-
den, Norge, har han och 
sambon en grupp, ”Lise & 
Gubbarna”, som spelar och 
sjunger för pensionärer både 
i Norge och Sverige.

Peder Berget spelade lite 
dragspel som 14-åring men 
moped, tjejer och att meka 
med bilar gjorde att det ställ-
des in i garderoben.

– När jag för 12 år sedan 
träffade dragspels-spelande 
Anne-Lise Kreppen fick jag 
fram det och spelar på gehör, 
medan hon kan det där med 
noter. Jag har alltid gått om-
kring och sjungit utan att jag 
tyckt att jag kan sjunga. Det 
var väldigt överraskande och 
väldigt roligt att få bli Åse-
broambassadör, jag fick reda 
på det 30 minuter före jag 
skulle åka in med den fina 
gamla bilen, då började jag 
ana vad som var på gång, 
säger en mycket glad Peder 
Berget. 

 På scenen avlöser de olika 
grupperna varandra under 
konferencier Bertil Sand-
bergs ledning. Publiken nju-
ter och applåderar.

Kvällen avslutades med 
dans till stämmans egna or-
kestrar. 

Marianne Karlsson
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Stålstommen börjar resas i oktober

Jarno Taponen, rörläggare och grävmaskinist och Tomas Bäck, grävmaskinist jobbar med att flytta VA-led-
ningarna på området så att de inte ligger där byggnaden ska vara belägen.

Markarbetet stod stilla under 
två veckor i sommar, men 
från och med vecka 30 är det 
full fart på området igen. 
Oscarssons Mark & Entre-
prenad AB är på plats för att 
lägga om kommunens VA-
ledningar som är belägna där 
den blivande fastigheten ska 
byggas. Inga VA-ledningar 
ska finnas kvar under den 
planerade byggnaden.

– Nyläggningen blir klar 
denna veckan. Sedan ska 
ledningarna bland annat 
provtryckas och kloreras, 
berättar Erik Carlsson, pro-
duktionschef på Skanska.

Skanskas personal flyttade 
in i Tendenz gamla lokaler 
den 6 augusti. Här kommer 
man att sitta under hela bygg-
tiden. Både Tendenz gamla 
lokaler och MEA:s fastighet 
kommer för övrigt att stå 
kvar och inte rivas.

Inför bygget har hela ytan 
schaktats och terrasserats. 
Vältningsarbete pågår på 
marken som blir under den 
nya byggnaden.

L-format köpcenter
Erik pekar ut stolparna som 
visar var det L-formade köp-
centrets gavlar blir placerade. 
Långsidan ut mot E45 blir 
150 meter lång, kortsidan 
mot länsväg 166 är 105 me-
ter. I den delen som ligger 
upp emot Dals Rostock-hål-
let kommer Coop att ha sin  
3 000 kvadratmeter stora 
butik. Hit ska 20 medarbe-
tare rekryteras, förutom de 
som redan idag arbetar på 
Coop i Mellerud.

Byggnaden byggs i vinkel 
med en entré i  hörnet som 
vetter mot rondellen och en 
entré på långsidan mot E45 
lite mer norrut. En mindre 
entré är inplanerad på den 
norra gaveln.

106 fundament
– Det blir en stålstomme med 
stålpelare. Vi gjuter 106 fun-
dament med start i september 
och Oscarssons gräver gro-
par för fundamenten. I okto-
ber börjar vi resa stålstom-
men som kommer från 

Erik Carlsson, Skanska, är produktionschef för byggprojektet. Bak honom t.v syns Tendenz gamla lokaler, dit Skanska flyttat in under byggtiden. 
Stolpen på bilden visar var ena gaveln av köpcentret blir.

Här syns stora delar av området som kommer att bebyggas med ett stort köpcenter som planeras stå klart 
i oktober 2019. Kortsidan som ska innehålla Coops butik ligger längs med länsväg 166 som syns på bilden.

Arbetet på Västerråda med det kommande köpcentrat 
rullar på enligt planerna. I oktober ska man börja resa 
stålstommen. Innan dess ska 106 fundament gjutas.

Brålanda Industri, berättar 
Erik.

När väggar och tak kommit 
på plats läggs makadam på 
hela ytan och betongsplattan 
gjuts inomhus.

– Det blir ett synligt be-
tonggolv och därför är det 
viktigt att få en fin yta. Efter 
nyår ska alla installatörerna 
in, med el, ventilation, 
sprinklers och rör. Vi börjar 

också med innerväggarna då, 
förklarar Erik.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Bakom satsningen 
på närmare 200 miljoner 
kronor står Melleruds Han-
del, som ägs till lika delar av 
Orvelingruppen och Coop 
Väst.

S-politiker diskuterade krisberedskap
I torsdags besökte de 
socialdemokratiska riks-
dagspolitikerna Erik Eze-
lius och Paula Holmqvist 
Mellerud för att prata 
krisberedskap och civilt 
försvar.
Deltog i mötet gjorde även 
kommunchefen Sophia Vik-
ström, kommunalrådet Tom-
my W Johansson (S), kom-
munens säkerhetssamordnare 
Anna Granlund och Leif Is-
berg som är stabschef på 
Länsstyrelsen i Västra Göta-
land. 

Sveriges beredskap under 
de omfattande skogsbrän-
derna tidigare i somras disku-
terades, bland annat. 

Representanterna för Mel-
leruds kommun kunde berätta 
om lyckade samarbeten mel-
lan räddningstjänsterna i 

närliggande kommuner när 
det gällde släckningar av 
skogsbränderna som uppstod 
i vårt område. Även samver-
kan med försvarsmakten 
fungerade mycket  bra vid 
skogsbranden på Kroppefjäll 
i Färgelanda kommun när 
italienska flygplan snabbt var 
på plats och vattenbombade, 
meddelade de. 

De totalt 60 bränder som 
härjade i Sveriges skogar 
under juli månad kommer nu 
att utredas.

– Det finns krafter som 
målar oss sämre. Vi behöver 
ha en nykter syn på verklig-
heten, inte den förvrängda, 
menade Ezelius. 

– Debatten om flyg och 
helikoptrar tog över helt när 
annat fungerade bra, konsta-
terade Leif Isberg 

Paula Holmqvist som job-
bar mycket med det civila 
försvaret betonade att hon ser 
vilket arbete som faktiskt 
görs och att man också fick 
beröm för hur det fungerade.

Även en möjlig livsmedels-
brist, jordbrukets sårbarhet 
och statens minskade kontroll 
över områden som exempel-
vis apotek och livsmedels-
produktion diskuterades. Det 
konstaterades att det krävs 
insikt om vikten av att ta en-
skilt ansvar och att 72-tim-
marskampanjen var viktig. 

– Det gäller att bygga upp 
en kollektiv mentalitet om att 
hjälpa till när det behövs, sade 
Tommy W Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Leif Isberg, Anna Granlund, Tommy W Johansson, Paula Holmqvist, Erik Ezelius och Sophia Vikström disku-
terade krisberedskap i Mellerud i torsdags.
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Livserfarenhet för Sverige framåt!

Valfrihet 
var du än bor

MELLERUD/VÄNERSBORG

LEVANDE LANDSBYGD
Tågstopp i Dals Rostock och  
förbättringar av E45

KRYSSA – DANIEL JENSEN 

Större valfrihet  
i barnomsorg 
och hemtjänst

Kickoff för lärarkåren inför höstterminen

Marcus Samuelsson höll en engagerande föreläsning om lärandets ord-
ning och reda.

Grupparbete för Dahlstiernskas lärarkår; Anders Emanuelsson, Steefan Mårtensson, Claes-Håkan Jonsson, 
Susanna Corneliusson, Stig Nordin samt rektor Matti Bertilsson.

Skolan slår nu upp sina 
dörrar för alla elever in-
för höstterminen. Lärarna 
började redan förra veck-
an, då det var kickoff med 
föreläsning av Marcus 
Samuelsson. Kommunens 
samtliga lärare och rekto-
rer var inbjudna. 
Det handlar om omtanke och 
respekt. 

– Det gäller att lära sig visa 
äkta omtanke, säger Marcus 
Samuelsson professor i pe-
dagogik vid Högskolan Väst, 
i inledningen av föreläs-
ningen. Han menar att han 
inte känner till någon veten-
skaplig grund för att eleverna 
först måste visa respekt för 
läraren för att det ska bli ord-
ning och reda i klassrummet. 
Läraren måste visa att denne 
verkligen bryr sig om sina 
elever, omsorg föregår alltid 
respekt.

Melleruds lärarkår kom-
mer härefter att få arbeta med 
att stärka sin ledarroll, uti-
från Samuelssons forskning. 
Som utgångspunkt får alla 
lärare ett exemplar av boken 

”Lärandets ordning och reda, 
ledarskap i klassrummet”. 

– Vi kommer att följa upp 
den här föreläsningen på ett 
antal konferenser under läs-
året där alla får möjlighet att 
följa upp och praktisera inne-
hållet i boken, berättar kul-
tur- och utbildningschef 
Anders Pettersson. 

– Att gemensamt följa upp 
och diskutera en bok visar 
forskningen, ger mest effekt 
att tänka nytt och förbättra 
vår undervisning, vilket 
också framledes ska ge bättre 
arbetsro. Just arbetsron är 
något som framkommit och 
påtalats i de elevenkäter som 
görs vartannat år.

Läraren som ledare
Framgångsrika ledare arbe-
tar förebyggande, långsik-
tigt, målmedvetet och tålmo-
digt. De organiserar sitt 
arbete kring faktorer av bety-

delse för arbetsron: som 
klassrumsklimatet, realistis-
ka mål och delmål och att 
glädjas med varandra när det 
går bra, framhåller Samuels-
son

– Varje timma i skolan ska 
ge varje elev utveckling, från 
förskoletiden till studentexa-
men, säger han men påpekar 
samtidigt att inte glömma det 
professionella jaget som lä-
rare. 

Professionella jaget
Just att det professionella 
jaget togs upp tyckte lärarna 
vid Dahlstiernska gymnasiet 
var bra. 

– Det gäller att inte glömma 
bort detta, säger Stig Nordin 
som är en av lärarna vid Lant-
bruksinriktningen. Han och 
hans kollegor Susanna Cor-
neliusson, Yvonne Lindberg, 
Steefan Mårtensson, Claes-
Håkan Jonsson samt Anders 

Emanuelsson redogjorde för 
vad de tyckte var viktigt när 
det gäller lärarrollen; man 
ska tycka om sitt jobb, för-
medla känslan att man tror på 
eleven samt att ha kunskap.

– Vi har här på Dahlstiern-
ska valt att ha ett öppet lärar-
rum, det ger eleverna trygg-
het – då har eleven alltid 
någon att prata med. Vi vill 
försöka vara närvarande lä-
rare, säger de.

Ing-Marie Norrman

Glimtar från kamratcirklar
SPF Seniorerna i Mel-
lerud arrangerar olika 
aktiviteter, bland annat 
har en grupp medlemmar 
samlats för att minnas sin 
ungdom. Det blev under 
temat ”Ung på 50-talet”.
Vi kommer inte ihåg sade vi 
först – men oj vad vi kom 
ihåg. Vi började med hur det 
var i skolan. Våra skolor var 
små skolor på landsbygden 
med få elever i varje klass, 
men flera klasser i samma 
lärosal. 

Vi diskuterade dåtidens 
mode med hemsydda kläder. 
Konfektionskläder blev allt 
vanligare och med det en 
större modemedvetenhet.

Vi fick av en textillärare 
låna ett tiotal modejournaler 
och två stora samlingar med 
dåtidens tygprover. Under-
bart! 

En deltagare hade med sig 
hattar från den tiden. Skor 
och väskor var också föremål 
för ”kom ihåg”.

Album med kort från 
50-talet hade också sin plats 

i sammanhanget. Åh, vad 
fina vi var.

Sång och dans hör också 
ungdomen till. Vi ventilerade 
dåtidens schlagers och pop-
artister, storband och popu-
lära dansband. Vi glömde 
inte heller bort alla kärleks-
filmer som gick på biogra-
ferna.

Trevliga minnen från en tid 
med drömmar inför framti-
den.

Att använda facebook ville 
en annan grupp lära mer om. 
Att hålla kontakt med vänner 
och familj via Facebook är 
lika intressant för den som är 
äldre som för de yngre. Den 
stora skillnaden är att många 
äldre inte känner sig så säkra 
med den moderna tekniken.

Vi var fem damer som be-
stämde oss för att träffas i en 
kamratcirkel för att lära av 
varandra. I en kamratcirkel 
finns ingen sakkunnig ledare 
utan alla hjälps åt att hitta 
lösningar och utbyta erfaren-
heter. 

Vi träffades tre gånger runt 

ett bord på Café Älvan och 
var utrustade med våra mo-
derna telefoner. Tillsammans 
gick vi igenom grunderna 
och skapade en egen Face-
bookgrupp. Där kunde vi  i 
lugn och ro öva på att skicka 
och ta emot meddelanden 
och bilder mellan oss utan att 
riskera att något blev ”fel”.

Efter våra tre träffar kände 
vi oss lite säkrare med våra 
nya kunskaper i bagaget, vi 
tyckte gruppen varit lagom 
stor och att det var ett bra sätt 
att förkovra sig i ämnet. Det 
är dessutom ett trevligt sätt 
att umgås och samtidigt lära 
något nytt . 

Troligen kommer en fort-
sättning i höst för att anta nya 
utmaningar.

Studieförbundet Vuxen-
skolan var vår samarbets-
partner.

Eivor och Kerstin
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Stort intresse för nya fotogalleriet

Ozzy Osborne fotad av Andreas Lundberg.

Bilder av Maria Friberg, en av landets största bildkonstnärer. Bland an-
nat är me-too rörelsen en del av budskapet. Foto: Andreas Lundberg.

Leif-Erik Nygårds ikoniska nakenbild på Marilyn Monroe, tagen bara några veckor innan hon hittades död 1962.

Fotografen Andreas Lundberg med sambon Annie Westerdahl driver Galleri Skutestan i Håverud. Foto: Oskar Lundberg.

Mellerud klättrar 22 plats uppåt i solcellstoppen
 Melleruds kommun ham-
nar på plats 116 i Svensk 
Solenergis årliga ranking 
”Solcellstoppen”, som 
baseras på installation av 
solceller i relation till anta-
let invånare i Sveriges 290 
kommuner. 
Mellerud klättrar 22 platser 
jämfört med förra året. Vid 

utgången av 2017 fanns det 
28 solcellsanläggningar i 
Mellerud kommun.

Rikssnittet ligger på 22,7 
W, medan Mellerud ligger på 
26,8 W per person. Samman-
taget fanns det vid det se-
naste årsskiftet drygt 15 000 
solcellsanläggningar i Sve-
rige.

Genomsnittskostnaden för 

att installera ett eget solcells-
system på taket har sjunkit 
med 75 procent mellan 2010 
och 2017. En ny anläggning 
på 1 000 W (1 kilowatt) tar 
upp en yta på sju kvadratme-
ter och producerar i Sverige 
cirka 950 kilowattimmar per 
år, om den är bra placerad.

Under 2017 ökade solcell-
skapaciteten i Sverige med 

65 procent. I Mellerud ökade 
den med 118 procent, 
från 115 kilowatt i slutet av 
2016 till 251 kilowatt i slutet 
av 2017. Solcellerna i Mel-
lerud producerar ungefär lika 
mycket hushållsel som an-
vänds i 48 genomsnittliga 
villor.

Energimyndigheten anger 
att solelen kan stå för upp till 

10 procent av elanvänd-
ningen år 2040. Det skulle 
kräva ungefär 60 gånger mer 
solceller i Sverige än vad vi 
har idag.

Om Mellerud ska bidra till 
sin andel, räknat per invå-
nare, behöver solcellskapa-
citeten i kommunen öka från 
nuvarande 251 kilowatt till 
12 579 kilowatt.

– Det motsvarar ungefär 
tolv fotbollsplaner med sol-
celler. Detta är inte alls orim-
ligt då merparten av dessa 
solceller kan installeras på de 
tak som finns i Mellerud, 
säger Johan Lindahl på 
Svensk Solenergi.

Galleri Skutestan i Håve-
rud, som premiäröppnade 
efter midsommarhelgen, 
drivs av Andreas Lund-
berg och sambon Annie 
Westerdahl. Sommaren 
har gått över förväntan 
med många besök och 
sålda objekt.
Galleriet ligger i den norra 
delen av området vid Dals-

land Center, en läcker lokal 
med många spännande och 
intressanta foton, grafik, ol-
jemålningar och litografier. 
Ett 15-tal fotografer och 
konstnärer säljer sina verk i 
det nya galleriet.

– Intresset har varit jättest-
ort och det känns väldigt ro-
ligt. Mest nöjd är jag med 
blandningen av konst och att 

vi har objekt i alla prisklas-
ser, från Pippi Långstrump-
affischer till verk av världs-
berömde fotografen 
Leif-Erik Nygård och Maria 
Friberg, en av Sveriges 
största fotokonstnärer, säger 
Andreas Lundberg.

Fribergs tre bilder med 
slipsar är välkända. Hon be-
skriver dem så här: ”Past li-
nes 2018. The ties are a 
symbol of Male structures 
that are now up in the air. It 
is a time of change”.

Lundberg nämner också 
bildkonstnärerna Lisa Love 
och Helena Blomqvist.

Många historier
– Allra roligast har varit alla 
som kommit hit och pratat 
med oss, vi har hört många 
härliga historier. Intrycket 
jag fått är att många har sett 
det som ett museibesök, kon-
staterar Lundberg.

Under sommaren har det 
sålts mellan 40-50 tavlor. 
Lundberg arbetar som foto-
graf på heltid sedan många år 
och har en fotostudio i Stock-
holm. Familjen har ett fri-
tidshus i Dalsland med anor 
från 1600-talet, det är också 
från detta hus galleriet fått 
sin ovanliga namn.

– Vi kommer tillbaka nästa 
år, nu vet jag vad vi ska satsa 
mer på. Det vore kul att ha 
keramik också, jag har ett 
rum i galleriet som passar för 

det. Vi har tittat på fler foto-
grafer och konstnärer också, 
tillägger Lundberg.

Självklart finns hans egna 
bilder i galleriet. Här hittar 
du även bland annat porträtt-
bilder av Elvis, Marilyn 
Monroe, David Bowie, Ozzy 
Osborne, Mo hammed Ali, 
Björn Borg och John McEn-
roe.

Historien bakom bilden
Den svenske fotografen 
Leif-Erik Nygård tog den 
sista nakenbilden på Marilyn 

Monroe bara några veckor 
innan hon hittades död. Den 
ikoniska bilden finns att se i 
galleriet.

Historien bakom bilden är 
att Nygård 1962 arbetade 
som assistent åt stjärnfoto-
grafen Bert Stern när denne 
skulle plåta Marilyn Monroe 
på Bel Air Hotel i Los Ang-
eles för tidningen Vogue. 
Stern tjatade under flera da-
gar på henne om att få ta en 
nakenbild, men Monroe sade 
hela tiden nej. Stern gav upp 
och när Nygårds packade 

ihop utrustningen frågade 
han om han fick ta en bild av 
henne. Då tog Monroe bort 
lakanet hon varit insvept i 
och låg därmed helt naken 
inför den förvånade Nygård, 
som därmed kunde ta den 
bild som blivit känd i hela 
världen.

Sista veckan i augusti hål-
ler galleriet öppet dagligen 
och man kommer även att 
delta i kanalens 150-årsjubi-
leum sista helgen i månaden. 
 Susanne Emanuelsson

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

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Michael Melby Florence Jonasson

Lars Nilsson Eva Larsson

Våra kandidaterTrygg omsorg av hög kvalitet
Socialdemokratisk politik innebär att vi som medborgare i Melleruds 
kommun bryr oss om och tar hand om varandra. Vi vill skapa trygghet 
och sammanhållning i vår kommun. Ingen ska känna oro inför 
ålderdomen. Ingen ska behöva fara illa, eller känna någon form av skuld 
eller skam för att de tar emot vårt kollektiva, solidariska stöd när behov 
finns.

Under våra år vid makten har vi tillsammans med Centern tagit beslut 
om ett nytt modernt äldreboende, lyft vår hemtjänst till en av de 
bästa i Sverige, strukturerat upp Individ- och familjeomsorgen, anställt 
familjebehandlare för det förebyggande arbetet, samt satsat en miljon 
årligen på ökad tillgänglighet för människor med funktionsvariationer.

Under de kommande åren vill vi slutföra arbetet med det nya 
äldreboendet. Vi ska fortsatt ha en hög kvalitet inom den vård och 
omsorg som kommunen erbjuder, som hemtjänst, daglig verksamhet 
och äldreboenden. Vi ska öka det förebyggande arbetet. Vi ska fortsätta 
och öka satsningen på att rekrytera, behålla och vidareutbilda en kunnig 
personal, som känner trygghet i sina anställningar.

Ökad tillgång  
till idrottshallar 
för föreningar

Vi vågar säga 
vad de andra 

tänker!

Kunskap, 
kompetens och 
långsiktighet!

Dvärgschnauzervalpen Bo blev månadens bild i juli.

Månadens bild arrangeras av 
Melleruds fotoklubb och 
ställs ut i ABF-lokalen i cen-
trala Mellerud. Juli månads 
bild har tagits av fotografen 
Tanja Mueller, Köpmanne-
bro. Den föreställer dvärgs-

chnauzervalpen Bo. Dessut-
om hamnade Bo bland flera 
hundra andra hundporträtt 
som finns i arkivet hemma 
hos fotografen.

Fotoklubbens månadsbilder

Tanja Muellers bild ”PT – Siluett”.

Fotografiet ”PT – Siluett” 
finns utställt i skyltfönstret 
hos ABF-lokalen i centrala 
Mellerud under augusti och 
ingår i fotoklubbens evene-
mang ”Månadens bild”, där 
medlemmar har möjlighet att 
visa upp sina alster. 

Månadens bild i augusti är 
tagen av Tanja Mueller från 
Köpmannebro och förestäl-
ler en lite annorlunda och 
mer konstnärlig porträttbild 
som skapades under använd-
ning av en speciell teknik 
direkt i kameran. 

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 
den 3 mars 2018 haft mars-
möte. Samling kl. 10.46 ut-
anför klubblokalen, numera 
uppgraderad till föreningslo-
kal. God uppslutning av 
medlemmarna. När alla an-
länt bjöd arrangerande med-
lemmarna 8 och 9 in samtliga 
in i föreningslokalen för 
sedvanlig välkomstceremo-
ni. Efter att denna avklarats 
blev det uppsittning i fören-
ingens gemensamma buss 
för färd mot dagens mål och 
aktivitet, Arena Vänersborg 
och curling

Efter information om hur 
spelet går till samt teknikträ-
ning under den eminente in-
struktören för dagen, Lars 
Karlsson, vidtog spel. Som 
seden bjuder, udda mot 
jämna.

Efter tre omgångar blev 
poängställningen 3 – 1 till 
jämna laget. Kan nämnas att 
uttrycket: ”Som Bambi på 
hal is”, nog sällan tidigare 
varit mer på sin plats.

Den eminente instruktören 
Lars talade innan spelets 
början om att i curling är alla 
motgångar isens fel, något 
som udda laget tog fasta på 

och därför menade att delta-
gandet var den stora behåll-
ningen! Efter curling återfärd 
till föreningslokalen där är-
tor med fläsk, punsch samt 
ostsmörgås serverades. 
 Efter att maten intagits vid-
tog bastubad. När samtliga 
badat klart blev det Hälgeför-
hör.

Ity flertalet medlemmar 
tyvärr uppvisade flagrant 
kunskapsbrist gällande Häl-
gekunskap tillsattes en utred-
ning ledd av ordförande, 
nr:1, om huruvida denna 
bristande kunskap ska kunna 
åtgärdas.

Icke förty låga poäng, 
framkom med hjälp av spe-
ciell beräkningskoefficient 
följande prispall: 1:a pris, 
sopkvast för framtida cur-
ling, nr:2, 2:a pris, is-sko 
med dubb, nr:5 samt 3:e pris, 
isdubb till promenadkäpp för 
framtida bruk, nr:1.

Efter jubel och applåder 
fortsatte kvällen under stort 
gemyt. Stort tack till den 
eminente Lars Karlsson, 
Curlingklubben Vänersborg 
samt till matleverantören 
Lena.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT
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Vilken är den viktigaste 
valfrågan för er och var-
för? 

Liberalerna vill satsa på 
skolan förstås, med ökad 
vuxennärvaro både lektions-
tid som på rast. Tidiga insat-
ser, redan i de allra första 
klasserna behöver infö-
ras. Det kommer att innebära 
minskade kostnader på andra 
områden på sikt.
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

Arbetslösheten är alldeles 
för hög och här måste kraft-
tag till.

Kommunen måste arbeta 
mer med att vara en förebild 
om bra arbetsgivare, vilket 
handlar om tydliga mål, bra 
löner och ett förbättrat värde-
grundsarbete både mellan 
personal och för våra invå-
nare.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

Kommunalrådsposten –
det brukar bli något av den 
styrande koalitionens största 

Vill satsa på skolan med ökad vuxennärvaro

Val 2018

Liberalernas tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Stig Larsson (3), Anette Levin (1) och Mauri 
Simson (2). Foto: Privat.

Stad och land kan utvecklas tillsammans

Centerpartiets tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Peter Ljungdahl (3), Karin Nodin (2) och 
Morgan E Andersson (1). Foto: Susanne Emanuelsson.

Vi menar att Melleruds 
kommun styrs bäst av en 
tydlig majoritet. Centerpar-
tiet tar ansvar för kommu-
nens utveckling. Vi har goda 
erfarenheter av att samarbeta 
med både Allianspartierna 
och Socialdemokraterna. 
Våra krav: En positiv fram-
tidssyn och en värdegrund 

där alla människors lika 
värde ses som självklart (för 
det arbete som ska genom-
föras tillsammans).
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Det är väldigt svårt att 
gissa eftersom det är ovanligt 
många partier i Melleruds 

kommunfullmäktige. Själv-
klart siktar vi på att vinna 
flera mandat i valet 2018 
(idag har vi sju).
Hur ser er bild av Melle-
rud, om fem år, ut?

Vi ser ett blomstrande för-
eningsliv och näringsliv. 
Kommunen har vuxit och 
människor som bor i här har 

jobb och trivs. Pendlings-
möjligheterna har blivit vä-
sentligt bättre och vi har ny-
ligen invigt en tillfällig 
(station)/hållplats i Dals-
Rostock. Skolan fortsätter att 
leverera bra resultat. Vi kän-
ner oss trygga med den ser-
vice som kommunen ger och 
alla känner delaktighet i 

samhällsutvecklingen. Det 
som vi kallar närodlad poli-
tik. Tillsammans har vi ut-
vecklat det goda livet, triv-
seln och Mellerudsandan! 
Framåt är vårt ledord.

MELLERUD

1. Morgan E Andersson, universitetsadjunkt, Åsensbruk
2. Karin Nodin, projektledare, Grinstad
3. Peter Ljungdahl, pensionär, Järn
4. Christina Andersson, undersköterska, Dals Rostock
5. Lars Gunnar Larsson, affärsanalytiker, Järn
6. Martin Eriksson, it-chef, Mellerud
7. Karolina Hultman Wessman, ungdomsledare, Mellerud
8. Gustav Hilmér, lantbrukare, Grinstad
9. Josip Kezic, egenföretagare, Mellerud
10. Helena Hultman, socialpedagog, Mellerud

Topp-10 vallistan till kommunfullmäktige (C)

1. Anette Levin, 53, Mellerud
2. Mauri Simson, 60, Köpmannebro
3. Stig Larsson, 78, Dalskog
4. Angel Porres, 39, Mellerud
5. Anne Andersson, 53, Mellerud
6. Lars-Göran Johansson, 76, Mellerud

Vallistan till kommunfullmäktige

Vilken är den viktigaste 
valfrågan för er och var-
för? 

Sverige får inte klyvas! För 
oss är viktigt att både stad 
och land kan utvecklas till-
sammans vilket fordrar in-
satser lokalt, regionalt och 
nationellt. Centerpartiet vill 
skapa bra möjligheter till 
egen försörjning i hela Sve-
rige och att alla skall känna 
trygghet och framtidstro. 
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

Självklart kommer omsorg 
och utbildning/jobb i första 
rummet. Men för att nå dit 
behöver kommunen en fort-
satt sund ekonomi. En väg att 
nå det målet är att satsa på ett 
bra företagsklimat och aktiva 
föreningar.  
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

En centerpartist så klart. Vi 
föreslår Morgan E Anders-
son som är vårt första namn. 
Skulle ni kunna tänka er att 
samarbeta med något an-
nat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

partier som tar den posten, 
vilket förefaller rimligt även 
denna gång. Vi har inget 
”stalltips” i nuläget.
Skulle ni kunna tänka er att 
samarbeta med något an-
nat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

Liberalerna kan tänka sig 
att samverka med de partier 
där vår politik får störst fram-
gång. Valutgången får utvisa 
detta.
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Liberalerna har i dag en-
dast ett mandat och mycket 
liten möjlighet att påverka. 
Naturligtvis önskar vi så 
många mandat som möjligt 

för större inflytande. 
Hur ser er bild av Melle-
rud, om fem år, ut?

Framtidsvisionen av Mel-
lerud är att vi har ökad inflytt-
ning, köpcentret lockar fler 
och fler företag att etablera 
sig här, vi har en centrum-
handel som kompletterats 
med lokalproducerat och fler 

caféer, arbetslösheten har 
minskat rejält, skolresultaten 
ligger i topp i Sverige, alla 
våra äldre kan välja att bo i 

serviceboende efter 85 års 
ålder, E45 byggs ut till 2+1 
väg. Allt detta kunde ske på 
grund av att Liberalerna fick 

så oväntat många röster att vi 
gick från minsta till största 
parti valet 2018.

Vad är viktigast för våra lokala politiker?
Melleruds Nyheter kommer självklart att bevaka vad 
som händer i kommunen inför valet den 9 september. 
Under tre veckor presenteras tre partier varje vecka. Först ut 
är Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet. De har samt-
liga fått likadana frågor och har därmed samma förutsätt-

ningar att informera om sitt partis viktigaste frågor den 
kommande mandatperioden.

Socialdemokraterna och Centerpartiet styr idag tillsam-
mans i kommunen. Kommunfullmäktige väljs för tiden 15 
oktober valåret till 14 oktober fyra år senare. Partierna no-

minerar själva sina kandidater till fullmäktige. Ledamöterna 
är fritidspolitiker, det vill säga de har vanliga jobb på da-
garna och ställer upp i det politiska arbetet på sin fritid. 
Platserna fördelas proportionellt efter antalet röster som 
varje parti får i kommunvalet vart fjärde år
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MER TRYGGHET MINDRE KRIMINALITET
FÖRETAGARE MÅSTE VÅGA ANSTÄLLA

FÖRSTATLIGA SJUKHUSVÅRDEN

kristdemokraterna.se
MAGNUS
JACOBSSON
UDDEVALLA

PENILLA
GUNTHER
TROLLHÄTTAN

MARIA 
NILSSON
VÄNERSBORG

Vill ge lärarna möjlighet att vara lärare

Moderaternas tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Roland Björndahl (3), Eva Pärsson (1) och 
Ludwig Mossberg (2). Foto: Susanne Emanuelsson.

Vilken är den viktigaste 
valfrågan för er och var-
för?

Utbildning. Vi vill för-
bättra  lärarnas arbetssitua-
tion genom att öka antalet 
stödfunktioner/personer så 
att lärarna får möjlighet att 
vara lärare. Detta för att ge 
eleverna så bra förutsätt-
ningar som möjligt och det 
ger en trygg och säker skola. 
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

En god ekonomi i balans 
som ger oss möjlighet att 
satsa på välfärden.
   Inget försörjningsstöd utan 
motprestation.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

Eva Pärsson, lång erfaren-
het från kommunpolitiken.
Skulle ni kunna tänka er att 

1. Eva Pärsson, 63, Köpmannebro
2. Ludwig Mossberg, 22, Mellerud
3. Roland Björndahl, 66, Mellerud
4. Patrik Tellander, 50, Mellerud
5. Henrik Nilsson, 37, Mellerud
6. Sven Eriksson, 65, Mellerud
7. Harald Ericson, 60, Bolstad
8. Katarina Kvantenå, 42, Bolstad
9. Rickard Eriksson, 26, Mellerud
10. Thomas Johansson, 59, Skållerud

Topp-10 vallistan till kommunfullmäktige

Kommunen har en viktig roll i valarbetet

Anna Granlund är ny som valhandläggare på Melleruds kommun. Hon 
arbetar med att samordna, organisera och genomföra kommunens ar-
bete vid valet.

Val till riksdagen, lands-
tings- och kommun-
fullmäktige hålls den 9 
september. För att ha 
rösträtt måste du ha fyllt 
18 år senast på valdagen. 
Men hur sker arbetet med 
valet på kommunal nivå?
– Kommunens roll är att se 
till att de allmänna valen kan 
förrättas i vår kommun. Par-
tierna har sedan ansvar för att 
själva informera om sina 
budskap, berättar Anna 
Granlund, ny som kommu-
nens valhandläggare.

Det är obligatoriskt för alla 
kommuner att ha en val-
nämnd. Den utses av kom-
munfullmäktige och består 
av fem ledamöter. Den lo-
kala valnämnden fungerar 
som lokal valmyndighet, 
länsstyrelsen är regional val-
myndighet medan Valmyn-
digheten arbetar på nationellt 
plan.

– Vi kommunicerar med 
länsstyrelsen om utbild-
ningar och frågeställningar. 
Styrkan i det svenska valsys-
temet är att det är robust, 

Val 2018

På mellerud.se/val2018 har 
kommunen samlat tips och in-
formation.
Vallokaler i Melleruds kommun: 
Åsebro skola, Fagerlidsskolan, 
Tingshuset, Karolinerskolan och 
Åsens skola. Var du ska rösta 
framgår av ditt röstkort.

Vid de allmänna valen finns 
tre färger på valsedlarna, en färg 
för varje val.
Gul = val till riksdagen
Vit = val till kommunfullmäktige
Blå = val till landstingsfullmäk-
tige

FAKTA

MANDATFÖRDELNING 
I FULLMÄKTIGE

Moderaterna 4
Centerpartiet 7
Liberalerna 1
Kristdemokraterna 2
Arbetarepartiet 
Socialdemokraterna 10
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet de Gröna 2
Sverigedemokraterna 3
Kommunpartiet 
i Mellerud 1

manuellt och decentraliserat, 
förklarar Granlund.

I vallokalerna ute i de olika 
distrikten sker kontroll av 
valresultatet, sedan sker 
även en kontroll hos läns-
styrelsen. Med manuellt 
menas att valen sker med 
papper och penna, vilket 
minskar risken för att resul-
taten manipuleras.

– Många tror att man kan 
rösta på datorn, men så är det 
alltså inte, understryker 
Granlund.

Förtidsröstning
Du kan rösta i en vallokal 
eller med bud. Förtidsrösta 
går att göra från 22 augusti 
på Medborgarkontoret på 
Storgatan. Ta med röstkort 
(skickades ut mellan 16-22 
augusti) och id-handling som 
är giltig med foto, namn och 
personnummer.

När du ska rösta kontrol-
lerar personalen att du har ett 
röstkort och rösträtt i de tre 
valen (kommunfullmäktige, 
landstingsfullmäktige och 
riksdagen). Du får tre kuvert, 
sedan plockar du de valsedlar 
du ska ha. Gå sedan bakom 
valskärmen och lägg ner en 

valsedel per kuvert. Man kan 
även personkryssa.

– Nytt för i år är att den 
personen måste lämna sitt 
samtycke. På val.se kan du 
gå vidare för att se vilka per-
soner som gett sitt samtycke, 
tipsar Granlund.

Innan 9 september kan du 
rösta från utlandet, på en 
svensk ambassad eller kon-
sulat. 

Rösta genom bud
Om du måste rösta genom ett 
bud kan du hämta ett bud-
röstningsset på Medborgar-
kontoret.

– Bor du längs en slinga 
som lantbrevbäraren kör kan 
du använda den som bud. 
Men det är bara vissa som får 
budrösta, det kan vara av 
anledningar som hög ålder, 
sjukdom eller  en funktions-
nedsättning. För att vara bud 
ska man dessutom uppfylla 
vissa kriterier, säger Gran-
lund.

Den som bor på en vårdin-
rättning, exempelvis ett äld-
reboende kan institutions-
rösta. Söndagen den  
2 september 2018 ordnar 
valnämnden i Mellerud för-

tidsröstning på kommunens 
sex särskilda boenden. Även 
anhöriga, personal och andra 
röstberättigade kan rösta vid 
dessa tillfällen.

Du har rösträtt till riks-
dagen om du är:

Svensk medborgare och är 
eller har varit folkbokförd i 
Sverige.

Du har rösträtt till kom-
mun- och landstingsfull-
mäktige om du är:

Svensk medborgare och är 
folkbokförd i kommunen/
landstinget.

Medborgare i något av 
EU:s medlemsländer eller 
medborgare i Island eller 
Norge och är folkbokförd i 
kommunen och landstinget.

Medborgare i något annat 
land än de som räknats upp 
ovan och har varit folkbok-
förd i Sverige i tre år i följd 
före valdagen, samt är folk-
bokförd i kommunen eller 
landstinget.

Onsdagsräkningen den 12 
september i Dalslandsrum-
met är öppen för allmänhe-
ten. Då sker räkning av sent 
inkomna röster samt kon-
trollräkning.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

samarbeta med något an-
nat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

Vi ser helst ett allianssam-
arbete. Det är de partier som 
ligger oss närmast i grund-
värderingar och synsätt.
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Vi har idag fyra mandat 
och räknar med att öka ett 
mandat.

Hur ser er bild av Melle-
rud, om fem år, ut?

En välskött kommun med 
en ekonomi i balans. Vi har 

inflyttning till våra attraktiva 
boenden i strandnära lägen, 
ett blomstrande näringsliv, 

utökade pendlingsmöjlighe-
ter, en skola i framkant som 
levererar bra resultat. Vi har 

lyckats med integrationsar-
betet och har en låg arbets-
löshet.
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Replik till Tony Johansson 
(MP), Melleruds Nyheter 15 
augusti.

Det är nu valtider och alla 
partier försöker sälja in sitt 
eget budskap och bränn-
märka andra partier. Men det 
är ändå viktigt att hålla en 
sansad och balanserad debatt 
för att värna det goda samta-
let. Halvsanningar brukar 
inte hålla någon längre tid. 

När Miljöpartiets region-
kandidat Tony Johansson i 
debattartikel ställer frågan 
om varför olika partier i op-
position initialt inte velat 
ställa sig bakom miljöpar-
tiets motion ”Ta Pågatåg till 
Västra Götaland” så insinu-
erar han att Socialdemokra-
terna inte värnar utveckling 
av den spårbundna kollektiv-
trafiken i hela regionen. 

Det är värt att notera att den 
S-ledda regeringen, i samar-
bete med Miljöpartiet, har 
anslagit 40 miljarder mer till 
infrastruktursatsningar än 
den tidigare borgerliga re-
geringen. Att av valtaktiska 

skäl skapa otydlighet i var 
socialdemokratin står i dessa 
frågor gränsar till populism, 
vilket även undergräver det 
nationella samarbetet.

I den nu aktuella frågan 
handlade vår initiala tvek-
samhet om att ambitionen 
utifrån utredningen var vä-
sentligt fler stationer, 40 
stycken. Detta i kombination 
med de skillnader som finns, 
mellan hur geografin och de 
strukturella förutsättningar-
na för införande av ett Påga-
tåg-system enligt Skånemo-
dellen ser ut, gjorde att vi 
ställde oss tveksam till mo-
tionen. 

Västra Götaland omfattar 
både en större yta och en 
glesare befolkning än region 
Skåne. När utredningarna 
om snabbtågen var som mest 
intensiv såg vi dessutom att 
vi har stora skillnader i järn-
vägsnätet. I Skåne behövdes 
inte nya linjer för att avlasta 
befintligt nät. I Västra Göta-
land förutsätts utbyggnad av 
nya spår för att resenärer i 

den regionala trafiken inte 
ska få orimligt långa restider. 
Vi var också oroliga att 
denna satsning även skulle 
innebära alltför stor omprio-
ritering av resurser, som vi 
ansåg borde går till att stärka 
upp befintligt nät. 

Socialdemokraterna vill 
fortsätta bygga samman Väs-
tra Götaland och förstärka 
arbetsmarknadsregionerna. 
Härom råder dessutom poli-
tisk enighet. Utbyggnaden 
måste också stämma väl 
överens med den övergri-
pande målsättningen att för-
dubbla antalet kollektivtra-
fikresenärer. För att klara det 
i vår vidsträckta region 
måste infrastruktur och kol-
lektivtrafik sammantaget 
leda till att stärka den totala 
persontrafiken. 

En utbyggnad kräver också 
att behovet av underhåll av 
befintligt nät inte riskeras. 

När utredningen om infö-
rande av Pågatåg så små-
ningom kom fram till betyd-
ligt färre stationer, sju 

stycken, och dessutom med 
hanterbar påverkan på be-
fintligt nät har vi ställt oss 
bakom förslaget. För Dals-
land handlar det om nya 
stationer i Dals Rockstock, 
Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors. Vi står därför 
bakom och är positiva till 
Västtågsutredningens för-
slag.

Politik handlar inte bara 
om att ha visioner, utan 
också att ha förmågan att 
genomföra dem i verklighe-
ten. Med de nya omständig-
heter som har uppkommit är 
vår bedömning att detta är 
båda bra och möjligt.

Lena Malm (S) 
2:e vice ordförande kollektiv-

trafiknämnden I VGR

Michael Melby (S) 
Regionfullmäktigeledamot

Bijan Zainali (S) 
Regionfullmäktigekandidat

Populism gynnar inte tågtrafiken

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se
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Replik till Andersson (M) 
med flera moderater, Melle-
ruds Nyheter 15 augusti.

Det var med stor förvåning 
vi läste debattartikeln från de 
fem dalslandsmoderaterna. 
Det är nämligen inte så ofta 
man träffar på politiskt ma-
terial med så mycket sakfel 
och ohöljd propaganda utan 
verklighetsförankring.

I juni förra året slöts en 
överenskommelse mellan 
samtliga partier i Västra Gö-
talandsregionen (VGR), om 
att ställa om till en mer nära 
vård. I den fanns flera tydliga 
och viktiga steg att ta. Ett var 
att starta piloter för närakuter 
runt om i regionen.

Vi socialdemokrater väl-
komnade överenskommel-
sen, eftersom den ligger helt 
i linje med vår politik: Att 
stärka vårdcentralerna och 
ha fler mobila sjukvårds-

team. Vi vill dessutom ge 
äldre och barn möjlighet att 
få hembesök. Därför har 
också den S-ledda regering-
en gjort satsningar för att just 
primärvården och mobila- 
och digitala lösningar.

Men våra förhoppningar 
om offensiva satsningar i 
VGR kom snabbt på skam. 
En enda närakut startades 
under förra året, på Östra 
sjukhuset i Göteborg. Trots 
att vi socialdemokrater flera 
gånger ställt krav på att 
starta fler hände ingenting 
från den M-ledda regionma-
joriteten. Inte förrän i decem-
ber, då det plötsligt – och 
utan förankring – meddela-
des att en närakut skulle 
starta i norra Bohuslän innan 
sommaren. I dag har vi facit. 
Det blev ingen närakut, det 
blev ökat öppethållande på 
vårdcentralen i Tanum. Och 

inte kom den igång före som-
maren heller.

I de fem moderaternas de-
battartikel hävdas att Dals-
land blivit ett pilotområde för 
digital vård. När beslutades 
detta? Det är inget som vi 
socialdemokrater har hört, 
än mindre varit med och tagit 
beslut om. I nästa andetag ger 
man sken av att det kan bli 
ett akutsjukhus i Dalsland.

Varför har inte Modera-
terna, som styrt regionen i 
fyra år, ens nämnt detta? 
Snarare har det ju varit 
tvärtom när det gäller Dals-
land; av Åmåls två vårdcen-
traler återstår endast en och 
den är privatägd. Åmålsbor 
som vill ha den offentliga 
vården har inget alternativ. I 
dagsläget vet vi inte ens om 
den enda privata blir kvar; 
ägarna hotar att stänga om 
inte ersättningen höjs. Det 

sker trots att de inte klarade 
att fullfölja sitt jouruppdrag. 

Slutligen, det ”förnyelse-
uppdrag” som dalslandsmo-
deraterna applåderar har 
inneburit att kostnaderna för 
administration och konsulter 
ökat, köp av privat vård stigit 
brant och regionen lägger 
numera mest pengar i hela 
landet på att ta in hyrperso-
nal, istället för att satsa på 
den egna verksamheten (som 
kostar hälften respektive en 
tredjedel jämfört med köpen 
på marknaden). Det är verk-
ligen ingen utveckling vi vill 
ska fortsätta. Vi vill att vår-
dens pengar ska användas till 
vård, inte till att fylla fick-
orna på vårdprofitörer.

Lena Hult (S) 
Regionråd i opposition

Bijan Zainali (S) 
Regionfullmäktigekandidat

(M) behöver hålla sig till fakta

Under den senaste åren och i 
valrörelsen hörs kravet på 
flera poliser och högre straff. 
Men om hela rättskedjan 
skall fungera så fordras 
också flera åklagare och do-
mare. Brott skall naturligtvis 
beivras. Att vi i nuläget be-
höver flera poliser råder 
ingen tvekan om. Men då vi 
nått ett tillräckligt högt antal, 
och att dessa fördelas på ett 
rättvist sätt över hela landet, 
bör vi reflektera över vilka  
våra framtidsvisioner är.

Ingen verkar dock reflek-
tera över vilket samhälle vi 
håller på att skapa och vad 
detta kostar. Hur kan vi istäl-
let skapa förutsättningar för 
att hålla våra medborgare 
utanför fängelsemurarna i 
framtiden? Det fordras ett 
bättre samarbete och krav 
mellan hemmet, skolan och 
övriga samhällsfunktioner. 
Det är både av medmänsklig-
het och av kostnadsskäl vik-
tigt att detta skall fungera.

Vad det kostar samhället 

att personer sitter i fängelse 
kommer sällan eller aldrig 
upp i debatten. En intern i 
våra fängelser kostade år 
2017 inte mindre än 3 609  
kronor per dygn. Det blir 
cirka 100 000 kronor per 
månad eller ca 1,2 miljoner 
per år. Är det försvarbart att 
öka dessa kostnader framö-
ver, eller finns det andra al-
ternativ? Att personer måste 
separeras från det öppna 
samhället under viss tid eller 
kanske i vissa fall på livstid 

kommer alltid att finnas. 
Därför kommer det alltid att 
finnas utgifter för vårt rätts-
väsende.

Det är viktigt att vi disku-
terar hur vårt rättssamhälle 
skall se ut i framtiden och att 
använda våra skattepengar 
på det effektivaste sättet. Det 
bör finnas andra alternativ än 
att även fortsättningsvis bara 
ropa på flera poliser och hö-
gre straff.

Stig Larsson, Liberalerna, 
Mellerud

Högre straff är inte alltid lösningen

Äntligen närmar vi oss slutet 
på en förlorad mandatperiod. 
Om bara några få veckor är 
det dags att bege sig mot 
närmsta vallokal. Att gå och 
rösta anses av somliga vara 
en plikt, vissa gör det tradi-
tionsenligt, några kommer 
att göra det för första gången, 
fyllda av hoppfullhet och 
förväntan och några kommer 
tyvärr inte göra det alls. Kan-
ske som någon form av pro-
test mot det som så ofta 
kallas etablissemanget, kan-
ske för att man är trött på att 
inget händer. 

Till er som tröttnat på den 
svaga och handlingsförla-
made sittande regeringen vill 
vi säga det här: Aldrig mer en 
mandatperiod som denna, vi 
står för förändring och hand-
lingskraft och en röst på 
Moderaterna ÄR en röst på 
förändring, till det bättre. 
Därför tror vi också att en 
stor del av befolkningen 
kommer bege sig mot vallo-
kalerna med just detta i 
åtanke, en längtan efter för-
ändring. 

Snart kommer Stefan Löf-
vén och en historiskt svag 
regering att avgå. Likaså 
hoppas vi att det nuvarande 
styret i Melleruds kommun 
inte ges mandat att fortsätta.  

Socialdemokraterna stolt-
serar nu med vallöften av 
olika slag. Samtidigt som de 
haft hela fyra år på sig att 
genomföra allt som de nu 
påstår sig vilja göra. Varför 
skulle någonting vara annor-
lunda den här gången?  

Jag menar att en längtan 
efter förändring är mer berät-
tigad än på mycket länge. 

Vill du ha förändring i 
Mellerud är Moderaterna det 
naturliga valet och det är 

ingen tvekan om att vi är en 
garant mot en Socialdemo-
kratisk agenda. Detsamma 
kan dessvärre inte sägas om 
alla allianspartier och en röst 
på Centerpartiet kan tyvärr 
vara en röst för ett fortsatt 
socialdemokratiskt styre här 
i Mellerud.  

Att Sverigedemokraterna 
är ett bidragsparti likt Soci-
aldemokraterna är sedan 
gammalt. En röst på Sveri-
gedemokraterna i riksdags-
valet kan vara en röst för ett 
fortsatt styre med Stefan 
Löfvén och Socialdemokra-
terna. Jimmie Åkesson ute-
sluter nämligen inte att 
stödja en socialdemokratisk 
budget.  

För oss är detta befängt. 
Moderaterna kommer inte att 
tillåta en till mandatperiod 
som denna. Vi kommer att 
driva vår politik hela vägen 
in i kaklet. Vi kommer aldrig 
att ge efter för socialism och 
nationalism.  

Kontentan är alltså, att 
Moderaterna är garanten för 
förändring till det bättre. 
Men att ändra allt som gått 
fel kommer inte gå över en 
natt. Vi kommer aldrig tillåta 
slöseri med skattebetalarnas 
hårt inarbetade pengar. 

Vi kommer att satsa på 
välfärdens kärnområden 
vård, skola, omsorg och 
trygghet. Inga människor ska 
hållas tillbaka för att, som 
Socialdemokraterna gillar 
att raljera, ”alla ska med”. 
Men alla människor ska ha 
samma spelregler och sam-
ma förutsättningar. 

Rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter ska vara lika 
för alla. 

Ludwig Mossberg,  
ordförande MUF Mellerud

M = förändring

Vi dalslänningar är i behov 
av en utbyggd spårbunden 
kollektivtrafik. Det handlar 
om högre turtäthet mellan 
Karlstad – Åmål – Göteborg 
men också på sträckan Öxne-
red – Halden.

Detta är den i särklass vik-
tigaste folkhälsofrågan efter-
som utbyggd kollektivtrafik 
möjliggör pendling till/från 
studieorter men också ar-
betspendling till storstäder 
och Norge. 

Vi blir ständigt påminda 
om att utbildningsnivån är 
låg i vissa av våra kommuner 
och för de som vill utbilda sig 
är det nödvändigt med en 
snabb förflyttning för att inte 

behöva bosätta sig på andra 
orter.

Statens insats är stor och 
ett gediget arbete tillsam-
mans med regionen är nöd-
vändigt. Moderaterna har 
färdiga visioner om såväl nya 
spår som stationer inom re-
gionen. 

Låt oss förverkliga en möj-
lighet som höjer folkhälsan 
men också bosättningen ut-
anför storstäderna. En röst på 
Moderaterna ger oss förut-
sättningar att bryta den nega-
tiva utvecklingen i befolk-
ningsstrukturen!

Krister Stensson (M) 
Kandidat till regionfullmäktige

Kollektivtrafik är
en folkhälsofråga
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Invigning av  
vår nya biltvätt
22 augusti kl. 10.00 är du välkommen till invigningen av 
vår nya biltvätt och snabbtvätt. Det blir bandklippning och  
tårtkalas. Dessutom är Servicehjälpen på plats.

Ren bil och rent samvete 
Tvätta bilen snabbt och enkelt i vår nya hållbara biltvätt.  
Vi tar hand om tungmetaller och andra föroreningar i 
spillvattnet så att det inte hamnar i naturen. Givetvis 
använder vi bara Svanenmärkta produkter.

Välkommen!

OKQ8 Edsvägen, Gropbron
462 56 Vänersborg 
Tel 0521-172 20
Mån–fre 06.00–23.00, lör–sön 08.00–23.00

Ett rent erbjudande
X-Shine 99:– Ord.pris 299:– Gäller 22/8 – 5/9
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Den politiska debatten har 
gått het i sommarvärmen 
kring skärpta straff och hår-
dare tag mot kriminalitet. Ett 
särskilt uppmärksammat fall 
är där tre män tillsammans 
och upprepade gånger våld-
tagit en tonårig flicka under 
hot, strypgrepp och fasthåll-
ning. Tingsrätten dömde två 
av männen till tre års fäng-
else och den tredje till två år. 
Åklagarens begäran om ut-
visning fick avslag, men är 
dessbättre nu överklagat.

Lagstiftningen måste för-
ändras i takt med samhällsut-
vecklingen. Vi moderater 
anser att Utlänningslagen 
(2005:716) måste omarbetas 
och vi menar att det skall vara 
ett obligatoriskt utvisnings-
beslut på livstid om utlän-
ningen som begår brottet 
döms till en fängelsepåföljd 
längre än sex månader. Idag 

ser vi ofta att utvisning för-
enas med återreseförbud upp 
till fem år. Detta innebär att 
den som begått mycket all-
varlig brottslighet faktiskt 
kan återvända till Sverige 
inom en ganska snar framtid.

Det finns idag också av-
snitt i lagtexten som beskri-
ver att utvisning kan ske när 
¨gärningen är av sådant slag 
och övriga omständigheter är 
sådana att det kan antas att 
hon eller han kommer göra 
sig skyldig till fortsatt brotts-
ligheter här i landet¨.”

Det räcker inte. Vi måste 
markera att vi inte accepterar 
att människor kommer hit till 
Sverige, begår allvarlig 
brottslighet och sedan ska ha 
full frihet att återvända hit 
igen.”

Det är dock viktigt att 
kunna vara saklig och här 
även framhålla alla de 

svenskar som är födda utom-
lands, som följer svensk lag, 
är strävsamma och arbet-
samma och som Sverige så 
väl behöver för att klara 
kompetensförsörjningen.

Vi moderater anser att Sve-
rige ska vara ett land där 
svensk lag råder och där 
skyldigheter, rättigheter och 
möjligheter är lika för alla. 
Oavsett kön, klass eller klan. 
I migrationsfrågor ska tyd-
lighet råda – ett nej är inget 
annat än ett nej och ett ja är 
ett lika tydligt ja.

Sverige är ett land för 
hoppfulla, för strävsamma 
och arbetsamma – men Sve-
rige är inte ett land för dem 
som kommer med oärliga 
avseenden eller begår allvar-
liga brott mot egna närstå-
ende eller annan person.”

Eva Pärsson, oppositionsråd 
(M) Mellerud

Stig Bertilsson, gruppledare 
(M) Bengtsfors

Krister Stensson, gruppledare 
(M) Bengtsfors

Gunnar Lidell, oppositionsråd 
(M) Vänersborg

Linda Jansson, gruppledare 
(M) Färgelanda”

Peter Eriksson, oppositions-
råd (M) Trollhättan

Andreas Nilsson, gruppledare 
(M) Dals-Ed

Michael Karlsson, förstanamn 
i kommunvalet (M) Åmål

Mats Abrahamsson, kommu-
nalråd (M) Sotenäs

Carin Ramneskär, opposi-
tionsråd (M) Uddevalla

Ann-Sofie Alm, oppositions-
råd (M) Munkedal

Liselotte Fröjd, kommunalråd 
(M) Tanum”

Marie E Kristiansen, kom-
munalrådskandidat (M) 

Strömstad

Utvisning vid brott måste skärpas i lag

Dalsland är ett av regionens 
områden med störst utveck-
lingspotential, med E45 som 
går igenom, närheten till 
Norge och sjöfart på Vänern, 
vilket gör Dalsland helt 
unikt. 

Detta skapar stora möjlig-
heter, men det är också vik-
tigt att rusta upp järnvägsnä-
tet så att förbindelserna till 
Norge och Göteborg blir 
attraktiva för industrier som 
vill nyetablera. 

Men även vägnätet behö-
ver förbättras och som enda 
parti föreslår vi därför högre 
anslag till vägunderhåll med 
regionens infrastrukturme-
del.

Nuvarande styrande koali-
tion svek Dalsland och neg-
ligerade dess utvecklingspo-
tential genom den usla 
hanteringen av Naturbruks-
gymnasierna 2015. 

Nuntorp och två andra re-
gionala naturbruksgymna-
sier lades ner och man 
skyllde beslutet på bland 
annat dåligt söktryck. 

Idag har söktrycket ökat 
och regionen måste därför 
utöka internatplatserna på 
kvarvarande skolor till en 
kostnad som rejält överskri-
der vinsterna av nedlägg-
ningarna och försäljningen 
av de övriga.

Tror man på en levande 
landsbygd, på riktigt, då sat-
sar man på de skolor som kan 
tillhandahålla gedigen un-
dervisning som leder till 
adekvat kunskap och moti-
verade elever.

Sjukvården är generellt 
under omställning, där bland 
annat primärvården ska ta ett 
större ansvar. Vården ska 
komma närmare patienten. 

En ypperlig idé är därför 

att placera en närvårdsakut i 
Dalsland.

Men Dalsland förtjänar 
också bättre specialistvård, 
särskilt geriatrisk vård. 

På Dalslands sjukhus finns 
redan idag god kompetens 
som avlastar NU-sjukvården 
i Trollhättan och Uddevalla. 

Vi vill som enda parti vida-
reutveckla sjukhuset och 
anser att det finns potential 
att starta upp en särskild äld-
revårdsmottagning, men att 
man, tillsammans med kom-
munerna, även kan starta en 
avdelning för färdigbehand-
lade patienter. 

Som enda parti vill vi dess-
utom också införa ett regio-
nalt screeningsprogram mot 
prostatacancer och utveckla 
barn- och ungdomspsykia-
trin. 

Förebyggande arbete inom 
sjukvård är en investering 

som motverkar dyra behand-
lingstillfällen och begränsar 
mänskligt lidande.

Sverigedemokraterna har 
muskler i politiken. 

Som enda parti vågar vi 
därför ifrågasätta i kultur-
nämndens ramar. Dessa ra-
mar har på kort tid växt med 
närmare 300 mnkr. Detta 
samtidigt som Hälso- och 
sjukvården får stå tillbaka 
och effektiviseringshot stän-
digt meddelas från de sty-
rande.  

Heikki Klaavuniemi,  
Regionråd

Ove Kaye, Åmål,  
Regionfullmäktigekandidat

Ulf Rexefjord, Mellerud,  
Regionfullmäktigekandidat

Dalsland behöver SD:s regionpolitik!

Att sjukhuset har en framtid 
är helt klart. Det gäller att alla 
goda krafter samverkar och 
driver frågan.

Kristdemokraterna har 
under åren i Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden drivit ett stort 
antal frågor för att utöka och 
förbättra vården där.

Nu är det i första hand upp 
till kommunerna i Dalsland 
och regionen att samverka.

Tack vare Praktikertjänst, 
som har ett tiotal specialist-
mottagningar och regionens 
egna verksamheter, beståen-
de av bland annat Närhälsans 
vårdcentral och jourmottag-
ning har antalet besökare per 

dygn knappast aldrig varit 
fler än nu.

Hälso- och sjukvårds-
nämnden har avtalat om ett 
öppethållande på jourmot-
tagningen för år 2019. 
Pengar har också tillskjutits 
för driften av varmvattenbas-
sängen.

Men ytterligare verksam-
heter behövs på sjukhuset 
och för tillgodogöra dalslän-
ningarnas behov. En av de 
frågor som Kristdemokra-
terna driver är en mellansta-
tion för vård och omhänder-
tagande av patienter som inte 
helt är redo för att överföras 
till öppenvården .

Detta är i linje med Prakti-
kertjänsts intentioner. För att 
detta skall komma till stånd 
måste kommunerna inse 
möjligheten till samverkan 
för att uppnå resultat.

På regionnivå har Kristde-
mokraternas Hans-Carl 
Carlsson, Munkedal, med 
rötter i Dals Långed, på plats 
nummer tre på valsedeln och 
Jan-Åke Jansson på plats 
nummer fem. Båda är måna 
om småsjukhusens framtid 
och kommer att arbete för 
ytterligare förbättringar

I Kristdemokraternas val-
manifest för Bengtsfors har 
frågan om en satsning på 

Dalslands sjukhus hög prio-
ritet. En avdelning för färdig-
behandlade patienter måste 
startas upp. I nuläget finns ju 
bland annat bra lokaler och 
läkare dygnet runt.

Avslutningsvis, vid ett 
studiebesök i Bäckefors, 
yttrade en av besökarna: 
”Det är så fint här att man blir 
frisk av att komma hit”.

Vi måste tillsammans ta 
vara på den möjligheten!

Stig Andersson, 
 sjukvårdspolitiker för  

Kristdemokraterna

Dalslands sjukhus framtid viktig 
– vad kan vi åstadkomma framöver?

Det är val i september. Poli-
tikerna lovar och lovar. De 
vill bli valda i fyra år, till och 
med 2022.

Vallöftet ”Jouren Dals-
lands sjukhus alltid öppen”  

behandlas på sjukhusmötet i 
Bäckefors idag onsdag 22 
augusti.

Kommittén för  
Dalslands sjukhus

Sjukhusmöte

Idag går det tre tåg mellan 
Göteborg och Oslo på varda-
gar. På söndagar går det två 
tåg. Den trafiken drivs av 
norska järnvägsbolaget 
NSB. SJ kör på uppdrag av 
Västtrafik två tågpar mellan 
Göteborg och Halden på 
vardagar. Restiden är cirka 
fyra timmar för tågen mellan 
Göteborg och Oslo.

Däremot kör flera bussbo-
lag bussar. Det är Flixbuss, 
Bus4 you samt Swebus. Av-
gångarna varierar mellan sex 
och tio avgångar. Restiden är 
mellan tre och en halv timme 
och tre timmar 45 minuter. 
Några avgångar går nonstop 
mellan Göteborg och Oslo.
Det norska flygbolaget Wi-
deröe  har tre avångar. Resti-
den är 55 minuter.

SAS har mängder av för-
bindelser mellan Göteborg 
och Oslo. Men de flyger inte 
direkt utan det blir byten 
antingen på Kastrup eller 
Arlanda. Det innebär att den 
totala restiden kan vara cirka 
fem timmar. 

Tågen är klassade som re-
gionaltåg, vilket innebär att 
det är flera stopp och ingen 
servering. 

Det talas om Göteborg-

Oslo regionen och då bör det 
finnas betydligt fler tågför-
bindelser på sträckan. Om SJ 
eller annan operatör kör två 
avgångar kompletterat med 
dagens NSB:tåg blir det tåg 
var tredje timme. Dessa tåg 
bör klassas som InterNord. 
Det bör finnas servering och 
utrymme för cyklar.

Detta kan vara början till 
ett nordiskt tågkoncept med 
snabba förbindelser mellan 
huvudstäderna i Norden. 
Tågen ska ha goda anslut-
ningar vid knutpunkterna 
exempelvis Öxnered. Det 
ska vara bra anslutningar i 
Göteborg respektive Oslo.

Detta kan bli ett bra alter-
nativ till buss och flyg. I 
Dalsland bör tågen göra up-
pehåll i antingen Ed eller 
Bäckefors. Oavsett ort ska 
det finnas goda bussanslut-
ningar med bl.a. Mellerud 
och Bengtsfors.

Detta bör intressera Nä-
ringslivet och turistnäringen 
som bör agera för bättre 
tågförbindelser. Det kommer 
att gynna Dalslands.

Christer Wilhelmensson 
Järnvägsfrämjandet

Fler tåg mellan 
Göteborg och Oslo

Som en av de trogna ”åter-
vändarna” varje år (i 75 år) 
till Dalskog har jag haft gläd-
jen att uppleva Dalskogsda-
gen ända sedan den startade 
på initiativ av Torsten Lind-
blom.

Jag vill med denna inlaga 
utrycka det som jag vet 
många med mig vill för-
medla till alla fantastiska 
eldsjälar: Ett djupt och in-
nerligt tack för vad ni bjöd 
oss denna fantastiska uppla-
ga av Dalskogsdagen 2018! 
Så välorganiserat, roligt och 
varierat program för såväl 
stora som små. Ett väloljat 
och väl genomfört arrange-
mang in i minsta detalj, till 
exempel handikapparkering, 
tillgängliga toaletter, ”vat-
tenförsörjning” för besökar-
na. Att ni kunde lösa den 
traditionella grillmenyn, 
trots utlyst eldningsförbud, 

med inlånade elgrillar i allra 
sista stund är verkligen värt 
en extra eloge.

Vi som gillar att man håller 
fast vid traditioner kunde 
njuta denna dag med precis 
allt från klockan 10 till 18 då 
vi avslutade med gemensam 
”allpsalmsång” i kyrkan. 
Efter detta digra program var 
det ljuvligt att avrunda med 
ett härligt kvällsdopp i Kab-
bosjön.

Den intensiva värmen be-
stod inte enbart av den ex-
trema sommartemperaturen 
utan också av den som spreds 
i våra hjärtan med alla kära 
återseenden.

Så än en gång ett stort in-
nerligt tack till Dalskogs 
byalag och alla frivilliga 
medansvariga för en helt 
fantastisk Dalskogdag.

Annika Engellau

Dalskogdagens 
eldsjälar får eloge
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TRYGG OCH BRA SKOLA
En grund för detta är familjer  
som lever i trygghet och harmoni

KRYSSA – ANN-CHRISTIN LARSSON 

Vi är varken vänster eller höger.

BARA RÄTT FRAM!

God ekonomisk  
hushållning av 
våra tillgångar

Regeringen har fattat beslut 
om en nationell plan för in-
frastrukturen för åren 2018-
2029. Det är en satsning på 
totalt 700 miljarder och är 
den största sjöfarts- och jär-
vägssatsningen i modern tid 
samt satsningar på flera väg-
sträckningar och upprust-
ning av mindre vägar. Den 
största satsningen i vårt när-
område är Slussarna i Göta 
Älv. Det var en nödvändig 
investering då slussarna 
snart är uttjänta.

Sjöfarten är ett miljövän-
ligt sätt att transportera varor 
och därför viktig att utveckla 
för att minska utsläppen från 
vägtrafiken. 

Sjöfarten är också sam-
hällsekonomiskt lönsam, då 
den minskar slitaget på vägar 
och därmed minskar behovet 
av nyinvesteringar för att 
klara tunga transporter. 

Därför har Vänersjöfarten 
stor miljöpolitisk betydelse.

Vänersjöfarten är också 
viktig ur regionalpolitisk 
synpunkt. Den är en bety-
dande näring tillsammans 
med hamnarna runt Vänern. 
Det transporteras omfattande 
volymer gods till och från 
företag kring sjön. 

Den har också stor bety-
delse för alla företag som är 
beroende av väl fungerande 
transporter i regionen och är 
därför en viktig transportled.

Vägnätet och järnvägen 
skulle inte klara den ökade 
belastningen om Vänersjö-
farten upphörde. 

Den motsvarar över  
110 000 lastbilstransporter.

Reinvesteringar planeras 
även på flera mindre järnvä-
gar så som Älvsborgsbanan 
med ny järnvägsbro i Vä-
nersborg och spår Öxnered-
Håkantorp samt kraftfö-
ringsåtgärder Kil-Öxnered 
och upprustning av Melle-
ruds stationsområde.

Vårt fokus kommer nu att 
vara att utbyggnaden av Eu-
ropaväg 45 från Vänersborg 
och norrut måste fortsätta 
genom Dalsland. 

Väl fungerande infrastruk-
tur är avgörande för såväl 
företag som boende i Dals-
land. I planen finns det åtgär-
der Tösse-Åmål så nästa del 
som behöver åtgärdas är 
Vänersborg-Mellerud.

Regeringen har beslutat att 
Trafikverket bör göra föl-
jande bristanalyser och fort-
sätta att utreda de stråk som 
behöver åtgärder som Göte-
borg-Oslo som är alltför lång 
restid.

Jörgen Hellman, S  
riksdagsledamot

Paula Holmkvist, S  
riksdagsledamot

Marie Dahlin, S  
kommunstyrelsens  

ordförande Vänersborg

Tommy Johansson, S  
kommunstyrelsens  

ordförande Mellerud

Regeringen bygger 
Västsverige starktFör en tid sedan twittrade 

justitieminister Morgan Jo-
hansson om att om inte Sve-
rige hade stramat åt migra-
tionspolitiken och gjort det 
svårare för asylsökande att få 
uppehållstillstånd i vårt land, 
hade vi inte haft råd att införa 
gratis kollektivtrafik för skol-
ungdomar under sommarlo-
vet. För övrigt en jämlikhets-
reform som Vänsterpartiet 
har förhandlat fram. Gruppen 
asylsökande ställdes mot 
gruppen skolungdomar. 

Sverigedemokrater och 
moderater applåderade justi-
tieministerns uttalande. För 
att inte tala om deras blå-
bruna anhängare på sociala 
medier: Systemkollaps säger 
Bill, kollaps av systemet sä-
ger Bull. Den socialdemo-
krati som en gång stolt för-
knippades med Olof Palme, 
har sällan känts så avlägsen 
och fjärran som i det ögon-
blicket. 

Och så fortsätter det. Ena 
dagen är det asylsökande som 
är problemet, nästa är det 
människor med funktions-
nedsättning eller som är 

sjukskrivna. Först har såväl 
socialdemokrater som bor-
gerliga partier bedrivit en 
politik under decennier som 
ökat klyftorna och sedan pe-
kar de ut ”svaga” grupper 
som tärande. Det rimliga 
vore istället att ta ansvar för 
de beslut som man har fattat. 
Ett arbetarparti står inte och 
svajar i mitten av den poli-
tiska skalan. Ett relevant ar-
betarparti är ett vänsterparti 
som ser jämlikhet som garan-
ten för ett inkluderande och 
rättvist samhälle för alla, inte 
bara några få.

Det är mycket som går bra 
för Sverige, det finns massor 
av pengar och resurser, men 
det kommer inte alla till del. 
Tvärtom. Ojämlikheten har 
skenat och i Sverige har det 
skenat mest av alla jämför-
bara länder. Det startade inte 
med antalet asylsökande år 
2015, utan med en lång rad 
politiska beslut under de se-
naste tre decennierna. Beslut 
som steg för steg gjort att 
ojämlikheten har ökat. 

Vårt skattesystem föränd-
rades i grunden och blev 

mindre progressivt och om-
fördelande. Samtidigt som 
kapitalinkomsterna centrera-
des till en liten elit. Dessa 
resultat lever vi med i dag: 
Sverige har numera det minst 
omfördelande skattesyste-
met från hög- till låginkomst-
tagare bland EU:s 15 kärn-
länder. Vi är dessutom det 
land bland OECD-länderna 
som tar ut näst minst skatt på 
arv, gåvor, förmögenhet och 
dyra fastigheter.

Toppskiktet har klarat sig 
alldeles utmärkt på bekost-
nad av den stora majoriteten 
av befolkningen i Sverige. 
Det vill vi ändra på. Vi vill se 
en ny skattereform. Den re-
formen ska omfördela och 
bidra till att göra Sverige till 
världens mest jämlika land 
igen. 

Dess utgångspunkter vill vi 
ska se ut så här: 

- Säkra välfärdens finansie-
ring genom att öka skattein-
täkterna

- Ökad ekonomisk jämlik-
het, omfördelningen mellan 
hög- och låginkomsttagare 
måste bli mer jämlik

- Lika skatt för lika in-
komst. Det är inte rimligt att 
sjuka, arbetslösa, föräldrale-
diga och pensionärer ska be-
tala mer i skatt vid lika in-
komst än den som arbetar och 
är frisk

- Höjda grundavdrag kom-
binerat med få undantag

- ”Förorenaren betalar” ska 
gälla som grundprincip

- Hela landet ska leva. 
Skatteutjämningssystemet 
måste därför ses över och den 
ekonomiska utjämningen 
mellan geografiska områden 
med skilda förutsättningar 
måste utökas

- Skattepolitiken ska un-
derstödja full sysselsättning. 
Det finns ingenting som gör 
att rikedomen automatiskt 
sipprar ned till vanligt folk. 
Det måste man ha politik för. 
Man måste ha verktygen för 
det. Och man måste ha viljan. 
Det har Sveriges enda vän-
sterparti, Vänsterpartiet.

Ulla Andersson, ekonomisk-
politisk talesperson (V)

Elin Segerlind, riksdagskandi-
dat (V) Fyrbodal

Ny skattereform för ökad jämlikhet

Har efter ett kort period i ett 
annat parti återvänt till KD  
och hoppas där kunna göra 
viss nytta främst för Dals-
landsdelen av kommunen.

Naturligtvis måste vi i alla 
lägen se till hela kommunens 
bästa, men som eventuellt  
blivande fritidspolitiker kan 
man inte sätta sig in i alla 
frågor. Det skall också sägas 
att om jag skulle få förtroen-
det än en gång i KF så blir det 
i så fall via personval, detta  
då jag står relativt långt ner 
på listan.

Sök stadens bästa skrevs 
det i världens mest lästa bok 
för cirka 3 000 år sedan och 
det gäller naturligtvis än. Vill 
tro att man lite fritt kan över-
sätta det med att uppgiften/
utmaningen för oss alla är att 
söka det bästa för den plats 
där du och jag bor. Det hand-
lar alltså inte att söka sitt eget 
bästa, eller partiets eller nå-
gon annan grupperings utan 
innevånarnas bästa i den 
trakt där man bor.

En av många viktiga frågor 
inför valet är att fundera på 
relationen mellan stad och 
landsbygd. Visst är det så att 
landsbygden behöver staden 
men frågan är om inte staden 

är mer beroende av lands-
bygden än tvärtom. 

Tyvärr är verkligheten den 
att om våra hamnar av någon 
anledning inte skulle fungera 
tar det tre dagar innan livs-
medelskedjan är bruten det 
vill säga hyllorna i våra livs-
medelsbutiker börjar blir 
tomma.

Vi producerar cirka 50 
procent av den mat vi äter. 
1980 var den siffran 75 pro-
cent, resten importeras.  
Mycket av vår mat fraktas 
via båt, flyg och massor av 
lastbilar, frågan är om detta 
är hållbart inte minst av mil-
jöskäl. Av all den ost vi äter 
importeras cirka 60 procent, 
av det nötkött vi äter impor-
teras cirka 50 procent samti-
digt som vi i landet har cirka 
600 000 hektar outnyttjad 
mark. 

Våra grannländer Norge 
och Finland har betydligt 
högre självförsörjningsgrad. 
Finland har cirka 80 procent  
och detta måste bli målet 
även för Sverige. De enda 
livsmedel vi i dag är självför-
sörjande på är morötter, 
socker och mjöl. Visst är 
morotskaka gott men inte i 
längden.   

Vår kommun har synnerli-
gen goda förutsättningar att 
bli en föregångskommun, på 
väg mot en självförsörj-
ningsgrad upp mot 80-85 
procent. Kanske landets 
bästa jordar, vatten den se-
naste tekniken och många 
duktiga innevånare.

Vad kan då vår kommun 
konkret göra, jo inte allt men 
vissa saker, för det första se 
över alla inköp. Den tveklöst 
största inköparen av livs-
medel i vår kommun är kom-
munen själv där det tillagas 
några 1 000 portioner mat 
dagligen. KD:s förslag är att  
tillsätta en person som har sin 
hemvist i näringslivsstaben 
som jobbar främst med 
landsbygdsutveckling. Den-
ne skulle med fördel kunna 
sitta på Nuntorp och jobba då 
främst med dalslandsdelen.

Såg ett exempel som har 
fem år på nacken från en 
kommun längre norrut där 
någon ville att kommunen 
skulle köpa all köttfärs lo-
kalt. Prisskillnaden var 
20  000 kronor. Detta rösta-
des ner till förmån för impor-
terad köttfärs, detta trots be-
tydligt mindre antibiotika 
och en betydligt lägre  vat-

Det är sårbart med låg självförsörjningsgrad
tenhalt i den svenska kött-
färsen.  
 Till detta kommer långa 
transporter med allt vad detta 
innebär för inte minst miljön, 
och även ökad sysselsättning 
i den egna kommunen. 

Vi har nyligen sett ett ex-
empel på hur sårbara vi är – 
jag tänker på bränderna 
längre norrut. 2018 torde 
även bli det första året på 
länge då vi måste importera 
spannmål, skulle inte tro att 
någon av oss vill uppleva ett 
sådant år till. 

Vi behöver noggrant se 
över svensk livsmedelspro-
duktion så lägg din röst på 
KD i september. Skulle un-
dertecknad få tillräckligt 
många personvalsröster till 

kommunen då lovar jag att 
driva landsbygdsfrågorna 
med all tydlighet.

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

Vänersborgs kommun.

Alla ska ha rätt till en likvär-
dig och nära vård, oavsett om 
man bor i staden, på en min-
dre ort eller på landsbygden.  
Det handlar om att människor 
ska känna trygghet och veta 
att hjälp inte är långt borta 
oavsett var man bor eller tid 
på dygnet. 
Vi vill därför bland annat 
fortsätta att utveckla de mo-
bila team med läkare och 
sjuksköterskor som kommer 
hem till äldre och sköra för 

att undersöka och behandla i 
hemmet.

Både de teamen som utgår 
från våra sjukhus men också 
hemsjukvårdsläkaren från 
vårdcentralen måste fungera 
så de når patienter i alla delar 
av regionen. Genom att team 
med läkare och sjuksköter-
skor kommer hem till våra 
sjuka äldre kan de slippa en 
akut resa in till akutmottag-
ningen eller till vårdcentralen 
något som ofta är mycket 

påfrestande för våra mest 
sköra patienter. 

Centerpartiet har under 
nuvarande mandatperiod 
medverkat till att alla vård-
centraler fått utökade resur-
ser för att läkare från vård-
centralen tillsammans med 
kommunens sjuksköterska 
ska kunna besöka patienter 
inskrivna i hemsjukvården. 
En satsning som gjort stor 
skillnad för våra äldre i de 
områden där de fungerar och 

som nu ligger som ett krav på 
alla vårdcentraler. 

Tryggheten att vården finns 
nära är viktig. Vi i Centerpar-
tiet ser gärna fler vårdcentra-
ler i Dalsland. För oss är det 
kvaliteten som avgör vilka 
som ska få vara och ge invå-
narna en nära och tillgänglig 
vård, inte ägandeformen.

Kenneth Gustavsson (C), 
Regionkandidat, Dals-Ed

Cecilia Andersson (C),  
Regionkandidat, Borås

Likvärdig vård oavsett var du bor!
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Glädjefylld 
konsert

Andreas Hjalmarsson och Karin Wirenborg gav konserten ”Då brister 
själen ut i lovsångsljud” i Gestad kyrka som sista anhalt i sin sommar-
turné 2018.

I söndags kväll gästades 
Gestad kyrka av sommar-
turnén ”Då brister själen 
ut i lovsångsljud”. Ett fint 
program med mycket ton- 
och sångglädje. Publiken 
lyssnade och njöt.
Sista tillfället för sångerskan 
Karin Wirenborg, Färgelan-
da och tangenttryckaren 
Andreas Hjalmarsson, Var-
berg, med sin sommarturné 
var fyllt av skönsång som 
förstärktes med ett livfullt 
kroppsspråk till passande 
lekfulla toner från piano och 
orgel. 

Några sånger som framför-
des var ”Guds lov i naturen” 
av Beethoven och ”För att du 

själv är här”, av U. Ringbäck.  
Andreas gjorde dessutom en 
fantastiskt fin tolkning på 
orgeln av Amazing Grace.

Kommunister Anette J 
Carlsson delade tänkvärda 
ord om dagens tema, Frihe-
ten i Kristus.

Konserten avslutades med 
att alla stod upp och sjöng 
psalmen Nu är det härligt att 
leva.

”Vilken fin konsert” var 
omdömet från besökarna.

Kyrkkaffet i församlings-
hemmet ordnades av kyrkli-
ga syföreningen.

 Marianne Karlsson
 

Kärt återseende i Brålanda
De var med när ålder-
domshemmet Solhaga 
invigdes. I samband med 
att föreståndarinnan nu 
ska fylla 90 träffades de, 
pratade minnen och fick 
en guidad tur på sin gamla 
arbetsplats.
Sju damer träffades på Brå-
landa vandrarhem för att 
umgås och titta på det som en 
gång var deras arbetsplats, 
Solhaga ålderdomshem.

De flesta kom med från det 
tidigare ålderdomshemmet 
Älvhaga som låg vid Brå-

landa kyrka och hade 13 
boende. Solhaga invigdes 
1959 och hade då 34 vård-
platser och fick efter en se-
nare tillbyggnad 51 platser 
och terapilokal.

– Det var bra lokaler, men 
fler att ta hand om. Men vi 
behövde inte elda med koks 
här, säger Gun-Britt Korte-
red.

– Kommer ni ihåg att arki-
tekten ritat en ramp så det 
skulle gå att komma ut på 
altanen med rullstol? Men 
dörren var för smal, då sade 

du Margareta ”Ta hit arkitek-
ten så får han köra ut en 
rullstol där”. Då blev det en 
bredare dörr, minns Inger 
Larsson.

Många minnen
Thore Johansson och Nina 
Nord visade runt och berät-
tade om vandrarhemmet.

Damerna var imponerade 
och många minnen berättas 
under promenaden. De flesta 
bodde även på sin arbetsplats 
och när de kom upp på andra 
våningen återvände många 

minnen, även om rummen nu 
delvis är omgjorda. 

– Minns ni flickor, här i 
koridoren dansade vi, utbris-
ter Margareta Gölåker, före 
detta föreståndarinna.

På väg nerför trappan och 
till det väntande kaffet kon-
staterar damerna.

– Det ger många minnen 
att gå här. Det var en trevlig 
arbetsplats. 

Marianne Karlsson

Gun-Britt Kortered, Trollhättan, Britta Andersson, Frändefors, Inger Fors, Fritsla, förra föreståndarinnan Margareta Gölåker, Vargön, Inger Lars-
son, Ed, Birgitta Jansson, Ödeborg och May Johansson, Brålanda, på trappan till det som en gång var deras arbetsplats, Solhaga ålderdomshem.

Räddningstjänsten övade på djurräddning

Här byggs det samlingsfålla.

Räddningstjänsten i Brå-
landa tränade nyligen på 
djurlivräddning på Tor-
pane i Gestad. 

Inom NÄRF finns olika spe-
cialavdelningar och brand-
männen i Brålanda har stor 
djurkunskap och får rycka ut 

i hela Norra Älvsborgs Rädd-
ningsförbunds område när 
djur är i fara. 

– Det kan gälla vid brand 
eller om de gått ner sig eller 
fallit i exempelvis brunnar, 
berättar styrkeledare Joakim 
Asservik, NÄRF, Brålanda 
brandkår. 

Brandmännen Henrik Mårtensson och Jörgen Nordqvist har fått ut ett par kvigor ur ladugården och ska få på dem grimma för att ta dem i säkerhet.

Grön kompetens
Gröna Klustret Nuntorp gör 
nu en första satsning för att 
främja de gröna näringarna. 
Den 17 september startar 
Grön utveckling – ett arbets-
marknadspolitiskt projekt 

med målet att erbjuda nyan-
lända svenskundervisning i 
kombination med utbildning 
inom lantbruk, livsmedels-
förädling och park- och an-
läggning. 

Mjölkproducenten Mag-
nus Karlsson, Torpane, Brå-
landa, upplät ladugården så 
de kunde träna.

Efter teoretisk genomgång 
byggdes det grindar, gångar 
och en uppsamlingsfålla för 
att göra det möjligt att få ut 

djuren ur ladugården och till 
en djurbil för att föra dem i 
säkerhet vid brand. 

– Det är bra att få träna i 

verkligheten, tyckte brand-
männen.

 Marianne Karlsson
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VI VILL HA EN KOMMUN DÄR STAD 
O LANDSBYGD VÄRDERAS LIKA 
TÅGSTOPP I BRÅLANDA SENAST 
2020-21 O FRÄNDEFORS 2025

CARL-EWERT BERG NR 7 PÅ LISTAN - KRYSSA

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 

Hur gjorde man förr?
Lördag 25/8 kl. 11-15

Granbacken 
Hästvandring, hölass, 

potatisupptagning, malning

Hur bevarar vi våra 
lantraser?

Tipspromenad, lotterihjul
Försäljning av brödkaka m.m.

Servering
Inträde 50 kr. Barn gratis.

VÄLKOMMEN!
Gestad Hembygdsförening

Brålanda • Frändefors

Hantverksdag som lockade

Joel Berntsson, Råskog, spikar på hjul på en trätraktor under ledning av Gunnar Olsson.

Ann-Margret Johansson, Brålanda, med två gosedjur som hon doppat 
i cement.

Repslagning. Anne-Marie Joby och Lennart Andersson, Trollhättan, med sommarboende i Sundals Ryr, har 
fått ihop tolv sisalgarn till tre kardelar och nästa moment är att få ihop kardelarna till ett rep. Den handdrivna 
maskinen är från 1917.

Kristina Bick och Maj-Lis Aronsson bakade mjukt tunnbröd på elektrisk häll.

Gunilla Ek Andersson, Järbo, förklarar hemligheten bakom dessa lysande flaskor för Desiré Björnetun, Brå-
landa.

Lions Club, Brålanda har 
perioden 2017-07-01 till 
2018-06-30 redovisat föl-
jande insamlade medel: Lot-
terier: 58,000 kr. Julmark-
nad: 38,000 kr. Gåvor, privat: 
9,000 kr. Allsångskvällar: 
26,000 kr. Catering: 13,000 
kr. Sponsorer: 31,000 kr. 
Legat (testamente): 100,000 
kr. Totalt: 275,000 kr. Utde-
lade medel: Gestads Hem-
bygdsgård: 5,000 kr. Hörsel-
skadade, FUB: 10,000 kr. 
Läger ungdom, diabetes: 
12,000 kr. Allsångskvällar: 
28,000 kr. Barnavd NÄL: 
18,000 kr. Cancerfond Väst: 
20,000 kr. Syrien, de glömda 
barnen: 22,000 kr. Övrigt: 
34,000 kr. Sörgården , sko-
lor: 10,000 kr. Jul i Brålanda: 

20,000 kr. Fonderat: 96,000 
kr. Totalt: 275,000 kr.
Folke Olsson, kassaförvaltare

FÖRENINGSREFERAT

Andra lördagen i augusti 
var det dags för temadag 
i Brålanda med omnejd. 
Vid Råskogstugan kunde 
man till exempel tillverka 
sitt eget rep.
Hantverkstemat i Brålanda 
bestod av de ordinarie i Gal-
lerian och utanför var det 
mathantverk som gällde. 
Marianne Karlsson, Aspe-
bol, hade egenodlade vindru-
vor att sälja. Honung och 
rapsolja från egna råvaror 
hade Marianne Westman, 
Säby.

– Tack vare en bra vår och 
värme i maj blev det då bra 
honungskörd, den torra som-
mar som varit har inte gett 
mycket. Jag har sett till så 
bina haft vatten och har nyss 
vintrat in dem, sade Mari-
anne Westman.

Vid Råskogsstugan var det 
full aktivitet. Bengt Arons-
son berättade om saker och 
ting i gamla Råskogstugan. 
Utanför kunde man se hur det 
går till att göra rep. Lennart 
Andersson och Anne-Marie 
Joby förevisade och den som 
ville fick göra sitt eget rep. 

Anne-Marie hade dessut-
om tillverkat färgglada 
blommor genom återvin-
ningsslöjd av bland annat 
aluminiumburkar.      

Ann-Margret Johansson, 
Brålanda, har tagit olika sa-
ker och doppat i cement. 
Skjortor blir blomkrukor och 
gosedjur blir fina prydnader.

Kerstin Johnsson, Tornets 
Gård, Brålanda, arbetar 
bland annat med lamm-
skinnsprodukter och denna 
dag tovade hon grytunder-
lägg.

Från Orust hade Veronica 
Bick kommit med grönsaker 
och sålde även mamma Kris-
tinas vindruvor.

Hantverk i museet
Inne i museet kunde man 
avnjuta hembakat fika. Mjukt 
tunnbröd på elektrisk häll 
bakades av Majlis Aronsson 
och Kristina Bick.  

Gunnar Olsson hjälpte den 
som ville göra träleksaker. 
Joel Berntsson byggde en 
traktor.

Konstnären Lars Garde-
brant, Brålanda, målade en 
tavla där zebror var motivet.

Lysande flaskor samt tav-
lor med motiv via decoupage 
tillverkade av Gunilla Ek 
Andersson, Järbo.

Evy Svanberg, Trollhät-

tan, hade med tavlor och 
gamla bruksföremål som hon 
målat.

Elvy och Erling Oswalds-
son, Sundals Ryr, hade ho-
nung, vaxfigurer och hem-
vävda mattor.

Det var en dag där det 
fanns många vackra hant-
verk att beskåda. 

Marianne Karlsson
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal
till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

Båsanevägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 
airbag och motorstyrning

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Bilverkstad Buss

Elinstallation Fönster

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris
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till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

KG Svets & Maskin AB
Rep. av entreprenad-, jord-  

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Tel. 070-716 36 60
jaentreprenad.se Följ oss på

Allt inom golv 
och mattor

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVSSolskydd

SkadedjursbekämpningLedig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Marie Robertsson 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Ledig plats
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Rekordmånga scouter på läger

En av lägrets höjdpunkter, lägerbål vid strandkanten.

Under vecka 29 deltog 
drygt 200 scouter från 
Västsverige på scoutlägret 
Nemo18 i herrgårdspar-
ken på Baldersnäs. 
Baldersnäslägret är ett åter-
kommande läger som har 
funnits i många år, men just 
i år fick lägret en fördubbling 
av deltagare då fler scoutkå-
rer från distriktet var in-
bjudna i samband med Dals-
lands kanals 150 årsjubileum.

Andra kårer som medver-
kade var bland annat Väners-
borg, Åmål, Ärrsjöblomman, 
Ljungskile, Hunneberg, 
Morlanda, Uddevalla och 
Bjärke scoutkår. Från Mel-
leruds scoutkår deltog 15 
scouter och ledare varav 
Björn Arvidsson var läger-
chef.

Vädret var precis så bra 
som det ska vara på ett scout-
läger. De regndroppar som 
kom en eftermiddag kunde 
man räkna på en hand. I vatt-
net var det cirka 25 grader 
vilket var bra då årets tema 
var vatten. I vattentemat in-
gick mycket bad, men även 
mycket kanot och kajak. Alla 
åldrar fick testa på både ka-
not och kajak med olika 
svårighetsgrad. 

De äldsta scouterna, Ut-
manarna, hade under veckan 
en utbildning i grundläg-
gande säkerhet och rädd-
ningsteknik för kanot, GSRT. 

Isak Krave, William Östlind och Philip Tobiasson vid patrullköket  – redo 
att göra tårta.

Göran Torsell instruerar hur scouterna ska paddla storkanot.

Utklädda ledare från ett quest med yrken som fanns för 150 år sedan. 
Fr.v: Niclas Dalstrand, Isabelle Blom, Jonas Svensson, Janne Stolt, Anne 
Karin Höglund, Björn Arvidsson, Sandra Påsse och Filip Björndahl.

Gustav Ferm, Einar Harri, Miriam 
Johnsson Bergman och Oskar 
Sanengen vid patrullköket för att 
göra tårta.

Under veckan fick även alla 
scouter testa på att paddla 
storkanot, en kanot som rym-
mer cirka 15 paddlare.

Dispens att elda
På mornarna fick scouterna 
laga havregrynsgröt och på 
dagarna fick de laga både 
lunch och middag. Eftersom 
all matlagning sker över öp-
pen eld var eldningsförbudet 
givetvis ett problem för lä-
gerledningen. Men med an-
svarsfulla scouter och bra 
samarbete med räddnings-
tjänsten i Bengtsfors fick 
lägret dispens att elda med 
strikta restriktioner om vat-
tenhinkar, eldvakter och hur 
lägerspisarna skulle vara ut-
formade.

På torsdagskvällen var det 
festlig stämning. Efter att 
alla patruller hade gjort var 
sin tårta var det dags för ti-
voli. De äldre scouterna hade 
byggt en karusell som de 
surrat ihop av slanor och på 
området fanns en mängd 
olika tävlingar och attraktio-
ner. Ett populärt inslag när 
det sista dagen gjordes re-
flektioner från scouterna om 
veckan som gått. 

För vissa var det första 
lägret de deltagit på, för an-

dra var det ett kärt återseende 
att komma tillbaka till Bal-
dersnäslägret, men en sak är 
säker, många scouter längtar 
redan efter nästa års läger.

Men innan dess blir det en 
höst och vår med ett roligt 
terminsprogram med hajker 
och annat skoj.

Filip

Svedung blir 
nytt ombud

Torbjörn Svedung, tidigare 
chef för Arbetsmarknadsen-
heten har av kommunstyrel-
sen utnämnts till dataskydds-
ombud för kommunstyrelsen 
i Melleruds kommun.

Den 25 maj i år ersattes 
personuppgiftslagen med 

dataskyddsförordningen och 
personuppgiftombudets roll 
ersätts med ett dataskydds-
ombud. Varje självständig 
nämnd i kommunen är en 
myndighet som enligt data-
skyddsförordningen måste 
utse ett dataskyddsombud.

Långgatan blir 
åtgärdad

På Långgatan vid Kvarnkul-
len har grävarbeten för bland 
annat fjärrvämekulvert, nya 
kablar och fundament för 
gatljus gjorts under 2017.

Gatuenheten vill nu göra 
en större insats på Långga-
tan. Behov av underhåll finns 
och ett nytt slitlager på en 
befintlig gata innan under-
hållet eftersatts är en kost-
nadseffektiv åtgärd. 

Arbetet består av rivning 
av befintlig kantsten, asfalte-
ring av gatan, montage av ny 
kantsten och justering, pack-
ning och asfaltering av ny 
trottoar.

Arbetet startar nu och be-
räknas vara klart vid årsskif-
tet.

Fortsätter med 
eldningsförbud

Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands Län har från och med 
igår tisdag upphävt det gene-
rella eldningsförbudet i lä-
net. Det innebär att ansvaret 
för att avgöra om det ska råda 
eldningsförbud eller inte 
flyttas från Länsstyrelsen till 
de enskilda kommunerna. 
Avgörande blir brandrisk-
prognosen i respektive kom-
mun.

I Melleruds kommun har 
man tagit följande beslut.

Det råder fortsatt eldnings-
förbud i Melleruds kommun 
enligt 2§, Föreskrifter om 
eldningsförbud. Detta beror 
på att SMHI:s brandrisk-
prognos visar på en fyra i mer 

än hälften av kommunen och 
att brandrisken kommer att 
hög en tid framöver. Beslutet 
kan överklagas hos länssty-
relsen enligt 10 kap. 5 § lagen 
(2003:778) om skydd mot 
olyckor.

 Förbudet gäller tills vidare 
och innebär att eldning utom-
hus är förbjuden i kommu-
nens geografiska område. 
Verksamheter med risk för 
gnistbildning i skog och 
mark bör undvikas.

Grillning är tillåten i en för 
ändamålet framtagen grill på 
egen tomt eller vid särskilt 
iordningsställda grillplatser. 
(Engångsgrill direkt stående 
på marken är ej tillåten.

Inviger bollhallen
Den nya bollhallen i Råda-
hallen invigs på söndag 26 
augusti. Man visar upp akti-
viteter som handboll, bord-
tennis och innebandy. Då blir 
det också information från 
föreningar om träningstider 
och liknande.

Kommunstyrelsens ord-
förande Tommy Johansson 
håller invigningstal och 
”klipper bandet”.

Därefter blir det inneban-
dymatch mellan Melleruds 
IBK och kommunen.

Eldat trots 
eldningsförbud

En man boende utanför Mel-
lerud är misstänkt att ha eldat  
med öppen låga, trots det 
eldningsförbud som råder. 
Detta ska ha skett under en 
längre tid, fram till och med 
18 augusti.

Mannen är misstänkt för 
brott mot lagen om skydd 

mot olyckor efter att ha trot-
sat eldningsförbudet.  

Mannen ska själv inte ha 
befunnit sig i närheten av 
eldningsplatsen när lågorna 
slog upp. Detta har då upp-
märksammats av en polispa-
trull.
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Tösse avgjorde sent
FOTBOLL 
Tösse lyckades vinna på 
Bäckevallen där Bäckefors 
IF ville ta ett steg till den övre 
halvan av tabellen. 

Istället blev det gästerna 
som övertog femteplatsen 
från Melleruds IF andralag. 
Detta efter två sena mål i den 
målrika tillställningen som 
slutade 3-5 till Tösse. 

En tidig ledning för Bäcke-
fors vändes till Tösses fördel 
precis före paus. Därefter 
vände Bäckefors tillbaka till 
en 3-2-ledning inom ett par 
minuter i början av den andra 
halvleken. 

Tösse fick hjälp på traven, 
bland annat genom ett själv-
mål och i matchminut 89 och 

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Tösse IF
3-5 (1-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
4’ 1-0 Mathias Blomsten
33’ 1-1 Hugo Larsson
37’ 1-2 Oscar De Bourgh
47’ 2-2 Shkodran Ramadani
50’ 3-2 Jonas Andersson (straff)
63’ 3-3 Självmål
89’ 3-4 Andreas Jonsson
91’ 3-5 Abdulkadir Elmi Muhumed

SPORT

91 kom både 3-4 och 3-5 för 
gästerna, som nu bara är fem 
poäng från serieledarna Hå-
freström.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Duo lär yngre att köra cross
MOTOCROSS 
I våras kom Victor Berg 
och Hampus Eliasson på 
iden att starta en cros-
skola för yngre barn och 
ungdomar. Träffarna har 
blivit en succé med många 
deltagare från tre till arton 
år.
Victor Berg från Mellerud 
har tillsammans med Ham-
pus Eliasson från Bengtsfors 
arrangerat en crosskola för 
barn och ungdomar. Idén 
kom de på i vintras, men 
tankarna har funnits där bra 
mycket längre.

– I vintras kom vi på att vi 
ville hjälpa barn att utvecklas 
i crosskörning och få fram 
fler ungdomar till sporten i 
Dalsland, berättar Berg som 
själv kört cross i 14 år.

– Jag har ofta hört från 
kompisar och andra att jag 
borde lära ut till andra, därför 
att jag lär ut bra. Så i vintras 
gick vi en kurs i att lära ut till 
barn. Så det tyckte jag var 
roligt och då kom idén om att 
starta detta. Sedan är Ham-
pus gammal barnledare se-
dan tidigare, så han hängde 
med på kurserna, berättar 
Victor som hade önskat att 
något liknande fanns när han 
var yngre.

– Farsan lärde mig det 
mesta, det har inte funnits 
något sådant här innan när 
jag var liten, inte på samma 
sätt i alla fall. Då hade man 
kanske en träff en gång per 
år, så jag hade velat haft 
detta när jag var liten. Det ser 

Den yngre gruppen står redo för körning på banan med Dalslands Crosskola. Läraren Hampus Eliasson syns 
i bakgrunden med nummer 291 på tröjan. Foto: Rickey Westerbacka.

man bara på under den här 
tiden vi haft detta. Man ser 
stor utveckling direkt, det är 
jätteroligt att se.

Stor uppslutning
I maj började crosskolan, 
med körning på Rossboba-
nan i Bengtsfors på tisdagar 
och på Tångebybanan i Dal-
skog på torsdagar och det 
kom direkt många fler barn 
än vad Victor och Hampus 
hade räknat med.

–  När vi åkte första gången 
trodde vi det skulle komma 
tre-fyra stycken, men det 
kom 22 barn. Så det känns 
som att detta är något som 
behövs och vi har bara hört 
positiva saker, säger båda 
två.

– I Bengtsfors är det nu ett 
30-tal, i Dalskog något färre, 
vi trodde inte att så många 
barn körde cross. Både för-
äldrar och barn tycker det är 
väldigt roligt och att vi har ett 

stort engagemang för spor-
ten, berättar Victor.

Victor har ansvar för tolv-
artonåringarna medan Ham-
pus ansvarar för barn mellan 
tre och tolv år. Är barnen 
tillräckligt duktiga går de 
upp till den äldre gruppen. 

– Eftersom vi bara är två så 
delar vi upp det åldersmäs-
sigt, men kan en förare redan 
Hampus grunder, då kommer 
de upp till mig i min grupp, 
förklarar Victor som lägger 
upp ett unikt pass för varje 
träningstillfälle. 

Han fortsätter:
– Jag gör upp ett pass till 

varje tillfälle, det vill säga två 
pass i veckan. Eftersom det 
är två olika banor så går vi 
igenom de olika banorna och 
i slutet av året kommer vi att 
sätta ihop allting vi lärt oss. 
Vi går även igenom teori, 
som flaggor, säkerhet och 
mycket annat. 

Stärker klubbarna
Crosskolan har inte bara gett 
barnen en gedigen utveck-
lingsmöjlighet, utan också 
fler medlemmar till de olika 
föreningarna

– Både Dalskog och 
Bengtsfors är med och 
sponsrar med banan så vi kan 
köra. Vi har nu fått in ungefär 
20 nya medlemmar till varje 
klubb, så det är roligt att det 
blivit så stort, konstaterar 
killarna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hampus Eliasson och Victor Berg. 
Foto: Privat.

Johanna tog 
guld i Karlstad

FRIIDROTT 
På IF Götas utomhusspel 
på Massas äng i Karlstad 
deltog förra lördagen Jo-
hanna Hallsten (F15) från 
Dals Södra FFI. 
Hon deltog i kula och slägga. 
I kula tog hon brons med 
stöten 10,43 meter. Johanna 
har hållit på med slägga i 
knappt ett år och har utveck-
lats väldigt bra. I tävlingen 
var hon efter tre kast på 
fjärde plats men fick i femte 
omgången en rejäl ökning 
och nytt pers på 40,24 meter 
vilket gav henne guld i täv-
lingen, en ökning av pers från 
35,85 meter, även sjätte kas-

Johanna Hallsten, Dals Södra FFI, 
kammade hem både guld och 
brons.

Startar nytt lopp
CYKEL 
Camp Dalsland utökar 
sin arsenal av outdoor-
evenemang och startar 
ett lopp för gravel bikes i 
juni 2019.
Camp Dalsland är en ideell 
förening vars syfte är att 
stärka besöks- och turistnä-
ringen i Bengtsfors kommun 
genom olika outdoor-evene-
mang. 

Gravel biking, det vill säga 
cykling på grusväg, är en 
snabbt växande sport i Sve-
rige och en blandning mellan 
cykelcross och landsvägsra-
cer. Dalsland har fantastiska 
grusvägar som ofta går längs 
vackra sjösystem. De är 
dessutom lågt trafikerade 
med utmanande höjdskillna-
der och därför perfekta för 
gravel bikes.

– Det skall bli jätteroligt att 
arrangera ett av de första 
stora gravel bike-loppen i 
Sverige. Vägarna i Dalsland 
bara väntar på att fler cyklis-
ter ska använda dem. Vi har 
ett stort nät av vackra och 

välpreparerade grusvägar 
som egentligen används all-
deles för lite, säger Per John-
ler, ordförande och verksam-
hetsansvarig för Camp 
Dalsland.

Loppet kommer att gå av 
stapeln i början av juni 2019 
och deltagarantalet är maxi-
merat till 500 personer. 

Den preliminära ban-
sträckningen är cirka 16 mil 
lång med start och mål i 
Bengtsfors. Loppet kommer 
preliminärt att gå norrut från 
Bengtsfors upp till Lennarts-
fors och därifrån söderut till 
Dals-Långed och sedan 
återigen norrut till målet i 
Bengtsfors.

– Banan kommer att bli 
utmanande och vi hoppas att 
både inbitna MTB- och race-
rentusiaster kommer och 
testa denna nya disciplin 
inom cykelsporten, säger Per 
Johnler, ordförande och 
verksamhetsansvarig för 
Camp Dalsland.

Träna varierat i höst

Friskis&Svettis startar upp igen med tio pass i veckan.

Efter denna varma och 
härliga sommar är det 
skönt att komma igång 
med träningen igen. 
Friskis&Svettis startar 
upp vecka 35 och med to-
talt tio pass i veckan finns 
det något för alla. 
Hösten bjuder på flera nyhe-
ter och vissa förändringar. 
Veckan startar med ett pass 
som kommer alternera mel-
lan medel och bas, samma 
dag och tid men det ges möj-
lighet att köra två varierade 
pass och med två olika le-
dare. Helt enkelt mer av allt.

Vår sena tid på måndagar 
bjuder på höstens första ny-
het. Step är tillbaka men i helt 
ny tappning, i höst erbjuder 
vi Step Explode som är upp-
byggt som ett vanligt jympa-
pass med olika rörelser varje 
låt. Vissa låtar ger mer dans-
känsla och andra mer trä-
ningsfeeling – skiljer sig 
alltså något från det klassiska 
step-passet, vi tror och hop-
pas att alla våra brädor kom-
mer nyttjas detta pass. 

Dagtid
På tisdagarna har vi vårt enda 

vuxenpass på dagtid, Jympa 
Soft, som är uppskattat av 
alla daglediga, pensionärer 
och andra. Skönt att få träna 
mitt på dagen och passar bra 
som t. ex ett lunchpass för dig 
som arbetar. 

Tisdagskvällen startar se-
dan med ett skivstångspass 
som följs av ett jympa medel-
pass, kanske har vi några 
motionärer som vågar sig på 
ett långpass och köra båda?

Onsdagarna startar som 
alltid med ett jympa medel-
pass på eftermiddagen och 
följs av höstens andra stora 
nyhet. Från och med i år 
breddar vi vårt träningsutbud 
och kommer numera erbjuda 
Yoga på onsdagens kvälls-
pass.

Medelmotionärer 
Omtyckta Jympa PulsBas 
ligger kvar på torsdagar, 
PulsBas passar även medel-
motionärer eftersom det är 
fokus på kondition och man 
kan ta i så mycket man själv 
känner och orkar. Och om 
Yogan på onsdagar är av det 
mer stillsamma slaget kom-
mer torsdagens HIT/Flex 

öka takten rejält, HIT är ett 
minst sagt pulshöjande pass 
som avslutas med en stunds 
Flex. 

Core på fredagar passar 
utmärkt för att varva ner 
träningsveckan och mjuka 
upp sig inför helgen. Då och 
då ges det även möjlighet till 
AT (After Training) efter 
passet för den som orkar och 
vill. Och så veckans roli-
gaste pass: Familjejympan 
på lördag. Även i höst kör vi 
först ett pass för de yngre 
barnen följt av ett lite mer 
utmanande pass för de lite 
äldre barnen.

Och glöm inte att vi firar 
15 år i Mellerud, överrask-

ningar kan dyka upp när ni 
minst anar det.

Variera din träning för 
bästa effekt
Det är bäst med en varierad 
träning så växla gärna mellan 
olika typer av pass under 
veckan när du tränar flera 
dagar. Träningslust är 
Friskis&Svettis idé. Det be-
tyder att du kan komma 
precis som du är och göra så 
gott du kan och orkar eller 
har lust till, allt efter dina 
egna förutsättningar och 
framförallt känna glädjen i 
att röra på dig.

Lina Sjödelius Friskis&Svettis 
Mellerud

tet var långt, omkring 39 
meter.

Göran Hallsten
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Lind matchvinnare 
med frisparksmål

FOTBOLL 
Åsebro IF såg ut att tappa 
poäng och även andra-
platsen i Dalslands femma 
efter att man hamnat i ett 
tidigt underläge mot El-
lenö på bortaplan. Men i 
den 87:e matchminuten 
gjorde Mikael Lind seger-
målet, på frispark, som 
betydde 2-1.
Åsebro såg ut att tappa an-
draplatsen till toppkonkur-
renten Brålanda, som ligger 
ett poäng bakom i toppstri-
den. Man hade också tappat 
sitt fina slagläge mot seriele-
darna Håfreström, som är ett 
poäng före.

Detta efter en första halv-
lek där Åsebro gick mållösa 
och hemmalaget Ellenö hade 
ledningen med 1-0.

– Första kvarten borde vi 
legat under med 0-3, de var 
värda några mål, men vi 
lyckades freda målet. Sedan 
fick de ett mål till slut, sade 
Åsebros tränare Per Arons-
son efter den svettiga segern.

”Riktigt gött”
Ju närmare paus matchen 
gick, desto mer fick Åsebro  
ordning på sitt spel. I den 
andra böljade spelet, med 
något spelövertag till Åsebro 
som strax före timman var 

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Åsebro IF 

1-2 (1-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
37’ 0-1 Jenny Strandb 
17’ 1-0 Christofer Jansson
58’ 1-1 Jonatan Ugrell
87’ 1-2 Mikael Lind

spelad på Håmulevallen,  
kunde kvittera genom Jona-
tan Ugrell. Trots 1-1-målet 
avlöste lagen varandra med 
målchanser. Det var först i 
den 87:e minuten som 
matchen skulle avgöras.

Åsebro fick en frispark ett 
par meter in på offensiv plan-
halva som Mikael Lind tog 
hand om. Han lägger in den 
mot straffområdet, men bol-
len tar inte på någon spelare, 
utan studsar över målvakten 
och in i mål.

– Det var riktigt gött kan 
jag säga, nu är det fortfarande 
jämnt i toppen. Men det är 
oerhört jämnt ännu, så myck-
et kan hända. Man får inte 
titta på de andra resultaten, vi 
får göra vårt och så länge vi 
gör det så är vi där vi är, sade 
Aronsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Ung trio flyttar till Göteborg 
– klara för storklubbar

FOTBOLL 
Tre killar från Melleruds 
IF är klara för storklub-
bar i Göteborg. I samband 
med att de kommer att 
studera på fotbollsgym-
nasierna Katrinelund och 
Aspero i Göteborg har de 
provspelat för olika klub-
bar och alla tre fått plats i 
väletablerade ungdomsa-
kademier.
Trion Nils Svensson, August 
Tellander och William Edén 
flyttar till Göteborg för att 
läsa på Katrinelundsgymna-
siet och Aspero fotbollsgym-
nasium. De 15-åriga grab-
barna lämnar sina familjer 
för en tillvaro på egen hand i 
storstaden.

– Man är nervös, men man 
kommer nog vänja sig ju 
längre tiden går, det är spän-
nande att komma till något 
nytt, sade Nils Svensson när 
tidningen träffade trion på 
deras gamla hemmaplan, 
Rådavallen.

– Man kommer att sakna 
Mellerud, sade trion unisont, 
inför  resan som börjar denna 
veckan.

Storklubbar
August Tellander är klar för 
IFK Göteborgs ungdomsa-
kademi, Nils Svensson för 
Ögryte IS akademi och Wil-
liam Eden för Utsiktens BK:s 
akademi.

Hemmaklubbens ordfö-

De tre 15-åringarna, August Tellander, William Edén och Nils Svensson, från Melleruds IF och Rådaskolan, 
kommer att börja studera på fotbollsgymnasier i Göteborg från och med denna vecka. Trion byter därmed 
också klubbadresser, till IFK Göteborg, Örgryte IS samt Utsiktens BK. Foto: Tobias Coster

rande, Christer Andersson, 
har följt processen med att 
grabbarna skulle få en ny 
klubbadress och ser nu tre 
talanger lämna klubben.

– Jag var aldrig orolig för 
att det skulle lösa sig med nya 
klubbar för pojkarna. Det är 
säkert bra klubbar att gå till, 
utan att ha bra koll på deras 
ungdomsverksamhet. Jag 
har inte haft någon kontakt 
med klubbarna mer än att de 
har meddelat oss om flyttar-
na, sade Andersson, som 
hoppas att grabbarna åter-

vänder någon gång i framti-
den.

Öppen dörr
– Jag hoppas såklart att de 
etablerar sig och blir profes-
sionella spelare, men dörren 
tillbaka till Melleruds IF är 
alltid öppen. Kommer de 
tillbaka efter utbildningen så 
blir vi också glada, får hop-
pas att detta gynnar deras 
fotbollsutbildning, sade 
MIF:s ordförande.

Grabbarna själva ser öd-

mjukt på sina chanser att 
”lyckas” i den stora fotbolls-
världen.

– Jag kommer gärna till-
baka när jag blir äldre, men 
man vet inte hur det går, man 
kanske kommer förbi tidi-
gare också, sade William 
Edén, som backas upp av 
August:

– Det är karriären som 
avgör hur det går, om man får 
förnyat kontrakt i klubben till 
exempel.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckström sänkte 
Frändefors

FOTBOLL 
Frändefors har inte inlett 
hösten på bästa sätt. I sön-
dags förlorade man på nytt, 
denna gången på hemmaplan  
mot Färgelanda IF.

Gästernas Johan Bäck-
ström såg med sina två mål 
till att grusa hemmalagets 
förhoppningar om ett poäng. 

Matchen blev oerhört 
spännande i slutminuterna, 
då Fiffens Victor Mattsson i 
den 85:e minuten kvitterade 
till 1-1. Men glädjen varade 
inte länge, då Bäckström i 
den 89:e gjorde 1-2 till Fär-

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 
Färgelanda IF
1-2 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
34’ 0-1 1Johan Bäckström
85’ 1-1 Victor Mattsson
89’ 1-2 Johan Bäckström

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF kunde gotta 
sig rejält i lördags kväll då 
man precis besegrad Bengts-
fors IF:s andralag med hela 
6-0 på Brunnsvallen.

Mathias Skoogh-Olsson 
tog tag i målskyttet redan 
efter sju minuter och hans 
lagkamrater hakade snabbt 
på.

Andreas Sjöblom gjorde 
2-0 någon minut senare och 
segern såg ut att vara spikad 
i den 25:e matchminuten, då 
3-0 kom via ett självmål.

KIF är tack vare dessa tre 
poäng nu bara en armlängd 
ifrån serieledarna IFK Åmåls 
andralag, trots en femteplats 

Storseger för KIF
SLUTRESULTAT

Kroppefjälls IF – 
Bengtsfors IF lag 2 

6-0 (3-0)
Division 6 Dalsland

Målskyttar:
7’ 1-0 Mathias Skoogh-Olsson
10’ 2-0 3Andreas Sjöblom
25’ 3-0 4Dennis Karlsson
55’ 4-0 Taghi Mohammadi
60’ 5-0 Carlos Rodén
82’ 6-0 Mathias Skoogh-Olsson

HIF i fortsatt 
serieledning

FOTBOLL 
Håfreströms IF fortsätter 
vinna och behåller därmed 
serieledningen i division 5 
Dalsland. Detta efter 4-1 
hemma mot Melleruds 
IF:s andralag inför 120 
åskådare.
Håfreströms IF spelar varje 
match med kniven mot stru-
pen. Både Åsebro IF och 
Brålanda IF närmar sig med 
bara någon poängs marginal. 
Men trots poängtapp senast 
håller Håfreström ställning-
arna.

– Vi är jättenöjda, de slog 
oss i våras, så vi hade en re-
vansch att hämta. Vi är bra i 
90 minuter, sade assisterande 
tränaren Glenn Öder efter 
matchen.

”Billiga mål”
Håfreström tog ledningen 
redan efter 13 minuter ge-
nom Mubarak Altib, poäng-
räddaren från derbyt på Sör-
byvallen. Mubarak utökade 
ledningen till 2-0 fem minu-
ter senare.

– Vi hade tur med oss för 
en gångs skull med motlägg 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 
Melleruds IF lag 2

4-1 (3-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
13’ 1-0 Mubarak Altib
17’ 2-0 Mubarak Altib
35’ 3-0 Självmål
70’ 4-0 Burim Avdijaj
86’ 4-1 Tim Svensson

och sådant. Vi kunde göra lite 
billiga mål, något som vi inte 
fått med oss tidigare denna 
säsong, berättade Öder, som 
hyllar sin backlinje.

– Vi var tvungna att ändra 
om en del då både Anton 
Öhrling och Enis Fejzulovic 
var borta i denna matchen. 
Men det märktes knappt, er-
sättarna gjorde det jättebra, 
konstaterade Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stabil seger för 
Brålanda

FOTBOLL 
Brålanda IF tog en stabil 
och ohotad seger mot 
jumbon Fengersfors FK 
i fredags kväll på borta-
plan. 3-0 slutade matchen 
som gör att toppstriden 
tätnar, med Brålanda mitt 
i smeten.
Brålanda IF släpper inte en 
millimeter från toppduon 
Håfreströms IF och Åsebro 
IF i division 5 Dalsland. Ett  
respektive två poäng skiljer 
lagen åt och nu är varje poäng 
viktig.

För Brålandas del var 
bortamatchen mot Fengers-
fors egentligen inget annat än 
en mumsbit.

– Vi var inte bra i första 
halvlek, vi hade övertaget, 
men skapade inte många 
chanser. Så jag var riktigt 
orolig i paus, jag tänkte ”är 
vi inte bättre än så här”, sade 
Brålandas Ronny Fredriks-
son.

Två snabba
Tränarens oro kunde snabbt 
bytas mot mer glada ton-
gångar, då Niclas Skogsberg 

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK – 

Brålanda IF 

0-3 (0-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
48’ 0-1 Nicklas Skogsberg
51’ 0-2 Johan Svensson
70’ 0-3 Erik Aronsson (straff)

omgående i den andra halv-
leken kunde göra 1-0 för 
Brålanda efter hörna. 

Några minuter senare var 
det dags igen på hörna för de 
grön-vita, då lagkapten Jo-
han Svensson satte dit 2-0.

– Vi hade ju inte råd att 
tappa någon poäng i denna 
matchen. Men vi kom igång 
i andra med några tidigare 
mål, vi såg att Fengersfors 
tröttnade nästan direkt i den 
andra halvleken, berättade 
Fredriksson.

Förra årets skyttekung, 
Erik Aronsson, kunde göra 
3-0 på straff i slutet av 
matchen efter att han själv 
blivit fälld. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

i tabellen, som leder på 22 
mot KIF:s 19 insamlade pin-
nar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

gelanda. Frändefors behåller 
därmed sin åttonde plats.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 27ONSDAG 22 AUGUSTI 2018

Foto: Marcus Palmqvist

Medlemsavgift/år: 100:-
Träningsavgift/termin:

Vuxen: 500:-, ungdom (13-20 år) 300:-
endast Soft: 200:- 
Ett pass: Vuxen 60:-, Ungdom och Soft 40:-
Familjejympa: 20:-/barn, Swish eller bankgiro-
betalning

Höstens nyheter:
– Vi firar 15 år i Mellerud, överraskningar varje månad! 
– NYHET!!! YOGA på onsdagar 19.00
– STEP är tillbaka i ny tappning, Step explode måndagar kl. 19.45 
– Populära CORE fortsätter på fredagar 17.15
– FAMILJEJYMPAx2 Lördagar 10.00 för de mindre, 10.45 från 6 år
All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud. 
Facebook.com/Friskis&Svettis Mellerud Instagram –friskissvettismellerud

Prova på Gratis
hela vecka 35!

Friskis&Svettis i Mellerud
hösten 2018 v 35-49, start 27 aug
i Rådahallens B-hall

Vi samarbetar med

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG
  12.00    10.00/10.45
 JYMPA SOFT    FAMILJEJYMPA X2
 Karin    

  17.00  17.15 
  JYMPA MEDEL  CORE 
  Kajsa  Anders

18.00 18.00  18.00 
JYMPA MEDEL/BAS SKIVSTÅNG  JYMPA PULS BAS
Agneta/Anders Madeleine  Karin  

 19.00 19.00 19.00 
 JYMPA MEDEL YOGA HIT/FLEX 
 Ann-Sofie Agneta Belinda & Terese

19.45    
STEP EXPLODE 
Terese    Med reservation för eventuella ändringar

Huvudsponsor:

Fredag 24/8 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Fengersfors IK
Matchbollarna skänkta av: 

Fastighetsbyrån, Håfveruds Rökeri, Bertil Johansson Bygg

Polisnärvaro
i Mellerud

Ny styrelse och nya krafter på ridklubben

Maria Andersson är den som, tillsammans med övriga nyvalda styrelse-
medlemmar, kommer att fortsätta driva MeRk framåt.

Avgående och nyvalda ordföranden för MeRk i samspråk, mellan två 
hästöron, efter årsmötet.

HÄSTSPORT 
Den akuta ekonomiska 
krisen hos Melleruds 
Ridklubb tycks vara över. 
Vid det extra tillkallade 
årsmötet i förra veckan 
valdes också en ny sty-
relse som är beredd att 
jobba för att få ordning 
på verksamheten. 
Det var i början på sommaren 
som dåvarande styrelsen 
kallade till medlemsmöte, 
främst på grund av den eko-
nomiska situationen för 
klubben. 

– Några månader in på 
2018 uppmärksammade vi 
att utvecklingen och ekono-
min gick åt fel håll, säger 
Stefan Åhbom när han nu 
kommenterade verksam-
hetsberättelsen så här långt. 

– Det var en stor utmaning 
att se till att ridskoleverk-
samheten fungerade och vi 
insåg att vi inte var rätt sty-
relse för att reda ut proble-
men, fortsatte han. 

När resultat- och balans-
räkningen presenterades för 
de sju första månaderna, 
kunde man konstatera att 
verksamheten gått runt. 
Dock spelar ett förutbetalt 
bidrag från Melleruds kom-

mun, som egentligen skulle 
erhållits i september, stor 
roll, liksom de aktiviteter 
som gjorts under sommaren 
för att rädda klubben. Man 
har också vidtagit åtgärder 
för att minska kostnaderna, 
bland annat genom att en 
halvtidslön försvunnit sedan 
första juni. Revisorerna påta-
lar också att man måste hålla 
koll på kommande foder-
kostnader, ett år som detta 
med den låga skörden av vall 
och därmed stigande priser.

Att välja väg
Det klubbens medlemmar nu 
hade att ta ställning till under 
det extra årsmötet var två 
saker. Först när detta var 

avgjort kunde en eventuellt 
ny styrelse väljas. Ställ-
ningstagandet var enligt föl-
jande;

Att välja ny styrelse, rid-
klubben och ridskolan drivs 
vidare utan avbrott. 

Att ridklubben skulle upp-
höra med ridskoleverksam-
heten och avveckla den 
kontinuerliga verksamheten 
på Rearsbyn. Nuvarande 
styrelse genomför avveck-
lingen omgående med inrikt-
ning på att hålla alla utomstå-
ende skadeslösa och försöker 
hitta en ny form för Melle-
ruds Ridklubb, utan Ridsko-
la. 

Beslutet att fortsätta verk-
samheten, utan avbrott, var 

enhälligt och mötet gick mot 
val av ny styrelse.  

Ny positiv styrelse
Till ny ordförande valdes 
Maria Andersson, som när 
hon presenterade sig, berät-
tade att hon hade stor häster-
farenhet, främst från uppföd-
ning. Hon är också 
ordförande i Fox Fight Club 
i Mellerud. 

Den nya styrelsens övriga 
ledamöter består av; Camilla 
Andersson, Ramona Sjö-
strand, Mia Gustafsson, 
Evelina Olsson, Emelie 
Persson, Mikaela Eriksson 
Carola Andersson, Sara 
Ström samt Kicki Persson.

 Till suppleanter valdes 
Fredrik Jakobsson och Lena 
Flink.

– Det här var det bästa 
beslutet, precis vad vi i 
gamla styrelsen önskade, 
kommenterade Stefan Åh-
bom och önskade den nya 
styrelsen lycka till. 

Nyvalda ordföranden be-
rättade att man redan denna 
vecka träffas för att lägga upp 
riktlinjerna om hur man ska 
jobba framöver.  

Ing-Marie Norrman

Ny islandshästförening 
med säte i Åmål

Det planeras en tävlingsbana för islandshästar på Åmåls travbana, därför har en ny islandshästförening bildats 
med namnet Drifandi. Arkivbild.

HÄSTSPORT 
Åmålstravet planerar täv-
lingsbana för islandshäs-
tar – Drifandi blir namnet 
på föreningen som använ-
der den.
Förberedelserna har tagit 
stora steg, både i Dalslands 
Travsällskap som ska bygga 
banan, och i bildandet av en 
förening som i nära samver-
kan med travsällskapet ser 
till att banan blir väl använd.
Interimsstyrelsen i fören-
ingen har beslutat namnet 
Drifandi Islandshästfören-
ing, vilket på isländska bety-
der ”driftig, energisk”. 

– Under hösten 2018 skall 
all planering och förberedel-
ser vara klara, så att både 
anläggning och förening 
fungerar fullt ut innan 2019 
är till ända, säger Emma 

Thulin, kassör/administratör 
från Tösse.

Det blir den första fören-
ingen och tävlingsbanan för 
islandshästar med säte i 
Dalsland.

Föreningen kommer att 
vara ansluten till Svenska 
Islandshästförbundet, SIF, 
och vänder sig till dem som 
är intresserade av islandshäs-
tar i området mellan Arvika, 
Kil, Säve och Axevalla.

För att få ansluta fören-
ingen till SIF behövs tillräck-
ligt många medlemmar, in-
skrivning av dem ska ske 
under augusti och september.

Nu är det viktigast att 
skaffa stödmedlemmar och 
under 2019 fullvärdiga med-
lemmar, barn, ungdomar och 
vuxna.

Facebook är för närvaran-
de kanalen mellan intresse-

rade och förening. ”Ovalbana 
på Åmålstravet – en möjlig-
het?” heter sidan där man 
uppmanas visa sitt intresse 
att bli medlem.

Kommunikation och in-
formation kommer att priori-
teras högt och Anna Rydberg 
från Mellerud är sammanhål-
lande. 

– Vi kommer att använda 
hemsida och Facebook samt 
utnyttja ny teknik som kom-
mer. Att snabbt och lätt hålla 
kontakt med medlemmar, 
tävlingsdeltagare och andra 
som har med föreningen att 
göra är A och O”, säger Anna.

– Alla som vill att det här 
ska hända är välkomna som 
medlemmar, man måste inte 
ha häst eller rida, avslutar 
ordföranden Malin Rahm 
från Tösse.

Kroppefjälls IF
inbjuder till

JUDOTRÄNING
i Karolinerskolans gymnastiksal, Dals Rostock

Träning varje tisdag och torsdag
Nybörjare 17.30-18.30

Torsdagar 18.30-19.30 nybörjarträning för vuxna
Träningen startar tisdag den 28 augusti 

Vid frågor, kontakta Lasse Johansson, 073-633 59 60
Välkommen på judoträning!

www.kroppefjallsif.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

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

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

Framåt tillsammans

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Anwar 
Rasul

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Gardinstänger 99:-/st

Linnelook Alva 40:-/m 

Möbeltyg 60-115:-/m 

Sammet 15 färger

Längder 399:-
Kuddfodral 79:-
MV 129:-/m 

Vadd & Skumgummi 
från Småland

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

olesensbygg@gmail.com

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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!

    

Som Personlig Servicetekniker
kommer du att jobba med service och 
reparationer av våra kunders bilar.
Du kommer att ansvara för hela af-
fären, från bokning till utlämning av 
kundens bil.

Personen vi söker skall ha social kom-
petens, framåtanda, gott ordnings-
sinne och mycket god förmåga av att 
jobba självständigt.

Välkommen med din ansökan samt 
CV på e-post senast 21 september till 
Jörgen Gustavsson, Verkstadschef. 
jorgen.gustavsson@brandtbil.se.

Är du nyfiken och vill du veta mer om 
tjänsten? Ring verkstadschef Jörgen 
på 0530 - 447 75.

Till vår verksamhet i Mellerud söker vi

Personlig
Servicetekniker

Bröderna Brandt Personbilar AB ingår i Brandtkoncernen 
som återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia personbilar 
samt Renault och Dacia lätta transporter. Brandtkoncernen 
startades 1929 och har i dagsläget 22 anläggningar i 18 kom-
muner med ca 480 anställda.

Vi vågar säga 
vad de andra 

tänker!

Kunskap, 
kompetens och 
långsiktighet!

LEDIGA PLATSER

FAMILJE-
CENTRAL

Fall framåt när 
MIF tog poäng

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
IFK Skövde FK

1-1 (1-1)
Divi. 3 M Götaland

Målskyttar:
19’ 1-0 Adam Jonasson
39’ 1-1 Amer Ibrahimovic

FOTBOLL 
Melleruds IF kunde kamma 
hem ett poäng på Rådaval-
len när IFK Skövde kom på 
besök i lördags. 1-1 slutade 
matchen och Adam Jonas-
son gjorde hemmalagets 
mål.
Ännu en oavgjord match för 
Melleruds IF efter att man i 
lördags fått 1-1 hemma på 
Rådavallen.

Som vanligt nu mera, så 
ledde man matchen, efter ett 
hörnmål från Adam Jonasson 
efter 19 minuter. Mittbacken 
är nu tillbaka efter några 
månaders skadefrånvaro och 
hade en lyckad comeback där 
han blev poängräddare.

Missade friläge
I övrigt var det två helt olika 
halvlekar publiken fick se. 
Den första dominerades helt 
av Mellerud, trots att man 
fick ett tämligen enkelt bak-
längesmål mot sig i den 39:e 
minuten.

Men MIF hade chanser, 
Simon Svensson krigade till 
sig en boll och tog sig förbi 
två försvarare och hamnade 
helt fri med målvakten, men 
avslutet gick rakt på målvak-
ten.

Fenomenal benparad
I den andra halvleken, i takt 
med att regnet ökade, tog 
Skövde över allt mer. 

Chansmässigt skadades 

inget av värde, förrän i slut-
minuterna. Då damp bok-
stavligen bollen ner hos 
gästernas anfallare och det 
såg ut som att det skulle bli 
ett tungt baklängesmål för 
MIF. Men Andreas Grimhe-
den, Melleruds burväktare, 
lyckades med en helt feno-
menal benparad styra ut bol-
len till hörna som blev resul-
tatlös innan domaren blåste 
av matchen.

– Den chansen för Skövde 
såg jag inte komma, sade 
Melleruds tränare, Peter Jo-
nasson efter matchen.

– Första 45 är riktigt bra, 
det är detaljer som avgör, 
men poängen är jätteviktig, 
så jag är väldigt nöjd. Vi är 
på väg tillbaka från en tung 
period och jag är helnöjd 
med grabbarna och tränings-
miljön. Stämningen är jätte-
bra, berättar Jonasson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 29ONSDAG 22 AUGUSTI 2018

Föreningsliv!

Maria
Pettersson

Integration!

Tomas
Nilsson

MELLERUD

MELLERUD

medmänsklighet!

Carina
Blomqvist

Kryssa nr 22 

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

laganda!

Mats 
Andersson

Kryssa nr 1 
Kommunval
Kryssa nr 6 
Riksdagsval

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

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

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

Fler hyresrätter

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Thomas 
HagmanÖppet: Tis - fre  11-18 • Lör 10-13

Sapphultsgatan 4 Mellerud
070-461 42 78

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

STORGATAN 10, MELLERUD

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Förenklad 
bygglovshantering
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Melodikrysset v. 34 – 25 augusti

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10 11

12

13 14

Melodikrysset v.34 - 25 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:...............................................................................................................................................

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Anslagstavlan
10.00 Bäst i test
11.00 Jills veranda
12.00 Kjell Lönnå - ett liv i 
 körsång
13.00 Val 2018: Utfrågningen
14.30 Val 2018: Röst: Centrum
14.35 Våra vänners liv
15.35 Matiné: Korsdrag i paradiset
17.00 Säsongsstart: Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Seriestart: I will survive 
 – med Andreas Lundstedt
21.30 Kalles och Britas sex liv
22.00 Fatta Sveriges demokrati
22.30 Musikliv
23.00 Tänk till - Valet 2018
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Val 2018: Kold och 
 millenniekidsen
16.45	Min	squad	XL	-	finska
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Helt historiskt
19.30 Förväxlingen
20.00 Seriestart: Meningen med 
 livet
20.30 Seriestart: Afrikas nya kök
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Faces Places
23.45 Weissensee
00.35 Engelska Antikrundan
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Att leva på Färöarna
17.30 Munkrepubliken Athos
18.20 Omöjlig ingenjörskonst
19.10 Antikmagasinet
19.40 Studio natur
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Sömnlösheten hotar vår 
 hälsa
21.45 The Vietnam war
22.40 Kanarieöarna
23.35 Japans vildmark

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Helt historiskt
21.30 Kalles och Britas sex liv
22.00 Fatta Sveriges demokrati 
 - syntolkat
22.30 Neandertalarna
23.20 Kjell Lönnå - ett liv i 
 körsång
00.20 Tid att leva
01.00 Val 2018: Utfrågningen
  - teckenspråkstolkat

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
16.50 Bygglov
17.50 Mandelmanns gård
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 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 Maria Wern
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna Valspecial
22.20 Nyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 CSI
00.00 Nattsändningar

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
16.55 Seinfeld
17.30 Tillbaka till framtiden
20.00 impsons
21.00 Tillbaka till framtiden
 del 2
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.00 My name is Earl
03.25 Community
03.50 Family guy
04.40 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Första dejten: England
11.15 Arvinge okänd
12.15 Uppdrag granskning
13.15 Kalles och Britas sex liv
13.45 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
14.15 Tid att leva
14.55 Jills veranda
15.55 The Graham Norton show
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Val 2018: Röst: Nickname 
 Szanto
21.35 Skuggdjur
22.00 Opinion live
22.45 Seriestart: Kära dagbok
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Afrikas nya kök
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Engelska Antikrundan:
 Arvegodsens hemligheter
19.30 Förväxlingen
20.00 Barndom
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Paradissviten
00.15 Val 2018: Kold och 
 millenniekidsen
00.45 Värsta listan
01.15	Min	squad	XL	-	finska
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Vallhundsvalpar
17.05 Antikmagasinet
17.35 Omöjlig ingenjörskonst
18.20 Den australiska kusten
19.15 Life
20.05 Chrusjtjov i maktens 
 centrum
21.00 Kanarieöarna
21.50 Kanaler, båtar och kärlek
22.40 The Vietnam war

20.00 Val 2018: Utfrågningen
  - teckenspråkstolkat
21.30 Bergman revisited: 
 Infektionen
21.45 En man som skriker
23.15 Neandertalarna
00.10 Första dejten: England
00.55 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
01.25 Tid att leva

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
09.00 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
17.55 Tillbaka till framtiden del 2
20.00 Simpsons
21.00 Tillbaka till framtiden del 3
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.05 My name is Earl
03.30 Community
03.50 Family guy

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: Sommar-
sol
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 Sommar med Ernst
21.00 Jenny och Steffo träffar 
 partiledarna
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 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Anslagstavlan
10.00 Kjell Lönnå - ett liv 
 i körsång
11.00 Kära dagbok
11.30 Strömsö
12.00 Bäst i test
13.00 Val 2018: Utfrågningen
14.30 Val 2018: Röst: Nickname 
 Szanto
14.35 Opinion live
15.20 Ryggen fri
15.25 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
15.55 Vem vet mest?
16.40 Mord och inga visor
17.30 Friidrott: SM
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Bäst of Falkenbergsrevyn
21.00 Poldark
22.00 Svenska nyheter
22.30 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Friidrott: SM
20.00 JR – porträtt som vapen
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Ur marionetternas liv
23.25 Hundra procent bonde
23.55 Afrikas nya kök
00.25 Meningen med livet
00.55 Siri - en betongprinsessa 
 ger aldrig upp
01.25 Sändningsuppehåll
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 Guld på godset
19.45 Att leva på Färöarna
20.15 Stjärnkockens rymdmat
21.00 Upptäcktsresa i Romarriket
22.00 Serietart: Udda platser i 
 världen
22.50 Munkrepubliken Athos
23.45 Life

20.00 Friidrott: SM
20.30 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
21.00 Billionaire boy
22.00 Hatbrottens offer
22.55 Barndom
23.55 Uppdrag granskning
00.55 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat

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
16.50 Bygglov
17.50 V75 med Matteus och 
 Mormor
17.55 Mandelmanns gård
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Kvinnan i rummet
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Kvinnan i rummet, forts
23.45 48 timmar igen
01.50 Grease
04.00 En plats i solen: 
 Sommarsol

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
09.00 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
18.30 Tillbaka till framtiden del 3
21.00 Taken
22.00 Conan, barbaren
00.10 Simpsons
01.10 Family guy
02.10 American dad
03.05 Scrubs
04.00 Nattsändningar

05.00 Go'kväll
05.45 Fråga doktorn
06.30 Opinion live
07.15 Uppdrag granskning
08.15 Landet runt
09.00 Go'kväll
09.45 Scener ur en föreställning
10.00 Arvinge okänd
11.00 Första dejten: England
11.50 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
12.20 Val 2018: Röst: Centrum
12.25 Friidrott: SM
16.30 The Graham Norton show
17.20 Svenska nyheter
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Säsongsstart: Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Jills veranda
21.00 The last post
22.00 Rapport
22.05 Saturday Night Fever
00.05 Lördagsbio: The Bourne 
 ultimatum
02.00 Sändningsuppehåll
04.45 Vem vet mest?

09.20 Förväxlingen
11.20 Värsta listan
11.50 Siri - en betongprinsessa 
 ger aldrig upp
12.20 Val 2018: Kold och 
 millenniekidsen
12.50 Min sanning: Sara Danius
13.50 Barndom
14.50 Vetenskapens värld 
 - sommar
15.50 Sverige idag 
16.15 Kärlek vid första anblick
16.30 Helt historiskt
17.00 Svenska dialektmysterier
17.30 Hundra procent bonde
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Kulturstudion
19.05 Harpans röster
19.25 Kulturstudion
19.30 European young musicians 
 2018
21.20 Kulturstudion
21.25 The quiet roar
22.40 Dox: Du fyller mitt liv med 
 glädje
23.35 Kulturveckan
00.35 Engelska Antikrundan
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Slöjdreportage
15.20 Studio natur
15.50 Udda platser i världen
16.40 Min matresa i Bangladesh
17.40 Upptäcktsresa i Romarriket
18.40 Kanaler, båtar och kärlek
19.30 Sömnlösheten hotar vår 
 hälsa
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Seriestart: Djurens nattliga 
 hemligheter
21.50 Det andra Pompeji
22.50 Dokument utifrån
23.40 Chrusjtjov i maktens 
 centrum

20.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
20.45 Liberal Arts
22.20 Svenska nyheter
22.50 Tannbach - ett krigsöde
00.25 Afrikas nya kök
00.55 Tid att leva
01.35 Kalles och Britas sex liv

05.15 American dad
05.35 Community
06.00 Anger manage-
 ment
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.25 Världens bästa burgare
10.30 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 
 juvelen
23.15 Space Station 76
01.15 The Andromeda strain
03.05 Hassel
03.55 American dad
04.45 Anger management

05.00 Husakuten
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
14.30 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
15.25 The internship
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Mother's day
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mother's day, forts
00.00 No country for old men
02.35 Assumed Killer
04.30 Vad blir det för mat

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Sverige!
06.00 Strömsö
06.30 Kära dagbok
07.00 Bäst i test
08.00 Gift vid första ögonkastet Norge
08.45 Kalles och Britas sex liv
09.15 Bäst of Falkenbergsrevyn
10.15 Du var där med din polare Frank
10.25 Jills veranda
11.25 Vem vet mest?
12.10 Friidrott: SM
16.00 Bergman revisited: Infektionen
16.20 Matiné: Dumma mej
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Val 2018: Röst: En plats i Europa
21.35 Mordet på Gianni Versace
22.30 Gift vid första ögonkastet Norge
23.15 Rapport
23.20 Första dejten: England
00.10 Mord och inga visor

08.10 Sverige idag
08.30 Svenska dialektmysterier
09.00 Afrikas nya kök
09.30 Meningen med livet
10.00 Sommarandakt
10.30 Kulturveckan
11.30 JR – porträtt som vapen
12.25 Harpans röster
12.45 European young musicians 2018
14.35 Vetenskapens värld - sommar
15.35 Sverige idag
15.55 Rapport
16.00 Uutiset valdebatt
17.00	 Kortfilmsklubben
17.45 Pi hur funka? - teckenspråk
18.00	Min	squad	XL	-	finska
18.30 Värsta listan
19.00 Världens natur: Leopardklippan
19.50 Djurens märkliga beteenden
20.00 Säsongsstart: Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Hundvakten
21.30 Agenda
22.15 Dokument utifrån: Dödens fält i 
 Myanmar
23.15 Sommarandakt
23.45 Barndom
00.45 Perspektiv på världen
01.15 Reggie Yates: Extreme Australia

09.00 UR Samtiden
15.00 Upptäcktsresa i Romarriket
16.00 Stjärnkockens rymdmat
16.45 Guld på godset
17.45 Kanaler, båtar och kärlek
18.35 Generation arbetslös
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	 Seriestart:	Amerikas	finaste	natur
21.00 Seriestart: Australiens obygd
21.55 Nya Zeelands kust
22.40 The Vietnam war
23.30 Munkrepubliken Athos

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Vem vet mest?
22.15 The Graham Norton show
23.00 Sverige!
23.30 Faces Places
01.00 Bergman revisited: Infektionen
01.15 Skuggdjur
01.40 Strömsö

05.00 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
06.55 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Fångarna på fortet
12.55 Klassfesten
14.25 Paul Hollywood bakar jorden runt
15.25 Vad blir det för mat
15.55 Mandelmanns gård
16.55 Sommar med Ernst
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Parlamentet – valspecial
21.00 Jenny och Steffo träffar parti-
 ledarna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 The girl with the dragon tattoo
01.25 Maria Wern
02.25 Three to tango
04.25 Vad blir det för mat

05.10 Anger management
05.35 Frasier
06.00 Anger management
06.50 The Goldbergs
07.40 The blacklist
09.30 Last man on earth
10.25 Man with a plan
10.55 Heroes reborn
11.50 NCIS: Los Angeles
13.50 The blacklist
15.45 Den vilda jakten på juvelen
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 fortfarande vad du gjorde 
 förra sommaren
01.00 Face off: Game face
02.00	 Tattoo	fixers	on	holiday
02.55 Cosplay Melee
03.40 The Goldbergs
04.30 My name is Earl
04.50 Anger management

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.30 Sportspegeln
11.00 Kärlek över gränsen
11.10 Första dejten: England
12.00 Gift vid första ögonkastet Norge
12.45 Svenska nyheter
13.15 Val 2018: Utfrågningen
14.45 Matiné: Bohus bataljon
16.30 The Povel Ramel story
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Arvinge okänd
21.00 Seriestart: En kvinnas fall
21.50 Bergman revisited: Scener ur 
 natten
22.05 Hatbrottens offer
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Fuck	up
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben
08.45 Pi hur funka? - teckenspråk
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 Uutiset valdebatt
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 Säsongsstart: Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Val 2018: Kold och millennie-
 kidsen
22.50 Tystnadens språk
23.50 Agenda
00.35 Hundra procent bonde
01.05 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med havet
17.40 Stjärnkockens rymdmat
18.25 Sömnlösheten hotar vår hälsa
19.10 Upptäcktsresa i Romarriket
20.10 Seriestart: Matdetektiverna
21.00 Världens natur: Leopardklippan
21.50 Att leva på Färöarna
22.20 Australiens obygd
23.15 Det andra Pompeji

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

10.00 Malou efter tio
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 Fixer upper
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
 partiledarna
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 Fixer upper
03.55 En plats i solen: Sommarsol

05.15 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
02.30 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Bäst of Falkenbergsrevyn
10.55 Upp till dans
11.00 Fatta Sveriges demokrati
11.30 Musikliv
12.00 Tänk till - Valet 2018
12.15 Jills veranda
13.15 Arvinge okänd
14.15 Seriestart: Världens natur: 
 Barriärrevet
15.15 Matiné: Nattens ljus
16.45 Hasse Andersson – spelemannen 
 från Kvinnaböske
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Val 2018: Röst: Noratanten
21.35 Tannbach - ett krigsöde
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Seriestart: Kampen om kronan
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 JR – porträtt som vapen
00.10 Svenska dialektmysterier
00.4 0Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Australiens obygd
18.10 Djurens nattliga hemligheter
19.00 Att leva på Färöarna
19.30 Vetenskapsstudion
20.00 Det andra Pompeji
21.00 Dokument utifrån: Dödens fält i 
 Myanmar
22.00 Udda platser i världen
22.50 Stjärnkockens rymdmat
23.35 Antikmagasinet
00.05 Chrusjtjov i maktens centrum

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Jills veranda
22.30 The last post
23.30 Babel
00.30 Kära dagbok
01.00 Värsta listan
01.30 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
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 Fixer upper
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 partiledarna
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 Fixer upper
03.55 En plats i solen: Sommarsol

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 Simpson
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Jiddra inte med Zohan
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.00 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 30/8 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Dals-Rostock /Hult Stommen
En välskött gård på ca 5 ha (mestadels åker och äng) med enskilt läge. Äldre tillbyggt boningshus, ladugård ( de t finns två stycken  boxar 
för mindre hästar),  garage/snickeriverkstad och vedförråd. 5 rok Boyta: 118 kvm Tomtareal: 45 050 kvm. Pris: 1 600 000:-

Visning: Tisdag 28/8 kl. 17.00-18.00 Nyinkommet!

Mellerud / Gärdsrud / Gärdesgatan 21
Renoverat och tillbyggt radhus med garage på lättskött hörntomt som är placerad i lugnt område men med närhet till centrum. 5 rok. 
Boyta: 150 kvm. Tomtareal: 929 kvm. Pris: 1 350 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

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: Fred. 24/8 kl. 17-18

Visning: Fred. 24/8 kl. 15

30

-16

30

Ring och boka visning!

Ring och boka visning!

MELLERUD – Ör Åker 4,5 
Mindre gård med vackert läge. 5 ha. 
Åker/Skog. Hus med boa 90 kvm samt äldre torp. 
Ladugård.

Pris: 1.250.000 kr

Visning torsd. 23/8 kl. 11-12

MELLERUD - Ör Bön 1 
Välskött fritidshus, 1978. Öppen planlösning, modern 
standard och inrett i ljusa färger och furugolv. Mysig 
braskamin. Flera altaner. 3 rok varav 2 sovrum. Boa 
43 kvm. Tomt 1025 kvm.

Pris 525.000:-

SÄNKT PRIS
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Rösta grönt i Mellerud 
den 9e september.

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:-


