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KAMPANJ
Ogräsättika

5 liter

1 dunk 99:-
2 dunkar 150:-

Ord. pris 159:-/st

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

Prideparaden i lördags startade med cirka 100 deltagare och ökade till 150 när det gjort några varv runt Köpmantorget. Foto: Karin Åström.

– Sidan 10 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 35

Prisbomb!

5:-/st

Mango
Garant, fryst, 225 g, jfr-pris 22,22/kg
. Max 5 köp/hushåll/vecka 35

Aubergine, Zucchini
Sverige, Nederländerna, klass 1, 
jfr12,00-18,75/kg.

Färsk kycklingfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 35 

Fetaost
Garant, ej ekologisk, 150 g, jfr-pris 100,00/kg

4995
 

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

15:-
för Bonuskunder

/st

5:-
 

/st

Grekiskt lantbröd
Dafgård, 560 g, jfr-pris 26,79/kg.

15:-
för Bonuskunder

/st

Svensk lammfärs
Smak av Gotland, Sverige, färsk, 500 g, jfr-pris 
99,90/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 35

6995
 

/kg

Ny- 
gräddad
i butik!

Kärlek i luften under Pride

– Sidan 3 –

Kunglig glans
På fredag 31 augusti firar Dalslands kanal sin 
150-åriga historia. HKH Kronprinsessan Victo-
ria medverkar vid firandet i Håverud. Hon ge-
nomför även en vandring och en paddeltur.           

– Sidan 23 –

Malena till EM
BK Stingets badmintontalang Malena Norrman 
åker till Tallinn, Estland, i morgon torsdag för 
att delta i Junior-EM. Detta är den största täv-
lingen hittills i 17-åringens karriär.         
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MELLERUD

Informationsträff och debatt 
om framtidens infrastruktur/översiktsplan i kommunen

Söndag 2 september kl. 19.00 Kulturbruket på Dal

Hur ska Mellerud östra ansluta till resecentrum?
Säker järnvägsövergång? Gångbro över järnvägen? 
Ny pendelparkering? Hållplatser? Besöksnäring?

Behov för Åsensbruk, Håverud, Upperud, 
Köpmannebro, Dalskog och Rostock?
Arbets- & studiependling? Fritidsresande? Hållplatser? 
Besöksnäring?

Tipsa dina bekanta om mötet!

Hur ska utvecklingen ske?
Gör din röst hörd, välkommen!

Kvällens film

Kommande film

Superhjältarna 2 
Lördag 1/9 kl. 16.00 (3D)
Söndag 2/9 kl. 16.00 (2D)

Från 7 år    Pris 80 kr

2 tim 5 min

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

The Meg
Söndag 2/9 kl. 19.00

Från 11 år    Pris 80 kr

1 tim 53 min

Mission Impossible 
Fallout (3D)

Onsdag 29/8 kl. 19.00

Från 15 år    Pris 80 kr

2 tim 27 min

Book Club
Söndag 9/9 kl. 19.00

Barntillåten    Pris 80 kr

1 tim 43 min

Scout startar
tisdag 4/9 kl. 1800

i Equmeniakyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Järns Sångkör
söker basar och tenorer till höststarten 2018

Du som är intresserad ta kontakt med 
Anders Fredriksson 0530-362 08

Valdistrikt Vallokal
Fagerlid/Järn Fagerlidsskolan, Mellerud
Mellerud/Holm Tingshuset, Mellerud
Bolstad Åsebro skola, Åsebro
Rostock/Dalskog/Ör Karolinerskolan, Dals Rostock
Skållerud Åsens skola, Åsensbruk 

Samtliga vallokaler är öppna klockan 08.00 - 20.00

Valnämnden

VALLOKALER I  
MELLERUDS KOMMUN 

9 SEPTEMBER 2018

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

29 augusti-5 september 2018
14:e söndagen efter Trefaldighet
”Enheten i Kristus”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. 
 14.00 Andakt i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Därefter vandring kring 
  Hjortens udde. Vid regn ställer vi in vandringen,  
  för aktuell information se vår facebooksida.
Ons 5/9 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
   Erica Staaf
Sön 16/9 11.00  Välkomna till ”Pensionärernas dag” i Bolstads 
  församling. Vi börjar med Mässa i   
  Grinstads kyrka och intar sedan lunch och fika 
  tillsammans i församlingshemmet. Nuvarande 
  och före detta boende i Bolstad, Erikstad och 
  Grinstads socknar hälsas välkomna. 
  Åldersgräns: 65 år och uppåt. Anmälan till 
  expeditionen senast fredag 7/9, tel:0530-362 00.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé kom in, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 18.00  Gudstjänst i Holms kyrka, Lars-Åke Petersson.
Tis 4/9 11.30  Mässa på Fagerlid, Lars-Åke Petersson.
Tis 4/9 14.30  Mässa på Bergs, Lars-Åke Petersson.
Ons 5/9 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch.  
  Anmälan senast tisdag kl.11.00. Tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14.00-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Margareta Olsson.
Lör 12.00 Familjegudstjänst från scenen vid Dalsland 
  center Håverud, Kerstin Öqvist och Martin 
  Niklasson.
Sön 18.00 Meditationsgudstjänst i Skålleruds kyrka, 
  Kerstin Öqvist. 

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Lars-Åke Petersson. 
Ons 5/9 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.

Höstens barn och ungdomsverksamhet i 
Melleruds Pastorat startar vecka 36.

Bolstads församling har verksamhet i Grinstads församlingshem. 
Juniorer Tis 4/9 14.15-16.30,  Tisdax tis 4/9 17.30-20.30. Miniorer 
Tor 6/9 12.15-13.40 För anmälan och vidare info: Carina Walterin 
Tel: 076-169 15 30.

Holms församling har verksamhet i Kyrkans hus.
Miniminiorer 5-6 år mån 3/9 14-16.00 Drop in fika 13.30-14, 
Miniorer Åk 1-3 Tis 4/9 15.30-18.00 Dropp in fika 15.30-16.00, 
Barntimma 3-4år  ons 5/9 9.30-11.30, Ungdomsgrupp 13år-uppåt 
ons 17-20 jämna veckor, Juniorer Åk 4-6  Fre 7/9 14.00-16.00 
Drop in fika 13.30-14.00.  För anmälan och vidare info Viktoria 
Lindh 0530-362 17.

Skålleruds församling har verksamhet i Skålleruds 
församlingshem. TorsdagsQL börjar v 37 tor 13/9 14.15 Mer info 
delas ut i skolan. Ungdomsgruppen se Holms församling
För anmälan och vidare info Cecilia Gunnarsson 070-320 49 03

Örs församling har verksamhet i Stakelunds församlingshem.
Miniorer mån 3/9 12.15-14.00 Åk 2-3, Buss från och tillbaka till 
skolan , Juniorer mån 3/9 14.10-16.30 åk 4-6 Buss från skolan till 
Stakelund, föräldrar hämtar från Stakelund. Minisar Ons 5/9 12.15-
14.00 Åk 0-1 Buss från och tillbaka till skolan. För anmälan och 
vidare info Chatarina Johansson 070-509 61 95

Kräftskiva 

på Stationshuset  

i Sunnanå

 
Rotary
Mellerud

Måndag 3/9 

Café Gruzzolo kl. 18.15

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.

TRYGG OCH  
BRA SKOLA



MELLERUDS NYHETER 3ONSDAG 29 AUGUSTI 2018

&
PARTY!DISCO

Soul

BALDERSNÄS 31/8

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

ENTRÉ 150:-   •   TEL. 0531 - 412 13

BARMAT & MINGEL 20.00
SOUL & DISCOPARTY 22.00

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 21.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 30/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 4.500:- 

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Alpackans dag! 

Lördag 1/9 kl 11-14 
• Alpackaguidning 

• Gårdsbutik • Kaffeservering 
Välkommen! 

Dalslands Alpacka 
Flybo 225 Frändefors

KUNSKAP FÖR
LANDETS FRAMTID

Jubileum och Kulturarvsdag!
Åsnebyn firar 10 år som kulturreservat.  
Kom och fira detta med oss, en dag för  
hela familjen!
Söndag 9 september 2018 kl. 11-16
Åsnebyn, Mellerud

Servering 11-16      Ponnyridning 13-15

Arrangörer: Dalbo Hushållningsgille, 
Västarvet, Melleruds biodlarförening 
Hushållningssällskapet Skaraborg, 
Hushållningssällskapet Väst

FAGERLIDSHEMMET 
50 ÅR

Tidigare anställda är välkomna 
på öppet hus 

onsdag 5/9 kl. 14.00 - 16.00

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

Karl Karlssongården

ÖPPET HUS
i alla byggnader

Söndagen den 9 september 11.00–15.00
Textilutställning: 

Kvinnokraft i Anolfsbyn 
Spelmanslaget Trollpacket framträder kl 12.00

Vänföreningen bjuder på kaffe med dopp samt 
berättar om Karl Karlssons liv och böcker 

Arrangemanget ingår i årets Kulturarvsdagen
Parkering finns

Välkommen!
Karl Karlssongårdens vänförening

Välkommen önskar 
Lars och gänget 
på Brasseriet!

Håfveruds Rökeri 
& Brasseri 

Bokning :0530-351 31
brasseri@haverud.se

Jubileumsfirande

Öppettider 
Brasseriet och laxbutiken:
Augusti: 
Alla dagar 12-21
September: 
Fre 16-20, Lörd 12-20, 
Sönd 12-18
Övriga tider mot 
förbokning

Jubileumsmeny 

31/8-30/9 

Brasseriets fisksoppa 
Jubileumstallrik 

Fransk chokladtårta 

Pris 349 kr ord 437 kr

Avhämtning 299 kr  
förbokning önskas 

Lättsamt som i melodiradion
med Refräng & Co på Café Älvan

Musikduon Refräng & Co.

Tänk vad tiden går! Att det 
spelas musik i radion från 
morgon till kväll känns 
idag självklart, men i maj 
1961 var det en praktnyhet 

Dalslands kanals jubileumsfirande
Den 31 augusti firar Dals-
lands kanal sin 150-åriga 
historia med ett högtid-
ligt jubileums-program i 
Håverud. HKH Kronprin-
sessan Victoria lanskaps-
vandrar denna dag och 
medverkar vid jubileums-
firandet. Representanter 
för samtliga kanaler i 
Sverige och Norge deltar. 
Cirka hundratalet natio-
nella och internationella 
gäster finns på plats.
Under hösten 2017 inledde 
Kronprinsessan en serie 
vandringar genom Sveriges 
alla landskap. Med vand-
ringarna vill Kronprinsessan 
uppleva olika delar av Sve-
rige under olika årstider samt 
synliggöra den skatt som den 
svenska naturen är för alla 
som lever och verkar här.

Varje landskap besöks un-
der en dag där Kronprinses-
san vandrar för att uppleva en 
del av Sveriges unikt till-
gängliga och variationsrika 
natur. Kronprinsessan öns-
kar också att i samband med 
sin vandring genom Sverige 
lyfta värdet av friluftsliv och 
rörelse. 

Kronprinsessan Victoria under sin landskapsvandring i Västergötland 
den 9 september 2017. Foto: Raphael Stecksén, Kungahuset.se

Karta över området där vandringen kommer att ske.

Vandringen
Nu är det Dalslands tur att 
upptäckas.  Kronprinsessan 
inleder sin vandring i Svan-
kila naturreservat i Melle-
ruds kommun. Från Svankila 
naturreservat vandrar Kron-
prinsessan, tillsammans med 
en rad medvandrare såsom 
elever från dalsländska 
grundskolor, Friluftsfräm-
jandet, Utsiktens Gymnasie-
skola, samt HDK Steneby-
skolan, KS-ordförande i 
Mellerud Tommy Johansson 
med flera, längs den dalslän-
ska Pilgrimsleden till Uppe-
rud och Dalslands Konstmu-
seum. Där möter hon elever 
från Åsebro låg- och mel-
lanstadieskola, scoutkårer, 
Dalslands Hembygdsför-
bund, samt barn från försko-
lan. 

I Upperud serveras också 
en fältlunch framtagen av 
elever vid restaurangutbild-
ningen vid Strömkullegym-
nasiet i Bengtsfors tillsam-
mans med Upperud 9:9. Från 
Upperud paddlar Kronprin-
sessan kanot över Upperuds-
höljen till Håverud. Padd-
lingen avslutas i Håveruds 
slussar där firandet av Dals-
lands kanal 150 år äger rum. 

Jubileumsfirandet
Svenska Industriminnesför-
eningen utsåg tidigare i år 
Dalslands kanal som ”Årets 
Industriminne 2018”. Kron-
prinsessan Victoria kommer 
att överlämna denna utmär-
kelse under jubileumspro-
grammet. Med anledning av 
det omfattande renoverings-
arbetet av akvedukten i Hå-
verud kommer därför en 
återinvigningsceremoni att 
förrättas av Landshövding 
Anders Danielsson. 

Historieprofessor Dick 
Harrisson högtidstalar över 
Dalslands kanal och dess 
historia och ett vänortskanal-

samarbete manifesteras ge-
nom att Dalslands kanal och 
Crinan Canal i Skottland blir 
”Twinning Canals”. 

Programmet kommer att 
ha ett stort musikaliskt inne-
håll där såväl lokala som 
internationella musiker 
medverkar. Cirka hundrata-
let personer är särskilt in-
bjudna denna dag, däribland 
flera internationella gäster 
från Frankrike, England, 
Skottland och Norge, Bland 
annat medverkar David Ed-
wards-Mey, President för 

Inland Waterways Interna-
tional, i festligheterna.

– Vi hoppas att firandet 
skall bli högtidligt och fest-
ligt, så som det var för 150 år 
sedan, säger Kanaldirektör 
Benny Ruus. En dag att min-
nas och en kanal att vara 
stolta över.

Senare under kvällen bjuds 
allmänheten också in till en 
jubileumskonsert. Då står 
dalslandsbördige Emil Erne-
bro och gruppen West of 
Eden på scenen i Håverud.

att Sveriges Radio började 
spela lättsam underhåll-
ningsmusik.
Det hela regisserades av 
Tage Danielsson och svenska 
folket tog emot den varierade 
och spännande musiken med 
stor entusiasm. Melodiradi-
on var född!

Nu blir det melodiradion 
som livekonsert på Café Äl-
van i Mellerud med musik-
duon Refräng & Co på tors-
dag 6 september.

Göteborgsduon, Refräng 
& Co, består av Kent Jonas-
son på gitarr, dragspel och 
ukulele, samt Gunilla Han-
sen sång. De har turnerat 
tillsammans och gett ut cd-
skivor sedan 2010 och byg-
ger sin repertoar på den äls-
kade musiken från 
melodiradion.

Det blir schlagers, swing 
och evergreens att lyssna till 

eller till och med få ta en liten 
svängom till om andan 
skulle falla på. Det blir helt 
enkelt musik man minns, 
men inte hör lika ofta längre!

Och så blir det förstås hu-
moristiska berättelser och 
trevliga historier om melodi-
radion och om hur det lät förr, 
vilka som hade de stora hit-
sen och mycket annat!

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal/junior & SENIOR.
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 36 

Senior

Måndag Pannbiff med lök* och 
hemlagat potatismos, majs och 
lingonsylt.
Alt: Grönsaksbiff Caribbean. 
Tisdag Skivad kassler* med 
champinjonsås, kokt potatis och 
värdshusgrönsaker.
Alt: Broccoligratäng.

Onsdag Kycklingnuggets* med 
sötsur sås och ris, kokt broccoli. 
Alt: Grönsaksnuggets.

Torsdag Fiskgratäng med pizza-
smak**, kokt potatis, gröna ärtor. 
Alt: Broccolimedaljong. 

Fredag Köttfärssås med grekisk 
kryddning* makaroner och vitkåls-
sallad. 
Alt:  Tomtatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 3/9: Pannbiff med lök, hemlagat 
potatismos, amerikanska grönsaker och 
lingonsylt. 
Dessert: Konserverad frukt. 

Tisdag 4/9: Ananasgratinerad kassler med 
kokt potatis och värdshusgrönsaker.  
Dessert: Blåbärssoppa.  

Onsdag 5/9: Kycklingnuggets med sötsur sås, 
kokt potatis, broccoli. 
Dessert:  Rabarberkräm.

Torsdag 6/9: Vitkålssoppa med frikadeller. 
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 7/9: Köttfärssås med grekisk 
kryddning, makaroner och vitkålssallad.  
Dessert: Drottningkräm.

Lördag 8/9: Kokt fisk med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 9/9: Portergryta (nötkött från Gröna 
Gårdar) med kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 36
Mån, fre: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-tors, lör: Köttbullar med pota-
tismos och grönsaker. Sön: Fisk Grenadier med 
potatismos och grönsaker.  

FAMILJE-
CENTRAL

LEVANDE LANDSBYGD
Tågstopp i Dals Rostock och  
förbättringar av E45

KRYSSA – DANIEL JENSEN 

Opinion live 
till Mellerud

Belinda Olsson är programledare i TV-programmet Opinion live.

D e b a t t p r o g r a m m e t 
Opinion live sänds från 
motorklubbens lokaler i 
Mellerud torsdag den 6 
september. Politiker och 
engagerade medborgare 
deltar i programmet.
Nu har alltså mellerudsborna 
möjlighet att medverka i det 
välkända debattprogrammet 
Opinion live.

– Temat blir landsbygdens 
utmaningar. Fokus ligger på 
migration, brott och straff 
med ett landsbygdsperspek-
tiv, berättar redaktören Eskil 
Lundgren.

Programmet är direktsänt 
och visas på torsdag 6 sep-
tember mellan klockan 22.00 
och 22.45 på SVT1. Pro-

TV-programmet kommer att sändas från motorklubbens lokal på Västerråda, intill vattentornet.

gramledare är Belinda Ols-
son.

Man har en del inbjudna 
gäster i programmet, exem-
pelvis riksdagspolitikerna 
Paula Bieler (SD), migra-
tionspolitisk talesperson, 
Ardalan Shekarabi (S), civil-
minister och Emil Källström 
(C), ekonomisk-politisk ta-
lesperson. 

Dessutom är lokala politi-
ker och engagerade medbor-
gare inbjudna.

Varför sänder ni från 
Mellerud?

 – Ibland när man pratar om 
Dalsland liknas landskapet 
som Sveriges svar på rostbäl-
tet i USA. I valrörelsen är 
frågan stad – landsbygd ak-
tuell och man ser att både 
Centerpartiet och Sverigede-
mokraterna är starka på 
landsbygden. Så som det 
pratas runt om i Mellerud på 
exempelvis arbetsplatser är 
avgörande för valresultatet. 

Melleruds röster har stor 
påverkan i valet. Vi hoppas 
hitta de här rösterna och hur 
det pratas inför valet i Mel-
lerud, konstetarar Eskil.

Vill du sitta med som pu-
blik? Maila i så fall till opi-

nionlivepublik@svt.se
Det finns plats för cirka 

200 personer i lokalen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Opinion live är ett 
debattprogram i Sveriges 

Television, som sänds från 
Göteborg. Programmet hade 
premiär den 14 januari 2016 
och ersatte tidigare liknande 
opinionsprogrammet Debatt 
på torsdagskvällar i SVT.
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Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters sommarkorsord nr 2, tillverkat av Julia 
Jacobsson – uppväxt i Dals Rostock men numera boende i 
Skåne, har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 103 svar. 
Lösningen var 
”Sjöbodar vid Sun-
nanå”.
Vinnare: Eva Pla-
thin, Mellerud, 
Karin Lindahl, 
Ånimskog, Kenth 
Arvidsson, Dal-
skog, Maj-Lis 
Dolk, Ånimskog 
och Göran Nilsson, 
Mellerud.

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

Antiksafari i Dalsland

Projektledaren Eva Erlandsson.

Nu lanseras den första 
Antiksafarin i Dalsland. Ta 
en fyndrunda i Dalsland på 
lördag 1 september.

Du kan åka en del eller hela 
rundan som går mellan Fär-
gelanda, Stigen, Rådanefors, 
Frändefors, Brålanda, Mel-

lerud, Bäckefors och Högsä-
ter.  Du kan starta och av-
sluta var det passar dig bäst. 
Hela sträckan har elva stopp 
och är cirka tio mil.

Startkort och karta finns att 
hämta från Antiksafari Dals-
lands hemsida.

– Projektet startade i höstas 
och vi har gjort en invente-
ring av vad som finns. Tan-
ken är att det ska bli tolv till 
femton olika rundor, säger 
projektledaren Eva Erlands-
son, Högsäter.

I vårt område medverkar 
Loppis Frändefors, Inger och 
Åkes loppis i Brålanda, Reto 
Loppis i Brålanda, Wandels 
Handel, Mellerud, Läperud 
Loppis, Mellerud, Stens An-
tik, Mellerud och Sällsäters 
Loppis i Dals Rostock.

Antiksafari Dalsland är ett 
projekt med stöd från Lokalt 
Ledd Utveckling/Framtids-
bygder och Europeiska Jord-
bruksfonden för landsbygds-
utveckling. Projektet 
beräknas vara klart somma-
ren 2019.
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MAGNUS JACOBSSON
UDDEVALLA

MARIA NILSSON
VÄNERSBORG

AVSKAFFA PENSIONÄRSSKATTEN
FÖRSTATLIGA VÅRDEN

RÄDDA LSS

KRISTDEMOKRATERNA.SE

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

Vi bygger Mellerud(S) framtid

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Kent Bolin Olof Sand

Anders Andersson Naim Berisha

Våra kandidaterFler i arbete eller studier
Under våra år vid makten har vi tillsammans med Centern mer än 
fördubblat vuxenutbildningen, både med nya utbildningar, mer lärarledd 
undervisning och vägledning på plats. Enligt undersökningar har vi ett bra 
företagsklimat.

Kommunens ledande politiker besöker vid varje möte företag i 
kommunen. Vi har beslutat om fasta taxor för industrimark. Kommunen 
har inlett en satsning på rätt till heltid för alla kommunanställda. Vi har 
gjort satsningar på att sänka arbetslösheten, och framför allt har vi lyckats 
på ungdomssidan.

Under de kommande åren vill vi kraftigt öka ambitionsnivån för att 
få fler i arbete. Alla som kan ska arbeta eller studera. Vi vill minska 
arbetslösheten så att fler kan leva på sin lön eller sitt studiestöd. Vi vill 
bygga ut vuxenutbildningen med fler platser som leder till arbete. Vi 
vill ha ett ökat samarbete mellan vuxenutbildning och näringslivet i 
kommunen. Vi vill öka resurserna för vägledning och praktiksamordning.

Equmenia  scout  startar
Equmenia scout i  Melle-
rud startar höstterminen 
i början av september. 

Samling sker på tisdagar i 
Equmeniakyrkan och den 
som  går i andra klass eller är 
äldre är välkommen. Equme-
niakyrkans lokaler används 
och delar av programmet 

genomförs vid de egna vind-
skydden i sjöskogen nära 
sommarhemmet Furusand

Det blir aktiviteter som 
eldning, grillning och delta-
garna lär sig att göra saker 
tillsammans. Hur man an-
vänder yxa, såg och kniv 
blandas med lekar, sång, 
bakning, med mera.

Höstterminen avslutas 
med en jul- och luciafest i 
Equmeniakyrkan.

En viktig ledstjärna på träf-
farna är att alla gör saker 
tillsammans och ”learning  
by doing”.  Alla får vara med.

Pagodeld.

S-cyklister samlade in pengar
Förra onsdagen anordnade organi-
sationen ”S på Dal”, som bildades på 
1990-talet, en cykeltur från varje dals-
landskommun till torget i Bäckefors i 
samband med debatten om sjukvårds-
frågor som arrangerades på Bäckegår-
den samma kväll. Syftet med cykelturen 
var att samla in pengar till hjälporga-
nisationen Läkare utan gränser. Totalt 
samlades 2 000 kronor in. Från Melle-
ruds kommun cyklade kommunstyrel-
sens ordförande Tommy W Johansson 
(i mitten med svart-orange väst) och 
Michael Melby, socialnämndens ordfö-
rande (längst till höger främre raden). 
Foto: Johnny Stücken.

Lyckad auktion
Dalslands Kulturauktion, 
som anordnades under 
Bengtsfors kulturvecka i 
Långeds Folkets hus, hade 
350 besökare. En insamling 
på cirka 10 000 kronor ge-
nomfördes där de insamlade 
medlen gick till Prostatacan-
cerförbundet. Det lades 

bland annat bud på 2 000 
kronor för en flerrättersmid-
dag med riksdagsledamoten 
Jörgen Hellman.

Projektledaren och auk-
tionsutroparen Jonny An-
dersson är glad över att ha 
skapat ett såpass lyckat väl-
görenhetsarrangemang.
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller under september och oktober 2018

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter
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Vårt varma tack
till brandkåren, grannar och 
förbipasserande, som hjälpte 
oss med branden vid Norra 
Brofästet, Köpmannebro den 
8 augusti.

Eivor, Svenning och  
Fredrik Leander, Tallåsen

TACK
18 Gudstj. m nattv. Predikan 
Bengt Andersson. Tisd 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scoutstart. 

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

Smyrna: Lörd 10 Upptakt på 
Rörvik, Daniel Alm, undervi-
sar. Gemenskap, barnaktivitet. 
Medtag egen matkorg. Sönd 
11 Gudstj. Predikan Daniel 
Alm, barnaktivitet, kyrkkaffe. 
Tisd 19 Bön för Sverige. Vi 
ber för riksdag och regering. 
Onsd 19 Bön för Sverige. Vi 
ber för vår region
Equmeniakyrkan södra Dal: 
Sönd 11 Gudstj. Brålanda. 
Sigward K. Kyrkkaffe, sedan 
sopplunch och församlings-
möte. 18 Gudstj. Frändefors. 
Sigward K. Servering. Onsd 
18 Församlingsmöte, Frände-
fors.
Brålanda: Fred 19-21 Böne-
kväll i fsh. Sönd 11 Skörde-
gudstj. i fsh. med terminsupp-
takt och välkomnande av nya 
medarbetare, Thomas Holm-
ström. Ssk. Kyrkkaffe. Sönd 
18-20 Bönekväll i fsh. Månd 
12 Middagsbön. 12.15-13.30 
Lunch i fsh. 17-19 Kulturcafé 
i fsh. Onsd (5/9) Inskrivning 
av årets konfirmander från 
alla tre församlingar i Brå-
landa fsh.
Gestad: Sönd 15 Gudstj. på 
hembygdsgården Granback-
en, Thomas Holmström. Sång 
och musik Björn Fredriksson. 
Servering.

Veckans 
ros...

...till all personal i hemvården i 
Skållerud och Mellerud för er 
fantastiska hjälp som ni har 
gett till Ingegerd Porath.

Ingegerd och Josef
Grattis på 4-årsdagen Oskar.

Kramar från mormor 
och Bengan

Hipp Hipp 

HURRA!

Så kom vår älskade lilla 
tjej Hilda Hammar till 
familjen den 12/8 2018, 
hon föddes på Näl i 
Trollhättan då vägde 
hon 3156 g och var 48 
cm lång. Storebror 
Noel Jacobsson är 
lika stolt som mamma 
Paula Jacobsson och 
pappa Robin Hammar. 

FÖDDA

Ett stort tack
till Er alla för uppvaktning 
plus träffen på f.d. Solhaga.

Margareta

TACK

PREDIKOTURER

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
AnneMarie Bergqvist och 
Göte Ågren. Som inledning 
på akten framfördes Bon Jo-
vis ”It’s my life” av Anna 
Eriksson och Simon Anders-
son. Akten förrättades av 
Margareta Olsson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
201, 791 och 830. Lena An-
dersson sjöng ”Bed of roses” 
av Bon Jovi ackompanjerad 

av Magnus Liljeqvist och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Koppången” av P-E 
Moreaus av Simon och Anna. 
Vid urnorna togs avskedet av 
familj, släkt och många vän-
ner. Till minnet av Göte och 
AnneMarie var koret vackert 
dekorerat med blommor i 
röda och rosa färger. Efter 
akten ägde gravsättning rum 
på Holms kyrkogård.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

Vår innerligt älskade

Roy Tellander
* 15 april 1940

har idag efter en kort
tids sjukdom lämnat oss,
syskon samt övrig släkt

och vänner  i stor
sorg och saknad.

Bäckefors
16 augusti 2018

Martin och Nina
Ingela

Gun-Britt och Hans
Roger och Ann-Katrin

Gunnel och Patrik
Barnbarn, Barnbarnsbarn

Ett hjärta av godhet
har slutat att slå

Den eviga vilan har kommit
Oändlig är saknaden,

bitter och stor
Dock finns en tröst

Du sover i ro

Begravningen äger rum
fredagen 14/9 kl. 11.00

i Bäcke kyrka. Efter avsked,
som tages i kyrkan, inbjudes

till minnesstund i Bäcke
församlingshem. Svar om

deltagande önskas till
Ernstssons begravningsbyrå

tel. 0530-600 54. Tänk
gärna på Barndiabetes-

fonden tel. 013- 105 690.
www.ernstssons.se
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MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibelskola. 
Torsd 17 Språkcafé. Sönd 

Gav löfte om en 
öppen jour till 2022

Debattkvällen i Bäckefors intresserade många och ett vallöfte gavs om 
jouren på Dalslands sjukhus.

Onsdag förra veckan var 
det debatt i Bäckegården 
i Bäckerfors angående  
Dalslands sjukhus och 
jourcentral.
Kommittén för Dalslands 
sjukhus bevarande vill ha 
koll på hur politikerna tänker 
agera i frågan om Dalslands 
sjukhus. Även innan förra 
valet för fyra år sedan ge-
nomfördes en debatt i ämnet.  
Nu gällde det löften inför 
2018 års val.

Deltog i debatten gjorde 
Ann-Sofie Alm (M), Ros-
Marie Antonsson (SD), Tony 
Johansson (MP), Mats Berg-
lund (V), Kristina Jonäng 
(C), Jonas Andersson (L), 
Maria Nilsson (KD) och Bi-
jan Zainali (S).

Det var fullsatt i Bäckegår-
den, så fullt att flera åhörare 
fick stå utanför och lyssna 
genom högtalare.

Det som diskuterades var 
bland annat småsjukhusens 
betydelse, mellanvårdsplat-
ser, geriatriska enheter och 
palliativ vård, som flera ser 

som kompletterande verk-
samheter till det som finns på 
sjukhuset idag. Även repre-
sentanter från kommunerna, 
(som satt i publiken), kom till 
tals i vissa frågor, till exem-
pel när det gällde eftervård.

Jerker Johansson, ordfö-
rande i Kommittén för Dals-
lands sjukhus bevarande , 
förklarar sig nöjd med hur 
det hela avlöpte.

– Det låg ett kuvert framför 

varje politiker. Däri låg en 
tröja och om de tog på sig den 
lovade de att jouren på Dals-
lands sjukhus ska vara öppen 
dygnet runt fram till 2022.
Alla gjorde det, men mer el-
ler mindre motvilligt. Att 
detta vallöfte gäller har vi nu 
bildbevis på, säger Jerker 
Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Dalslands kanal 150 år! 

Kom och fira vårt jubileum 

med Kronprinsessan Viktoria!

13.30 Passagerarbåtar ankommer med
 inbjudna gäster

14.15 Kronprinsessan Viktoria
 anländer till Håverud och akvedukten

14.40 Kronprinsessan delar ut
 ”Årets Industriminne”
 Landshövding Anders Danielsson
 återinviger akvedukten

16.10 Högtidstal av professor Dick Harrison
 Trumpetfanfar & Ballongsläpp

 Twinning Ceremony
 Crinan Canal i Skottland och
 Dalslands Kanal blir vänkanaler

 Under eftermiddagen bjuds det på
 underhållning av Gruvöns Musikkår,
 kammarmusiker Viktor Stener,
 Skålleruds Drängar, Skålleruds
 Församlingskör, Säckpipsensemble

17.30 Avslutning av jubileumsceremonin

19.30 Jubileumskonsert
 Emil & Zandra Ernebro, West of Eden

Program 31/8

Mer info på dalslandskanal.se

Program 1/9

11.30 Kanalkalaset öppnar
12.00 Familjegudstjänst
13.15 MajaNillas, allsång för barn
14.15 Sjömila med Erica Larsson
15.15 Cirkusexpressen
16.15 Just nu,Tomas Ledin tribute

16.00 Lär dig cirkuskonster med
 Cirkusexpressen, Hallingsalen

Fri entré. Under jubileumshelgen pågår det
flera festliga aktiviteter på Dalsland Center.
Mer info på dalslandcenter.se

Varmt välkommen

att fira med oss!
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Val 2018

Vad är viktigast för våra lokala politiker?
Melleruds Nyheter bevakar självklart vad som händer 
i kommunen inför valet den 9 september. 

Under tre veckor presenteras tre partier varje vecka. Denna 
veckan har turen kommit till Kristdemokraterna, Arbetare-
partiet Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 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.

Bostäder för både unga och äldre

Socialdemokraternas tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Thomas Hagman (3), Marianne Sand 
Wallin (2) och Tommy W Johansson (1). Foto: Susanne Emanuelsson.

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

Välfärden. Vi vill priori-
tera investeringar i vården 
och skolan. Viktigt för (S) är 
också att fortsätta sänka skat-
ten för pensionärer samtidigt 
som vi höjer pensionen med 
600 kronor i månaden.
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga 
för Melleruds kommun.

Bostäder. Satsa på bo-
stadsbyggande som är an-
passade för alla sorters behov 
som till exempel unga som 
söker sin första bostad  eller 
äldre som kanske vill sälja 
sin villa för att få det lite 
bekvämare i en hyresrätt.

Kommunikationer. Arbeta 
för bättre tågförbindelser 
genom att fortsätta med dub-
belspår genom Dalsland 
samt fler tågstopp bland an-
nat i Dals Rostock.

Vi behöver också få till 
stånd en upprustning av E 45 
mellan Mellerud och Vä-
nersborg genom att bygga en 
2+1 väg för att ersätta nuva-
rande ”kostig”.

Öka utbyggnaden av bred-
band i hela kommunen.

Detta sammantaget skulle 
underlätta studie- och arbets-

pendlingen samt underlätta 
för företagsetableringar och 
handelsnäringen i Mellerud.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

Vi hoppas på att vi får fort-
satt förtroende att fortsätta 
med det positiva arbetet som 
har inletts under denna man-
datperioden med vårt nuva-
rande kommunalråd Tommy 
Johansson.
Skulle ni kunna tänka er 
att samarbeta med något 
annat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

Valet avgör självklart hur 
samarbetet kan/behöver se 
ut. Vi kan diskutera med de 
flesta andra partierna för att 
få till stånd en lösning som 
är bäst för Mellerud, dock har 
samarbetet med centerpartiet 
fungerat väl under senaste 
mandatperiod, så vi ser gärna 
en fortsättning.
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Hoppas fortsatt vara det 
största partiet i Mellerud. Vi 
har idag 10 mandat i fullmäk-
tige och vår ambition är att vi 
ska få minst lika många efter 
valet.

Hur ser er bild av Mellerud 
om fem år ut?

Vi tror på en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling/till-
växt. Vi har ökat bostadsbyg-
gandet för att kapa den långa 
kön av bostadssökande vi 
har. Har idag en bostadskö på 
cirka 1400 personer.

Vi har en ökad tillväxt 
bland annat inom handel och 
inte minst inom turistnä-
ringen som ger en betydande 
sysselsättning inom kommu-
nen.

Vi har en fortsatt bra dialog 
med olika myndigheter, inte 
minst polismyndigheten för 
att skapa en bra polisiär när-
varo för kommuninnevåna-
rnas trygghet och service.                           
Den statliga närvaron har 
dessutom ökat genom reger-
ingens införande av service-
kontor som innehåller bland 
annat arbetsförmedling, för-
säkringskassa, skattekontor 
samt möjligheten att hämta 
ut pass.

Kommunen ska bli bättre arbetsgivare
Vilken är den viktigaste 
valfrågan för er och var-
för?  

Den viktigaste valfrågan är 
att göra Melleruds kommun 
till en bättre arbetsgivare. I 
annat fall kan vi inte hålla 
uppe kvalitén i äldreomsor-
gen och förskolan. Det är 
också viktigt för jämställd-
heten.
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga 
för Melleruds kommun. 
Vänsterpartiet vill förbättra 
äldreomsorgen och skapa 

fler och bättre förskolor och 
skolor och samtidigt hålla 
uppe bemanningen. Det 
kommer också att driva ner 
ungdomsarbetslösheten.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför? 

Vänsterpartiet hoppas och 
tror att Socialdemokraterna 
blir största parti och över-
lämnar med varm hand till 
dom att själva bemanna 
kommunalrådsposten.
Skulle ni kunna tänka er 
att samarbeta med något 

annat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför? 

I Mellerud är vi duktiga på 
att hålla en god ton i politiken 
och samarbeta mellan parti-
erna. Så länge målet är att 
skapa en bättre kommun för 
alla kommuninvånare kan 
Vänsterpartiet samarbeta 
med dom flesta.
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet? 

Tre.
Hur ser er bild av Mellerud 
om fem år ut? 

Vänsterpartiets tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Kristina Kay (3), Elin Segerlind (1) och 
Pål Magnussen (2). Foto: Susanne Emanuelsson.

Vallistan till kommunfullmäktige

1. Tommy W Johansson, Mellerud

2. Marianne Sand Wallin, Assarebyn

3. Thomas Hagman, Mellerud

4. Christine Andersson, Mellerud

5. Michael Melby, Ör
6. Florence Jonasson, Åsensbruk

7. Lars Nilsson, Mellerud

8. Eva Larsson, Mellerud

9. Kent Bohlin, Köpmannebro

10. Olof Sand, Assarebyn

Vallistan till kommunfullmäktige

1. Elin Segerlind, 33 år, kommunikatör

2. Pål Magnussen, 59 år, ombudsman

3. Kristina Kay, 66 år, skolpersonal

4. Andreas Jonsson, 45 år, stödpedagog

5. Emmy Ünal, 28 år, student

6. Kjell Rosén, 60 år, arbetslös undersköterska

7. Christian Ragnevi, 36 år, teletekniker

8. Kent Palm, 52 år, yrkeslärare

Vänsterpartiet tror att Mel-
lerud är bra att bo i med 
fungerande förskolor och 
skolor. Det kommer att vara 
bra att bli gammal i Melle-
rud. Dessutom kommer 

kommunikationerna att 
fungera ändå bättre så att det 
blir enkelt att bo i Mellerud 
även om arbete och studier 
bedrivs på annan ort. Före-
tagsamheten blomstrar med 

många fler företag inom be-
söksnäringen och kultursek-
torn. Det kommer att finnas 
gatljus på alla gång- och 
cykelbanor i hela kommu-
nen!
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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!

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

DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR
• Vi liberaler respekterar olikheter och människans egna val. 
• Vi vill införa en ökad medborgardialog i kommunala frågor för att få 

kommuninvånarna mer delaktiga i politiska beslut. 

RESPEKT FÖR DEN ENSKILDA MÄNNISKAN
• Alla är vi olika- det kan handla om sexuell läggning, ålder, kön, religion, 

handikapp, hudfärg eller annat. De liberala värderingarna utgår från alla 
människors lika värde och det är den ideologin som ska prägla Mellerud för 
framtiden.

INTEGRATION
• Grunden till integration är språket. Därför måste vi hjälpas åt att ta emot 

våra nyanlända så att de kommer i egen försörjning så fort som möjligt.
• Vi vill se en förbättrad plan för att integrera alla nyanlända. Dessutom 

behöver rutinerna för försörjningsstöd ses över. 

SAMARBETE I DALSLAND
• Dalslands sjukhus ska bevaras, utvecklas och ses som en resurs för 

dalslänningarna.
• Ökad samverkan behövs. På sikt tror vi att sammanslagningar med andra 

kommuner är ett måste för att fortsätta bedriva en god kommunal service, 
både ekonomiskt som kompetensmässigt. 

Val 2018

Mellerud behöver
en familjecentral

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

Det är viktigt att kapa vård-
köerna och att avskaffa 
landstingens sjukhusansvar. 
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

Vi behöver en familjecen-
tral i Mellerud där öppen 
förskola är navet och övriga 
kommunala funktioner sam-
ordnas för att ge det sam-
hällsstöd som alla andra 
barnfamiljer får i övriga 
Västsverige. Vi vill jobba för 
en trygg och bra förskola och 
skola.  Små barn behöver 
små barngrupper. God eko-
nomisk hushållning av kom-
munens medel ger oss valfri-
het att utveckla service och 
välfärd. 

Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

Det blir en förhandlings-
fråga efter valet men det be-
hövs någon med god förmåga 
till samarbete och det finns 
det hos oss och i flera av de 
andra partierna. 
Skulle ni kunna tänka er att 
samarbeta med något an-
nat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

Vi arbetar för ett allians-
styre i Mellerud och kommer 
att samverka med de partier 
där vår politik får så stort 
genomslag som möjligt. I 
opposition har vi samverkat 
och kan tänka oss samverkan 
med dessa även i majoritet. 
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Vi hoppas på att öka ett 
mandat, idag har vi två. 
Hur ser er bild av Mellerud 
om fem år ut?

Antalet kommuninvånare 
minskar inte utan ökar något 
så vi kan ge en bra service till 
alla. En trygg och bra skola 
visar på goda resultat. Tåg-
stopp i Dals Rostock är klart, 
en ombyggd E 45 med mini-
mum 2+1 väg finns. Antalet 
nya lägenheter och villor 
ökar då de förbättrade kom-
munikationerna ger både 
studenter och arbetspendlare 
tillgång till rätt boende. 
Hemtjänst,  trygghetsboen-
de, serviceboende och sär-
skilt boende är väl tillgodo-
sett när behoven förändras.

Kristdemokraternas tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Ann Christin Larsson (3), Lisbeth 
Berglöv (2) och Daniel Jensen(1). Foto: Susanne Emanuelsson.

Vallistan till kommunfullmäktige1. Daniel Jensen, tekniker, Grinstad2. Lisbeth Berglöv, sjuksköterska, Mellerud3. Ann Christin Larsson, handläggare FK, Grinstad4. Camilla Berglöv-Hermansson, rektor, Mellerud5. Simone Djurrema, entreprenör, Grinstad6. Zoran Firis, maskintekniker, Åsensbruk7. Jan Berglöv, pensionär, Mellerud8. Birgit Jensen, pensionär, Ör9. Paula Törnqvist, avgiftshandläggare, Mellerud10. Joacim Magnusson, lantbrukare, Grinstad

KiM vill ha säkra övergångar
Jörgen Eriksson, Kom-
munpartiet i Mellerud 
(KiM) har lämnat in en 
motion som syftar till 
att våra medborgare ska 
kunna ta sig över E45 och 
länsväg 166 på ett säkert 
och tryggt sätt.
Han skriver att Melleruds 
tätort delas av E45, vilket gör 
att boende på västra sidan av 
vägen har svårt att korsa E45 
vid Tingshuset – Wärdshu-
set, till och från centrum på 
ett säkert sätt. Många är 

dessutom äldre med bland 
annat nedsatt rörelseförmå-
ga.

”Detta var särskilt tydligt 
snövintrarna 2009-2011 då 
den ymniga snön gjorde det 
livsfarligt att korsa vägen. 
Men även sommartid med 
dess intensiva trafik blir 
överfarten mycket farlig”.

KiM menar att säkerheten, 
inte kostnaderna, måste sät-
tas i första rummet.

Partiet föreslår att Melle-
ruds kommun i samarbete 

med Trafikverket utreder 
möjligheterna att inrätta en 
gångbro eller annan säker 
lösning över E45 vid Tings-
huset – Wärdshuset, till och 
från centrum.

Dessutom vill KiM att 
kommunen i samarbete med 
Trafikverket utreder möjlig-
heten att bygga en trygg 
övergång över länsväg 166 
(vid nya köpcentret) för med-
borgarna som är boende på 
västra sidan av Melleruds 
centrum.
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Stolt regnbågsparad i Mellerud

Malin Skog Bossér deltog i Mellerud Pride för andra gången.

”Som en käftsmäll” att se Evelyn Jons

Evelyn Jons bjöd på en tänkvärd musikal med temat mobbning på Kulturbruket på Dal i fredags kväll.

Synd att inte fler gick 
för att se Evelyn Jons i 
musikalen ”Bortom din 
horisont!” i fredags kväll. 
Hon gestaltar ett mobb-
ningsoffer på en suveränt 
sätt. ”Det var som en 
käftsmäll”, konstaterade 

en åhörare efteråt.

Mångsidiga Evelyn Jons är 
suverän på scenen där hon 
gestaltar en tjej som isolerat 
sig efter att ha mobbats under 
många år i skolan. Genom 
sociala medier har hon ska-

pat sig ett alter ego med 
snygga bilder på sig själv och 
där hon framställs som både 
populär och självsäker. 

I verkligheten kämpar hon 
ensam för att övervinna sitt 
självförakt. Enda källan till 
glädje är musiken.

Mångsysslaren Evelyn Jons hade en imponerande mimik i sina roller i ”Bortom din horisont!”.

Växlar roller
Evelyn växlar mellan rollen 
som osäker och förtvivlad 
tonåring med alla farhågor 
som ryms i en ung osäker 
människa och rollen där hon 
med ”vuxenröst” berättar 
rena fakta kring mobbning.

Hon spelar killen som be-
rättar om sin tjej som är ful i 
ansiktet, men har fin kropp, 
är snäll och de har bra sex. 
”Men hon blir snyggare när 
jag är full”. 

Utseendet är för många 
viktigare än att vara en bra 
och vettig människa.

– Mobbare är beroende av 
den tysta massan, som höjer 
mobbarens status genom att 
inte ingripa. Bland tjejer är 
det vanligt att mobbas genom 
skvaller och utfrysning. 
Rädslan för att själv hamna 
utanför gör att man inte vågar 
agera, man är rädd för att 
själv bli utfryst helt enkelt, 
berättar Evelyn.

Med tänkvärda texter, fan-
tastisk sångröst och mimik 
lyckades Evelyn framföra 
det viktiga budskapet – vik-
ten av att vara en bra och 
stöttande kompis och att 
våga vara sig själv. 

Arrangemanget ingick i 
Mellerud Pride.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Gregor Michaj bjöd på schlagershow tillsammans med Sofia Jonsson. 
Foto: Karolina H Wessman.

Sofia Jonsson fick agera både Carola och Bengtzing och ta Wahlgrens höga toner. Foto: Karolina H Wessman.

Melleruds tredje årliga 
Pridefestival gick av sta-
peln i lördags. I år samla-
des drygt hundra personer 
i P.D Lundgrens park innan 
regnbågsparaden gick ge-
nom Melleruds centrum.
Solen kämpade med molnen 
och bröt igenom de gråa 
skyarna just när paraden ge-
nom Mellerud startade. 

Regnbågsflaggorna vajade 
och glada deltagare ropade 
”Stoppa alla smala normer, 
kärlek finns i alla former” så 
att det ekade mellan husväg-
garna. 

Uppför backen på Bergs-

gatan, förbi Kyrkan Hus och 
in på Köpmantorget. Här 
gick paraden flera varv och 
fler anslöt sig till det färg-
glada följet. Nerför backen 
på Norra Kungsgatan hade 
deltagarantalet ökat till 150.

Regnbågsflagga
Malin Skog Bossér var en av 
de som var med. I glittrig 
jacka, glittriga skor, regn-
bågsflagga som en mantel på 
ryggen och en stor regnbågs-
färgad paraply stack hon ut 
lite extra. 

– Jag gick med i pridepa-
raden här förra året också, 

dessutom var jag med på 
Pride i San Francisco, säger 
hon med ett leende.

Sindre Skansen och Karo-
lina Wessman i arrangörs-
gruppen för Mellerud Pride 
förklarade efter paradens 
återkomst till P.D Lundgrens 
park att de var mycket nöjda 
med dagen så långt. 

På kvällen väntade musik 
och festligheter i parken och 
man hoppades att vädrets 
makter skulle vara på festiv-
albesökarnas sida.

Karin Åström
karin@ellerudsnyheter.se
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Rösta ideologiskt i riksdagsvalet!

RÖSTA IDEALISKT
I KOMMUNVALET!

VÅRD OCH OMSORG
Fler äldreboendeplatser

Större valfrihet i hemtjänsten

KRYSSA – LISBETH BERGLÖV 

För motorpolitiken framåt!

Bilen behövs 
– för både nytta och nöje

MELLERUD/VÄNERSBORG

Vänerveckan startade i Sunnanå
I lördags invigdes Väner-
veckan i Sunnanå hamn. 
Aktiviteter pågick runt 
Stenmagasinet där flera 
organisationer med an-
knytning till Vänern var 
på plats.
Vänerveckan arrangeras för 
sjätte gången, ett evenemang 
som vill öka kunskapen och 
skapa stolthet kring Vänern. 
I år var det Melleruds tur att 
stå för invigningen och plat-
sen var Sunnanå hamn.

 Det regnade en del och 
Anders Ljungqvist underhöll 
inne i Stenmagasinet med 
gitarr och sånger om båtar, 
hav och sjöliv. 

En nationell resurs 
Tommy W Johansson, kom-
munstyrelsens ordförande, 
höll invigningstal och be-
skrev innanhavet Vänern, 
som en nationell resurs. 

– Sjöfarten på Vänern mot-
svarar 110 000 långtradare 
på våra vägar och det satsas 

Sjöräddningssällskapet var en av flera aktörer som var på plats i Sunnanå när Vänerveckan inleddes.

Tommy W Johansson talade om innanhavet Vänern som en nationell 
resurs.

Laila Gibson, verksamhetsledare för Vänerveckan, berättade om veckans 
alla aktiviteter.

Viktigt samarbete
Laila Gibson, verksamhets-
ledare för Vänersamarbetet, 
tog sedan till orda och berät-
tade att Vänerveckan inne-
håller 186 aktiviteter där 109 
företag och organisationer 
medverkar. 

Hon framhöll vikten av 
samarbete mellan Vänerns 
kommuner och beskrev 
veckan som viktig för ökade 
kunskaper och hållbar till-
växt.

– Att inviga 2018 års Vä-
nervecka här i Sunnanå pas-
sar extra bra med tanke på att 
Dalslands kanal firar 150 år 
tyckte Laila Gibson.

Dagen fortsatte med före-
drag om väneraktuella teman 
på Stenmagasinets övervå-
ning.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

3,2 miljarder på att rusta upp 
slussarna Trollhättan, Vä-
nersborg och Lilla Edet, 
konstaterade Johansson.

Han rekommenderade alla 
närvarande att läsa boken 
Vänerhavet, skriven av Ing-
mar Eliasson och läste en del 
av inledningen i den för att 
beskriva Vänerns storhet ”I 
skolan lärde jag mig att jor-
den är rund som ett klot, jag 
gick ner till sjön och fick det 
bevisat”.

– Vänern har också en stor 
påverkan på turismen, bara 
på campingen i Vita Sannar 
tar man emot cirka 100 000 
gäster varje år. Även kana-
lerna har stor betydelse och 
turismen betyder jobb och 
sysselsättning för många, 
påpekade Tommy Johans-
son.

Han blickade också bakåt 
i historien, då sjön användes 
mycket mer som kommuni-
kationsmedel och det till 
exempel gick tåg från Sun-
nanå till Halden. 

Det fanns en tid när det som 
hände under vattenytan an-
sågs vara oväsentligt. Så gick 
exempelvis naturvårdsver-
ket på 1960-talet ut med en 
uppmaning att den som vis-
tades på sjön, skulle sticka 
hål i båda ändar på ölburken, 
så att den sjönk till botten. 
Mycket har dessbättre hänt 
på 50 år. Men mycket återstår 
också att göra.

När vi nu firar Vänerveck-
an vill vi miljöpartister lyfta 
några idéer för en mer hållbar 
relation till vårt innanhav, 

EU:s största sötvattentäckt. 
- Säg av vattenskäl nej till 

gruvbrytning i Dalsland
- Inrätta en hållbar fiske-

vårdsplan för Vänern
- Se till så att laxfondens 

standard kring smoltutsätt-
ning (2-årssmolt) också 
anammas av de stora energi-
bolagen

- Stärk samverkan mellan 
fiskerinäringen och skolorna, 
så att eleverna får ökad kun-
skap om vårt innanhav

- Kräv att hyresgäster av 
kommunägda restauranglo-

kaler på menyn ska erbjuda 
och marknadsföra lokal-
fångad fisk

Det här är några av de åt-
gärder som Miljöpartiet före-
slår för ett hållbart Vänern – 
nu och i framtiden!

Tony Johansson, Gärdserud, 
plats 1 till kommunfullmäktige

Sofia Falander, Dals Rostock, 
plats 2 till kommunfullmäktige

Henrik Sandberg, Åsebro, 
plats 3 till kommunfullmäktige

Så vill Miljöpartiet göra 
Vänern till allas angelägenhet

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Det kommande äldreboendet på Ängenäs var ett av de teman man diskuterade. Här ses hur man börjat gräva 
och spränga för att flytta VA-ledningar inför bygget som ska starta i september.

Kvällens samtalsledare var kommunfullmäktiges ordförande Morgan E Andersson, här till vänster. Därefter 
Gunnar Karlsson (C), Sofia Falander (MP), socialnämndens ordförande Michael Melby (S) och Tommy W 
Johansson (S).

Arbetsmarknadsenheten står inför förändring
Från och med 1 septem-
ber kommer Arbetsmark-
nadsenheten (AME) att 
bli en del av kultur- och 
utbildningsförvaltningen. 
Syftet är att möjliggöra 
ett närmare samarbete 

med Vuxenutbildningen.
– Jag blir ansvarig för AME 
och Vuxenutbildningen, jag 
har sedan tidigare erfarenhet 
av ett samarbete mellan de 
båda verksamheterna, det är 
inget ovanligt, de ligger nära 

varandra berättar Anita An-
dersson Hagsgård, rektor för 
Vuxenutbildningen i Melle-
rud.

AME erbjuder i sin verk-
samhet olika insatser som 
stödjer individer i att nå sina 

mål och samarbetar sedan 
tidigare med kommunens 
enheter och med Arbetsför-
medlingen, Försäkringskas-
san och Västra Götalandsre-
gionen. AME ansvarar också 
för kommunens flyktingsam-

ordning. 
Nu söker Melleruds kom-

mun en samordnare till enhe-
ten som vill utveckla verk-
samheten i samarbete med 
Vuxenutbildningen. Ansva-
riga Anita Hagsgård ser fram 

emot de kommande föränd-
ringarna.

– Det är ett första steg i att 
se hur vi kan koppla samman 
verksamheterna, säger hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Rogestam (C) i diskussion om seniorfrågor

Fr.v: Christina Rogestam, riksdagskandidat C och före detta ordförande SPF Seniorerna, Morgan E Andersson, 
förstanamn på C-listan till Melleruds kommunfullmäktige och Kenneth Gustavsson, kandidat till regionvalet 
för C.

I torsdags besökte Chris-
tina Rogestam (C), som 
kandiderar till riksdagen, 
Tingshuset när SPF Melle-
rud bjöd in till diskussion 
om seniorfrågor.
En grupp centerpartister och 
SPF:are hade samlats i 
Tingshuset för att diskutera 
viktiga frågor gällande seni-
orer. 

– Upprinnelsen till detta är 
att det bildats ett seniornät-
verk i distriktet, med Chris-
tina Rogestam i täten samt 
representanter från varje 
kommun. Det är ett sätt att få 
inblick i det livet, man kan ju 
ha olika behov även som 
65-plussare, konstaterade 
Eivor Östergren (C).

På plats var också Kenneth 
Gustavsson (C), kandidat i 
regionvalet.

– Vi blir allt äldre och mer 
multisjuka, det är något för 
sjukvården att ta ställning 
till. Jag förespråkar vården, 

kollektivtrafiken och kultur-
frågor. Kommunerna och 
regionen måste samarbeta 
mer om vårdinformation. I 
en framtid ser jag att man 
äger sin egen journal digitalt, 
där du själv kan läsa all in-
formation, menade Gustavs-
son.

Rogestam har varit för-
bundsordförande i SPF un-
der flera år, det har hon dock 
avsagt sig och kandiderar 
alltså nu åter igen till riksda-
gen.

Finnas på insidan
– Jag har haft ett bra jobb med 
bra lön men jag ser hur dåligt 
kvinnor med låg pension har 
det. Genom sin pensionärs-
organisation kan man prata 
med politiker och skriva ar-
tiklar, men jag vill finnas på 
insidan istället – då kan de 
inte strunta i mig, förklarade 
Rogestam.

Hon framhöll att partiet 

tagit fram ett bra seniorpro-
gram.

– Nuvarande riksdagspoli-
tiker är jätteduktiga, men de 
har inte varit 70 år med de 
erfarenheter man har då. 
Därför ställer jag upp för 
återanvändning, konstatera-
de Rogestam.

Att frigöra mer tid för lä-
kare att vara just läkare var 
ett ämne Karin Nodin (C) tog 
upp. 

– I Tyskland tar läkarna 
emot fyra gånger så många 
patienter som i Sverige, detta 
på grund av att de har hjälp 
med allt pappersarbete, för-
klarade Rogestam.

Annat som diskuterades 
var influensavaccinering, 
PSA-test och mammografi 
som bara erbjuds kvinnor 
mellan 40 och 74 år.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Förra måndagen hade 
Demensföreningen i Mel-
lerud bjudit in politiker 
från samtliga partier i 
kommunfullmäktige till 
ett samtal på Café Älvan. 
Demenssjukdomar drabbar 
allt fler och allt yngre männ-
iskor, varför? Mycket tyder 
på att stress bidrar till att ut-
veckla demens. 2050 beräk-
nas antalet demenssjuka ha 
fördubblats.

Kerstin Nordström, ordfö-
rande i Demensföreningen i 
Mellerud inledde kvällens 
samtal som snabbt gled in på 
det blivande äldreboendet på 
Ängenäs. Här ska modern 
och kompetent vård bedrivas 

som kan göra livet både för 
anhöriga och sjuka bättre och 
värdigare. 

– Boendet på Ängenäs blir 
ett rent demensboende och 
ska ersätta Kroppefjäll och 
Bergs, berättade Michael 
Melby (S), ordförande i soci-
alnämnden i Mellerud, som 
svar på frågan om hur det nya 
boendet är tänkt att fungera.

Anhörigas upplevelser
Flera anhöriga till demens-
sjuka på kommunens boen-
den berättade om sina olika 
upplevelser om bemötande 
från personalen som vårdar 
deras nära och kära.

– Kommunikationen mel-

lan den sjuke och personalen 
är bra, men jag har dålig 
kontakt. Aldrig kommer nå-
gon och pratar med mig, det 
behöver ändras på, tyckte en 
kvinna vars man bor på ett av 
kommunens boenden.

En man vars fru bor på ett 
annat boende hade i sin tur 
bara positivt att säga om det 
bemötande han fått. Kom-
munikationen med fruns 
kontaktperson fungerade 
alldeles utmärkt kunde han 
berätta.

– Vi kanske måste vara 
tydligare med vilken kontakt 
vi vill ha, föreslog någon.

Det kom förslag på att ha 
ett äldreombud och på ut-

vecklingssamtal liknande de 
lärare har med föräldrar till 
elever. 

Personalförsörjning
Samtalet handlade också om 
daglig utevistelse och aktive-
ring.

– Det ska erbjudas möjlig-
het att komma ut dagligen, så 
är det inte i Mellerud idag. Vi 
behöver jobba åt det hållet, 
tyckte Anette Levin (L).

Anledningen till att de 
boende inte kommer ut sades 
bero på personalbrist och 
framtida kompetensförsörj-
ning var också ett tema som 
diskuterades. Hur ska kom-
munen locka till sig arbets-

kraft? Pål Magnussen (V) 
nämnde allmän visstidsan-
ställning som ett hinder, han 
betecknade anställningsfor-
men som rovdrift på perso-
nalen och efterlyste krav från 
fackförbundet Kommunal. 

– Utan det blir vi ingen bra 
och attraktiv arbetsgivare, 
menade han.

Tommy W Johansson på-
pekade i detta sammanhang 
att det inom nästan alla ”he-
dervärda yrken” är personal-
brist.

Framtidstro
Politikerna uttryckte  stolthet 
över det nya boendet som ska 
byggas och var förvissade 

om att det skulle gå att fylla 
med rätt kompetens. 

– Förutsättningarna är 
bättre nu när fler som kan 
jobba har flyttat hit, menade 
man.

I framtiden är det också 
viktigt att det finns underskö-
terskor som talar andra språk, 
när minnet sviker kan man 
glömma sitt andraspråk på-
pekade Lisbeth Berglöv 
(KD). 

Alla församlade uttryckte 
vid mötets slut att det varit ett 
viktigt samtal kring en viktig 
fråga och att det gärna kan 
ske vid fler tillfällen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Valsedlar finns i valstugan från v. 35 
Vi träffas på torget
Mån-fre kl. 15-18
Lör kl. 11-13

Stimulera anpassning av lägenhe-
ter i centrum. Fortsatt arbete med 
boende i attraktiva områden.

Sven Eriksson

Vi vill att det ska vara enklare att 
pendla in och ut från Mellerud. 
Slopa strandskyddet.

Harald Eriksson

Ett aktivt föreningsliv till gagn för 
barn och ungdomar.

Henrik Nilsson

Integration ska vara en naturlig 
del av all kommunal verksamhet.

Patrik Tellander

www.moderat.se/mellerud

En ekonomi i ordning är en  
förutsättning för en god  

verksamhet

M E L L E R U D

Rättigheter • Skyldigheter • Möjligheter – lika för alla!

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

KRYSSA – ANN-CHRISTIN LARSSON 

Konkret politik som 
gör skillnad!

Större valfrihet  
i barnomsorg 
och hemtjänst

Politiker gjorde besök på jordbruk

Qvantenburgs Säteri fick politikerbesök. Fr.v Johan Hultberg (M), Katarina Kvantenå, Fredrik Kvantenå, Frida 
Wännman Kvantenå och Lars Hjälmered (M), partiets energi- och näringspolitiska talesperson.

Förra måndagen besökte 
riksdagspolitikerna Johan 
Hultberg, Moderaternas 
förstanamn i Fyrbodal och 
Lars Hjälmered, partiets 
energi- och näringspoli-
tiska talesperson Qvan-
teburgs Säteri. Torka och 
jordbrukets konkurrens-
kraft var teman som dis-
kuterades med företagets 
ägare, familjen Kvantenå.
Politikerna fick av Sören 
Kvantenå en kort historik 
kring Qvantenburgs historia 
och dagens jordbruk, där 750 
hektar åker brukas och man 
bedriver grisuppfödning, 
vindkrafts- och biogaspro-
duktion. Företaget sysselsät-
ter tio heltider.

Sommarens torka har med-

fört att skörden blev 40 pro-
cent av den man fick i fjol 
(2017 var ett rekordår), 60 
procent av vad man får under 
ett normalår. 

– Lantbruken i Sverige har 
alltför små marginaler och 
missväxten som många fått 
erfara slår hårt speciellt mot 
mindre gårdar, menade fa-
miljen Kvantenå. 

Stärk konkurrenskraft
Sänkt dieselskatt, retroaktivt 
från halvårsskiftet 2018, och 
snabb  utbetalning av EU-
stöden, blev svaret på politi-
kernas fråga om vilket stöd 
som kortsiktigt skulle under-
lätta för lantbruket i det nu-
varande läge. På längre sikt 
behöver lantbrukets konkur-

renskraft stärkas genom 
långsiktiga politiska strate-
gier.

– Gör om kvoten ekolo-
giskt till svenskproducerat. 
Då gör ni skillnad, föreslog 
Frida Wännman Kvantenå 
politikerna när diskussionen 
kom in på offentlig upphand-
ling av livsmedel och en 
svart-vit miljödiskussion.

Tydligare regler
Vidare efterlyste familjen 
Kvantenå tydligare baskrav 
från EU, krav som inte ger 
för stort utrymme för tolk-
ningar. I Sverige tenderar 
myndigheter att gå längre än 
vad EU-direktiven kräver, ett 
fenomen som kallas för gold-
plaiting. De tog även upp 

lantbruksnäringens problem 
att hitta kvalificerad arbets-
kraft. 

– Den som arbetar här ska 
kunna hantera dyra maskiner 
och känsliga smågrisar, de 
ska också ha med sig gäl-
lande lagstiftning i sitt dag-
liga arbete, betonade Kata-
rina Kvantenå.

Utbildning med kvalitét
Frida Wännman Kvantenå 
efterlyste bättre kunskaper 
om lantbruk hos grundskole-
lärare i naturämnen, så att 
niondeklassare som går vi-
dare till en lantbruksutbild-
ning har med sig bättre bas-
kunskaper från början.

Kvalitén på utbildning 
måste bli högre tyckte hon 
och föreslog att ta in extern 
hjälp när grundskolelärarens 
kunskaper om vissa ämnen 
tryter. Hon tyckte även att en 
skev, gullig, bild av lantbru-

ket, långt från verkligheten, 
sprids av både media och 
livsmedelsföretag.

God prognos
Avslutningsvis förklarade 
Fredrik Kvantenå, företagets 
vd, att det även fanns något 
positivt med sommarens 
torka trots allt.

– Vi fick en tidig skörd och 
bara 20-30 procent har be-
hövt torkas. Allt var klart den 
16 augusti vilket betyder att 
höstgrödorna kunde sås 

ovanligt tidigt. Förutsätt-
ningarna för 2019 ser bra ut, 
sade Fredrik Kvantenå.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Nio ungdomar uttagna till fotbollsgymnasier

Från Åsebro/Brålanda har Linn Johansson, Blerona Avdijaj och Maja Jans-
son blivit antagna till Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan. Samtliga är 
också aktuella för damlaget som spelar i division 3 Bohuslän/Dal.

Svenska Fotbollförbun-
det (SvFF) har i nära 
samverkan med special-
distriktsförbunden (SDF) 
utsett de gymnasieskolor 
som erhållit status som 
anordnare av Nationell 
Idrottsutbildning (NIU) 
– så kallade fotbollsgym-
nasier. Från Mellerud har 
ett stort antal fotbollsspe-
lande elever födda 2002 
klarat antagningarna inför 
höstens skolstart. 
Skolorna, som är godkända 
av Skolverket, finns över 
hela landet, bland annat 
Karlsbergsgymnasiet i Åmål 
som tilldelas 14 platser, 
Magnus Åbergsgymnasiet i 
Trollhättan, Aspero Fot-
bollsgymnasium samt Katri-
nelundsgymnasiet i Göte-
borg. Till dessa fyra skolor 
har sammanlagt nio elever 
från Mellerud blivit antagna 
efter flertalet provträningar. 

Fotboll på skolan
Dessa elever har under tre år 
deltagit i Rådaskolans sats-
ning ”fotboll på skolan”, som 
kan vara en av anledningarna 

till att så många från denna 
årskull blivit antagna.

– Det är jätteroligt för alla 
som kommer in, men jag har 
däremot svårt att uttala mig 
om kopplingen till skolan 
och vad de fått från skolan. 
Detta var spelare som när vi 
började jobba med dem i 
årskurs 7, redan var ganska 
skolade, så den kopplingen 
vågar inte jag dra, säger Rå-
daskolans idrottslärare och 
en av de ansvariga för ”fot-
boll på skolan”, Henrik Ols-
son.

– Det är klart att det aldrig 
är fel att de fått extra träning 
här på skolan, tränar man mer 
så blir man troligtvis dukti-
gare, menar Olsson, som 
dock vill lyfta fotbollsklub-
barnas arbete.

– Det stora arbetet har de-
ras tränare gjort i klubbarna, 
de har gjort ett jättearbete. 
Sedan är vi jätteglada att vi 
har fått vara med några år, 
säger Olsson.

Fyra skolor
Från Åsebro/Brålanda har tre 
tjejer blivit antagna till Mag-

nus Åbergsgymnasiet i Troll-
hättan, efter provspelning 
med skolan. Blerona Avdijaj, 
Linn Johansson och Maja 
Jansson är de uttagna, alla 
också aktuella för damlaget 
som spelar i division 3 Bo-
huslän/Dal.

Från Melleruds IF är det 
hela sex spelare som från och 
med hösten kommer att stu-
dera vid ett fotbollsgymna-
sium. Alexander Karlsson, 
Karl Svensson och Samuel 
Henning är alla uttagna till 
Karlsbergsgymnasiet i Åmål 
medan Nils Svensson och 
William Edén kommer att 
plugga på Katrinelundsgym-
nasiet i Göteborg. August 
Tellander kommer att studera 
vid Asperos fotbollsgymna-
sium, också det i Göteborg.

”Borde valt Åmål”
Melleruds IF:s ordförande, 
Christer Andersson, är stolt 
över att så många från samma 
årskull går denna väg.

– Det klart att det är jätte-
roligt att de satsar på fotbol-
len och att de kommit in på 
gymnasierna. Det ger dem 

möjligheter att utvecklas 
som fotbollsspelare och som 
människor. Men rent egois-
tiskt hade jag hellre sett att 
de valde Åmål, men det är ur 
egoistisk vinkel och från 
föreningens sida, säger 
Christer och skrattar, med 
baktanke att han vill att grab-
barna fortsätter spela i fören-
ingen, då trion som flyttar till 
Göteborg kommer lämna 
MIF för andra klubbar.

Hur stor roll tror du ”fot-
boll på skolan” har haft 
under deras tre år på Rå-
daskolan?
– Min uppfattning är att vi 
inte skall underskatta det job-
bet som görs i skolans verk-
samhet. Jag skulle gärna se 
att vi kan öka samarbetet 
mellan föreningarnas verk-
samhet och det som de gör i 
skolan, säger ordförande 
Andersson.

Fotnot: Fem av de sex 
spelarna från Melleruds IF 
har gjort träningar i lands-
lagsdräkt, anordnade av 
Svenska Fotbollsförbundet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fyllda utbildningsplatser på gymnasiet

Läraren Stig Nordin med de fem eleverna som läser naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk. Bak 
fr.v: Moa Rundström, Linda Oscarsson. Främst fr.v: Rickard Karlsson, Emilia Andersson och Emil Larsson. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Med undantag av några 
få platser på två av pro-
grammen är nu alla plat-
ser fyllda på Dahlstiernska 
gymnasiet. Totalt har man 
i år fler elever antagna, 
än vad som var fallet 
förra hösten. På speciellt 
lärlingsprogrammen är 
antalet elever nu rekord-
stort och därmed också på 
gymnasiet i sin helhet
För Dahlstiernska gymna-
siet, som har hela åtta olika 
yrkesprogram med lärlings-
variantsatsning, är det till 
mångt och mycket, antalet 
lärlingplatser som styr hur 
många elever man kan ta in.

 – Speciellt el- och energi-
programmet är det svårare att 
hitta platser till. Men det är 
inget unikt för Mellerud, det 
är lika över hela Sverige, 
berättar studievägledare 
Börje Ekman. .

Det omtyckta VVS- och 
fastighetsprogrammet, som 
är förlagt till Åsensbruk, har 
fyllt sina platser. På Barn- 
och fritidsprogrammet samt 
Vård- och omsorgsprogram-
met finns det i nuläget en-
staka platser kvar.                                                                                                   

– Speciellt Barn- och fri-
tidsprogrammet är ett pro-

gram som ofta fylls på med 
fler elever kring själva skol-
starten och även efteråt, 
menar skolans rektor Matti 
Bertilsson. Några elever 
kanske ångrar att de valt en 
skola längre bort, det känns 
jobbigt att pendla när det väl 
kommer till kritan. Andra 
inser att de valt fel program.

 Vad gäller estetprogram-
met blir det här ingen ny 
årskull i år, på grund av för 
få sökande. Årligen går man 
dock igenom hela kursutbu-
det och man har goda för-
hoppningar att komma igen 
med en ny årskurs till nästa 
höst.                  

– En annan osäkerhet som 
vi har just nu är de ensam-
kommande ungdomarna, där 
vi inte vet huruvida de blir 
kvar i kommunen eller ej, 
tillägger Matti Bertilsson.

Lantbruksprogrammet 
nytt och populärt
Vad gäller yrkesprogram-
men så är det till och med ett 
visst övertryck och samtliga 
program är fyllda. Handel- 
och administration har fyllt 
sina platser, likaså el- och 
energi. Bygg- och anlägg-
ning är med sina fem platser 

fullt och har till och med ökat 
något, vilket även industri-
programmet gjort. Fordons-
programmet är också fyllt 
och även Naturbrukspro-
grammet med inriktning 
lantbruk, som är nytt från och 
med detta läsår. 

Fem elever går på lant-
bruksinriktningen: Emilia 
Andersson som praktiserar 
på Bergs Säteri och vill bli 
djurskötare, Linda Oscars-
son praktiserar på Ekhol-
mens gård med målet att bli 
djurskötare, Moa Rund-
ström, praktiserar på gården 
Slommehagen i Gestad och 
även hon vill bli djurskötare. 
Emil Larsson praktiserar på 
gården Amnebyn i Tösse 
med målet att ta över föräld-
ragården i Ånimskog. Rick-
ard Karlsson praktiserar på 
Bäckens gård.

Även denna utbildning 
genomförs som en lärlings-
variant och ger en bra grund 
för arbete inom det moderna 
lantbruket. Det är en mång-
sidig utbildning som ger 
kunskaper inom biologi, 
ekologi, naturbruk och växt-
odling, djurkunskap samt 
teknik och entreprenörskap. 
Inledningsvis planerades tre 

platser men man har nu fem 
antagna.

– I Sverige totalt är det 
färre som söker till de yrkes-
orienterade programmen, 
vilket på vissa ställen blir ett 
problem. Så är det inte här, 
säger Börje.

Högskolebehörighet
Att ha sextiotalet nystartande 
elever, som Dahlstiernska 

gymnasiet nu har, är bra för 
en liten kommun menar både 
Börje Ekman och Matti Ber-
tilsson. De påpekar och 
framhåller också att man er-
bjuder högskolebehörighet 
från samtliga program lik-
som att anställningsgraden är 
mycket hög för Dahlstiern-
skas elever. Målet är också 
att alla ska ta sin examen och 
ta sig vidare till yrkeslivet. 

Avslutningsvis säger Matti 
Bertilsson;

 – Våra handledare ute på 
företagen är guld värda, här 
finns till och med tidigare 
elever som ställer upp. Före-
tagen måste ta sig tid, men 
det är ju också ett sätt att 
säkra framtidens medarbe-
tare.  

Ing-Marie Norrman

Studier & Utbildning
ONSDAG 29 AUGUSTI 2018
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Vuxenutbildningen Mellerud
erbjuder

• Yrkesutbildningar inom -VVS, vård och omsorg 
i Mellerud (flera yrkesutbildningar genomförs i 
samverkande kommuner i Dalsland och Väners-
borg/Trollhättan

• Kurser på grundläggande nivå i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik (övriga 
kurser erbjuds via Hermods)

• Kurser på gymnasial nivå – i matematik (öv-
riga kurser erbjuds via Hermods)

• Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

• Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
(dagtid, kvällstid)

För ytterligare information:
Studie- och yrkesvägledare: Susanne Dahlman 

susanne.dahlman@mellerud.se
Rektor: Anita Andersson-Hagsgård

 anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Nu har vi satt i gång, start
17/9 resp. 20/9 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 250:- 2 ggr 350:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

- din lokala arrangör 
av kurser och kultur

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

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!

Vi är varken 
vänster eller 

höger.
Bara rätt fram!

Vi rör om 
i grytan!

Polisnärvaro
i Mellerud

Grön utbildning startar på Nuntorp

Lena Stang, Anna Johansson, Lars-Göran Berg och Caroline Högberg arbetar med en presentation som ska gö-
ras nästa vecka tillsammans med Arbetsförmedlingens representanter för de kommande utbildningstagarna.

Gröna Klustret Nuntorp 
gör nu en första sats-
ning för att främja de 
gröna näringarna. Den 17 
september startar Grön 
utveckling – ett arbets-
marknadspolitiskt pro-
jekt med målet att erbjuda 
nyanlända svenskunder-
visning i kombination med 
utbildning inom lantbruk, 
livsmedelsförädling och 
park- och anläggning. 
Det råder idag ett stort behov 
av arbetskraft inom de gröna 
näringarna och projektet är 
en satsning för att dels skapa 
arbetskraft inom området, 
dels sysselsätta en grupp 
människor som står utanför 
arbetsmarknaden. 

– Projektet skapar en bro 
från arbetslöshet till praktik, 
utbildning och jobb. Det lig-
ger helt i linje med vår vision 
och kan vi i det lilla med-
verka till att nyanlända kom-
mer ut i arbete är det bra, 
säger Lars-Göran Berg, 
verksamhetsledare för Gröna 
Klustret Nuntorp.

Gröna Klustret  
initiativtagare
Initiativet till den här utbild-
ningen togs av Gröna 
Klustret, men sker i samar-
bete med Arbetsförmedling-
en och Kunskapsförbundet 
Väst. Det vänder sig i första 
hand till nyanlända. Utbild-
ningen är förlagd till Nuntorp 
där deltagarna kommer att 
studera SFI (svenska för in-
vandrare) och delta i en 
praktisk utbildning med in-
riktning lantbruk/maskin, 
park- och anläggning samt 
livsmedelsförädling/livs-
medelshygien. Speciellt för 
den sistnämnda utbildningen 
är att man inriktar sig på lo-
kala produkter, det vill säga 
att man ska förädla det som 
finns i närområdet. Man 
kommer också att få göra 
studiebesök och kortare 
praktik med handledning.                                                                                                                             

– Här gäller det att fånga 
deras intresse, begreppet de 
gröna näringarna är ett väl-
digt brett område. Utbild-
ningen kommer också att 
beröra svenska seder och 
bruk, varför vi gör på olika 
sätt. Sociala koder, skyldig-
heter och rättigheter kommer 
också att tas upp, säger Anna 
Johansson.

Stor efterfrågan  
på arbetskraft
I ett pressmeddelande säger 
man också att flera lokala 
företagare är engagerade i 
satsningen för att erbjuda 
praktik. Fyra handledare är 
etablerade och klara. 

– Det finns idag en okun-
skap från arbetstagare om att 
det finns en stor efterfrågan 
på arbetskraft inom det här 
området. Dessutom är det 
många arbetsgivare inom 
den här branschen som har 
svårt att locka till sig arbets-
kraft. Den här satsningen 
möjliggör att parterna får 
kontakt med varandra, säger 

Nu startar snart utbildning igång igen i Nuntorps lokaler. 

Anna Norrström, sektions-
chef vid Arbetsförmedlingen 
Norra Älvsborg.

Johan Hector är biträdande 
rektor på Kunskapsförbun-
det Väst.

– Det är en bra möjlighet 
för eleverna att snabbare 
komma ut i jobb. Det är vik-
tigt att få in utbildningsdelen 
tidigt och skapa ett intresse, 
säger han. 

Utbildningen pågår i två 
omgångar under ett år och 
deltagarna kommer från när-
området. Om projektet blir 
framgångsrikt finns en ambi-
tion att fortsätta.  Flera före-
tagare vittnar om behovet om 
arbetskraft med bra och rätt 
utbildning, bland annat Torg-
gummans Ägg i Färgelanda 
som säger att merparten av 
deras anställda har gått på 
Nuntorp. Från Södra Kärrs 
Lantbruks håller man med 
och berättar att man också 
haft många nyanlända som 
varit intresserade, men att 
språket och behovet av ut-
bildning ofta sätter stopp. 

Väntar på  
Skolinspektionens svar
– Det känns jättebra att den 
här utbildningen nu kommer 
igång, framledes hoppas vi 
kunna satsa vidare även för 

andra grupper, säger Lars-
Göran Berg och här kommer 
vi osökt in på hur det går med 
Dingle Naturbruksgymnasi-
ums ansökan till Skolinspek-
tionen om att starta natur-
bruksskola på Nuntorp. 
Svaret väntas komma i slutet 
av september. 

– Vi ser inget hinder för att 
tillståndet inte skulle bevil-
jas, menar Lars-Göran och 
berätta om den marknadsun-
dersökning som gjordes i 

januari. En enkät gick då ut 
till 35 skolor och över 20 
procent av eleverna visade 
intresse av att gå på Nuntorp.

– Eleverna vill vara kvar i 
området, de vill inte söka sig 
långt bort, då tar de hellre ett 
andrahandsval. Dessutom 
har nuntorpselever sedan ti-
digare ett gott rykte och har 
lätt för att få jobb, tillägger 
Lars-Göran. 

Ing-Marie Norrman
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Nu kan kilometerskatt, skatt 
på avstånd, införas i Sverige 
när regeringen S/MP får 
oväntat stöd av Sverigede-
mokraterna, SD. Det är en 
obegriplig omsvängning. 

SD är nu beredda att ge sitt 
stöd till regeringens förslag 
till kilometerskatt för lastbi-
lar och därmed beskatta av-
stånd. Det här kommer att 
fördyra och försvåra för in-
dustrin på landsorten och slå 
mot landsbygdens näringar. 
Jordbruk och livsmedelspro-
duktion drabbas. Dessutom 
blir det många gånger olön-
samt att ta ut biobränsle ur 
skogen.

Centerpartiet vill:
· Införa en klimatbonus för 

tunga transporter som mins-
kar utsläppen

· Att fordonsskatten ska 
baseras på fordonets utsläpp 
av koldioxid

· Införa en miljölastbils-
premie för de miljövänli-
gaste lastbilarna

 Centerpartiet föreslår att 
fordonsskatten baseras på 
hur mycket koldioxid som 
lastbilen släpper ut. Däremot 
vill vi inte, som den social-
demokratiskt ledda reger-
ingen föreslår och som nu 
sverigedemokraterna stöd-
jer, ha en kilometerskatt. Den 

är klimatfientlig och drabbar 
dessutom småföretagen.

För Centerpartiet:

Per Jonsson(C) Bengtsfors 
Jimmy Bjerkansmo (C) 

Bengtsfors 
Kenneth Gustavsson (C 

Dals-Ed 
Tobias Bernhardsson (C) 

Färgelanda 
Karin Nodin (C) Mellerud 

Lars Johansson (C) Mellerud 
Gunnar Karlsson (C) Mellerud 

Bo Carlsson (C) Vänersborg 
Mats Andersson (C)  

Vänersborg 
Anne Sörqvist (C) Åmål

Debatt Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Centerpartiet vill belöna 
istället för att straff-skatta

En bärande idé inför bildan-
det av Västra Götalandsre-
gionen 1999 var att den nya 
regionen ska bli en kommu-
nernas region. Övertagandet 
av regionutvecklingsansva-
ret, till exempel inom infra-
struktur och kollektivtrafik, i 
kombination med ansvaret 
för invånarnas hälso- och 
sjukvård skulle skapa förut-
sättningar för en dynamisk 
utveckling i hela territoriet. 
Utvecklingen har inte stan-
nat sedan dess. 

Urbaniseringen har tillta-
git och världen har genom 
den accelererande globalise-
ringen både kommit närmare, 
men också skapat nya villkor 
i länder och regioner. Västra 
Götalandsregionen beteck-
nas ofta som ett Sverige i 
miniatyr. Här finns både 
storstaden Göteborg som en 
dynamisk motor i Västsve-
rige, de andra sex arbets-
marknadsregionerna, samt 
landsbygdsorter med behov 
av både utveckling och till-
gång till service. 

Under åren sedan regio-
nens bildande har en rad be-
slut och strategier styrt det 
fortsatta utvecklingsarbetet, 

både inom regional utveck-
ling och inom hälso- och 
sjukvården. Nu senast beslu-
tet om omstrukturering av 
hälso- och sjukvården, där 
det råder politisk enighet 
mellan partierna om målen 
för den framtida hälso- och 
sjukvården. Inom regionut-
vecklingsområdet är de for-
mulerade målen i strategin 
VG2020 som är vägledande 
och styrande. Det finns också 
ett antal andra strategier och 
styrande beslut som påverkar 
territoriets framtida utveck-
ling. 

Samhällsutvecklingen står 
aldrig still. Framtiden skrivs 
idag genom de beslut vi fat-
tar, och de vägval vi gör. För 
att intentionerna med region-
bildningen även i framtiden 
ska kunna fortleva och för att 
garantera att samtliga regi-
ondelar får förutsättningar 
för god utveckling och till-
gång till regional service 
behöver nuvarande och kom-
mande strategier utgå ifrån 
ett helhetsperspektiv som 
bidrar till en sammanhåll-
ning i hela territoriet. 

Därför kommer vi, om vi 
får förtroendet av väljarna i 

valet den 9 september, att 
arbeta för att Västra Göta-
landsregionen fastställer en 
sammanhållningspolitik, där 
en målbild för utveckling av 
regiondelarna fastställs uti-
från de lokala förutsättning-
arna och får en styrande roll 
i utveckling och revidering 
av gällande eller kommande 
strategier i regionen. Vi tror 
på en sammanhållen region 
som både tar tillvara städer-
nas behov, men också ser 
landsbygdens behov och 
förutsättningar. Alla ska 
kunna leva ett bättre liv, 
känna frihet och framtidstro.

I valet den 9 september 
bestämmer du om vi ska få 
stöd att förverkliga denna 
utveckling. 

Per Eriksson (S), 
 kommunalråd Bengtsfors

Michael Karlsson (S),  
kommunalråd Åmål

Tommy Johansson (S),  
kommunalråd Mellerud

Pelle Norlin (S),  
       vice ordförande  

kommunstyrelsen Dals Ed

Bijan Zainali (S),  
regionrådskandidat 

Dags för regional 
sammanhållningspolitik

Nyligen damp Sverigedemo-
kraterna i Melleruds ”En 
trygg framtid” ner i brevlå-
dorna runt om i kommunen. 
I detta informationsblad kan 
var villig läsare ta sig an vad 
detta parti vill göra för att 
förbättra vår kära kommun; 
allt från skolan, vården, sam-
hällstryggheten och givetvis 
migrationsfrågan. En del 
punkter lämnas dock gapan-
de tomma och just av denna 
anledning hade det varit in-
tressant att höra från våra 
politiker inom partiet var de 
står i följande frågor och hur 
de ställer sig i dessa inför det 
stundande valet i september.

• Sverigedemokraterna ser 
med stor oro på de höga 
aborttalen och vill därför få 
till stånd en nationell hand-
lingsplan för att sänka abort-
gränsen från vecka 18 till 
vecka 12. Detta kommer från 
”Vår politik från a till ö” och 
går att hitta på Sverigedemo-
kraternas hemsida. Utöver 
det faktum att detta direkt 
motverkar kvinnors rätt att 
bestämma över sina egna 
kroppar riskerar det även att 
leda till en försämring när det 
handlar om kvinnors hälsa, 
då behovet istället kommer 
leda till farliga, osäkra abor-
ter.

• I principprogrammet 
(kap. 10) kan man läsa att 
Sverigedemokraterna mot-
sätter sig statligt sanktione-
rad adoption för ensamstå-
ende och samkönade par. 
Detta kan anses ytterst dis-
kriminerande av den anled-
ning att det inte finns någon 

som helst vettig forskning 
som säger att ett barns upp-
växt skulle te sig sämre med 
exempelvis två mammor, två 
pappor eller en ensamståen-
de förälder. 

• Sverigedemokraterna vill 
även, i motionen LD 2017, 
förkasta genuspedagogik 
inom skolan, och kallar den 
irrelevant och samhällsskad-
lig. Det finns tydliga siffror 
på en mansdominerad vålds-
brottsstatistik som kan kopp-
las till förväntningar på hur 
man som man ska vara och 
agera. Att kunna motverka 
och dekonstruera dessa nor-
mer redan i ung ålder kan 
anses som en förutsättning 
för att motverka våld i fram-
tiden, men som ovan nämnt 
anser SD detta som irrelevant 
och skadligt för samhället. 

• I partiprogrammet (kap. 
10) talar Sverigedemokra-
terna om att det ska vara upp 
till de religiösa församling-
arna själva att vägra viga 
HBTQ-personer, vilket är 
diskriminerande på samma 
sätt som att sjuksköterskor 
eller lärare skulle vägra 
hjälpa homosexuella perso-
ner, när faktum är att det in-
går i deras jobb.

I dessa fyra punkter ställer 
sig Sverigedemokraterna 
hårt mot både kvinnors och 
HBTQ-personers rättigheter. 
Man hittar i Sverigedemo-
kraternas officiella uttalan-
den även åsikter som står 
tvivelaktiga när det gäller 
grundläggande mänskliga 
rättigheter, som exempelvis:

Uttalanden om att det 

skulle finnas nedärvda egen-
skaper hos olika raser. (Prin-
cipprogrammet kap. 2)

Försök att radera invandra-
res ursprung och identitet 
genom att hävda att dessa 
människor ska ”ta seden dit 
de kommer” och på sikt 
överge sin ursprungliga kul-
tur. (Principprogrammet 
kap. 8)

Att motverka Islam men 
samtidigt förespråka religi-
onsfrihet. (Principprogram-
met kap. 12)

Men att Sverigedemokra-
terna har tvivelaktiga åsikter 
vad gäller andra kulturer och 
människor med invandrar-
bakgrund har stötts och blötts 
i tid och otid. Vad som däre-
mot skulle vara intressant att 
höra är vad just ni i Sveri-
gedemokraterna Mellerud 
anser om dessa punkter som 
handlar om kvinnor och ho-
mosexuellas rättigheter, 
samt genusfrågan. För även 
om alla dessa punkter kanske 
inte är något som behandlas 
på kommunal nivå kvarstår 
faktum att det är åsikter från 
det parti ni representerar, och 
som det inte nämns ett ord 
om i ”En trygg framtid”, men 
som motsätter sig fundamen-
tala mänskliga rättigheter 
hos grupper som inte faller in 
i facket vita heterosexuella 
män, bidrar till ett icke-jäm-
ställt samhälle och får oss att 
ställa oss frågan;

• En trygg framtid för vem?
Måns Öder Skarström 

Emma Doverhäll 
Josephine Kanyinda

En trygg framtid för vem?

Integration kräver vilja. Vilja 
att bidra ekonomiskt till sam-
hället. Vilja att socialt an-
passa sig till detsamma. Inte 
minst kräver den en vilja att 
respektera de värderingar 
som format Sverige, anamma 
den svenska demokratin och 
följa svensk lagstiftning. Så 
blir den enskilde - infödd el-
ler invandrad - en del av den 
svenska samhällsgemenska-
pen.

Så finner den enskilde ge-
menskap och tillit - vårt 
samhälles grundfundament.

Integration kräver ekono-
miska styrverktyg. Så att 
bostäder kan byggas och ar-
betstillfällen möjliggöras. På 
så vis kan segregation före-
byggas. På så vis skapas ge-
menskap och tillit, snarare än 
distans och misstro.

Men det räcker inte. För 
som Fredrik Haage klarsynt 
konstaterar så hedersmörda-
des Fadime Sahindal av sin 
pappa, dennes fasta anställ-

ning till trots. Trots att han 
”jobbade hårt och höll tider-
na”, så avrättade han sin egen 
dotter. Sin egen dotter. Mot 
sådan grymhet hjälper ingen 
fast anställning i världen.

Nej, en välfungerande in-
tegration kräver också vissa 
sociala och värderingsmäs-
siga skyldigheter. Främst en 
skyldighet att respektera de 
värderingar som genomsyrar 
det svenska samhället. En 
skyldighet att följa svenska 
lagar. En skyldighet att verka 
för demokrati, frihet och 
jämlikhet. En skyldighet att 
visa civilkurage och med-
mänsklighet.

Mot hedersförtryck, sten-
kastning mot blåljuspersonal 
och islamism.

För att möjliggöra verklig 
integration vill Kristdemo-
kraterna bland annat: 

• Införa 24 timmars språk-
utbildning och samhällsori-
entering per vecka för alla 
asylsökande. 

• Skärpa straffen för vålds-
handlingar mot blåljusperso-
nal. 

• Sänka tröskeln för utvis-
ning vid sexual-och vålds-
brott. 

• Göra hedersbrott till ett 
brott i sig och förbjuda mång-
gifte. 

• Förbjuda institutionalise-
rade och återkommande bö-
neutrop. 

• Införa nolltolerans mot 
islamistiska inslag i friskolor 
på muslimsk grund. 

• Förbjuda all utländsk fi-
nansiering av moskéer.

Utan social och värde-
ringsmässig integration blir 
av integrationen intet. Med 
sådan integration stärker vi 
vår gemenskap och tillit, och 
med detta vårt samhälle. För 
den infödde och för den in-
vandrade svensken.

Carl-Ewert Berg plats 7  
på KD:s lista - kryssa

Ett jobb gör dig inte svensk – 
det handlar om värderingar

I norra Bohuslän och Dals-
land har vi regionens högsta 
andel äldre. Sjukvården 
måste därför, såväl inom re-
gionen som kommunen, or-
ganiseras för att möta dessa 
behov. Därför behöver regio-
nen och kommunerna enas 
om inriktningen för den ge-
riatriska vården och förse 
närsjukhuset med geriatrisk 
kompetens. 

Geriatrik är läran om åld-
randets sjukdomar och kom-

petensen är inriktad mot att 
undersöka och behandla 
dessa sjukdomstillstånd som 
ofta är kroniska. Sjukvården 
gör allt mera för allt flera och 
patientgruppen ökar i snabb 
takt.

Låt oss nu en gång för alla 
ta tag i denna fråga gemen-
samt! Regionen har öppnat 
upp för dialog men nu måste 
kommunerna i områdena 
kring närsjukhusen ansluta 
sig. 

Utöver att vårda patien-
terna kliniskt kan en sådan 
kompetens vara behjälplig 
med handledning åt kommu-
nernas hemsjukvård. 

Om någon, har alla våra 
äldre som byggt upp detta 
samhället, rätt att få den vård 
de behöver!

Krister Stensson (M) 
Kandidat till  

regionfullmäktige och  
kommunfullmäktige  

i Bengtsfors

Geriatrisk kompetens
behövs på närsjukhuset
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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

Rösta på Centerpartiet!

Varför rösta på delar?
Rösta på Helheten!

kan hela Melleruds kommun och tar ansvar!

är det lokala kommunpartiet med en riktig 
ideologi INTE populism eller persontyckande

är ett landsbygdsparti!

har ALLTID värnat miljö & närproducerat!

Rösta på Centerpartiet 
kommunalt, regionalt och nationellt

Centerpartiet  
vill FRAMÅT!

MELLERUD

En kommun 
för några få.
Ett Mellerud 
för alla.
Vänsterpartiet

Vi är varken 
vänster eller 

höger.
Bara rätt fram!

Vi rör om 
i grytan!

God ekonomisk  
hushållning av 
våra tillgångar

Vargstammen i Skandina-
vien har med god marginal 
passerat den biologiska grän-
sen för långsiktig överlev-
nad. Ökningstakten har avta-
git något i Sverige under det 
senaste året men vargen 
sprids nu snabbt till Norge. 
Därigenom förstärks beho-
vet av gränsöverskridande 
samarbete kopplat till var-
gen. Om vargstammen be-
handlades som en gemensam 
skandinavisk stam skulle det 
totala antalet vargar kunna 
vara väsentligt mindre än 
idag. Vid den senaste inven-
teringen uppskattades det att 
det finns cirka 400 till 500 
vargar i Skandinavien.

Riksgränsen utgör natur-
ligtvis enbart en öppen yta 
för vargen. Men länderna 
låter riksgränsen utgöra en 
strikt förvaltningsgräns som 
inte speglar vargens gränsö-

verskridande rörelsemöns-
ter. I realiteten fortsätter man 
att skilja på svenska respek-
tive norska vargar trots, att 
djur som bekant, saknar na-
tionalitet.

Vi menar därför att en ökad 
samförvaltning av vargstam-
men i Sverige och Norge, ett 
ökat lokalt inflytande och 
betydligt färre vargar i Skan-
dinavien är nödvändigt. Vi 
ansluter oss till det krav som 
moderater i Värmland nyli-
gen framfört. Frågan är na-
turligtvis lika aktuell och 
viktig här hos oss. Utgångs-
punkten bör vara att Sverige 
och Norge gemensamt fattar 
beslut om storleken på den 
gemensamma vargstammen.

Den exakta utformningen 
av samförvaltningen av 
vargstammen behöver bli 
föremål för utredning med 
norska och svenska intres-

senter. Så kan förutsättningar 
för gränsöverskridande be-
slut och förvaltningsnivåer, 
gemensamma regler och 
tydliga mål skapas.

Det handlar om hur många 
vargar som ska finnas, men 
det handlar även om prak-
tiska detaljer som jakttider, 
möjligheten att jaga varg 
med hund, eftersök och an-
dra praktiska frågor.

Dalslandsmoderater i  
samverkan för ett tryggare 
landskap.

Gert Andersson (M) 
Bengtsfors

Jan Johansson (M), 
Dals-Ed

Tomas Andersson (M), 
Färgelanda

Roland Björndahl (M), 
Mellerud

Michael Karlsson (M), 
Åmål

Utredningen av vargen kräver
samarbete över nationsgränsen

I Sverige firar vi nu 100 år 
med demokrati. Är det något 
som vi kan vara stolta över 
så är det våra fria val. 

Självklart pågår det även 
här i Mellerud en valrörelse, 
som så ofta föregåtts av 
många timmars ideellt arbe-
te. Lokala partiprogram, 
röstsedlar med kandidater till 
förtroendeposter i kommun, 
region och riksdag har tagits 
fram. Vidare pågår utdelning 
till hushållen, samtal med 
medborgarna samt affische-
ring med mera. Allt det här 
för att medborgarna ska 
kunna ta ställning i valet för 
egen del. 

Mot den bakgrunden ser 
jag till min besvikelse att ett 
flertal affischtavlor har rivits 
ned flera gånger. Det är inte 
bara trist, det är dessutom 
brottsligt. 

Demokratiska partier har 
mot avgift erhållit rätt av 

Demokratins 
vandaler!

polisen att sätta upp tavlor på 
anvisade platser. 

Det är därför angeläget att 
uppmana drabbade partier att 
göra en polisanmälan. De-
mokratins vandaler ska inte 
få hålla på hur som helst.

Karl-Axel Nordström

Under sommaren presente-
rade regeringen sina planer 
för kommande års infra-
struktursatsningar. För E45 
mellan Vänersborg och Mel-
lerud finns det tyvärr inte 
några satsningar fram till 
2029. Även för det regionala 
vägnätet är det blygsamma 
investeringar. Flera mindre 
vägar är trafikfarliga och 
kräver ett bättre underhåll. 

Västra Götalandsregionen 
har inte bara ansvaret för 
sjukvården utan har även en 

del inflytande över den regio-
nala infrastrukturen. Sats-
ningarna på väginvesteringar 
i vårt område borde vara 
betydligt större. Inte minst 
med tanke på att beskatt-
ningen på bensin och diesel 
nu är rekordhög. Omkring 10 
kronor per liter är skatt när 
man tankar idag.

 I Vänersborg och Melle-
rud finns idag omkring 
31 000 bilar enligt SCB:s 
senaste statistik.

Bilisterna i dessa två kom-

muner som berörs av den 
dåliga standarden på E 45 
betalar varje år omkring 600 
miljoner kronor i bränsle och 
fordonsskatter. En mycket 
liten del av detta går till in-
vesteringar och underhåll av 
vägarna i vårt område.  Ty-
värr får istället väginveste-
ringarna allt mindre del av 
infrastruktursatsningarna. 

I en motion till kommun-
fullmäktige i Vänersborg har 
jag framfört att kommunen 
måste bli bättre på att på-

Mer väginvesteringar
för våra skattepengar

verka Trafikverket, reger-
ingen och Västra Götalands-
regionen för att 
vägsatsningarna ska bli 
större i vårt område. En för-
sta åtgärd borde vara att 
kartlägga alla brister på våra 
vägar.

Kommunalförbundet i 
Fyrbodal och Västra Göta-
landsregionen kan påverka 
de regionala infrastrukturin-
vesteringarna och är en tung 
remissinstans för de natio-
nella vägarna. 

Vänersborg och Melleruds 
kommuner behöver nu bli 
bättre på att i dessa samman-
hang framföra de brister som 
vi har både på E45 och de 
mindre vägarna.      

 Dan Åberg, Vänersborg  
regionkandidat för  

Moderaterna
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”En tillgång för hela Mellerud” 

Ett lag från innebandyklubben mötte ett lag bestående av entreprenörer, politiker och tjänstemän under invigningsdagen. Klubben vann stort.

Kommunstyrelsens ordförande Tommy W Johansson, klippte bandet 
när hallen invigdes.

Rådahallens verksamhetsledare Catharina Åbom Häll och Linda Hamrin, 
projektingenjör i Melleruds kommun, är nöjda med hur byggprocessen 
förlöpt.

I söndags invigdes den nya bollhallen i Rådahallen, efter 
nästan ett års byggarbete. Efterlängtad och väl behövd 
är den stora ljusa hallen som öppnar nya möjligheter för 
både föreningar och privatpersoner.

En portal av blå ballonger 
visade vägen in till den nya 
hallen på invigningsdagen. 
Här fanns olika föreningar på 
plats och presenterade sin 
verksamhet och det fanns 
möjlighet att prova på både 
handboll, innebandy och 
bordtennis.

Kommunstyrelsen ordfö-
rande Tommy W Johansson 
(S) höll invigningstalet och 
betecknade denna dag som 
den bästa under hans tid som 
kommunalråd. 

Han påminde om 2015, när 
Sverige tog emot människor 
som flydde kriget i Syrien, 
och Mellerud fick ett stort 
antal nya invånare. De stat-
liga miljoner (30) som kom-
mit kommunen till del  för att 
främja integrationen möjlig-
gjorde byggandet av den nya 
hallen. 

– Pengarna skulle säker-
ställa att ingen verksamhet 
skulle stå tillbaka, att det inte 
skulle bli någon utträng-
ningseffekt på grund av de 
nya invånarna. Beslutet att 
bygga en sporthall var helt 
riktigt. Sport och föreningar 
spelar en viktig roll i integra-
tionen och detta gynnar oss 
allihop, sade Tommy W Jo-
hansson.

Öppen för alla
– Den nya hallen öppnar upp 
möjligheter för många fören-
ingar, inte bara sport. Hit 

kommer också Islamiska 
föreningen, Afghanska för-
eningen, Melleruds Kristna 
Center, Smyrna och andra, 
berättar Catharina Åbom 
Häll, verksamhetsledare på 
Rådahallen. 

Hon och Linda Hamrin, 
projektingenjör på Melle-
ruds kommun har varit aktiva 
genom hela processen.

– Allt har fungerat super-
bra, vi har haft en bra dialog 
med byggarna. De är ett fö-
retag som följer sin plan, 
hallen kunde slutbesiktigas 
redan den 12 juni, innan ut-
satt tid och har varit i bruk 
sedan skolstart. Detta ska 
vara en tillgång för hela Mel-
lerud, inte bara för den som 
tillhör en förening, betonar 
de. 

Nöjda ledare
Ledarna i Melleruds Hand-
bollsklubb säger att den nya 
hallen är en förutsättning för 
att fortsätta ungdoms- och 
vuxenverksamheten. 

Seriespel, träningsläger, 
minhandboll, träningar och 
olika tävlingar står på pro-
grammet framöver.

– Nu har vi en fullstor hall, 
anpassad till vår verksamhet 
och kan arrangera tävlingar 
utan att söka dispens, det 
känns väldigt bra, säger de. 

Även hos Melleruds Inne-
bandyklubb är det positiva 
tongångar. 

– Nu får vi mer tränings-
möjligheter och en fullstor 
hall. Vi har allt vi behöver 
och vi är jättenöjda. Detta är 
ett lyft för hela kommunen, 

säger ordföranden Filip Fa-
lander.

Invigningsdagen avsluta-
des med en rafflande inne-
bandymatch mellan Melle-

ruds IBK (en mix av olika 
lag) och ett lag besående av 
politiker, entreprenörer och 
Melleruds kommun.

Innebandyklubben tog 

hem segern. 5-0 blev slutre-
sultatet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Spelmansstämma med mångfald

Arvid är bara sex år och har redan spelat fiol i ett och ett halvt år. 

Allspel, i förgrunden Bengt Berling på sin nyckelharpa.

Fioler, gitarrer, nyckelhar-
por, flöjt, ja även säckpipa. 
Ljuv musik strömmade i 
lördags ut från Dalsland 
Center när Dalslands spel-
mansorkester bjöd in till 
allspel under spelmans-
stämman. 
Stämman inleddes med all-
spel där alla spelmän som så 
ville fick spela med. Alban 
Faust ledde och presenterade 
de olika låtarna, de flesta med 
ursprung från Dalsland. 

– Här finns en låtskatt som 
många inte har en aning om. 
Det är musik som är mycket 
vacker och som alla dalslän-
ningar kan känna sig mycket 
stolta över, sade Alban Faust, 
som själv, trots att han är 
”invandrad” till landskapet 
blivit något av en föresprå-
kare för. 

Vals efter Lars i Mossen, 
Hambo efter E J Jansson, 
Berlin Shottis och Petters-
sons Polska är bara några av 
alla de låtar som spelades. 
Om just polskorna, en mu-
sikform i tretakt, sades att det 
är kärnan av svensk folkmu-
sik och enbart förekommer i 
Sverige. 

Arvid sex år
Allspelet följdes av ett fram-
trädande av enbart Dalslands 
Spelmansorkester och däref-
ter olika scenframträdanden, 
öppen scen, buskspel samt 
visor och sånger med Vis-
klubben Korpen. I den ge-
mensamma spelglädjen är 
alla åldrar välkomna. 

Yngste deltagaren, med 
sin fiol, var blott sexårige 
Arvid Lindström från Troll-
hättan, som bland annat gav 
prov på en egenkomponerad 
låt. Från Stuttgart kom Ul-
rich Hinderer med sin vevli-
ra. Bland deltagarna fanns 
också några riksspelmän, 
förutom Alban Faust även 
Robert Eriksson och natur-
ligtvis Einar Hansander. Den 
sistnämnde hade med sig och 
presenterade sin egen nyut-
givna bok Dalslandslåtar, en 
bok med nedtecknade låtar 
från landskapet. Här finns 
också mycket historia bakom 
låtarna.   

Bengt Berling som är ord-
förande i Dalslands Spel-
mansförbund menade också 
att den dalsländska mu-
sikskatten, har rötter från alla 
håll. Musiken speglar livet, 

folk har alltid flyttat runt. Det 
finns likväl spår av högre-
ståndsmusik som engelska 
influenser i folkmusiken.

– Hanterar man folkmusi-
ken rätt så speglar den alla de 

olika kulturerna som genom 
tiderna har korsat sina vägar 
i Dalsland, avslutar han. 

 Ing-Marie Norrman
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Invigning av 
vår nya biltvätt
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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Brålanda • Frändefors

Smyrnakyrkan
Brålanda

Gudstjänst
Söndag 2/9 kl. 11.00
Predikan Daniel Alm, 
föreståndare i Pingst

VÄLKOMMEN!

Utflyktgudstjänst till 
gården Slommehagen

Det spelades upp ett drama utomhus bland stenar och mossa.

Folkrörelseledare 
till Brålanda

Daniel Alm, föreståndare 
för pingströrelsen, besö-
ker Brålanda första hel-
gen i september och alla 
intresserade kan komma 
och träffa honom. 
I uppdraget som kyrkoledare 
ingår att resa runt i landet och 
hålla kontakt med lokala 
församlingar och nu är det 
Smyrnakyrkan i Brålandas 
tur att träffa honom. På lör-
dagen möts de på Rörviks-
gården och på söndag blir det 
gudstjänst i Smyrnakyrkan.

– Vi brukar ha en kickoff 
inför hösten och då kommer 
någon utifrån som inspirerar, 
och ger nya tankar och idéer. 
Det är ju extra roligt att vår 
kyrkoledare kommer hit. 
Daniel reser i olika samman-
hang och har ett annat per-
spektiv än vi, han kan inspi-
rera oss utifrån sin del av ett 
mycket större sammanhang. 
Pingströrelsen växer och är 
en av Sveriges största folkrö-
relser, säger David Celinder, 
pastor i Smyrna, Brålanda.

Sedan 1994 är Daniel Alm 
pastor inom pingströrelsen i 
Sverige – ett av Sveriges 
frikyrkosamfund med 440 

Kyrkoledaren Daniel Alm. Foto: 
Pingströrelsen.

Val i Brålanda och Frändefors

Valadministratörerna Eva Johansson och Maud Rudquist, Vänersborgs 
kommun, åkte runt till biblioteken och ställde iordning med valskärmar 
och valurnor inför förtidsomröstningen, här vid Brålanda bibliotek

Valdistrikt:         Vallokaler:
Brålanda/Sundals Ryr       Brålanda skola, musiksal
Frändefors västra        Ekebro bygdegård
Frändefors/Frändefors Ö/Vänerkusten  Dalboskolan, Frändefors
Frändefors södra/Vänerkusten    Skidstugan, Djupedals-
         vägen, Vänersborg
Siviken, Väne Ryr        Siviken bygdegård

VALDISTRIKT OCH VALLOKALER:

Producerar egen solel

Roland Smedbäck, i förgrunden, är glad att solcellspanelen   på maskinhallen i bakgrunden, kommer att 
producera det mesta av den elektricitet gården behöver.  

Leif Svantesson, från företaget som levererat, berättade om Smedbäcks 
anläggning och hur man går till väga om man vill investera i solceller.

församlingar och cirka 
84 000 medlemmar. Han har 
även skrivit böcker. Pingst-
rörelsen i Sverige bedriver 
missbrukarvård genom LP-
verksamheten, folkbildning 
via fem folkhögskolor och 
har en egen biståndsorgani-
sation, PMU

– Vid mina församlingsbe-
sök aktualiserar jag kristen 
tro i funktion i vardagslivet 
och genom församlingen. 
Pingströrelsen är känd för sin 
betoning att varje människa 
kan erfara andligt liv i nuet 
och att detta är en motive-
rande faktor till samhällsen-
gagemang, hälsar Daniel 
Alm. 

 Marianne Karlsson

Söndagen den 26 augusti 
var det utflyktgudstjänst 
och turen gick av till fa-
miljen Håkanssons gård 
Slommehagen strax utan-
för Brålanda. 
Familjen visade upp sin 
mjölkproduktion och hur 
robotmjölkning fungerar. 
Det fanns även tid för frågor 
och gos med kalvarna. 

Efter rundvisningen på 
gården blev det en promenad 
i strålande solsken upp till 
Hagekulleberget, som sägs 
vara Dalboslättens högsta 
punkt och där gudstjänsten 
hölls. 

Det bjöds även på några 
vandringssägner och ett ef-
fektfullt drama bland stenar 
och mossa. Sägnen berättar 

att en jätte hade bott i berget 
men ramlat och dött när han 
argsint skulle kasta en sten 
mot Brålandas kyrkklockor. 
Har man lite fantasi finns det 
en dörr in i berget och hans 
fotavtryck. Det var en lyckad 
utflyktsgudtjänst i fin natur 
och vädret lyckades hålla 
upp. 

Alma Håkansson

Inför valet 2018 är valdi-
strikt och vallokaler änd-
rade, så titta på röstkortet 
var du ska rösta. Exempel-
vis ska röstberättigade i 
Gestad rösta antingen på 
Dalboskolan, Frändefors 
eller Skidstugan, Väners-
borg. Sundals Ryrsborna 
röstar i Brålanda.
Från den 22 augusti kan du 
förtidsrösta på biblioteken i 
Brålanda, Vargön och i Vä-
nersborgs centrum under 
deras öppettider. Förtidsröst-
ningen pågår fram till och 
med den 8 september.

Utöver detta kan du för-
tidsrösta i Vänersborgs kom-
munhus söndag 2 september. 
På valdagen den 9 september 
kan du förtidsrösta i Arena 
Vänersborg. Du kan också 
förtidsrösta med hjälp av din 
lantbrevbärare.

Om du på grund av sjuk-
dom, funktionsnedsättning 
eller ålder inte själv kan ta 
dig till förtidsröstningen el-
ler till vallokalen på valda-
gen kan du rösta med hjälp 
av ambulerande bud.

3-7 september erbjuder 
kommunen ambulerande 
bud, vilket innebär att två 
röstmottagare kommer till 
ditt hem och tar emot din röst. 

Ny vallag
För att bevara valhemlighe-
ten finns nu en ny vallag. 
Varje valdistrikt ska ha 1 000 
– 2 000 röstberättiga. Loka-
len får inte ha med politik 
eller religion att göra. Inter-

nationella kontrollanter 
kommer att övervaka så valet 
går rätt till.

– Jag har full förståelse för 
att människor blir upprörda 
då de får åka till en annan 
lokal än den de brukar. Men 
det finns ju goda möjligheter 
att förtidsrösta i kommunen, 
säger Maud Rudquist, valad-
ministratör.

Nyligen bjöd Bolstad LRF 
in medlemmar och grann-
avdelningar till den årliga 
tipspromenaden. I år låg 
fokus på solcellsel hos Ma-
ria och Roland Smedbäck 
i Busken.
Kvällen började med en tips-
promenad som senare gav de 
tävlande vinster från ett rik-
ligt prisbord som företag i 
området sponsrat med.

Helena Karlander hälsade 
de många besökarna väl-
komna och uppmanade med 
anledning av den svåra skör-
desituationen:

– Ta hand om varandra och 
kollegor som har det värre än 
er, hjälps åt.

Till den kokta korven och 
kaffet blev det mycket prat 
om den torra sommarens 
påverkan på skörden.

– Det är första gången jag 
tröskat i juli, sade Robert 
Svensson, Mellerud.

Elproducent
Maria och Roland Smedbäck 
flyttade tidigare i år till det 
nybyggda huset på gården 
Busken i Gråfålerud, Bolstad 
socken, från grannsocknen 
Gestad.

När maskinhallen byggdes 

beslöt de att satsa på solcell-
sel och de valde ett företag i  
Töcksfors som leverantör. 
Anläggningen är på 15 kW 
och beräknas ge 16200 kWh/
år samt beräknas vara betald 
på tio år.

Från företaget fanns Leif 
Svantesson med och berät-
tade tillsammans med Maria 
Smedbäck om hur planering 
och genomförande gått till.

Leif hade svar på frågorna 
de vetgiriga LRF:arna ställ-
de.  

– Det känns bra att produ-
cera den egna strömmen, 
säger Roland Smedbäck.

 Marianne Karlsson
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Tung uddamålsförlust för MIF
FOTBOLL 
Mellerud förlorade i sön-
dags mot Trollhättans 
BoIS på bortaplan med 
3-2, detta trots en mas-
siv slutforcering, men 
hemmalaget kunde hålla 
undan och vinna i division 
3 Mellersta Götaland. 
Mellerud åkte på sin sjätte 
förlust i söndags på Torsbo-
vallen i Trollhättan. Laget 
låg under med 2-1 i paus efter 
en svag prestation över lag, 
men också ett fint fotbolls-
mål signerat Sebastian Hed-
lund till 1-1, framspelad av 
Hamed Hosseini.

– I den första kom vi inte 

upp i nivå och rent tekniskt 
slarvar vi otroligt mycket i 
vårt passningsspel och ska-
par omställningar åt dem. 
Alla målen var billiga, vi 
borde göra det bättre där. 
Bois är inte bättre utan det är 
vår prestation defensivt som 
gör att vi tappar poäng idag, 
sade Melleruds tränare Peter 
Jonasson efter slutsignalen.

”Borde varit hetare”
Efter paus var det en andra 
halvlek som dominerades av 
Mellerud. Laget tryckte på 
för ett kvitteringsmål, men 
åkte istället på ett surt bak-
längesmål med tio minuter 
kvar av matchen, som be-

tydde 3-1. Men MIF:s force-
ring kom inte av sig, utan 
man belönades med 3-2 
några minuter senare. Mar-
cus Rydberg väggspelade 
med Albin Broberg och sköt 
in bollen lågt och otagbart för 
BoIS keeper. Men närmare 
än så kom man aldrig, trots 
att bollen dansade på mål-
linjen gång efter annan när 
klockan passerat 90.

– Vi skapar tillräckligt med 
lägen för att avgöra matchen 
och 3-2 känns inte som att det 
speglar matchen. I lägena i 
och runt straffområdet borde 
vi  ha varit hetare och gjort 
något mer mål. Detta var vår 
sista chans att haka på en 

SLUTRESULTAT
Trollhättans BoIS – 

Melleruds IF
3-2 (2-1)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
21’ 1-0 Johan Kortekangas
39’ 1-1 Sebastian Hedlund
43’ 2-1 Rasmus Larsson
79’ 3-1 David Arkemar
84’ 3-2 Marcus Rydberg

SPORT

Avdijaj imponerar
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda vann i 
söndags borta mot Ste-
nungssunds IF med stabila 
3-0. Alla målen kom redan 
i den första halvleken, va-
rav två från unga Blerona 
Avdijaj, i damernas divi-
sion 3 Bohuslän/Dal.
15-åriga Blerona Avdijaj 
fortsätter göra stort intryck i 
damernas division 3 Bohus-
län/Dal efter 15 gjorda mål. 
Nu jagar hon skyttedrott-
ningarna Alexandra Öst 
Gustavsson i Svarteborg/
Stångenäs/Lysekil på 19 mål 
och lagkamraten Sandra Pe-
tersson på 17.

I matchen mot Stenungs-
sund kom två av Åsebro/
Brålandas tre mål från Avdi-
jaj och det inom loppet av 13 
minuter. Avdijaj gjorde 1-0 
efter en halvtimma, sedan 
kom 2-0 från Cecilia Wäner-
löv som, tillbaka efter knä-
skada, dundrade in bollen i 
nättaket. 3-0 satte Blerona i 
den 43:e matchminuten, och 
det var ett minst sagt märk-
ligt mål.

SLUTRESULTAT
Stenungssunds IF – 

Åsebro/Brålanda
0-3 (0-3)

Div 3 Bohuslän/Dal Dam
Målskyttar:
30’ 0-1 Blerona Avdijaj
35’ 0-2 Cecilia Wänerlöv
43’ 0-3 Blerona Avdijaj

– Jag vet inte hur hon bar 
sig åt, men hon fick bollen på 
knä, smalben, fot och sedan 
rullade bollen in i mål, men 
alla mål räknas, sade träna-
ren Jacobsson och skrattade.

Men trots att målen rullade 
in var det till en början inte 
övertygande spel från dals-
länningarna.

– Det började trevande för 
oss, men det kändes på något 
sätt bra ändå. Vi har ju inte 
spelat match sedan 27:e juni, 
så det var ju som att starta om 
på nytt. Tjejerna jobbade hårt 
för varandra, det är väl det 
som ger resultat, sade träna-
ren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HIF tog tre pinnar
FOTBOLL 
Håfreströms IF fick med 
sig tre poäng mot jumbon 
Fengersfors IK tack vare 
två straffar hemma på Hå-
våsen. Serieledarna håller 
fortsatt hårt grepp om sin 
topplacering.
Anfallsspelet var en aning 
statiskt och oeffektivt för 
Håfreströms i fredags kväll 
på Håvåsen i Åsensbruk. Det 
krävdes två regelbrott för 
gästerna för att målen skulle 
komma.

Den första straffen dömdes 
efter 23 minuter och straff-
läggaren Florijan Fejzulovic 
gjorde inget misstag från 
elva meter. Den andra kom 
med en kvart kvar av match-
en, då lyckades Fejzulovic på 
nytt överlista Fengersfors 
keeper.

Tvåmålsskytten Fejzulo-
vic leder nu skytteligan efter 
14 mål i division 5, varav fem 
är straffmål.

– Det var en rättvis seger, 
vi hade vunnit även utan 
straffarna. Men vi hade lite 
svårt att göra mål. Hade det 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Fengersfors IK
2-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
23’ 1-0 Florijan Fejzulovic (straff)
76’ 2-0 Florijan Fejzulovic (straff)

topplats, konstaterade Peter 
Jonasson
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Premiär för Dalsland Swimrun
29 tvåmannalag hoppade i 
lördags i kanalen vid Dals-
land Center i Håverud och 
invigde med detta premiä-
ren av Dalsland Swimrun 
arrangerad av Camp Dals-
land.
Efter förra årets lyckade test-
tävling var det så dags för 
premiären av Dalsland 
Swimrun, som hade inplane-
rats för att ha sin premiär i 
samband med kanalens 
150-årsjubileum. 

Loppet går i den unika 
miljön längs Dalslands ka-
nal. Deltagarna hade att välja 
mellan två olika banlängder, 
den långa startade i Håverud 
och den korta vid Mustad-
fors. Målgången för båda 
skedde i Ekas miljöpark i 
Bengtsfors. 

Banan består växelvis av 
sim- och löpsträckor. Den 
långa banan på 36 kilometer 
består av cirka fem kilome-
ters simning och resten löp-
ning. Den korta banan är 
ungefär 17 kilometer, varav 
2,5 kilometer i vattnet. 

40 lag
Totalt startade i lördags drygt 
fyrtio lag, varav tolv valde 
den korta banan. Bland dessa 
tolv lag syntes bland annat ett 
lokalt inslag genom, ”Team 
Fysiofokus”, som bestod av 
Tony Eriksson och Valentijn 
Schneider. 

20 tvåmannalag hoppade i dalslands kanal i lördags när Dalsland Swimrun genomfördes.

Erik Lindgren och David Lindberg från Karlstad var snabbast på långa 
banan.

– Det här var jätteroligt, det 
hela var mycket välorganise-
rat, med god säkerhet och 
bara tågresan som vi fick 
göra var en upplevelse. Det 
var sedan helt suveränt att 
simma och springa i den här 
miljön, säger Valentijn. 

Trots att han har såväl ma-
raton som halvmaror i baga-
get, har han inte sprungit på 
15 år, då han skadade sig. För 
att klara av simningen har 
han och Tony deltagit i en av 
crawlkurserna som arrange-
ras på Rådahallen.

 – Att sedan simma i skor 
var en utmaning och likaså 
det kalla vattnet. Det gällde 
att få koll på flåset när man 
kommit i. Men allt gick jät-
tebra, så nästa år kanske det 
blir den långa sträckan, av-
slutar Valentijn glatt. 

Totalsegrare på den korta 
banan blev lag Olsson/
Westin, Annika Westin och 
Emma Olsson, som tog sig i 
mål på tiden 2.13.25

Nöjda deltagare och nöjda 
arrangörer
Den långa banan avverkades 
som snabbast på tiden 
4.01.30 och därmed var fjol-
årets bästa tid kapad med 

dryga halvtimman. För pre-
stationen stod lag ”The Ex-
pendables” som utgjordes av 
Erik Lindgren och David 
Lindberg från Karlstad. 

Totaltrea och snabbaste 
damlag var ”Swimrun4fun 
with friend” bestående av 
Maria Hjortstam Möller och 
Sussanne Eckerstein. 

Lokalt fanns Jan-Olof Jo-
hansson och Ulf Söderblom 
med som ställde upp som lag 
”Sunnanå Sportfiske”. Re-
sultatmässigt hamnade de 
strax under mitten av lagen 
på den långa banan och kom 
i mål på tiden 4.58.42 

Lördagen bjöd både på sol 
och regnskurar, hyfsat väder 

att tävla i enligt Per Johnler, 
Camp Dalsland. 

– Allt gick bra, vi är nöjda 
även om vi hade kunnat ta 
emot något mer startande. 
Deltagarna trivdes både med 
den fina naturupplevelsen 
och utmaningen. Vi hade 
också mycket publik utmed 
banan, speciellt vid mål-
gången i Bengtsfors, vilket 
deltagarna uppskattade 
mycket. Det är roligt att folk 
i vårt område engagerar sig, 
inte minst när det gäller funk-
tionärsbiten, det är vi mycket 
tacksamma för, berättar han. 

Ing-Marie Norrman

stått 0-0 i paus så hade vi 
ändå gjort mål till slut ändå, 
det var känslan, sade assiste-
rande tränare Glenn Öder 
efter matchen.

Fengersfors bjöd ändå se-
rieledarna på tufft motstånd, 
trots att laget står utan någon 
trepoängare i årets seriespel.

– Fengersfors var starka, 
jämfört med när vi mötte 
dem i våras, vi fick kämpa för 
poängen, sade Öder, som 
förutom tre poäng även 
kunde glädjas att toppkon-
kurrenten Åsebro tappade 
poäng mot Melleruds andra-
lag.

– Det var skönt att Melle-
rud kunde ta poäng av Åse-
bro, säger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Pokaler för Dals MK
MOTORSPORT 
I Uddevalla i lördags körde 
sex ekipage från Dals MK 
ett cityrace. Fyra pokaler 
skördades av dalslänning-
arna.
Bo Sundin, Bo Axelsson, och 
Per-Inge Björk vann sina 
klasser. Peter Karlsson blev 
trea i sin.  
– Tävlingscentrat var vid 

Kampenhof och det var fyra 
sträckor som kördes två 
gånger. En av dem var en 
riktig publiksträcka som kör-
des på Torps parkering. Det 
var kul att visa sporten för de 
som inte är inbitna, säger 
Peter Karlsson, Dals MK.

Deltog i tävlingen gjorde 
även ungdomarna Albin 
Karlsson och Stefan Grön-
berg.

En av de som gick in som två i Dals-
land Swimrun.
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Tösse körde 
över Frändefors

FOTBOLL 
Överkörning, storseger 
eller kross, beroende på 
vilket ord man väljer så är 
Tösses seger med 7-0 på 
Tössevallen mot Frände-
fors IF en seger som sätter 
spår i division 5 Dalsland. 
Tösse kliver i och med 
segern upp i topp 5, med 
övriga lag på behörigt av-
stånd.
Division 5 Dalsland börjar 
nu skikta upp sig med ett övre 
och ett nedre skikt. Det nedre 
är i sin tur indelat i ett bot-
tenskikt, där Fengersfors IK 
huserar på egen hand och så 
mittenskiktet med fyra lag.

Uppåt i tabellen kliver 
Tösse in som stabil femma på 
21 poäng och med sex poäng 
ner till nästa lag. Nu kan man 
blicka uppåt där både Färge-
landa och Åsebro finns inom 
en respektive två poäng. Men 
i dagsläget är tabell-läget 
inget tränaren Kenneth Er-
ixon funderar på.

– Vi har väl lite delmål och 
det första var att ha lite glapp 
neråt, vilket vi fått nu. Sedan 
tar vi match för match, vi har 
en svår bortamatch mot El-
lenö nästa. Men kan vi hänga 
med är det roligt för Tösse, 
men vi har länge känt att det 
blir svårt att rå på Håfreström 
och Brålanda. Vi har både 
Brålanda och Åsebro kvar att 
möta på hemmaplan, så vi 
trivs bra med att få komma 
bakifrån och få bygga laget 
och bli stabilare.

Orolig tränare
I matchen så var det två in-

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Frändefors IF
7-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
20’ 1-0 Hugo Larsson
51’ 2-0 Andreas Jonsson
64’ 3-0 Patrik Nilsson
71’ 4-0 Abdulkadir Elmi Muhumed
72’ 5-0 Patrik Nilsson
79’ 6-0 Patrik Nilsson
86’ 7-0 Andreas Jonsson

tensiva halvlekar, där Frän-
defors keeper höll nere siff-
rorna före paus, då 
hemmalaget hade 1-0, trots 
många chanser.

– Jag var orolig i paus, man 
har spelat många matcher där 
man dominerat men inte satt 
sina chanser och släppt in 
något slumpmål mot slutet. 
Men det kom aldrig utan det 
ramlade på bra för oss, sade 
tränaren Erixon.

I andra halvlek inleddes 
målskyttet av Andreas Jons-
son, och sedan rullade det på. 
Med 20 minuter kvar visades 
Frändefors keeper Albin 
Karlsson ut och Tösses Ab-
dulkadir Elmi Muhumed 
satte 4-0 säkert på den efter-
följande straffen.

– Det var en riktig isloss-
ning. Vi spelade fin fotboll 
idag och satte försvarsspelet 
klockrent och skapar väldigt 
mycket fina lägen, sade Er-
ixon efter 7-0 segern.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjälls IF 
tappade poäng

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF ledde 
hemma på Brunnsvallen 
mot Ed:s FF:s andralag i 
lördags när man spelade 
om tre viktiga poäng i 
division 6 Dalsland. Men 
matchen slutade 1-1 och 
trots poängtapp klättrar 
Kroppefjäll i tabellen.
KIF låg på femte plats innan 
den tolfte omgången i divi-
sion 6, men efter 1-1 mot Eds 
FF klättrar laget från Rostock 
två placeringar. Nu är man 
trea, på 20 poäng, men tappar 
samtidigt mot toppduon Hå-
freströms IF och IFK Åmåls 
andralag.

– Såsom tabellen ser ut är 
varje poäng viktig. Vi har 
förlorat någon match och 
trott att man skall tappa, men 
ändå är vi med i toppen, sade 
tränaren Mikael Andersson.

Mohammad Javad Ibrahi-
mi gjorde matchens första 
mål efter 36 minuter i den 

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

 Eds FF lag 2
1-1 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
36’ 1-0 Mohammad Javad Ibrahimi
62’ 1-1 Robin Ferdinandsson

första halvleken. Ledning 
hölls över pausen, men efter 
en timmas spel kom Eds kvit-
tering, från Robin Ferdi-
nandsson. Ett oavgjort resul-
tat var rättvist, sett till 
matchbilden.

– Vi får vara nöjda med en 
poäng, det var jämnt och Ed 
var duktiga och de försökte 
spela boll. Men vi gör en bra 
insats, vi har fått ett riktigt 
bra go i laget, sade tränaren 
Andersson, efter poängen på 
hemmaplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hakar på toppen
FOTBOLL 
Tösses damer hakar på 
toppduon Ljungskile SK 
och IFK Strömstad, detta 
efter 4-0 på bortaplan mot 
LDB Dalsland. Hemmala-
get bjöd inte på något di-
rekt tufft motstånd, utan 
Tösse hade kunnat vinna 
med större siffror.
Tösse IF:s damer har inlett 
hösten på ett strålande sätt 
och sätter stor press på sina 
två toppkonkurrenter i kam-
pen om seriesegern. 7-1 se-
nast mot Smögen/Hamburg-
sund följdes i torsdags upp 
med 4-0 mot LDB Dalsland 
på Ekhagsvallen.

– Det var ett stort övertag 
för oss, det borde varit betyd-
ligt större siffror. Men vi är 
nöjda med att ta tre poäng, 
tjejerna gör det stabilt, sade 
Tösses tränare Hasse Blixt 
efter matchen.

Första målet kom tidigt för 
bortalaget, i den fjärde minu-
ten satte Selma Gustavsson 

SLUTRESULTAT
LDB Dalsland 

– Tösse IF
0-4 (0-3)

Div. 4 Bohuslän/Dal Dam
Målskyttar:
4’ 0-1 Selma Gustavsson
17’ 0-2 Izabell Doverhorn
36’ 0-3 Ellen Abenius
85’ 0-4 Lina Bryntesson

1-0. Selma såg sedan till att 
assistera Izabell Doverhorn 
till 2-0 på hörna i den 17:e 
minuten.

– Det är starkt att vi vinner 
även om det var ett svagare 
motstånd. Vi skapade chan-
ser och var där vi skulle, även 
om vi inte satte alla chanser, 
berättade Blixt som nu 
blickar uppåt i tabellen där 
Ljungskile och Strömstad 
toppar, båda med en match 
mindre spelad.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Finbesök på MGK

Alexander Björk, Stefan Blomsterberg och Peter Jacobsson. Foto: Håkan 
Blomdahl.

GOLF 
En av landets bästa gol-
fare, Alexander Björk, 
besökte Melleruds GK 
måndagen den 20 augusti. 
Peter Jacobsson från företa-
get Ecus arrangerade en 
tävling för kunder och sam-
arbetspartner där deltagarna 
fick nöjet att spela några hål 
med ett riktigt golfproffs.

Alexander som nyligen 

spelat PGA Championship 
och Nordea Masters bjöd på 
fantastiska golfslag, goda 
tips  och trevligt umgänge.

Han trivdes bra och gav ett 
gott betyg till banan. Alexan-
der som är  nummer 78 på 
världsrankingen deltog inte i 
golftävlingen (då hade det 
troligen satts ett nytt banre-
kord). 

Den vanns istället av Ste-
fan Blomsterberg.

Svårstoppat Brålanda vann 
FOTBOLL 
Brålanda har rest sig likt 
fågeln Fenix ur askan från 
våren 2017 och är nu ett lag 
som spelar för serieseger 
i division 5 Dalsland. Mot 
Bäckefors vann man med 
5-1 på söndagseftermid-
dagen och ser ut att vara 
svårstoppade.
Bäckefors hade inte mycket 
att sätta emot i söndagens 
drabbning på Sörbyvallen 
där Brålanda redan efter nio 
minuter ledde med 2-0.

Erik Aronsson, som haft en 
tung säsong målmässigt, fick 
göra 1-0 redan efter några 

sekunder då Bäckefors orsa-
kat straff. För Brålanda rull-
lade det på och tränaren 
Ronny Fredriksson var lyrisk 
efter slutsignalen.

– Första halvlek var helt 
totalt makalös. Allt var bra, 
ett kanonförsvarsspel över 
hela plan, vi gör fem mål i 
första halvlek och har lägen 
för mer. Det var löpningar, 
korta bollar, långa bollar, 
detta var det bästa Brålanda 
spelat på många år.

”Ingen var dålig”
Den målrika halvleken av-
slutades med att Bäckefors 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 
Bäckefors IF 
5-1 (5-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
1’ 1-0 Erik Aronsson (straff)
9’ 2-0 Erik Aronsson
35’ 3-0 Tobias Svensson
42’ 4-0 Tobias Svensson
43’ 5-0 Jakob Helldén
45’ 5-1 Shkodran Ramadani

Ännu en guldmedalj till Lova 
HÄSTSPORT 
När det förra helgen 
arrangerades distrikts-
mästerskap i dressyr hos 
Norra Älvsborg Ryttar-
klubb i Sjuntorp, syntes 
lokala förmågor på topp.
Lova Sundqvist från Melle-
rud har inte varit lika flitig ute 
på tävlingsbanorna detta år 
som tidigare år. Med sin Rips 
Joyride har hon under som-
maren gjort två starter och 
vunnit båda.

Förra året var det desto fler 
och alla med segrar eller 
framskjuten placering. Un-
der förra helgens DM blev 
det också en seger och det 
med fina 70 procent.

Rips Joyride är en C-ponny 
och för dessa avgjordes mäs-
terskapet i lätt A:P1. Lova 
berättar att hennes studier 
tagit mycket tid och därför 
har tävlandet fått stå tillbaka 
under våren.

– Men jag försöker ändå 
sikta mot SM nästa år. Det är 

Lova Sundqvist och Rips Joyride visade stil och red hem DM-guld i endast tredje starten för året

Shkodran Ramadani satte ett 
reduceringsmål, på frispark 
direkt i mål. Publiken hop-
pades nog på en lika fartfyllt 
andra halvlek, men den slu-
tade mållös. Brålanda visade 
dock upp ett register som 
övriga toppkonkurrenter får 
se upp med. Trots två mål 
från både Tobias Svensson 
och Erik Aronsson, kunde 
tränaren inte lyfta någon 
specifik spelare efter match-
en.

– Det går inte att lyfta nå-
got speciellt i denna matchen, 
det var så många som var bra, 
hade varit orättvist att lyfta 

någon speciell. Ingen var 
dålig, sade Fredriksson stolt.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

också sista året som jag kan 
tävla ”Jojje”, säger hon och 
således fyller Lova 20 nästa 
år och faller för åldersstreck-
et när det gäller ponny. Rips 
Joyride har nu också hunnit 
bli hela 16 år.

– Jag är mycket nöjd med 
insatsen under DM-helgen 
och ”Jojje” kändes fin och 
fräsch, avslutar Lova.

Bronsmedaljen i samma 
klass reds hem av Viktoria 
Almroth från Brålanda, som 

med Anells Hero red ihop 
54,46 procent. Både Lova 
och Victoria tävlar för Vä-
nersborgs Ryttarförening. 

Ing-Marie Norrman
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Rudevi Idrottsplats
Division 3 Bohuslän/Dal Damer

Söndag 2 september kl. 15.00

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Vallens IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Sylves Lantbruk, Peters Plåtslageri, Axima
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 1 september kl. 15.00

Åsebro IF – Färgelanda IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Dalslands Sparbank, Wallins Lantbruk AB, LE-Gruppen

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Lördag 1/9 kl. 14.00  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - Ärtemark/Billingsfors

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - ÅSARPS-TRÄDET FK

Söndag 2/9 KL. 15.00

Preem, Roslinds Optik Sharp DAKO

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

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Malena Norrman redo för EM
BADMINTON 
Melleruds badmintonta-
lang Malena Norrman blev 
före sommaren uttagen 
till Junior-EM i Tallinn, 
Estland. Nu bär det av till 
den största tävlingen i 
hennes karriär.
Det vankas EM för Malena 
Norrman från BK Stinget 
som drar iväg till Tallinn 
imorgon torsdag. Där väntar 
förhoppningsvis många 
matcher för talangen och 
hennes mix-partner, Gustav 
Björkler.

– Jag tror det kommer att 
bli en jättebra upplevelse, de 
har förberett väldigt bra, så 
det kommer nog att bli bra, 
sade Malena, som riskerade 
att missa EM. 

Landslagsledningen valde 
att banta EM-truppen från 

17-åriga Malena Norrman är redo för sitt livs största tävling, junior-EM i 
Tallinn, som börjar på fredag. Foto: Torbjörn Jansson/Badminton Swe-
den.

den första uttagningen från 
fyra tjejer till bara tre. Men 
Malena fick fortsatt förtro-
ende.

– Det var skönt att få åka 
med ändå, säger hon.

Förutom att banta truppen 
har också landslaget förvänt-
ningar på sina axlar; att de 
skall ta medalj.

– Landslagsledning vill att 
vi tar medalj, men det är 

svårt, så vi får se hur det går, 
säger en ödmjuk Malena som 
kommer att spela singel och 
mix i EM samt lagspel för 
Sverige.

– Jag ställer upp i mix och 
i singel. Mix är roligast, där 
kommer jag att spela med 
Gustav Björkler från Göte-
borg. Vi spelade tillsammans 
i turneringen i Amsterdam i 
våras, så jag tror det kommer 
att gå bäst i den kategorin, 
men det vet man ju egentli-
gen inte från början. Vi inle-
der EM med lagspel, där 
länderna möter varandra, 
berättar Malena, redo för sitt 
livs största tävling.

Tävlingarna börjar nu på 
fredag och pågår i nio dagar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebros poäng en besvikelse
FOTBOLL 
Kommunderbyt på Råda-
vallen slutade i besvikelse 
för Åsebro IF som spelade 
1-1 mot Melleruds IFs an-
dralag. ÅIF kom dit som en 
aspirant till serieledning-
en, men efter matchen var 
man tre poäng bakom se-
rieledarna Håfreström IF.
Melleruds IF:s andralag stod 
upp bra mot topplaget Åse-
bro IF i division 5 Dalsland i 
fredags kväll. Det var gäs-
terna från Rudevi som domi-
nerade, främst i den första 
halvleken, men hemmalagets 

unga keeper Alexander 
Karlsson höll tätt.

– Vi har bra övertag i första 
halvlek, någon mer borde vi 
satt dit, där har vi våra bästa 
chanser att avgöra, sade Åse-
bros huvudtränare, Per 
Aronsson.

Det var inte bara tre poäng 
man spelade om, utan för 
Åsebros del stod mer på spel. 
Som tvåa i tabellen, endast 
ett  poäng bakom seriele-
darna Håfreström och flera 
lag tätt bakom, så är trepo-
ängarna extra viktiga. Och 
det såg ut som att segern 
skulle bli ett faktum.

Redan två minuter in i den 
andra halvleken gjorde Jona-
tan Ugrell 1-0 för sitt Åsebro, 
då trodde man att proppen 
skulle gå ur.

– Vi kände att det skulle 
släppa efter vårt mål, men då 
kommer ett billigt 1-1, sade 
tränaren Aronsson, som fick 
se Jonatan Lundgren göra 
1-1 tre minuter senare på ett 
lågt distansskott.

Efter kvitteringen jämnade 
spelet ut sig och Mellerud 
fick mer boll. Chanser fanns 
åt båda håll, men 1-1 stod sig 
och poängtappet för Åsebro 
i toppstriden var ett faktum.

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 – 

Åsebro IF
1-1(0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
46´ 0-1 Jonatan Ugrell
49´ 1-1 Jonatan Lundgren

– Det är bara att köra på, vi 
hoppas att de andra skall 
tappa också. Det är långt kvar 
och många poäng att spela 
om, sade en besviken Arons-
son efter slutsignalen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Melinda har kvalat in till SM
HÄSTSPORT 
Att rida och tävla islands-
häst är något som sys-
konen Melinda och Milo 
Lindahl från Dals Rostock 
trivs med. Nu står också 
SM-tävlingar för dörren.
Förra helgen var det islands-
hästtävlingar på Axevalla. 
För Melinda var det debut i 
grenen/tävlingsformen Gae-
dingakeppni Kids och för 
Milo var det här första offici-
ella tävlingen överhuvudta-
get.

Melinda startade med Ká-
tina från Korsgården i klas-
sen utan att var medveten om 
att det också ingick SM-kval. 
Man väljer om man vill rida 
i tölt eller trav. För Melindas 
del var valet tölt och sedan 
dessutom skritt och galopp. 
Här bedöms ryttarens sits 
och inverkan.

Domarna vill se en häst 
med mycket utstrålning, en-
ergiska och lösgjorda gång-
arter samt stor glädje och 
samarbetsvilja. Mycket rö-
relser, tempo, vilja och po-
wer belönas samtidigt som 
uttrycksfullheten är en viktig 
del i bedömningen.

Syskonen Milo och Melinda Lindahl med islandshästarna Embla från Ulvedalen och Kátina från Korsgården.

För Melinda gick det nu 
mycket bra, hon gick till fi-
nal, slutade fyra och fixade 
samtidigt SM-kvalet.

– Jag visste inte riktigt hur 
det gick till att rida final i den 
här grenen, säger Melinda 
och skrattar, jag fick fråga de 
andra i collecting ring innan 
vi skulle in på banan. Nu ser 
hon framemot SM i Gaeding-
akeppni tillsammans med 

Kátina från Korsgården. 
Dock har hon lite SM-erfa-
renhet sedan tidigare, men då 
i tävlingsgrenen sport.

För lillebror Milo, som 
debuterade i tävlingssam-
manhang på Axevalla, gick 
det också bra. Han startade 
med Embla från Ulvedalen i 
klassen T8 (tölt) och gick 
direkt in i A-finalen, där han 
slutade som trea. Ekipaget 

startade även i V5 (fyrgång), 
som han aldrig ridit tidigare. 
Här tar de sig till B-finalen 
som de sedan vinner. 

Vid SM i Himmelstalund i 
Norrköping, som hålls näst-
kommande helg, kommer 
även Emil Sundström att 
delta. Alla tävlar för islands-
hästföreningen Landi.  

Ing-Marie Norrman

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

5/9 kl. 10.00. Välkomna!

PRO Mellerud: Start Medi 
yoga 3/9. Max 12 pers, åtta 
tillfällen.

FÖRENINGSNYTT

VILL DU SYNAS HÄR
Kontakta

Marie Robertsson 
0530-125 40
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Förenklad 
bygglovshantering

Vi är intresserade av långsiktiga  
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Roy Andersson Bilbolaget expanderar. 
Nu söker Vi ytterligare en

SERVICERÅDGIVARE  
till vår anläggning i Mellerud 
Som Servicerådgivare har du kontakt med verksta-
dens kunder genom hela processen samt ger stöd 
och vägledning. En viktig del i arbetet är att alltid ge 
kunden ett professionellt bemötande samt säkerställa 
att önskemålen uppfylls.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att boka in kunder via 
telefon, ta emot samt lämna ut bilar. Du kommer även 
att bedöma garantianspråk, bearbeta kundreklamatio-
ner och vägleda kunderna i tekniska frågor. 
Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg. 

Din profil
Du är en person som är självgående och har ansvars-
känsla samt har en förmåga att fatta egna beslut.
Du har god samarbetsförmåga samt är flexibel och 
stresstålig då arbetstempot periodvis kan vara högt.
Dessutom är du lugn och stabil och serviceinriktad 
med stor kundfokus.
Är du intresserad kontakta: 
Fredrik Rosén på 0522 – 65 32 13
Eller sänd din ansökan senast 2018-09-07 till  
fredrik.rosen@roybil.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

plats för alla!

Margarita  
Lyan

Småföretag!

Eva 
Wandel

MELLERUD

MELLERUD

trygghet!

Bo
Carlsson

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

Kryssa nr ? 
Regionval
Kryssa nr ? 
Riksdagsval

Hållbart!

Annalena
Levin

Kryssa nr 3

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se
Martin

073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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:                                                

SJÄLVPLOCK AV HAVTORN 
i Dalskog. Tel. 070-337 85 50

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SäljeS

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

5 st nybyggda arkitektritade 
villor i 1½-plan i Sunnanå

För mer information eller boka din 
privata visning direkt med Fredrik 
Källén, telefon 072-203 07 63 eller 

mejla fredrik.kallen@orvelin.se

Boyta: ca 130 kvm, 5 rum och kök, 2 badrum
Pris: Nyckelfärdiga från 2 995 000 kr - 3 200 000 kronor
Tomtstorlek: 632 kvm – 1 066 kvm, grovplanerade
Adress: Sjöbrisgatan 3

Öppen visning:
Onsdag den 29/8 kl. 17.30-18.30
Onsdag den 5/9 kl. 17.30-18.30
Söndag den 9/9 kl. 15.00-17.00
Onsdag den 12/9 kl. 17.30-18.30

 ÖNSKAS HYRA
Lägenhet/hus 
av holländsk läkare fr.o.m. 
181101. Minst 2 rum, gärna 
med garage. Inom köpingen 
el cykelavstånd. Svar till:  
c_marese@hotmail.com

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

070-461 42 78

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

Livskvalitet

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Inger 
Råberg

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!

    

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

FASTIGHETSMARKNADEN

UTHYRES

LEDIGA PLATSER

LAGERLOKAL/
MASKINHALL
eller liknande önskas hyra el. 
ev. köpa, isolerad eller oisole-
rad. Ca 2-400 kvm för förvaring 
av entusiastbilar, bra golv och 
riktig port ett krav! OBS! Endast 
förvaring, inget mekande eller 
spring för övrigt. 
Oscarssons Bil AB 
Mellerud 0530-404 01  
el. 070-597 00 87
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Ökad tillgång  
till idrottshallar 
för föreningar

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 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

STORGATAN 10, MELLERUD

Ditt självklara val 

av mattläggare

Allt inom golv 

och mattor

Stort sortiment 

av golvmattor
Kommunikationer

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Kent 
Bohlin

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

1ST CLASS LACKERING
Mitt emot Bergskullars rastplats
  Billackering     Bilreparationer
  Bilglas            Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66 

plats för alla!

Margarita  
Lyan

Småföretag!

Eva 
Wandel

MELLERUD

MELLERUD

trygghet!

Bo
Carlsson

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

Kryssa nr ? 
Regionval
Kryssa nr ? 
Riksdagsval

Hållbart!

Annalena
Levin

Kryssa nr 3
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Melodikrysset v. 35 – 1 september
1 2 3

4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14

15

16 17

Melodikrysset v.35 - 1 september

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 Hasse Andersson – spele-
 mannen från Kvinnaböske
10.40 Debuten ingen glömmer: 
 Callas i Paris 1958
12.45 Tiden går för fort när jag 
 har roligt
12.50 Röst: Noratanten
12.55 Val 2018: Utfrågningen
14.25 Världens natur
15.20 Sverige!
15.50 Sherlock Holmes och det 
 hemliga vapnet
17.00 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 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
21.30 Kalles och Britas sex liv
22.00 Fatta Sveriges demokrati
22.30 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Val 2018: Kold och millen-
 niekidsen
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 Meningen med livet
20.30 Afrikas nya kök
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Deutschland 83
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Engelska Antikrundan
01.05 Helt historiskt
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Matdetektiverna
18.05 Omöjlig ingenjörskonst
18.50 Australiens obygd
19.45 Antikmagasinet
20.15 Seriestart: Joanna Lumleys 
 indiska äventyr
21.00 Närkontakt med Pluto
21.45 The Vietnam war
22.40	 Amerikas	finaste	natur
23.30 Djurens nattliga hemlig-
 heter
00.20 Flodhäst vs krokodil

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Helt historiskt
21.30 Kalles och Britas sex liv 
 - syntolkat
22.00 Fatta Sveriges demokrati -
  syntolkat
22.30 Bergman revisited: Scener
  ur natten
22.45 Best of Bråvalla 2016
23.35 Världens natur
00.30 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Exodus: Gods and kings
00.05 Simpsons
01.00 Family guy
02.00 American dad
02.50 Scrubs
03.40 My name is Earl
04.00 Community
04.25 Family guy

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: Sommar-
 sol
15.55 Veterinärerna
16.50 Bygglov
17.50 Fixer upper
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 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 Maria Wern
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna valspecial
22.20 Nyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Det stora hjortronkriget
10.50 Uppdrag granskning
11.50 Bäst i test
12.50 Bäst of Falkenbergsrevyn
13.50 Kalles och Britas sex liv
14.20 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
14.50 Världens natur
15.50 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 Val 2018: Sverige idag 
 valspecial
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Utfrågningen
21.30 Val 2018: Striden om 
 assistansen
22.00 Opinion live
22.45 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 Förväxlingen
18.30 Ishockey: CHL
20.00 Friidrott: Diamond League
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Breathe
23.45 Babel
00.45 Val 2018: Kold och millen-
 niekidsen
01.15 Värsta listan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Att bo granne med 
 havet
17.40 Omöjlig ingenjörskonst
18.25 Nya Zeelands kust
19.10 Världens natur: Leopard-
 klippan
20.00 Ishockey: CHL
21.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Sommarlov från kriget
23.30	 Amerikas	finaste	natur
00.20 The Vietnam war

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Debuten ingen glömmer: 
 Callas i Paris 1958
23.35 Världens natur: Barriär-
 revet
00.30 Jills veranda
01.30 Första dejten: England

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
15.00 En plats i solen: Sommar-
 sol
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 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

05.10 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
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Pitch perfect 2
23.20 Simpsons
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Nattsändningar

05.15 Val 2018: Sverige 
 idag valspecial
06.00 Morgonstudion
09.10 Val 2018: Sverige idag 
 valspecial
09.55 Jills veranda
10.55 Kära dagbok
11.25 Sheriffen i Övergran
11.40 The Povel Ramel story
12.40 Val 2018: Striden om 
 assistansen
13.10 Val 2018: Utfrågningen
14.40 Opinion live
15.25 Vem vet mest?
16.10 Mord och inga visor
17.00 Friidrott: Finnkampen
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: Duellen
21.30 Röst: Waryaa
21.35 Svenska nyheter
22.05 Shetland
23.05 Rapport
23.10 Shetland
00.10 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: Finnkampen
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vargtimmen
23.10 Deutschland 83
00.00 Afrikas nya kök
00.30 Meningen med livet
01.00 Svenska dialektmysterier
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Siri - en betongprinsessa 
 ger aldrig upp

14.00 UR Samtiden
17.00 De glömda gruvorna
17.10 Marina mysterier
17.25 Seriestart: Frisörer i 
 världen
17.50 Närkontakt med Pluto
18.35 Guld på godset
19.35 Seriestart: Drömboende på 
 Grönland
20.05 Seriestart: Naturens 
 utbrott
21.00 Upptäcktsresa i Romarriket
22.00 Udda platser i världen
22.55 Armadillo
00.35 Matdetektiverna

20.00 Val 2018: Duellen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
22.00 Hatbrottens offer
22.55 Best of Bråvalla 2016
23.55 Världens natur00.55Val 
2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat

05.10 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
12.55 How I met your mother
13.55 Scrubs
14.50 Cops
15.50 NCIS: Los Angeles
16.45 Seinfeld
17.45 How I met your mother
18.40 Pitch perfect 2
21.00 Taken
22.00 Precious cargo
23.55 Simpsons
00.55 Family guy
01.55 American dad
02.45 Scrubs
03.35 Nattsändningar

05.10 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna
15.00 En plats i solen: Sommar-
 sol
15.55 Veterinärerna
16.55 Bygglov
17.50 V75-klubben
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Kristallen
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 True story
00.10 Boomerang
02.30 Diana
04.45 Husjägarna

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Opinion live
07.25 Uppdrag granskning
08.25 Hasse Andersson – spele-
 mannen från Kvinnaböske
09.10 Go'kväll
09.55 Val 2018: Sverige idag 
 valspecial
10.40 Val 2018: Striden om 
 assistansen
11.10 Kalles och Britas sex liv
11.40 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
12.10 The Graham Norton show
13.00 Svenska nyheter
13.30 Val 2018: Duellen
15.00 Ishockey: CHL
17.00 Friidrott: Finnkampen
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Säsongsstart: Duellen
21.00 Lördagsbio: En man som 
 heter Ove
22.55 Nattsändningar

09.00 Förväxlingen
11.00 Värsta listan
11.30 Siri - en betongprinsessa 
 ger aldrig upp
12.00 Val 2018: Kold och millen-
 niekidsen
12.30 Hundra procent bonde
13.00 Babel
14.00 Vetenskapens värld
15.00 Världens natur: Leopard-
 klippan
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag
16.15 Svenska dialektmysterier
16.45 Telemarkskon, den fagra-
 ste rosen
17.00 Ishockey: CHL
17.30 En dansk chefskock i New 
 York
17.50 Friidrott: Finnkampen
21.00 Kulturstudion
21.05 E.S.T. Symphony
23.00 Kulturstudion
23.05 Kulturveckan
00.05 Helt historiskt
00.35 Uutiset valdebatt
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Hemliga norska rum
15.10 Antikmagasinet
15.40 Frisörer i världen
16.05 Flodhäst vs krokodil
16.55 Udda platser i världen
17.45 Upptäcktsresa i Romarriket
18.45 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
19.30 Närkontakt med Pluto
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Djurens nattliga 
 hemligheter
21.50 Nazisternas guldtåg
22.40 Dokument utifrån
23.40 Sommarlov från kriget

20.00 Duellen - syntolkat
21.00 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45 Svenska nyheter
22.15 Hasse Andersson – spele-
 mannen från Kvinnaböske
23.00 Tannbach - ett krigsöde
00.40 Uppdrag granskning
01.40 Afrikas nya kök

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.45 Frasier
07.30 The blacklist
09.10 Världens bästa burgare
10.10 Man with a plan
10.35 Simpsons
11.05 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
12.05 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 Seventh son
23.05 Big Stan
01.20 Dead in Tombstone
03.15 Hassel
04.00 Simpsons
04.25 American dad

05.40 Köket
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
14.25 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
15.25 Clueless
17.25 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Glada hälsningar från 
 Missångerträsk
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Glada hälsningar från 
 Missångerträsk, forts
23.30 Sagan om de två tornen
03.15 En plats i solen: Sommarsol
04.15 Husjägarna

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 The Povel Ramel story
07.30 Dom kallar oss artister
07.35 Kära dagbok
08.05 Sverige!
08.35 Kalles och Britas sex liv
09.05 Gift vid första ögonkastet Norge
09.50 I will survive
10.20 Arvinge okänd
11.20 Duellen
12.20 Vem vet mest?
13.05 En man som heter Ove
15.00 Ishockey: CHL
17.30 Hockeymodell
17.45 Du var där med din polare Frank
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 Röst: Stamnätet
21.35 Jag röstar
22.05 Rapport
22.10 Nattsändningar

08.10 Sverige idag på romani chib
08.30 Svenska dialektmysterier
09.00 Afrikas nya kök
09.30 Meningen med livet
10.00 Sommarandakt
10.30 Kulturveckan
11.30 E.S.T. Symphony
13.25 Europas sista vildren
13.50 Sverige idag på romani chib
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Helt historiskt
16.45 Kampen om kronan
16.55 En bild berättar
17.00	 Kortfilmsklubben
17.45 Pi hur funka? - teckenspråk
18.00	Min	squad	XL	-	finska
18.30 Värsta listan
19.00 Skogens vita konung
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Världens starkaste Bella
21.30 Agenda
22.15 Dokument utifrån: Lögnfabriken
23.15 Sommarandakt
23.45 Europas sista vildren
00.10 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Flodhäst vs krokodil
15.50 Naturens utbrott
16.45 Guld på godset
17.45 Joanna Lumleys indiska äventyr
18.30 Hitlers olympiska spel
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	 Amerikas	finaste	natur
21.00 Australiens obygd
21.55 Nya Zeelands kust
22.40 The Vietnam war
23.35 Matdetektiverna

20.00 Val 2018: Utfrågningen 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Vem vet mest?
22.15 The Povel Ramel story
23.15 Sverige!
23.45 Val 2018: Striden om assistansen
00.15 Strömsö
00.45 Duellen - syntolkat
01.45 Kalles och Britas sex liv - syntolkat

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Veterinärerna
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Parlamentet – valspecial
12.30 Klassfesten
13.55 Mean girls
15.55 Paul Hollywood bakar jorden runt
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 Little children
01.00 Maria Wern
02.00 Mr Morgans sista kärlek
04.15 Husjägarna

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
10.30 Man with a plan
11.00 Heroes reborn
12.00 NCIS: Los Angeles
14.00 The blacklist
16.00 Seventh son
18.00 Amazing race
19.00 Face off: Game face
20.00 Man with a plan
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Veni vidi vici
22.45 American dad
23.40 Married
00.15 Face off: Game face
01.10	 Tattoo	fixers
02.10 American dad
03.00 Amazing race
03.50 The Goldbergs
04.35 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Sverige!
10.25 The Hyperglot
10.50 Sportspegeln
11.20 Duellen
12.20 Svenska nyheter
12.50 Jag röstar
13.20 Val 2018: Utfrågningen
14.50 Matiné: Vägen till Klockrike
16.30 Tomas sista revy
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 En kvinnas fall
21.50 Bergman revisited: Ariel
22.05 Hatbrottens offer
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	My	name	is	Emily
00.35 Sändningsuppehåll
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 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 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 Måste få barn - om adoption
23.50 Agenda
00.35 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Naturens utbrott
18.25 Närkontakt med Pluto
19.10 Upptäcktsresa i Romarriket
20.10 Matdetektiverna
21.00 Skogens vita konung
22.00 Frisörer i världen
22.25 Drömboende på Grönland
22.55 Australiens obygd
23.50 Nazisternas guldtåg

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 Första dejten: England
00.00 Kära dagbok
00.30 Strömsö
01.00 Val 2018: Utfrågningen - tecken-
 språkstolkat

10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
13.55 Husjägarna
15.00 En plats i solen
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 Utfrågningen val 2018
22.00 TV4Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Utfrågningen val 2018
23.30 CSI
00.30	 Hawaii	five-0
01.25 Law & order: Special victims unit
02.25 Brottskod: Försvunnen
03.20 Fixer upper
04.20 En plats i solen

05.05 Anger management
05.30 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 Dom kallar oss artister
10.00 Ett matäventyr på Manhattan
11.00 Fatta Sveriges demokrati
11.30 Lärlabbet
12.00 Tänk till - Valet 2018
12.15 Duellen
13.15 Förrättningen
13.35 Arvinge okänd
14.35 Fantastiska hundar
15.20 Matiné: Gatan
16.45 Rulla in en boll och låt den rulla 
 – Gösta Linderholm
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 Bugatti - en bildröm
21.00 Seriestart: Det stora racet
21.50 Tuffa dagar på bilskroten
22.00 Opinion live: extra
22.45 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 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 Säsongsstart: Billions
23.15 Svenska dialektmysterier
23.45 Engelska Antikrundan
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Bilmekskompisar
17.05 Flodhäst vs krokodil
17.55 Australiens obygd
18.50 Djurens nattliga hemligheter
19.40 Drömboende på Grönland
20.10 Nazisternas guldtåg
21.00 Dokument utifrån: Lögnfabriken
22.00 Udda platser i världen
22.50 Naturens utbrott
23.45 Sommarlov från kriget

20.00 The Graham Norton show
20.50 Bergman revisited: Ariel
21.05 Deutschland 83
21.50 Duellen
22.50 Babel
23.50 Värsta listan
01.20 Siri - en betongprinsessa ger aldrig
  upp
01.50 Jag röstar

05.15 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
13.55 Husjägarna
14.55 En plats i solen
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 Utfrågningen val 2018
22.00 TV4Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Utfrågningen val 2018
23.30 CSI
00.30	 Hawaii	five-0
01.25 Law & order: Special victims unit
02.20 Brottskod: Försvunnen
03.20 Fixer upper
04.20 En plats i solen

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

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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. 1/9 kl. 11

00

-12

00

ÅSENSBRUK – Häckvägen 7 
Centralt belägen 1½-plans villa med källare, inglasad 
altan och carport. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 88/60 
kvm. Tomt 1150 kvm. Luft/vattenvärme, fin trädgård.

Pris: 675.000 kr

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

Pris: 650.000:-

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

Pris 1.375.000:-

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

Pris 2.200.000:-

Visning: Lörd. 1/9 kl. 14

30

-15

30

Visning: Lörd. 1/9 kl. 13

00

-14

00

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

Catrin Selenwall
Mäklarassistent
0530-131 10

Marie-Lie Wilhelmsson
Mäklarassistent
0530-131 10

Olle Nellbro
Fastighetsmäklare
070-828 14 00

Fastighetsförmedling

Värderingar

Christian Johansson
Fastighetsmäklare
070-774 42 02
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Gummistövlar

Reservation för slutförsäljning.

Regndress 
Jacka och byxa

249:-
/st

Regnjacka
Stl. 122/128 -158/164

5 ooo mm

Kläder för höstens lekar!

Mellerud

    

Regnbyxa
Stl. 122/128 -158/164

5 ooo mm

169:-
/st 6990

/par

299:-
/set

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

gräsklippare Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

grästrimrar

De satte Vasaloppstrippeln

Tack Melleruds kommun, 
gatu- och parkavdelningen 
för att ni gjort så fint på 
grönytan mellan vägen och 
Banverket på Magasinsga-
tan. Nu behöver jag inte se 
eller höra alla jobbiga hum-
lor, bin och fjärilar som var 
där och sög nektar i blom-
morna. Och nu när snöbärs-

buskarna är borta så slipper 
jag de fåglarna till vintern 
som var där och åt av bären. 
Och för att inte prata om alla 
jobbiga gräshoppor som satt 
där och spelade hela dagarna 
och hade värsta orkestrarna 
där på kvällar och nätter, det 
slipper jag nu. Och det blev 
så fint med den avkapade 

växtligheten och den jord-
stampade kala marken. Och 
utsikten in på Banverkets 
spårområde med lastpallar, 
stora kabelrullar, redskap 
och arbetsmaskiner med 
mera, ja den är ju helt mag-
nifik nu. Så, bra jobbat! I år 
igen!

Gott missnöjd!

Tack för magnifik utsikt...

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Nathalie Petterson och Bill Guldbrandsson med sina medaljer efter att 
ha klarat av den tuffa utmaningen Vasaloppstrippeln.

En lycklig Nathalie korsar mållinjen i Ultravasan 45. Foto: Photomic.

En leende Bill Guldbrandsson under terrängloppet Ultravasan 90. Foto: Tim Eriksson.

MULTISPORT 
Att genomföra ett lopp på 
90 eller 45 kilometer är en 
bedrift. Men vad sägs om 
tre lopp (skidor, cykel och 
löpning) under samma ka-
lenderår? Bill Guldbrands-
son och Nathalie Petters-
son har genomfört den 
imponerande utmaningen 
Vasaloppstrippeln.
32-årige Bill Guldbrandsson 
från Mellerud är en av 193 
män i Sverige som klarat av 
Vasaloppstrippeln 90 i år. 
Han har alltså kört Vasalop-
pet över nio mil, Cykelvasan 
på nio mil och Ultravasan 

som innebär nio mil löpning.
27-åriga Nathalie Petters-

son, som flyttade till Väners-
borg från Mellerud för några 
veckor sedan, körde Vasa-
loppstrippeln 45. Hon ge-
nomförde samma lopp som 
Bill, fast över 45 kilometer.

Det krävs en ypperlig fysik 
för att klara av utmaningarna 
i loppen. Bill spelade fotboll 
som ung, men gick sedan 
över till kickboxning och  
hinderbaneträning (OCR).

– För ett par år sedan bör-
jade jag följa med på OKK:s 
löparkvällar, där har alla en 
så bra sammanhållning. Vid 

Ultravasan 18 augusti hade 
OKK med tio deltagare i 
Vasastafetten, då delar tio 
löpare på att springa de nio 
milen, berättar Bill.

Bill startade fem på mor-
gonen. Innan terrängloppet 
Ultravasan hade han sprung-
it tre mil som längst. Loppet 
hade 1 168 anmälda löpare.

– Jag var lugn på morgo-
nen, jag hade bestämt mig för 
vilket tempo jag skulle ha 
och inte överskrida det. Efter 
tre mil fick jag ont i ett knä 
och gick en bit, men det 
släppte senare, konstaterar 
Bill.

Han mötte flera lokala lö-
pare, som Tim Eriksson från 
Dalskog och Peter Johans-
son, SK Granan som gjort 
Vasaloppstrippeln 90. Bill 
kände sig fräsch efter sju mil 
och ville dra upp farten, men 
insåg att han måste ta det 
lugnt. Humöret var på topp 
hela vägen, en skön känsla.

– Jag spurtade på slutet och 
gick i mål på tolv timmar och 
arton minuter. Jag är jät-
tenöjd, fast jag skulle egent-
ligen ha tränat mer. Så jag 
överaskade mig själv, säger 
Bill.

Han planerar att göra om 
satsningen, det har Bill lovat 
kompisen Sebastian Svärd 
som genomförde Vasaloppet 
och Cykelvasan i år – men 
skadade en häl och fick där-
med stå över löpningen.

Vasaloppet var tufft, mest 
mentalt, då det var trögt i 
spåret och man fick staka i 
nedförsbackarna. Tiden i mål 
blev nio timmar och 58 mi-
nuter. Roligast var Cykelva-
san, det loppet har Bill kört 
både 2014 och 2017.

Tävlat mycket
Nathalie har också deltagit i 
OKK:s löparkvällar, hon har 
sprungit Göteborgsvarvet 
sex-sju gånger, genomförde 
Dalslandsklassikern 2015, 
Svensk klassiker 2016, Tjej-
klassikern 2017 och har bara 
Lidingöloppet 15 kilometer 
kvar för att ha gjort en halv 
klassiker 2018. Nathalie täv-
lar även i triathlon. Vasa-
loppstrippeln 45 lockade 
denna unga tjej.

– Halvvasan var mentalt 
jobbig, det tog emot hela ti-
den. Men tiden blev 4.19, lite 
snabbare än jag räknat med. 
Cykelvasan gick väldigt bra, 
jag fick tiden 1.59 så jag är 
svinnöjd. Jag hade bara trä-

nat tre pass innan eftersom 
jag flyttat och jobbat mycket, 
berättar Nathalie.

Ultravasan gick samma 
dag som Bill tävlade, fast 
Nathalie startade klockan 
nio. Som mest hade hon 
sprungit tre mil på en gång, 
så 45 kilometer var en utma-
ning.

– Jag fick tiden 4.42. Men 
efter 25 kilometer började 
mina knän tycka att det 
räckte, jag fick ont i tårna 
också. En halvmil före mål 
blev jag ikappsprungen av 

Mikael Holmstedt, då fick vi 
extra energi av varandra. Det 
kändes som om vi flög fram 
och vi spurtade i mål. Men 
gud vad trött jag var. Jag gick 
i mål som 250 av 987 an-
mälda, så jag är väldigt nöjd. 
Kroppen är rätt fantastiskt, 
jag var ute och sprang redan 
på måndagen, berättar Na-
thalie.

Vad är det som lockar med 
sådana här tävlingar?

– Medaljerna, utbrister 
båda två.

Susanne Emanuelsson




