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NR 36 • ÅRG 25

Nära och engagerade proffs som 
försäkrar Både det ena och det andra

Ring så hjälper vi dig! 
0521-308 20 
www.dina.se/vast

alternativet 

till storbolagen
Barnen, villan, fritidshuset, bilen, båten, 
djuren, företaget, lantbruket...
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Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 36

Prisbomb!

5:-/st

Blodpudding
Geas, 500 g, jfr-pris 10,00/kg

. Max 3 köp/hushåll/vecka 36
Värmeljus
Fixa, 50-pack, jfr-pris 0,50/st

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige,hel, råvikt ca 0,935-1,14 kg, 
jfr-pris ca 38,38-46,79/kg..
Max 2 köp/hushåll/vecka 36 

Bryggkaffe
Garant, malet, gäller ej ekologiskt, 500 g, jfr-pris 
40,00/kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 36

Sejfilé
Falkenberg, skinn- & benfri, Pollachius virens, 
Nordostatlanten, färsk, i tråg, 400 g, 
jfr-pris 74,88/kg

20:-
för Bonuskunder

/st

25:-
för Bonuskunder

/st

4995
 

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

2995

för Bonuskunder
/st

Ishavsräkor
Garant Eko, krav, utan skal, frysta, 400 g, 
jfr-pris 124,88/kg

35:-
 

/st

Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-14.00

www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

KAMPANJ

Rabatt gäller inte på kampanj, nettorprissatta 
och ”alltid bra pris” artiklar.  
Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9 2018.

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

Kronprinsessan Victoria besökte Dalsland i fredags. Efter vandring från Edet i Köpmannebro till Upperud tog hon sig vidare med kanot,  från Upperuds 
sluss mot Håverud, för att delta i firandet av Dalslands kanal. I aktern på kanadensaren Crister Blüme, Dalsland Kanotmaraton. Foto: Karin Åström.

– Sidorna 12 och 13 –

Högtidligt firande
– Sidorna 15 till 20 –

Tema fastigheter
Läs om olika spännande byggnadsprojekt som 
sker i kommunen, exempelvis naturhusprojek-
tet i Sundserud, Åsensbruk och renoveringen av 
Ungdomshuset Stinsen.           

– Sidan 26 –

Höjdare från SvFF
Under torsdagen gästades Dalslands FF:s kon-
tor i Mellerud av Jörgen Eriksson, förste vice 
ordförande i Svenska Fotbollsförbundet. Man 
tog upp distriktets framtida möjligheter.          
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Ta dig från tanke till handling!
Ungefär 25 % av alla företag i Dalsland har ägare 
som är över 64 år. Seminariet vänder sig till dig som 
funderar på, eller vill börja planera för, ägarskifte 
och generationsväxling samt till dig som är intresse-
rad av att köpa eller sälja företag.

Välkommen till Dalsland Center i Håverud 19  
september klockan 09.00-15.00. Anmäl dig via 
Svenskt näringslivs- eller kommunernas hemsidor.

Välkommen till en dag som tar dig från tanke till 
handling.

Ägarskifte &  
Generationsväxling Dalsland

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 22.000:- – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 6/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 6.500:- 

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Unga Astrid
Söndag 16/9 kl. 19.00

Onsdag 19/9 kl. 19.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

2 tim 3 min

Book Club
Söndag 9/9 kl.19.00

Barntillåten. Biljettpris 80 kr

1 tim. 43 min

LasseMaja Detektivbyrå 
Det första mysteriet

Söndag 16/9 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

1 tim 45 min

Vi bjuder in privatpersoner, företagare, byalag 
och andra intressenter till en kväll kring el- och 
biogasbilar. 
Onsdag 12 september kl. 18.30  
i Tingshuset Mellerud
För er som vill kolla in en Tesla så kommer vi  
ha en bil på plats från 17.45.

Kvällens program
Elbil och gasbil – hur funkar det?
Tom & Anders berättar om sina erfarenheter av  
att köra el- och gasbil.
Bonus Malus & Laddstationer
Vi försöker reda ut de nya bonus- och skattereg-
lerna för personbilar samt berättar om möjligheten 
att fixa laddstationer till företag, organisationer och 
privatpersoner.
Ladda & Gasa kommunen
Tillsammans diskuterar vi hur vi kan bli fler som kör 
grönt i Mellerud. Var behöver vi laddplatser? Kan 
bilpool vara en möjlighet? Alla förslag är välkomna.

Ingen anmälan, bara kom. Lättare förtäring ingår!

En laddad & gasad 
kväll i Mellerud

Fikasugen?

070-322 59 62

Öppettider 
Lördag 11-15
Söndag 11-15

väg 166, Gunnarsnäs 
kyrka, skyltat!

Preliminär offentlig röstsammanräkning i  
Melleruds kommun av, efter valdagen, inkom-
na förtidsröster, äger rum i Dalslandsrummet, 
Storgatan 14 i Mellerud, onsdagen den 12 
september 2018, klockan 09.00.
Den preliminära rösträkningen är en offentlig 
förrättning vilket innebär att allmänheten kan 
närvara.

Valnämnden

KUNGÖRELSE

Gemensamt 

MEDLEMSMÖTE
med PRO och Demensföreningen

Onsdag 12/9 kl. 17.00 i Templargården
Projekt ”Bättre tänka efter före” 

MSB (myndigheten för skydd o beredskap)
Information med Gerd Klang o Meta Lindquist 

Vi bjuder på sill och potatis. Kaffe.      Lotteri.
Om skjuts önskas ring Ingegerd: 073-352 00 72

     Välkomna!                                Styrelserna

Besök på

Häljeruds Lantbruk 

& Gårdsbageri 

Avresa fr. Värdshuset kl. 17.45

Rotary
Mellerud

Måndag 10/9 

MÅNADSMÖTE
i Templargården, tisdag 11/9 kl. 15.00

Lennart Palm känd från ”Melodikrysset” i radion 
kåserar med humor och glädje under rubriken  

”GRAVVALVSVARLIGT TILL DÖDSKUL”
Välkommen!

Mellerudsbygden

CANASTASPEL börjar 
måndag 10 september 
kl. 15.00 i Café Älvan. 
Tidigare som nya spe-
lare hälsas välkomna!

TORSDAGSKAFFET
börjar torsdag 13/9 kl. 10
Föreningshuset, Åsensbruk
Välkomna önskar Byalaget

Torget, Mellerud • Tisdag 3 juli 

Butterkaka
20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 augusti

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

Torget, Mellerud • Tisdag 31 juli

Säterbullar
5-pack 20:-

Jordgubbslängd20:-
Torget, Mellerud • Tisdag 17 juli

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Kanelbullar
7-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 28 augusti

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

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

Torget, Mellerud • Tisdag 25 september

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

Torget, Mellerud • Tisdag 11 september

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

5 september- 12 september 2018
15:e söndagen efter Trefaldighet
”Ett är nödvändigt”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.
Tor 14.30  Bolstads barnkör startar i Grinstads församlingshem.
Sön 18.00 Musik i höstkväll, Kerstin Öqvist. 
  Sång: Gun-Britt Gustafsson.
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  
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch. 
  Anmälan senast tisdag kl.11.00, Tel:0530-362 00
Tor 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé kom in, 
  Martin Edström.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans hus, Mia Palm, Anders 
  Fredriksson och en Ensemble ur Järns sångkör.
Sön 11.00  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Kerstin Öqvist.
Tis 11/9 9.30 Kören Morgonstund övar i Kyrkans hus, 
  Anders Fredriksson
Tis 11/9 11.30  Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 11/9 14.30  Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 11/9 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans 
   hus, Erica Staaf.
Ons 12/9 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch. Anmälan 
  senast tisdag kl. 11.00, Tel:0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Daniel Westin. 
  Skålleruds Församlingskör. 

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Daniel Westin.
Ons 15.00  Örs barnkör startar i Karolinerskolans musiksal.
Sön 18.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Daniel Westin.
Mån 10/9 15.00  Örs kyrkliga syförening höstupptakt hos Aina 
  Emanuelsson i Svecklingebyn. Gamla som nya 
  medlemmar hälsas välkomna. 
  Diakon Helén Eriksson är vår gäst.
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- din lokala arrangör 
av kurser och kultur

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

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Hösten är här
med vackra blommor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Höj medelåldern
i riksdagen

Kryssa
Christina 
Rogestam

FYRBODAL

GT-BUSS
ULLARED  25/9, 29/10, 27/11 
9 timmar i varuhuset

KIELKRYSS med shopping i  
Heiligenhafen 19/10, 9/11, 25/1 o 
22/2 250 kg lastvikt, del i 2-bädds-
hytt o 2 frukostar ............fr. 1.775:-
Fler datum för 2019 kommer.
TYSKLANDSHOPPING 
från 600 kr. Ring för datum.

0570-801 00,  054-87 47 47
gtbuss.se

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
Program:
11.00 Öppnar
11.30  Inledade tal – Arrangörerna hälsar välkomna
11.45 Invigning av Trädgårdsutställning
12.00 Invigning av Nyttodjursslinga och start för vandring i Kulturlandskapet
13.30 Jubileumstal av Marianne Barrljung m.fl.
14.00 Start för Växtvandring med Kerstin Ljungqvist från Örtagården
15.00 Start för vandring tema Byggnadsvård

Café öppet 11.00-16.00 Ponnyridning kl. 13-15

Besök vår smed Tommy Hansson i gårdssmedjan

Lär dig beskära gamla fruktträd, Michael Roqvist finns på plats i vår  
fruktträdgård

Titta in i biodlarnas visningskupor

Hamling, rödfärgskokning, hantverkare med mera!

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

Välkommen till en spännande och lärorik dag ute i vårt vackra Kulturreservat!

Torsdag 6 sep • kl. 14.00
Refräng & Co
– melodiradion som livekonsert
OBS! Plats: Café Älvan, 
P D Lundgrensgatan 10, Mellerud

Med mycket humor 
och värme och med 
en bred repertoar 
bjuder musikduon 
Refräng & Co på 
härlig musik från 
förr, då ”melodi-
radion” serverade 
lättsam och under-
hållande musik till 
lyssnarna dagen 
lång!
Göteborgsduon be-
står av Kent Jonas-
son på gitarr, dragspel och ukulele, samt Gunilla 
Hansen sång. Det blir schlagers, swing och evergreens 
att både lyssna på och kanske rent av att dansa till!

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

Fri entré 

Arr: Kulturbruket på Dal/junior & SENIOR

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

FISKBILEN

Johan – 070-315 97 51

Nykokta 
havskräftor

Havskattfilé

Nykokta 
havskräftor 

bur (större)

179:- 149:- 
helt kg 

helt kg 

Mellerud tisd. 11-18 Torget
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget 
Mellerud  fred. 10-18 Torget
Bengtsfors lörd. 9-13 Tingshustorget298:- 

/kg 

(17.90/hg) 

(20 kr/hg) 

Travresa
FÄRJESTAD
LÖRDAG 22/9
AVRESA KL. 8.30
Biblioteket, Mellerud 

 Åmål, Dalhall ca 9.15

Besök hos Magnus Jakobsson
Fika Entré Program

300:- FÖR MEDLEM
400:- EJ MEDLEM 

Bindande anm. senast mån 17/9 
MONA 070-651 01 92
OVE  070-551 44 07

FÖRST TILL KVARN!

Valdebatt med Opinion live

Belinda Olsson är programledare under sändningen.

I morgon, torsdag kväll, di-
rektsänds SVT:s debattpro-
gram Opinion live från mo-
torklubben i Mellerud.

Ämnen som ska debatteras 
inför publik är migration,  
integration samt brott och 
straff, ur ett landsbygdsper-
spektiv. Programledare är 
Belinda Olsson.

Redaktören Eskil Lund-
gren hoppas att många mel-
lerudsbor anmäler sitt in-
tresse att sitta med som 
publik. Inbjudningar har gått 
ut till både lokala politiker 
och engagerade medborgare.

Opinion live sänds i mor-
gon torsdag klockan 22.00 
till 22.45 på SVT1.

Spadtag för bygget
I morgon torsdag 6 septem-
ber tas första spadtaget för 

kommunens nya särskilda 
boende på Ängenäs.

Då medverkar bland annat 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande, kommunalråd, kom-
munchef samt representanter 
från entreprenören Bertil 
Johansson Bygg.

Det nya särskilda boendet 
på Ängenäs byggs i en part-
neringentreprenad. Boendet 
får 54 lägenheter som blir 
anpassade för demensvård.
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 37 

Senior

Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor.
Alt: Vegetarisk Stroganoff. 
Tisdag Hamburgare* med bröd 
och hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Grönsaksburgare.

Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa med mungbönor.

Torsdag Sprödbakad sejfilé** 
med Rhode Islandsås, kokt potatis, 
broccoli. 
Alt: Rödbetsbiff. 

Fredag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås, kokt potatis, värdshusgrön-
saker och äppelmos. 
Alt:  Grönsaksbiff med gräddfilssås.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 10/9: Korv Stroganoff med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Fruktsoppa. 

Tisdag 11/9: Lantfärslimpa med brunsås, kokt 
potatis, skivade morötter och lingonsylt.  
Dessert: Krusbärskräm.  

Onsdag 12/9: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert:  Pannkakor med sylt.

Torsdag 13/9: Sprödbakad sejfilé med Rhode 
Islandsås, kokt potatis och rårivna morötter. 
Dessert: Päronkräm.

Fredag 14/9: Skivad kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos.  
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 15/9: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 16/9: Fisk Bordelaise med hemlagat 
potatismos och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 37
Mån-ons, fre-lör: Fiskgratäng med potatismos 
och grönsaker. Tors, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker. 

Förenklad 
bygglovshantering

Palm föreläser
På tisdag 11 september besö-
ker Lennart Palm IOGT-loka-
len i Mellerud. Han är inbju-
den av SPF Mellerudsbygden 
på deras månadsmöte för att 
hålla föredrag under rubriken 
”Från gravvalvsvarligt till 
dödskul” (det är inte felsta-

vat). Palm medverkar nästan 
varje lördag i Melodikrysset 
som organist. Han var bland 
annat organist när Stefan 
Ljungqvist medverkade un-
der Rostocks Manskörs 
80-jubiléum i Erikstads kyr-
ka.

Göta älv – en kanotfärd 
från källa till hav

Anders Sporsén Eriksson berättar torsdag 13 september med ord och bild om ett kanotäventyr sommaren 2017.

Följ med frilansjourna-
listen Anders Sporsén 
Eriksson när han torsdag 
13 september med ord och 
bild berättar på Kulturbru-
ket på Dal om ett kanotä-
ventyr sommaren 2017.  Då 
paddlade han från Göta 
älvs källa i Härjedalen, via 
Vänern till älvens utlopp i 
Göteborg.
Paddelfärden i Göta älv, 
Skandinaviens längsta vat-
tendrag, där Anders och hans 

ressällskap tog vattenprover 
var också en vetenskaplig 
expedition. Vattenproven 
analyserades senare vid Öre-
bro universitet för att under-
söka halten av perfluorerade 
kemikalier och mikroplaster 
i vattnet. Det vatten som blir 
till dricksvatten för ungefär 
800 000 personer.

– Vi ville se vad som hände 
med vattnet, vårt dricksvat-
ten, berättar Anders.

Färden gjordes i två hand-
gjorda kanoter från Göta älvs 

källa i Femundmarka natio-
nalpark i gränslandet mellan 
Sverige och Norge. Ett sär-
eget och ödsligt landskap, 
fyllt med stenblock som 
kallas Rogenmorän och sägs 
ha skapats i vrede av Gud.

När expeditionen drygt 70 
mil senare når Göteborg, där 
Göta älv rinner ut i havet, har 
den bland annat gått via Vä-
nern – där Melleruds kom-
mun har ett av sina vatten-
verk.

Eckerdal går in
Gunilla Gevreus kommer 
under sex månader att arbeta 
med ett annat uppdrag inom 
polisen och Lars Eckerdal 

går in som tillförordnad po-
lisområdeschef för Fyrbodal 
från och med den 1 septem-
ber.

När Centerpartiet i Mel-
lerud i söndags kväll 
bjöd in till debatt och in-
formationsträff, riktade 
man in sig på framtidens 
infrastruktur samt över-
siktsplan i kommunen. 
Man ville veta mer om 
vad gemene man har för 
synpunkter och behov.
Dock var det inte många som 
nappade på erbjudandet, vil-
ket var synd. Här gavs 
mycket bra information från 
både Karin Hilmér som är 
ordförande i byggnadsnämn-
den och Lars-Gunnar Lars-
son från Dalslandspendeln. 
Här hade varit ett gyllene 
tillfälle att kunna påverka.

Lars Johansson, Dals Ro-
stock, inledde med att för-
klara anledningen till träffen.

– Vi vill ha en dialog om 
vad Centern kan göra för 
infrastrukturen i Mellerud. 
Samhället växer österut. Vi 
har också en mycket stor 
pendlingstrafik från Melle-
rud och söderut. Resecen-
trum, stationen och pend-
lingen är mycket viktig för 
befolkningsökningen. Även 
för våra gymnasieelever är 
pendlingen mycket viktig.  
Sedan har vi ju pendlingen 
inom kommunen, olika möj-
ligheter att ta sig till och från 
Köpmannebro, Dalskog, 
Rostock och Erikstad måste 
till sade Johansson.

Pendlingsmöjligheterna 
viktiga för Dalsland
Lars-Gunnar Larsson fort-
satte med att informera om 

C bjöd in till infoträff 

Karin Hilmér informerade om arbetet kring ny översiktsplan för Mel-
leruds kommun.

Dalslandspendeln och hur 
långt man kommit i sitt ar-
bete och hur man oförtrutet 
jobbar vidare med pend-
lingsmöjligheterna med tåg 
från och till dalslandskom-
munerna.

Lars-Gunnar pendlar själv 
till Göteborg dagligen och 
menar att en resa med tåg till 
just Göteborg inte ska behöva 
ta mer än 50 minuter.

Efter beslutet i Kollektiv-
trafiknämnden om fyra nya 
stationer i Dalsland, arbetar 
man nu bland annat med att 

få det som verklighet redan 
2020. Man har också ett nytt 
biljettsystem, som framfö-
rallt gynnar landsbygden, i 
pipeline. 

Karin Hilmér avslutade 
träffen med en information 
kring ny översiktsplan. Här 
redovisades vilka önskemål 
som inkommit från medbor-
gardialogen som pågick förra 
hösten. De frågor som mest 
engagerade var just infra-
strukturen och även fritid/
natur.  

Ing-Marie Norrman

Man kunde läsa i Melleruds 
Nyheter nr. 34 att gatuenhe-
ten åtgärdar Långgatan. Då 
vill vi, boende på framför allt 
Georgsgatan men också på 
Skolgatan, gärna veta när ni 
tänker åtgärda dessa fruk-
tansvärt dåliga gator?

Georgsgatan är under all 

kritik och har varit så länge. 
Stora hål som inte lagas, den 
behöver bli helrenoverad.

Vad ska behöva ske innan 
ni gör något åt detta? Dess-
utom finns ett par tomter som 
ser bedrövliga ut, förfallna 
hus och igenväxta. Får det se 
ut hur som helst, vi som bor 

i området tycker inte alls det 
ser särskilt trevligt ut.

Vi är noga med vår tomt, vi 
tänker både på oss själva och 
på våra grannar. Är det verk-
ligen så svårt att hålla ord-
ning på tomt och hus? 

Missnöjda mellerudare 

Om dåliga gator i Mellerud

Svar om eftersatta gator
Gatunätet i vår kommun har 
eftersatt underhåll det råder 
det ingen tvekan om!

Det har inte prioriterats på 
många år. Som förslag i kom-
mande års budgetar har vi 
tagit med pengar för att öka 

underhållet. Samtidigt skall 
man ha med sig att VA-nätet 
i våra gator också behöver 
underhållas och då är det inte 
speciellt kostnadseffektivt 
att renovera gatorna för att 
sedan gräva upp dessa igen. 

Fel anmäls till Medborgar-
kontoret 0530-189 00 om ni 
upptäcker hålor i gatorna så 
får vi se till att dessa lagas.

Lorentz Norberg 
Gata-/Parkchef  

Melleruds kommun

Svar till missnöjda mellerudare
I plan- och bygglagen ställs 
krav på att tomter och bygg-
nader ska hållas i vårdat 
skick så att risken för olycks-
fall och betydande olägenhe-
ter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer. 
Om kraven inte uppfylls är 
det byggnadsnämnden som 

är den myndighet om ska 
ingripa inom ramen för sitt 
tillsynsansvar. Kommunen 
har ingen aktiv tillsyn, tjäns-
temän åker alltså inte ut och 
letar efter ovårdade tomter 
och byggnader, utan tar emot 
anmälningar, både personli-
gen och anonymt. 

I frågan om det verkligen 
är så svårt att hålla ordning 
på sin tomt och sitt hus är det 
en fråga som inte Melleruds 
kommun kan svara på.
Filip Björndahl, bygglovshand-

läggare Melleruds kommun

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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MAGNUS JACOBSSON
UDDEVALLA

MARIA NILSSON
VÄNERSBORG

AVSKAFFA PENSIONÄRSSKATTEN
FÖRSTATLIGA VÅRDEN

RÄDDA LSS

KRISTDEMOKRATERNA.SE

DEMO TOUR på Nuntorp 14 september
Vår stora DEMO TOUR med AXION 900 tillsammans med 
jordbearbetningsredskap från HORSCH och LEMKEN åker 
just nu genom Sverige. Den 14 september gör vi uppehåll 
på Nuntorp mellan 10-16. Kom och provkör, vi bjuder på 
tilltugg och fina butikserbjudande. 

claas.se

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

Rösta ideologiskt i riksdagsvalet!

RÖSTA IDEALISKT
I KOMMUNVALET!

Kommentar till Sven-Åke 
Runelids insändare i PD

Kommentar till Sven-Åke 
Runelids insändare i PD för 
någon vecka sen. 
 Runelid skriver om vår 
grundlag och människors 
lika värde. Ja, det var innan 
Olof Palme kom in i det po-
litiska rummet. Runelid och 
jag har båda varit poliser i 
cirka 40 år. För min del, 
1965-2006, de senaste 37 
åren i Åmåls polisdistrikt. 
Förutsättningen för att bli 
polis då -65, var att man var 
lojal till våra lagar och rätts-
system och kunde företräda 
folkets makt enligt grundla-
gen. När sedan Riksdagen 
med knapp majoritet införde 

medbestämmande för ar-
betstagare 1976, så innebar 
det en minskning av folkets 
makt i motsvarande grad. 
Lagrådet hade innan beslut, 
godkänt förslaget, då lagen 
skulle omfatta alla anställda 
lika. I september samma år 
blev Fälldin regeringsbilda-
re, men han avstod att ta la-
gen till riksdagen för en andra 
omröstning, vilket grund-
lagsändring kräver. 1982 var 
Palme tillbaka som statsmi-
nister, och tog ett regerings-
beslut om att MBL skulle 
gälla enbart anställda, som 
var organiserade i ett fack-
förbund. Som polisman hade 

jag ingen anledning att frångå 
min lojalitet till folkets makt, 
varför jag blev degraderad 
till tystnad inom polisen. 
Tidigare var polisens lön 
beroende av förtjänst och 
skicklighet, men det för-
svann med MBL. -82 skick-
ade staten en lönepott till 
distriktet att fördelas av fack 
och polismästare. Jag blev 
erbjuden av facket att få del 
av potten, men bara om jag 
skrev på för fackets makt. 
Polismästaren höll med 
facket, men jag tackade nej.

Som polis är det ett grovt 
brott att ta muta i tjänsten. Jag 
fick ingen del av lönepotten 

den gången. Jag anmälde 
saken till högre instans, läns-
polischefen, RPS, JO och JK, 
men ingen ville agera för ett 
rättsavgörande i domstol. 
Den politiska korruptionen 
hade fått fäste i Sveriges 
rättssystem. Mitt värde som 
människa var noll inom poli-
sen, Jag kände mig som en 
svart man i Sydafrika under 
Apartheidsregimens tid. Det 
blev hela 25 år av förtryck 
inom kåren fram till min 
pensionering.

Stellan Andersson, Åmål

Dalsland har stora möjlighe-
ter att utvecklas. Viktigast är 
att koppla samman  Dalsland 
med storstadsregionerna Gö-
teborg och Oslo.

Närheten till Trollhättan 
och Karlstad är positiv för 
utveckling av landskapet. 

Infrastrukturen är mycket 
viktig för att detta ska bli 
verklighet.

Sträckan mellan Öxnered 
och Mellerud bör byggas ut 

till dubbelspår. Då kan tåg-
trafiken snabbas upp ytterli-
gare.

 Idag går sista tåget från 
Göteborg mot Mellerud och 
Åmål 19.15. Det finns senare 
förbindelser med tåg till Vä-
nersborg och vidare med 
byte till  buss mot Mellerud. 
Det är inget attraktivt alter-
nativ att åka via Vänersborg 
och sedan byta till buss. Det 
måste till minst en senare 

förbindelser . Första tåget på 
helgdagar mot Göteborg bör 
gå tidigare. Dalsland ingår i 
VG-regionen som Västtrafik 
menar ska bli rundare.

Dessutom kan det vara 
lämpligt att sätta in ett par tåg 
till mot Oslo. Förbindelser 
till/från Oslo sker med byte 
till/från Mellerud och Åmål   
antingen i Ed eller Bäcke-
fors. Det är tänkt att det ska 
bli regionaltåg mellan Troll-

hättan och Halden med stopp 
i bland annat Brålanda, Frän-
defors, Dals Rostock och 
Bäckefors. 

Med bra förbindelser blir 
en region attraktiv. Är det 
dessutom inte alltför lång 
restid till en större stad blir 
den ännu attraktivare. Resti-
den kan hos vissa pendlare 
räknas som arbetstid, vilket 
är mycket positivt.

Tysklands motsvarighet 

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.

Med bra tågförbindelser kan Dalsland utvecklas!

Tar upp en helt annan lokal 
fråga i Melleruds kommun i 
denna spalt inför valet. Na-
turligtvis är frågorna om 
vård, skola och hårdare tag 
mot kriminalitet mycket vik-
tiga. 

Men som en trogen vän till 
att hela Sverige skall leva, 
där ju medel är lovade av 

staten till landsbygdens vä-
gar inte minst.

Ni centerpartister på val-
listan, hur ser ni på det lo-
kala vägnätet på Dalboslät-
ten? Exempelvis 
Hamranevägen som är ett 
enda stort lapptäcke trots att 
den kanske är den mest trafi-
kerade vägen efter E45 i 

området och inte minst grus-
vägen mellan Hamrane och 
Grinstads lanthandel på fyra 
kilometer. Trafiken har ökat 
år från år till Hamrane Bak-
stuga och lanthandeln, men 
framför allt jordbruksföreta-
gen som måste transportera 
från erikstadsområdet till 
gårdarna i Grinstad. Alla är 

Förbättra lokala vägnätet

till SJ, DB diskuterar om 
man kan införa gymutrust-
ning på vissa tåg. Det kallas 
”Train on train”. Ett mycket 
bra koncept som gör att tåg-
resan kan utnyttjas både som 
arbetstid och träning. Då  
finns möjlighet att arbeta, 
träna eller bara slappna av 
under resan.

Med bra anslutningar mel-
lan tåg och buss lockar det 
folk att bo på landsbygden. 
Dessutom måste det vara ett 
robust tågsystem i Västsve-
rige med fasta minuttal  Det 
talas om att ”Hela Sverige 
ska leva” (Detta kontor lig-
ger i Gamla stan i Stock-
holm). Politikerna talar om 
att vi måste satsa på lands-
bygden.

En viktig näring i Dalsland 
är turismen. Här kan tågope-
ratörerna som trafikerar 
Dalsland tillsammans med 
turistnäringen ordna charter-
resor. På Västtrafiks fordon 
tar man med cykeln gratis, 

dock inte på SJ-regionaltåg 
mellan Göteborg och Karl-
stad.

Detta gynnar förutom 
pendlarna även turismen.

Det diskuteras om tågen 
mellan Göteborg och Oslo 
ska gå via Dalsland eller via 
Bohusbanan. Om det byggs 
en ny bana mellan Kornsjö 
och Halden möjliggör det 
även ett bygge av ett spår 
mellan Idd i Norge och Skee 
söder om Strömstad. Då 
knyts Dalsland, Norra Bo-
huslän och Norge samman 
på ett mycket bra sätt. 

Exempel kan man resa från 
Ed klockan 11.00 och vara i 
Strömstad 11.54.

Med bra infrastruktur och 
förbindelser kan glesbygd 
knytas samman med andra 
regioner på ett bra sätt.

Det gäller att handla så 
snabbt som möjligt och inte 
utreda i flera år.

Christer Wilhelmsson 
Resenärsforum

värda en åkbar väg med be-
läggning, särskilt vid regn-
perioder då det blir lervälling 
av denna grusväg, så även 
efter lite frost och omslag till 
varmare väder.

Vänersborgs kommuns 
vägnät på södra Dal och väs-
ter om Brålanda mot fjället 
är alla vägar bra exempel på 
vad en aktiv kontakt och bra 
dialog med Trafikverket och 
Peab kan åstadkomma. Fin 
beläggning, inga grusvägar 
kvar.

Ser i de olika partipro-
grammen inför valet att enda 
parti som tar upp frågan om 
det lokala vägnätet i Melle-
ruds kommun är SD.

Vi är många som vill ha 
svar på denna fråga före valet 
var Centerpartiet i Mellerud 
står.

BA

Partierna bryter sina  
vallöften redan innan valet!

Valrörelsen är i full gång. 
Partierna strör löften om-
kring sig. De tävlar om att 
överträffa varandra. Det är 
nästan som om vi bevittnar 
en auktion. Högstbjudande 
vinner valet typ…

Årets val når nya höjder. 
Partierna bryter sina vallöf-
ten redan innan valet!

De styrande partierna i 
Vänersborg avger mängder 
av vallöften på till exempel 
förskolans och skolans om-
råde. Socialdemokraterna 
lovar mer personal, Miljö-
partiet att fler lärare ska an-
ställas och Centerpartiet att 
barngrupperna i förskolan 
ska bli mindre.

Och löftena kostar natur-
ligtvis pengar. Men i de ram-
anvisningar som de styrande 
partierna har lagt i kommun-

styrelsen inför år 2019, så har 
de föreslagit att barn- och 
utbildningsnämnden ska 
spara 6,5 miljoner kronor…

Barn- och utbildnings-
nämnden och förvaltningen 
har räknat ut att förskola och 
grundskola istället behöver 
ytterligare omkring 30 miljo-
ner – för att behålla nuva-
rande standard!

Vi tycker inte att väners-
borgarna ska lyssna så 
mycket på vad partierna sä-
ger eller lovar. Det är vikti-
gare att se vad partierna gör 
och vad de har gjort under de 
gångna fyra åren.

Vänsterpartiet har oförtru-
tet argumenterat och jobbat 
för att barnen och eleverna 
ska prioriteras. Vi har under 
hela den gångna mandatpe-
rioden beskrivit det på vår 

hemsida och även i aktiva 
partikamraters bloggar. Vi är 
villiga att samarbeta med de 
partier som har dessa frågor 
på agendan.

Lutz Rininsland,  
Stefan Kärvling 

Vänsterpartiet Vänersborg
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DÖDSFALL

Hipp Hipp 

HURRA!

SORGTACK

PREDIKOTURER

Grattis Oskar Alexandersson 
på 2-årsdagen den 9/9.

Kramar från farmor, farfar, 
faster Sofia och vovven Acke

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Christina Gardtman

UPPVAKTNING

Veckans 
ros...

...till personalen på Bergs sjuk-
hem som tog hand om vår 
Margareta Karlsson.

Larry med familj 
Annica med familj

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår startar i 
Smyrna. Sönd 18 Gudstj. 
T Pettersson. ”Det som var 
svagt” Tisd 10 Bönedag i 
Halden Norge.
Equmeniakyrkan: Lör 18-
24 Bön för Sverige i Mejeri-
et. Sönd 11 Gudstj. Thomas 
Segergren. Kyrksoppa. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Torsd 19 Bön för 
vår kommun. Lörd 18-20 
Dalslands-bönen i Mellerud. 
Sönd 11 Gudstj. besök av 

Stanislaw Gawel, Chevra, 
ssk. Nattv. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Torsd 15 Kongogrup-
pen. Lörd 10 Kaffe och våff-
la i Equmeniakyrkan. Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward K. Servering.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Andakt m försam-
lingsmöte. Sigward K.
Brålanda: Onsd 19 Inskriv-
ning av årets konfirmander 
från alla tre församling-
arna i Brålanda fsh. Fred 
15 Gudstj på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
11 Gudstj med nattv. Anette 
J. Carlson. Ssk. Kyrkfika. 
Kyrkbil 308 70. Månd 12 
Middagsbön 12.15-13.30 
Lunch i fsh. 17-19 Kultur-
café i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Gudstj. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Månd 19-21 Mån-
dagsgruppen startar för ter-
minen. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Onsd 18 Andakt med 
församlingsmöte. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe.
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Margareta Olsson.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka för 
Arvid Jansson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Inbjudan till Bohuslän” av E. 
Taube varefter Katarina Kjör-
ling sjöng ”Där rosor aldrig 
dör” av J. Osborn/J. C. Miller. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 200, 201 
samt 799. Solisten sjöng ”Jag 
har hört om en stad” av L. Lit-
hell och som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Vid kistan togs avskedet av 
familjen, släkt och vänner. Till 

minnet av Arvid var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till församlings-
hemmet för en minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Gunnarsnäs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för Rolf 
Nordqvist. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusiker 
och solist Anders Fredriksson 
”Jag har hört om en stad” av L. 
Lithell. Akten förrättades av 
Eva Marklund och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 och 297. Avsked togs av de 

närmaste under toner till ”Fo-
rever” av J. Nordqvist. Efter 
avskedet fick man lyssna till 
”Sunnanå vals” av R. Nord-
qvist. Som avslutningsmusik 
framfördes ”Amazing grace” 
– skotsk folkmelodi. Till min-
net av Rolf var koret vackert 
dekorerat med blommor. Grav-
sättning ägde rum på Holms 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för An-
nika Heimdahl Fredriksson. 
Som inledning på akten fram-
förde kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Tröstevisa” av B. 

Andersson vartefter ”Himlen 
är oskyldigt blå” av T. Gärde-
stad spelades. Akten förrätta-
des av Lars-Åke Petersson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 798 och 285. Av-
sked togs av familj, släkt och 
vänner. Därefter fick man 
lyssna till ”Time to say good-
bye” med Brightman/Bocelli. 
Som avslutningsmusik spela-
des ”Amazing grace” – skotsk 
folkmelodi. Till minnet av 
Annika var koret vackert deko-
rerat med blommor. Gravsätt-
ning ägde rum på Holms kyr-
kogård.

JORDFÄSTNINGAR

Blir ny förskolechef

Ett välkänt ansikte för många föräldrar i Melleruds kommun. Jessica 
Linder blir ny förskolechef  för Melleruds förskolor Lunden, Ymer, Mar-
kusgården samt dagbarnvårdarna med start 15 oktober.

mycket viktigt, konstaterar 
Jessica.

Upparbetad relation
Hon kommer att vara mycket 
ute i verksamheterna, Jessica 
har redan en upparbetad rela-
tion med många på grund av 
sin nuvarande tjänst. 

– Jag har fått många posi-
tiva reaktioner, säger hon.

Vad blir din största ut-
maning?

– Att bemöta det stora 
barnomsorgsbehovet, men 
det är samma för alla försko-
lechefer. Vi har ett stort be-
hov idag och det kommer att 
kvarstå. Enligt beslut från 
kultur- och utbildninge-
nämnden ska vi ta in fler barn 
i de nya modulerna vid Lun-
den, efter det tror man att kön 
till Melleruds tätort hamnar 
på 15 barn, berättar Jessica.

– Utmaning nummer två är 
att engagemanget ska räcka 
till överallt. Jag vill kunna 
räcka till för alla.

Jessica Linder, ny förskolechef i 
Mellerud från 15 oktober
Ålder: 43 år
Familj: Sambo och två barn, 7 
och 10 år
Kuriosa: Flyttade till Mel-
lerud 2005. Har arbetat inom 
kommunen sedan dess, bland 
annat som samhällsvägledare på 
Medborgarkontoret 2007 till 2013, 
på samhällsbyggnadsförvaltningen 
och som ekonomiassistent på 
ekonomiavdelningen. 
Jessica har även lärarexamen 
(grundskollärare 4-9)

FAKTA OM JESSICA

Den 15 oktober tillträder 
Jessica Linder, Mellerud 
som förskolechef för Mel-
leruds förskola, det vill 
säga på Markusgården, 
Lunden, Ymer och för 
dagbarnvårdarna.
Jessica arbetar som adminis-
tratör på kultur- och utbild-
ningsförvaltningen i Melle-
rud sedan 2013, en varierad 
tjänst med mycket adminis-
tration inom just förskole-
verksamheten.

– Jag har trivts väldigt bra 
med det, men vill utveckla 
mig inom området. Nu får jag 
chansen att göra det och jag 
vill anta den utmaningen, 
säger Jessica.

Hon känner sig stolt över 
att ha fått förtroendet att ut-
veckla förskolan i Mellerud.

– Det är mycket att ta tag i. 
I första hand ska jag bli en 
närvarande och lyhörd chef i 
en verksamhet där barn och 
personal känner sig trygga 
och trivs. Även vårdnadsha-
varna ska känna sig trygga att 
lämna sina barn. Jag vill att 
alla ska känna delaktighet. 
Trivsel och trygghet är 

Startar utbildning i modedesign

Under två terminer ska det designas mode i bildsalen på Dahlstiernska gymnasiet. Kursledare är Sofia Petrén .

I morgon startar en helt ny 
utbildning i modedesign  i 
Mellerud, den har visat 
sig vara mycket populär. 

Kursledare är Sofia Pet-
rén, som har bred erfaren-
het i ämnet.

Utbildningen vänder sig till 
två åldersgrupper, en kurs 
startar för ungdomar mellan 
14-18 år och en för deltagare 

Under 2017 föddes 119 
barn i Mellerud, hittills under 
2018 har 66 barn fötts.

Nuvarande förskolechef 
Erica Strand slutar den 12 
oktober, efter ett år på den 
posten. Hon går vidare till en 
tjänst som förskolechef på en 
privat förskola i Uddevalla. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vårt varma tack
till alla som hedrat minnet 

av våra älskade  
Anne-Marie  

Bergqvist 
och

Göte Ågren  
i samband med deras  

bortgång och begravning.
Tack också för all omtanke 

som visats oss
Kerstin och Anders 

med familjer 
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LITA PÅ VÄLFÄRDEN I MELLERUD
Skola, vård och omsorg
I Mellerud vill vi arbeta för
3God ekonomisk hushållning av våra tillgångar

3Större valfrihet i barnomsorg och hemtjänst

3Ökad tillgång till idrottshallar för föreningar

3Trygg och bra skola

3Förenklad bygglovshantering

3Familjecentral

3Polisnärvaro i Mellerud

3Ökat stöd till vägföreningar och samfälligheter

Ann-Christin LarssonDaniel JensenLisbeth Berglöv

Marie ny närings-
livsutvecklare

Marie Hörnlund från Ellenö vikarierar under 1,5 år som näringslivsut-
vecklare i Melleruds kommun.

Det är 54-åriga Marie 
Hörnlund från Ellenö som 
blir vikarierande närings-
livsutvecklare i Melleruds 
kommun, när Jenni Hag-
man är barnledig. Hon 
tillträdde den 28 augusti.
Marie kommer närmast från 
en tjänst som närings- och 
landsbygdslivsutvecklare i 
Färgelanda kommun, där 
hon arbetat i tre år. Sista ut-
maningen där var Färgelan-
dadagarna 24-25 augusti 
som Marie varit med och 
utvecklat. Hon ansvarade 
även för Färgelandadagarnas 
näringslivsmässa och nä-
ringslivsevent, som blev 
mycket lyckat. Innan dess 
var hon anställd som närings-
livssekreterare i Lerums 
kommun. 

Dessutom har Marie job-
bat för Business Sweden i 
Göteborg i många år med att 
bygga upp internationella 
företagsnätverk i Sverige, på 
uppdrag av UD och tidigare 
handelsminister Ewa Björ-
ling.

Varför sökte du tjänsten 
i Mellerud?

– Jag vill gärna jobba mer 
med att utveckla och känner 
mig nöjd med mitt arbete i 
Färgelanda och ser fram 
emot att utveckla vidare i 
Melleruds kommun. Jag ska 

vikariera för Jenni i 1,5 år och 
det känns väldigt spännande. 
Jag är taggad, säger Marie.

Hon har faktiskt en kopp-
ling till Mellerud. Maries 
syster har bott på Håltane 
gård i Järn och Marie till-
bringade mycket tid där i 
ungdomsåren.

– Då anade jag inte att jag 
skulle sitta här och jobba, 
säger hon leende.

Företagsbesök
Marie kommer att dra igång 
så fort det går med att träffa 
företagare och köpmän i 
kommunen. Samverkan och 
utveckling ligger henne 
varmt om hjärtat.

– Jag vill ha ett nära sam-
arbete med dem för att disku-
tera vad vi ska utveckla till-
sammans, prata om deras 
behov och lyssna av vad jag 
kan bidra med. Det har på-
börjats ett samarbete med 
skolan och det tänker jag 
fortsätta med, säger Marie.

Dalslandskommunernas 
näringslivsutvecklare träffas 
kontinuerligt. Marie har re-
dan ett väl utvecklat nätverk 
med många kanaler i Fyrbo-
dal där 14 kommuner samar-
betar och Position Väst där 
17 kommuner samarbetar för 
att lyfta fram investerare och 
etablerare som söker sig till 

Fyrbodal. Position Väst har 
ett samarbete med Business 
Sweden, som Marie redan 
har gedigna kunskaper om.

Sätta Mellerud på kartan
– Här finns mark- och kon-
torslokaler och logistiken 
finns. Vi måste sätta Melle-
rud på kartan. Det kommande 
datacentret i Åsensbruk 
kommer bland annat att bidra 
med fler jobb i kommunen 
och jag ser fram emot att 
fortsätta det arbete som Jenni 
påbörjat. Det finns många 
möjligheter i Melleruds 
kommun, konstaterar Marie.

Hon kommer att bjuda in 
samarbetspartners och före-

läsare till möten och framhål-
ler vikten av samarbete med 
gröna näringar, bland annat 
Nuntorp.

– Jag ser också fram emot 
att samarbeta med kollegor-
na kring besöksnäringen, 
aktiviteter och arrangemang 
som är viktigt både för kom-
muninvånarna men också för 
nyetableringar och att öka 
turismen, poängterar Marie.

Hon är uppväxt i Göteborg, 
men sedan två år bor hon i 
Ellenö, sex kilometer söder 
om Färgelanda. Marie har två 
vuxna söner på 30 och 35 år, 
båda bor i Göteborg. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Startar utbildning i modedesign
från 19 år och uppåt. 1,5 tim-
me en gång i veckan under två 
terminer pågår utbildningen. 
Det är 15 platser per kurs och 
den äldre gruppen blev full 
redan för några veckor sedan. 
Här är deltagarna mellan 20 
och 60 plus. Den yngre grup-
pen hade några platser kvar 
förra veckan.

– Vi håller till i bildsalen 
på Dahlstiernska gymnasiet. 
Det är en unik utbildning 
eftersom den är kostnadsfri. 
Du behöver inga förkunska-
per och får testa olika delar i 
designprocessen från start 
till färdiga projekt, säger 
Sofia.

Hon är en välutbildad kurs-
ledare; Sofia har gått textil-
högskolan i Borås, Tillskä-
rarakademin i Göteborg, 
Stenebyskolan och på De-
signskolan i danska Kolding.

Kul att vara kreativ
Deltagarna får bland annat 
arbeta med idéskapande, 
mönsterkonstruktion, mode-
teckning och materiallära.

– Vi ska också se på olika 
material och gå igenom hur 
man presenterar sitt arbete på 
bästa sätt, vi skapar en port-
folio. Dels är detta en möjlig-
het att få vara kreativ och dels 
får man en insikt i om man 
vill satsa inom det ämnet. Jag 
tror det blir jättebra, delta-
garna kommer att gå härifrån 

med en gedigen kunskaps-
bank, konstaterar Sofia.

Medel från Kulturrådet
Kulturskolan i Mellerud har 
sökt pengar från Kulturrådet 
för en extrasatsning på olika 
kunskapshöjande åtgärder. 
Man beviljades  
300 000 kronor för att an-
ordna projekt som stimulerar 
kulturverksamheten under 
höstterminen 2018 och vår-
terminen 2019.

– Designutbildningen är en 
del av den satsningen. Vi vill 
prova nya saker och se om 
det finns intresse bland all-
mänheten. Vi har skaffat oss 
kompetens bland personalen 
och det är jättespännande att 
se hur detta går, säger Clas-
Göran Janson, rektor på 
Kulturskolan.

Andra satsningar är exem-
pelvis spel i olika ensembler 
och fiolrytmikkurs för små 
barn.

– Det är rena rama smör-
gåsbordet, vi är jättenöjda, 
framhåller Clas-Göran.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Miljö och klimat vår tids ödesfrågor

MIljöpartiet de grönas tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Tony Johansson (1), Sofia Falander 
(2) och Henrik Sandberg (3). Foto: Susanne Emanuelsson.

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

Miljö- och klimatfrågorna 
är vår tids ödesfråga. När 
dagens bebisar är 100 år, så 
kommer jordens klimat be-
finna sig i ett skenande till-
stånd där delar av planeten 
kommer att behöva utrym-
mas, om mänskligheten 
fortsätter med vårt destruk-
tiva beteende. Det är nu vi 
kan förändra, inte sedan. Och 
det är allas vårt ansvar. Om 
hela världen skulle konsu-
mera som vi i Sverige gör, så 
hade vi behövt över fyra 
stycken jordklot. Så vi kan 
inte skjuta problemen på 
andra, det är vi som måste 
förändra och ställa om. Nu.
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

Vi vill avgiftsbefria åter-
vinningen på Hunnebyn, så 

Val 2018

1. Tony Johansson, 43 år, kommunpolitiker, Gärdserud

2. Sofia Falander, 34 år, behandlingsassistent, Dals Rostock

3. Henrik Sandberg, 38 år, egenföretagare, Åsebro

4. Inger Jocknick, medmänniska, Dalskog

5. Filip Falander, 31 år, Ör
6. Erika Ribacke Sandberg, 34 år, bibliotekarie, Åsebro

7. Marie Uhrbom, 47 år, beteendevetare, Järn

8. Sarah Isgren, 39 år, verksamhetsutvecklare, Bränna

9. Agneta Arvemark, 59 år, studie- och yrkesvägledare, Grinstad

10. Simone Geerts, 49 år, socionom, Dals Rostock

Vallistan till kommunfullmäktige (MP)

Skattekraften en central fråga

Sverigedemokraternas tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäk-
tige: Berny Dahlberg (3) och Ulf Rexefjord (1). Foto: Susanne Emanuels-
son. Infälld bild: Reine Hassel (2). Foto: Privat.

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

Att öka skattekraften i 
kommunen. Mellerud spelar 
i bottenligan när det gäller 
skattekraft, det är en central 
fråga.
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

Få stopp på migrationen så 
vi kan låta de nyanlända vi 
redan har komma i arbete, 
annars blir faran för bidrags-
beroende ännu större.

Hindra nuvarande majori-
tets besparingar i äldrevår-

den i budget 2019, behöver 
vi spara så skall det fördelas 
över fler områden och även 
se på möjligheter till nya in-
täkter. De äldre skall inte dra 
hela lasset när statsbidragen 
för invandringen sinar.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

En Sverigedemokrat na-
turligtvis, för att vår politik 
innebär en ny väg för Mel-
lerud. Vilken person får i ett 
sådant scenario utses internt 
senare. 
Skulle ni kunna tänka er att 
samarbeta med något an-

1. Ulf Rexefjord, svetsare, 50 år

2. Reine Hassel, anläggningsledare, 47 år

3. Berny Dahlberg, Senior Advisor konsult, 56 år

4. Martin Andersson, chaufför, 50 år

5. Liselott Hassel, undersköterska, 51 år

6. Gert Lund, egenföretagare, 56 år

7. Gulnara Mikkola, studerande, 52 år

8. Ann-Christine Österberg, undersköterska, 45 år

9. Tony Andersson, pensionär, 68 år

10. Roland Berglund, egenföretagare, 60 år

Topp-10 vallistan till kommunfullmäktige (SD)

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

Ja, vi håller alla dörrar 
öppna. För att vi vill Melle-
ruds bästa och är villiga att 
lägga prestigen åt sidan.
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Vi tror på en kraftig ök-
ning, sex mandat ligger inom 
möjligheternas ram.

Hur ser er bild av Mel-
lerud, om fem år, ut?

En välmående kommun 
som alltmer interagerar med 
städerna runt oss, framförallt 
söderut, bostadsort för allt 
fler därifrån. Ett samhälle 
som håller samman, som är 
tryggt och där alla kan hitta 
en lämplig bostad. Ett Mel-
lerud där vi ökat skattekraf-
ten rejält för vår gemensam-
ma välfärd.

att vi gör det lätt att göra rätt. 
Alla tycks vara för tågstopp 
i Dals Rostock, även om S, V 
och SD sade nej i regionen. 
Men med den viljan krävs 
också förmågan att satsa på 
hållplatsbyggnation och en 
ny detaljplan för Dals Ro-
stock, som visar kommunens 
långsiktiga vilja för att ut-
veckla orten och bygden. Då 
ökar möjligheterna att kunna 
omsätta önskemålet till prak-
tisk handling.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

Helst vill vi förstås att Mil-
jöpartiet får tillräckligt starkt 
stöd för att kunna utse kom-
munalrådsposten, men där är 
vi nog inte riktigt ännu. 
Bland övriga partiers kandi-
dater vill vi se ett kommunal-
råd som inte vacklar kring att 
sätta klimat, miljö och rät-
tighetsfrågor främst. Så det 

är upp till bevis för de olika 
kandidaterna, innan de får 
vårt stöd.
Skulle ni kunna tänka er att 
samarbeta med något an-
nat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

Miljöpartiet kan tänka sig 
att samarbeta med samtliga 
partier i kommunfullmäktige 
förutom med Sverigedemo-
kraterna, vilka är vår ideolo-
giska motpol. Vi ser center-
partister, socialdemokrater 
och liberaler som våra mest 
naturliga samarbetspartners.
Hur många mandat i kom-
munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

I dag har vi två av 31 plat-
ser och vi hoppas på en ök-
ning till minst tre.
Hur ser er bild av Melle-
rud, om fem år, ut?

Om fem år ska Mellerud ha 
invigt våra första hyreshus 
byggda helt i trä och natur- 

material, med solenergi på 
taken och hållbara V/A-sys-
tem där urin tas tillvara för 
att ge de lokala lantbruken 
möjlighet att skala upp den 
ekologiska produktionen 
utan stora merkostnader.

Vi ser stärkta kultursats-
ningar där skolbarnen får 
möjlighet att agera och in-
teragera med intryck för 
varje sinne. Vi ser människor 
stå och vänta på tåget i Dals 
Rostock, på sin resa mot 
Göteborg eller Oslo och vi 
ser att människorna i Åsens-
bruk har bussar också på 
kvällar och nätter. Vi ser hur 
Mellerud blivit ett naturligt 
val att flytta till och leva i, att 

bo kvar i också när man ska 
studera på högskolor eller 
jobba på de stora akutsjukhu-
sen.

Vid Köpmantorget kan 
man om fem år stå vid den 
nya lekplatsen och blicka ner 
mot familjecentralen, där 
barn och familjer får det stöd 
som krävs för en trygg och 
harmonisk uppväxt. Och för 
de människor som kommit 
till oss genom flykt från krig 
och konflikt, då när Mellerud 

tog ansvar under mitten av 
2010-talet, de ska känna sig 
hemma, vara integrerade och 
få jobba med det som de är 
utbildade till.

Och tillsammans ska vi om 
fem år, kunna ta fotografier 
som visar att Mellerud var 
med och gick i framkant, när 
människorna tog tag i kli-
matfrågan för att se till så att 
barnen och barnbarnen 
skulle gå en ljus framtid till 
mötes…
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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

NÄRINGSLIV
• Företagen är grunden till vår välfärd. En samordnad och förenklad kontakt 

med kommunen ska ges till både redan etablerade som till nya företag.
• Kommunen ska ha god planberedskap för nya etableringar.

TRYGGHET 
• Även vi dalslänningar ska känna oss trygga. Fler synliga poliser behövs men 

vi behöver förstärka det förebyggande arbetet bland barn och unga!
• Kampen mot droger ska förstärkas.

INFRASTRUKTUR
• Ett utbyggt gång- och cykelnät till Köpmannebro, Åsensbruk och söder om 

Mellerud.
• Vi vill kämpa för att få en förbättrad kollektivtrafik.
• Utbyggnaden av E45 är en prioriterad fråga.

Jobbar för unga och 
ökad trygghet

Val 2018

Kommunpartiet i Melleruds tre förstanamn på vallistan till kommunfullmäktige: Reidar Gustafsson (3), Jörgen 
Eriksson (1) och Anita Augustsson (2). Foto: Susanne Emanuelsson.

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

Att beslut tas med kun-
skap, kompetens och lång-
siktigt tänkande. Detta är 
något vi har drivit hårt under 
hela mandatperioden och 
avser att fortsätta med. Vi vill 
få till ansvarsfull hushållning 
med våra resurser och miljö, 
förnuft och framsynthet i 
kommunens samtliga verk-
samheter samt ekonomiskt 
ansvarstagande med skatte-
betalarnas pengar. Följer vi 
detta fullt ut så faller mycket 
på plats.
Nämn kortfattat två lokala 
valfrågor som är viktiga för 
Melleruds kommun.

Våra ungdomar och sko-
lan. Vi behöver ge förutsätt-
ningar gällande resursperso-
ner i klasserna, material men 
även lokalmässigt för att ge 
lärarna chans att hjälpa alla 
barn att nå kunskapsmålen, 
även fler lärare med hög 
kompetens och goda pedago-
giska egenskaper behövs. Vi 
vet att skolan brottas med 
många problem och ser detta 
som mycket allvarligt. Våra 
ungdomar måste även känna 
att det finns platser med me-
ningsfull sysselsättning att 
vara på under sin fritid samt 
att det finns vuxna som stäl-
ler upp för dem.

Medborgarnas trygghet, 
polis och rättsväsende har 
svårt att klara av sin uppgift 
idag vilket till stor del beror 

1. Jörgen Eriksson, elektroingenjör, egenföretagare, Erikstad

2. Anita Augustsson, fd handelsanställd, Köpmannebro

3. Reidar Gustafsson, egenföretagare, Erikstad

4. Cina Walterlin, församlingsassistent, Mellerud

5. Kajsa Wallin, stödassistent, Grinstad

6. Lennart Karlsson, yrkeslärare, Mellerud

7. Conny Klingborg, utbildningskonsulent, Erikstad

8. Pia Börresen, lärare, Erikstad
9. Johan Aronsson, egenföretagare, entreprenör, Erikstad

10. Bengt Bengtsson, professor redovisning & räkenskapsanalys

Topp-10 vallistan till kommunfullmäktige (KiM). 1

på bristfällig lagstiftning och 
resursproblem, kriminalite-
ten måste på ett tidigt stadium 
stävjas genom förebyggande 
åtgärder. Vi måste få fler 
poliser i Dalsland.
Vem ser ni helst som Mel-
leruds kommunalråd nästa 
mandatperiod och varför?

Den som är mest lämpad 
bör få den rollen och kan 
även komma från ett mindre 
parti. Ett stort ansvar vilar på 
denne för att vara en ambas-
sadör för Mellerud i stort och 
även inneha den kompetens 
och fingertoppskänsla som 
krävs för att just se till att 
beslut tas med kunskap, 
kompetens och långsiktigt 
tänkande.
Skulle ni kunna tänka er att 
samarbeta med något an-
nat parti? I så fall vilket/
vilka? Varför?

Vi har under den gångna 
mandatperioden samarbetat 
på ett bra sätt med Kristde-
mokraterna men även med 
andra partier i frågor för Mel-
leruds framtida utveckling. 
Då vi är Melleruds enda lo-
kalparti och helt utan ideolo-
giska låsningar så kan vi 
samarbeta med alla partier i 
det som blir bäst för Melle-
rud och dess invånare.
Hur många mandat i kom-

munfullmäktige tror ni på 
efter valet?

Vi vill här vara ödmjuka 
och säga ett stort tack till de 
som röstade på oss 2014 då 
vi ökade röstetalet med hela 
35 procent. Vi förstår att 
väljarna tycker att vi gjort ett 
bra arbete hittills ”genom att 
röra om i grytan” då många 
kommer fram till oss och 
säger detta. Av den respon-
sen att döma så hoppas vi på 
ett kraftigt stöd i valet så vi 
kan fortsätta detta arbete.
Hur ser er bild av Melle-
rud, om fem år, ut?

Vi vill här vara realistiska 
och inser att vi har stora ut-
maningar och problem fram-
för oss. Det kommer att krä-
vas ett stort arbete och 
engagemang av alla berörda. 
Men vi känner ändå att Mel-
lerud är på gång och om det 
blir ett bra styre framöver 
som arbetar långsiktigt, så är 
vi försiktigt positiva till att 
Mellerud kommer ha ändrat 
skepnad i positiv riktning om 
fem år.
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Vi vill ha fyra fria besök 
på Hunnebyns 

återvinningsstation

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

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

Roland Björndahl

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

Eva Pärson

www.moderat.se/mellerud
M E L L E R U D

Rättigheter • Skyldigheter • Möjligheter – lika för alla!

En skola som ger alla elever en 
bra start i livet.

Ludwig Mossberg

Kunskap, kompetens 
och långsiktighet!

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.

För dem av er som lyssnade 
på P4 igår och hörde utfråg-
ningen av våra lokala politi-
ker, så står det nog klart att det 
bara finns ett riktigt opposi-
tionsparti i Mellerud, vi Sve-
rigedemokrater! Moderater-
nas svar på varför man ska 
välja dem var ”jag vet inte”. 
Det var ett enda mantra från 

S, M  och C  hur pragmatiska 
de var  och hur lika de tyckte 
om det mesta. De kunde som 
Moderaternas Eva sa ”förstå 
om folk har svårt att hålla isär 
oss”! Vad liknar det? Vill ni ha 
en riktig förändring i kom-
munen , en förändring till det 
bättre inte bara en ändring av 
partibeteckningen på kom-

munalrådet, utan faktiskt en 
ändring på politiken, så finns 
som sagt bara ett alternativ för 
er den nionde september. SD. 
Vi tänker inte falla in i något 
sakta ”så här har vi alltid gjort, 
gunga inte båten” och bara 
låta saker vara som de alltid 
varit,  det kan vi tryggt lova 
er! Vi är nytt blod i Melleruds 

kommunpolitik, en ny puls. 
Vi är här av en enda anled-
ning, vi vill ha förändring på 
riktigt! Och med er hjälp så 
kommer vi få det. 

Reine Hassel ordf.  
SD Mellerud

SD vill ha en riktig förändring

Svar till Måns, Emma 
och Josephine

Naturligtvis står vi bakom 
vårt principprogram, vi är ju 
Sverigedemokrater, inget 
fristående lokalparti. Själv-
klart kan det finnas rent lo-
kala frågor som kräver an-
passning och därmed kan 
avvika något från partiets 
hållning i stort, men de frågor 
ni ställer är inte av den karak-
tären så det enkla svaret blir 

att vi stödjer partiets hållning 
i de frågor ni tar upp. Vad det 
gäller samkönade adoptioner 
är det en fråga som stöts och 
blöts inom partiet i detta nu 
och lär landa i ett annorlunda 
ställningstagande när prin-
cipprogrammet revideras 
2019.

SD-Mellerud

Vi vet att alla våra invånare 
med hemtjänst i Bengtsfors 
kommun skulle må bättre av att 
kunna påverka innehållet. Där-
för går vi till val på att alla med 
hemtjänst skall kunna erhålla 
två timmars fritt vald hemtjänst 

i månaden. Genom att öka på-
verkansfaktorn ser vi att triv-
selfaktorn kommer ge ett 
bättre mående för våra äldre.

Tiden kan användas till att 
baka, plantera blommor och 
göra kortare utflykter som idag 

begränsas med en detaljstyrd 
hemtjänst.

Våra hemtjänsttagare, per-
sonal och hela samhället mår 
bättre av att alla kan påverka. 
Och kostnaderna för vården 
över tid kommer att minska!

Stig Bertilsson (M) 
Kommunstyrelseledamot 

Gruppledare

Krister Stensson (M) 
Kommunstyrelseledamot 

Ledamot i sociala utskottet

Alla hemtjänst ska kunna påverka!

Vägen till en bättre vård går genom en utbytt ledning
Det har betydelse vilken val-
sedel du väljer i valet till 
Västra Götalandsregionen 9 
september. Regionen ansva-
rar för hälso- och sjukvård och 
kollektivtrafik för 1,7 miljo-
ner människor i 49 kommu-
ner. Vi har idag en moderat-
ledd blågrön ledning av 

regionen och vi vill byta ut 
den ledningen. Vänsterpartiet 
är de enda som är tydliga med 
att inte vilja införa fler vårdval 
i regionen. Vi vill inte samar-
beta med dem som säger nej 
till jämställda löner.

Vi ser möjligheterna till en 
bättre personalpolitik; kortare 

arbetstid, bättre arbetsmiljö 
med fler arbetskamrater och 
högre lön i kvinnodominerade 
vårdyrken. I dag köper regio-
nen alltför mycket arbetstid 
från bemanningsföretag till 
dubbla kostnaden. Framfö-
rallt sjuksköterskor har en 
mycket dyr och ineffektiv 
personalomsättning. Många 
som jobbar i olika vårdyrken 
orkar inte längre. De väljer 
bort regionen som arbetsgi-

vare och väljer istället kom-
munerna eller byter yrke. 

Sjukhusen har långa köer, 
överbelagda vårdavdelningar 
och personalbrist. Samtidigt 
räcker inte sjukhusens pengar 
till, utan de har stora under-
skott. Patienter riskerar mor-
finberoende av sin smärtlind-
ring för att de inte får sina 
knän eller ryggar opererade. 
Vissa kroniskt sjuka ställs i kö 
och försämras under kötiden.  

Ledningen har egentligen 
inga idéer om hur de ska lösa 
det. De som har största beho-
ven av vård ska få vård först. 
Vi tycker att vården ska ha 
mer resurser, för att bli den 
goda vård som vi i Västra 
Götaland förtjänar och behö-
ver.  I vårt förslag till budget 
föreslår vi en skattehöjning 
med 30 öre för 2019. Det ger 
en miljard högre skatteintäk-
ter som ska gå till att förbättra 

vården, och inte användas till 
vinster i privata företag i väl-
färdssektorn. Därför bör du 
välja Vänsterpartiets valsedel 
i regionvalet 9 september för 
riktig vänsterpolitik! 

Kerstin Joelsson-Wallsby 
(V), Uddevalla, kandidat i 

regionvalet

Ulla Carlson (V) Trollhättan, 
kandidat i regionvalet

Fahimeh Nordborg (V), Troll-
hättan, kandidat i regionvalet
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God ekonomisk  
hushållning av 
våra tillgångar

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

Vi är varken 
vänster eller 

höger.
Bara rätt fram!

Partiet för 
folket!

Oberoende 
jordnära 
politik

Det är inte sant att S 
har ökat insynen

De flesta av oss som på ett 
eller annat sätt sysslar med 
politik i kommunen har en 
idé om hur Mellerud skall se 
ut i framtiden. Man kan säga 
att vi ber om och får ett för-
troende från väljarna att för-
valta vår fina kommun i fyra 
år framåt.

I valtider lägger vi ned 
stort arbete för att visa på hur 
vår framtidsbild av Mellerud 
ser ut. Har vi gjort bra saker 
i historien är det ju troligt att 
vi gör bra saker i framtiden.

Nedanstående citat är 
hämtat ur Socialdemokrater-
nas valutskick.

”Under våra år vid makten 
har vi ökat insynen i det po-
litiska arbetet. Alla besluts-
underlag för kommunfull-

mäktige, kommunstyrelsen, 
och dess arbetsutskott publi-
ceras före mötena, fullmäkti-
gemötena filmas och läggs ut 
på kommunens hemsida, via 
Facebooksida, webb och 
mittuppslag i Melleruds Ny-
heter berättar vi om kommu-
nens verksamheter.”

Redan långt innan denna 
mandatperiod publicerades 
beslutsunderlagen före mö-
tena, att då påstå att man ökat 
insynen genom denna åtgärd 
är en kraftig överdrift. Då det 
gäller filmning av fullmäkti-
ges möten så antogs en mo-
tion skriven av Daniel Jen-
sen, av fullmäktige, ja av alla 
partier – inte bara socialde-
mokraterna.

Majoriteten underlät sig  

att starta inspelningar i över 
ett år trots fullmäktiges en-
hälliga beslut, ända till den 
dag vi gjorde en egen version 
vid decembersammanträdet 
2017.

Du Tommy med flera soci-
aldemokrater argumenterade 
kraftfullt mot att så skulle få 
ske, men blev nedröstade av 
övriga. Därefter har det fil-
mats.

Att då påstå att man varit 
med och ökat insynen i det 
politiska arbetet med ovan-
stående citat från valutskick-
et det är att ovarsamt hand-
skas med väljarnas 
förtroende och så nära en ren 
lögn man kan komma.

Daniel Jensen (KD) 
Jörgen Eriksson (KiM)

Svar till Daniel och Jörgen
Socialdemokraterna har ökat 
insynen i det politiska arbetet 
genom att tillgängliggöra 
beslutsunderlag inför och 
efter sammanträden med de 
politiska organen i Melle-
ruds kommun. I Melleruds 
Nyheter berättar vi löpande 
om kommunens verksamhe-
ter. Detta är inte det enda 
sättet vi har ökat insynen på.
Socialdemokraterna har ex-
empelvis ökat insynen i arbe-
tet med Melleruds kommun 
genom den nya styr- och 
ledningsplanen, budgetdia-

logen, måldialogen, över-
siktsplaneringen och tjänste-
personmedverkan med mera.

Mer arbete bedrivs genom 
presidierna. Exempelvis 
medverkar oppositionsrådet 
vid beredningsmötena inför 
kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott.

Vid budgetmötet om några 
veckor, den 2 oktober, är alla 
partierna inbjudna att delta 
för tredje gången under 
denna mandatperiod. Detta 
är också ett sätt att inte bara 
öka insynen för partierna 

utan ger också möjligheter 
att påverka kommande bud-
get och mål för Melleruds 
kommun. Detta är ett nytt 
arbetssätt som införts under 
min ledning.

De flesta partierna i kom-
munfullmäktige har framfört 
att möjligheten till insyn och 
delaktighet avsevärt ökat 
under denna mandatperiod. 
Sammantaget vill jag påstå 
att öppenheten och insynen i 
det politiska arbetet ökat.

Tommy W Johansson (S)

Det är inte sant att Kommun-
partiet har initierat integra-
tionsarbetet i Melleruds kom-
mun som de skriver i sitt 
valmanifest.

Införandet av migrations- 
och integrationsfrågor som 
stående punkt på kommunsty-
relsen dagordning behandla-

des första gången i kommun-
styrelsens arbetsutskott i 
oktober 2015 efter en rekom-
mendation från Regeringen 
att ta frågorna på största allvar 
på den stora integrationskon-
ferensen ”Tillsammans” 
samma månad. 

Kommunpartiet har så här 

långt inte haft någon repre-
sentant i arbetsutskottet. Att 
då påstå att man varit med och 
initierat detta är att ovarsamt 
handskas med väljarnas för-
troende och så nära en ren 
lögn man kan komma.

Tommy W Johansson (S),  
kommunstyrelsens  

ordförande

Gunnar Karlsson (C),  
gruppledare

KiM har inte initierat integrationsarbetet

Vi i KommunPartiet känner 
oss hedrade över att Social-
demokraterna och Center-
partiet har så ingående stude-
rat vårt valmanifest och 
funnit det så intressant att 
man skrivit denna insändare.

Att få den uppmärksamhe-
ten och publiciteten genom 
er försorg som vi nu på sist-
one fått, både i radio och nu 
i Melleruds Nyheter visar på 
att ni nu verkligen fått upp 
ögonen för oss som parti. 

Från att vi under mandat-
perioden många gånger bli-
vit ihjältigda, negligerade 
och motarbetade, så tar man 
nu nya grepp och försöker 
framhäva oss som oseriösa, 
lögnaktiga samt att vi på ett 
ovarsamt sätt handskas med 
det förtroende väljarna givit 
oss. 

Ert påstående om att infö-

randet av en stående punkt på 
dagordningen i kommunsty-
relsen skulle ha behandlats 
vid arbetsutskottets möte 
2015-10-20 kan vi varken se 
i kallelsen eller i protokollet 
under punkt 15-16 respektive 
§327-328. 

Det som däremot hände 
dagen efter, och som ni nu 
båda tydligen har glömt, var 
att du Tommy, som KS-ord-
förande hade inbjudit oss 
partigruppledare till möte i 
Tingshuset 17.30 – 18.00 
angående asylläget. 

Det som också hände, som 
ni nu också säkert börjar 
minnas, så var även ledamö-
terna i arbetsutskottet in-
bjudna, vad jag minns en 
timme före det andra mötet. 

Då undertecknad tidigare 
under dagen varit på bygg-
nadsnämnden, så gick jag 

direkt därifrån till Tingshuset 
och fick då tillåtelse av er att 
delta även vid detta tidigare 
AU-möte.

Under diskussionerna som 
där fördes så föreslog jag att 
man skulle införa en stående 
punkt på dagordningen i 
kommunstyrelsen. 

Skälet till detta var att 
samtliga partier skulle då få 
möjlighet att vara med i dis-
kussionerna gällande inte-
grations- och asylfrågor. 
Som jag då förstod det så 
tyckte du det var ett bra för-
slag Tommy, då du svarade 
ja till att införa detta. 

Efter detta möte så inför-
des punkten första gången 
2015-11-17 i arbetsutskottet 
och efter ytterligare påtryck-
ning från Daniel Jensen (KD)  
vid kommunstyrelsens de-
cembermöte, så infördes 

denna punkt först efter näs-
tan tre månader 2016-01-13 
i kommunstyrelsen. 

När du Tommy i egenskap 
av kommunstyrelsens ordfö-
rande svarar ja till ett förslag 
från mig, så måste jag ju 
kunna lita på dig och inte att 
jag senare skall bli anklagad 
för att fara med osanning.

Nu är det upp till väljarna 
att avgöra vem av oss som far 
med osanning och vem som 
ovarsamt handskas med väl-
jarnas förtroende! Så tack för 
er tid Tommy och Gunnar. 

Jörgen Eriksson  
KommunPartiet Mellerud 

(KiM) 

Med intygande av Daniel 
Jensen Kristdemokraterna 

Mellerud (KD)

Vi tackar för att ni tog er tid S och C 

Majoriteten har 
tappat kontrollen 
på ekonomin

Fritt fall råder för social-
nämndens ekonomi. Efter 
socialnämndens senaste 
möte 24/8 visar prognosen 
för helåret på ett minus på 13 
miljoner och då har nämnden 
redan före sommaren fått ett 
tillskott av kommunfulmäk-
tige på åtta miljoner.

Det pekar alltså på ett ne-
gativt resultat på 21 miljoner.

Kommunpartiet och Krist-
demokraterna föreslog en 
omfattande  åtgärdsplan med 
bland annat inköps- och an-
ställningsstopp samt att re-
dan beslutade åtgärder skulle 
genomföras. Detta röstades 
ner och vi reserverade oss.

Är denna budgetavvikelse 
något farlig då?

Ja det äventyrar hela kom-
munens ekonomi. Att nå den 
ekonomiska status vi hade 
innan denna mandatperiod 
började har tagit 15 år att 

rätta upp, men som på något 
år nu har raserats. Att åtgärda 
detta kräver skattehöjning 
eller kraftiga reduceringar i 
budgeten.

Majoriteten verkar nu ha 
fått panik och tjänstemännen 
har redan beslutat om att så-
gen på Frykens träcenter inte 
längre skall såga något virke 
till daglig verksamhet. De 
levererar i sin tur träembal-
lage och gör legojobb till 
bland annat Daloc, Hellbergs 
och Emballator Mellerud 
Plast. Att avveckla den verk-
samheten som generarar mer 
sysselsättning måste vara ett 
feltänk.

Rösta bort en sådan majo-
ritet.

Daniel Jensen (KD)
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Dalslands konstmuseums chef Jörgen Svensson berättade om muséet 
och visade utställningen ”Vattenvägen”.

Kronprinsessan avtäckte en minnestavla med sin signatur och dagens datum på bergväggen vid akvedukten.

Kronprinsessan förgyllde firandet av kanalen

I fredags fick Dalsland 
besök av Kronprinsessan 
Victoria.  Här vandrade 
hon på Pilgrimsleden, 
paddlade kanot från 
Upperud till Håverud, 
avtäckte en minnestavla 
med sin egen signatur vid 
akvedukten och delade 
ut priset Årets Industri-
minne till Dalslands kanal. 
Besöket startade med en 5,5 
kilometer lång vandring på 
Pilgrimsleden med start vid 
Edet i Köpmannebro, förbi 
Hjärterud, till Upperud och 
Dalslands konstmuseum där 
det bjöds på lunch.

Många vandrade 
Ett stort antal vandrare följde 
Kronprinsessan på vand-
ringen där det informerades 
om Dalslands natur- och 
djurliv och många medvand-
rare fick tillfälle att prata med 
henne, däribland gymnasie-
elever från Utsiktens gymna-
sium i Ed.

Beökte konstmuséet
Vid muséet väntade scouter 
från både Mellerud och Åmål, 
skolklasser och många dals-
länningar. Muséets chef Jör-
gen Svensson guidade Kron-
prinsessan genom 
utställningen ”Vattenvägen”. 

Därefter väntade kanoter 
vid Upperuds sluss och Vic-
toria fick efter en rask vand-
ring dit ta plats längst fram i 
en kanadensare prydd med 
svenska flaggor, med henne 
paddlade Christer Blüme, 
grundare av Dalsland Kanot-
maraton. De följdes på sin väg 
till Håveruds sluss av en es-
kader kajaker från  Frilufts-
främjandet i Vänersborg.

Festligt Håverud
På kajen vid slussen i Håve-
rud väntade mängder av 
människor och Kronprinses-
san välkomnades av kanaldi-
rektören Benny Ruus. En 

Kronprinsessan Victoria vandrade på Pilgrimsleden från Edet till Upperud. Här flankeras hon av Johan Abenius, 
Dalsland Turist AB (t.v i bild) och landshövding Anders Danielsson t.h.

Markägaren J.R Johansson med Bodil Davidson Söderlund och Emma  
Karlsson från Upperud 9:9 som försåg Kronprinsessan och vandrarna 
med mat under dagen.

Scouter från Mellerud och Åmål tränade på korrekt hälsning innan Kronprinsessan skulle anlända till Dalslands konstmuseum.

Övre raden fr.v: Linda Larsson (lärare), Kronprinsessan Victoria, Phumwit Buntham, Felicia Engblom Flink, 
Lena Andersson (rektor). Nedre raden fr.v: Baraa Alkhalil, Harry Skarström, Hugo Syringen, Julian Andersson 
och Emelia Ström. Samtliga från Åsens skola.

Kronprinsessan Victoria paddlade från Upperuds sluss till Håverud.

musikkår spelade och fest-
stämningen var hög.

Årets industriminne
Efter att ha avtäckt en min-
nestavla på bergväggen vid 
akvedukten var det dags för 
Kronprinsessan att dela ut 
priset ”Årets Industriminne” 
till Dalslands kanal. I sitt tal 
sade hon bland annat:

– Det känns verkligen ro-
ligt att få uppleva samma 
fantastiska vyer som min 
farfars farfars farbror Carl 
XV fick se då, för ganska 
precis 150 år sedan. I dag vet 
vi hur viktig kanalen kom att 
bli, både för Dalsland och för 
svensk industri och jag är 
glad att få vara med och upp-
märksamma den som Årets 
industriminne. Prins Eugen,  
min farfars farfars bror, ska 
ha sagt att Dalsland är ett 
Sverige i miniatyr. Idag har 
jag fått möjlighet att både 
vandra och paddla genom en 
liten, liten bit av ert vackra 
landskap.

Kronprinsessan Victoria 
passade också på att tacka 

alla som hjälpt till att göra 
denna dag, hennes 13:e land-
skapsvandring, så fin.

– Jag hoppas och tror att 
den ska bidra till att ännu fler 
får upp ögonen för den natur 

som finns precis runt hörnet 
och att alla tar chansen att 
uppleva den, sade hon.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Vänskapsband knöts och 
historia blev levande

Landshövdingen Anders Daniels-
son klippte bandet som hölls av 
slussvaktarna Rebecca Wulcan, 
(t.v utanför bild)  och Cecilia 
Wåhlén.

Historieprofessorn Dick Harrison höll ett sprakande föredrag om Dals-
lands tidvis mörka historia.

Russel Thomsom, Crinan Canal och Benny Ruus, Dalslands kanal skrev 
under vänskapseden som bland annat innehåller löften om framtida 
samarbeten.

Kanalkalaset – en festlig dag för alla åldrar

Alice och Annie Söderqvist kände igen och sjöng med i de flesta av 
MajaNillas låtar.

Sång, skrammel och vick på rumpan stod MajaNillas för och barnen var 
med på noterna

Finstämd och skön musik bjöds det på när Sjömila äntrade scenen på lördagseftermiddagen i Håverud

Frida Marx från Oslo testar ett av Cirkusexpressens trix. Familjen hade 
åkt hit extra för att få se Kronprinsessan som vandrade förbi precis 
utanför deras fritidshus på fredagen.

Just Nu fick avsluta lördagen utanför Dalsland Center med sin Tomas Ledin-tribut.

Stor eller liten, gammal 
som ung – alla kunde hitta 
något under lördagens ju-
bileumsfirande i Håverud. 
I efterdyningarna från freda-
gens kungliga besök fortsatte 
under lördagen jubileums-
festligheterna i Håverud.

Dagen inleddes med en 
gudstjänst, varvid musik och 
underhållning för både barn 
och vuxna tog vid. Man 

kunde äta sig mätt på allt från 
en varm korv till jubileums-
tallrik, baguetter, glass, våff-
lor och kaffe.

Givetvis hade butikerna, 
utställarna och museérna öp-
pet som vanligt. Besökarna, 
speciellt de lite mer långväga, 
var överväldigade.

– Detta hade jag inte en 
aning om att Dalsland hade 
att bjuda på, det är helt fan-

tastiskt här, sade en bohus-
länning.

Musikaliskt utbud
På den musikaliska menyn 
stod inledningsvis MajaNil-
las från Vänersborg som bjöd 
på kända barnvisor med 
mycket rörelser till.

Efter föreställningen kun-
de barnen fortsätta in i Hal-
lingsalen för en tipsprome-

nad, lite dans eller 
ansiktsmålning. 

Erica Larsson kände sig 
som på hemmaplan. Frände-
fors, där hon är uppväxt, är 
ju också en del av vackra 
Dalsland menade hon. Även 
Ulf Michal, som ursprungli-
gen är från Motala, kände sig 
hemtam bland kanaler och 
slussar.

Dessa båda plus Magnus 

Sjöqvist bildar Sjömila, som 
bjöd på ett mycket fint fram-
trädande med egenskrivna 
låtar och texter. 

Cirkuskonster
Efter Sjömilas uppträdande 
var det åter dags för lite barn-
vänlig underhållning. 

Cirkusexpressen med Jo-
hanna Abrahamsson och 
Mattias Jönsson visade prov 

på olika cirkuskonster. Ef-
teråt höll de en workshop 
med barnen, där dessa själva 
fick pröva på att jonglera, 
samt jobba med diablo, flo-
wersticks och rockringar. 

Lördagens scenuppträdan-
den avslutades med Just Nu, 
en grupp som specialiserat 
sig på Tomas Ledins låtskatt.

Ing-Marie Norrman

Efter att Kronprinsessan 
lämnat Håverud följde 
kanalbolagets officiella 
jubileumsfirande.
Historieprofessorn Dick 
Harrison höll ett mustigt 
högtidstal om Dalsland, om 
umbäranden, svält och bi-
sarra människoöden. Publi-
ken tjöt stundtals av skratt 
trots det bistra innehållet.

Landshövdingen i Västra 
Götaland, Anders Daniels-
son, återinvigde akvedukten 
efter det omfattande renove-
ringsarbete som genomförts. 
Det sköts kanonsalut och 
blågula ballonger steg mot 
skyn.

En högtidlig stund var 
även ceremonin då Dalslands 
kanal blev vänortskanal med 
Crinan Canal i Skottland. 
Respektive representanter, 
Russel Thomson och Benny 

Ruus skrev under vänskaps-
eden som nu förbinder kana-
lerna. Thomson visade även 
en kort film om Crinan och 
uppmuntrade alla att komma 
på besök. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Vi har satt (S)pår!

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Vi har ångan uppe. 
Vill du åka med – rösta

• samverkan skolan och näringslivet
• fler i arbete och studier
• barn- och ungdomsverksamheten
• utveckling av kultur och turism 
• fler bostäder i olika boendeformer
• kollektivtrafik med fler tågstopp bl.a. i 
 Dals Rostock och förbättring av E45:an

Vi vill fortsätta satsa på...

24 lägenheter / Kvarteret Järven
Ny bollhall

S!

Upprustning ungdomshuset Stinsen 
och utökade kommunikationer

Nytt särskilt boende på Ängenäs har påbörjats



Svartebäck 18
Kvali tetsboende med lugnt läge vid Vänern! V il la med hög 
standard! Stor trädgård. Gäststuga och dubbelgarage. 
2-plan. Boarea 197 m2. 5 rok. Byggår 2007. Tomt 3.058 m2. 
Pris: 3.950.000 kr/bud

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Köpmannebro – Vibergsön 23
Boende i toppskick vid Vänern! Rymlig exklusiv vil la med 
många f ina detaljer ! Vacker trädgård – härliga uteplatser ! 
Gästhus, garage & verkstad. 1½-plan. Boarea 180 m2. 7 rok. 
Byggår 1930. Tomt 2.163 m2. Pris 4.000.000 kr/bud

VISNING: Lördag 15/9 kl. 13.30 -14.30 VISNING: Lördag 15/9 kl. 11.00 -12.00

Storgatan 85
Hemtrevlig vil la med at trakt iv t läge i centrala Mellerud! 
Gillestuga med öppen spis. Garage. 1-plan med källare. 
Boarea 105 m2. 5 rok. Byggår 1969. Tomt 925 m2.
Pris: 725.000 kr/bud

VISNING: TISdag 18 /9 kl. 16.00 -16.45

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Tredje etappen på gång med fler parhus

Här är placeringen av de fyra nya fastigheterna inritade. De två till vänster kommer att byggas först, ett parhus och en komplementbyggnad. Den tomma ytan mellan parhusen och 
bostadshusen mot Mellerud sett har också köpts av Benny Mattsson och kommer att bebyggas av antingen hyresrätter eller enfamiljshus till försäljning.

Mabentho AB med Benny 
Mattsson i spetsen satsar 
vidare med etapp tre på 
Ängenäs. Här ska tre par-
hus och en komplement-
byggnad byggas.
De sista två lägenheterna i 
etapp två står klara för in-
flyttning den 1 oktober.

Bygglovsansökan för 
etapp tre, vilket innebär yt-
terligare parhus som byggs 
med rymligare treor och fy-
ror och lite annan utformning 
samt en komplementbygg-
nad, har nyligen klubbats 
igenom.

– Det är roligt att området 
fått en så bra mix av hyres-
gäster. Av 14 boende är sex 
barnfamiljer mellan 22 och 
34 år. Fem är pensionärspar 
och tre är par i 50-årsåldern. 
Detta innebär liv och rörelse 

på området, säger Benny 
Mattsson.

Tankarna med den fort-
satta byggnationen är att 
möta den stora efterfrågan på 
treor och fyror. Sedan tidi-
gare byggdes två parhus med 
fyror i etapp ett och fem 
parhus med treor i andra 
etappen. Nu blir det en trea 
och en fyra i varje parhus, där 
treorna blir på 99 kvadratme-
ter istället för 87 kvadratme-
ter som i de tidigare treorna.

– Vi placerar garagen/för-
råden i mitten med en lägen-
het i varje ände. Det passar 
bäst med tanke på lyktstol-
parnas placering. Dessutom 
blir hyresgästerna mindre 
störda av varandra. Vi byg-
ger separata tvättstugor med 
ytterdörr i alla lägenheterna, 
precis som i etapp ett. Det 
känns som om det blir dyrare 

att bygga, men de bör vara 
mer attraktiva. Mitt mål är att 
bygga bra och smart till en 
skälig hyresnivå, förklarar 
Mattsson.

Resas innan vintern
Tanken är att gjuta plattor, 
resa stommar och lägga tak 
till ett parhus och en komple-
mentbyggnad innan vintern. 
Då får man tätt och kan ar-
beta inomhus under den 
kalla årstiden. Båda byggna-
derna vetter mot söder, am-
bitionen är att montera solpa-
neler på taken i söderläge.

– Jag har lämnat ut för of-
fert och hoppas få till detta. 
Alla måste vara med och bi-
dra till en bättre miljö, under-
stryker Mattsson.

Nästa år startar byggnatio-
nen av resterande två parhus.

– Komplementbyggnaden 

Planritningen av de tre nya parhusen, som kommer att innehålla en trea och en fyra.

Etapp 1, klar 2015:
Två parhus  m. fyra lägenheter på 
4 r.o.k på 107 kvm
Etapp 2, klar 2018:
Fem parhus  m. tio lägenheter på  
3 r.o.k på 87 kvm
Etapp 3, byggstart hösten 2018:
Tre parhus  m. sex lägenheter samt 
en komplementbyggnad. Varje 
parhus har en trea och en fyra

FAKTA

FASTIGHETER

blir utseendemässigt som de 
andra parhusen, fast något 
högre, säger Mattsson.

Han har även köpt marken 
i mittenområdet, med sex 
tomter. Här har han tankar 

om att bygga fler parhus, 
antingen som hyresrätter el-
ler enfamiljsvillor till försälj-
ning.

– Men det gäller att se till 
det befintliga fastighetsbe-
ståndet också och inte enbart 
titta framåt. Jag har anställt 
Johan Holmgren och Tommy 
Wallentin som kombinerade 
vaktmästare och snickare, 
berättar Mattsson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Stinsen inflyttningsklart i slutet av oktober

Här syns det nya taket av bandtäckt plåt. Fönstren som syns på bilden är 
belägna på vinden och har tagits fram under byggprocessen.

Fönstren högst upp på fastigheten får den här formen.

Fönstren på Ungdomshuset Stinsen får röda spröjs och gröna foder, medan fasaden går i en ljusgrön-grå ton. Peter Mossberg, kommunens fastig-
het- och fjärrvärmechef, är nöjd med byggprojektet som löper på som det ska.

Det stora gemensamhetsutrymmet på bottenvåningen har blivit betydligt ljusare med de nya fönstren. Nytt 
golv är på gång också. Till höger syns de två nya fönstren i före detta discodelen.

Den murade baren kommer att vara kvar. När verksamheten flyttar in 21 oktober ska den norra entrén 
användas till en början.

Bild från mars i år när arbetet med att byta tak inleddes. Balkongen på södra gaveln har nyligen tagits ner. 
Foto: Peter Mossberg.

Arbetet med att renovera Ungdomshuset Stinsen går 
enligt planerna. Byggnaden från 1879  kommer att få 
ett utvändigt utseende så likt originalet som möjligt. 
Verksamheten flyttar in igen den 21 oktober.

Nu kan man se hur färgsätt-
ningen blir. Fasaden blir 
ljusgrön/grå med röda spröjs 
i fönstren och mörkgröna 
fönsterfoder. Dörrpartierna 
blir röda. Taket pryds av röd 
bandtäckt plåt.

Entrén blir på södra gaveln 
av fastigheten. Direkt innan-
för till vänster finns en hiss 
och till höger en spiraltrappa 
till övervåningen som fung-
erar som utrymningsväg. 
Ytterligare en spiraltrappa är 
placerad i norra delen av 
byggnaden. På vänster hand 
följer sedan tre toaletter va-
rav en handikappsanpassad, 
förråd och utrymme för yt-
terkläder.

Det stora gemensamma 
utrymmet på entréplan är 
mycket ljusare, då man öpp-
nat upp ytterligare två fönster 
i den gamla discodelen och 
likaså i den norra delen.

– Det gamla undertaket är 

rivet för att få plats med ven-
tilation och nya elinstallatio-
ner. Det blir ett nytt ljudab-
sorberande innertak och 
LED-belysning överallt. Vi 
stöter på saker hela tiden, till 
exempel när vi rev bort par-
kettgolvet så syntes det hur 
skevt golvet är – hela huset 
lutar. Golvet måste flytspack-
las, berättar Peter Mossberg, 
fastighet- och fjärrvärme-
chef.

Nytt ljuddämpande vinyl-
laminatgolv ska läggas in 
istället. Väggarna är målade 
i en ljusgrå färg, även golvet 
får en trägrå färg.

Mossberg visar runt och 
berättar om köket som blir 
sprillans nytt från golv till 
tak. Den murade bardelen i 
norra änden av byggnaden 
ska dock bevaras.

Bytt alla fönster
Samtliga fönster har bytts ut 

och dessutom har det satts in 
nya på platser där det förr i 
tiden funnits fönster.

På övervåningen har man 
öppnat upp från den före 
detta frukostmatsalen till ett 
angränsande rum, dubbel-
dörrar med fönster ska mon-
teras här. På övervåningen 
finns två toaletter, varav en är 
handikappanpassad.

– Alla rummen får glasdör-
rar, allt för att det ska bli 
ljusare i rummen. Allt blir 
ändamålsenligt, verksamhe-
ten har varit med och tyckt 
till under processen. Kom-
munens stadsarkitekt Jan 
Skeppstedt har försökt ta 
fram information så att det 
slutliga resultatet blir så nära 
orginalet som möjligt,  säger 
Mossberg.

Planen är att verksamheten 
flyttar in igen den 21 oktober. 
Då används den norra entrén, 
eftersom renoveringsarbetet 
fortsätter på fasaden och den 
södra gaveln där huvuden-
trén (handikappanpassad) 
kommer att vara belägen.

Budgeten ligger på 7,7 

miljoner kronor. Men Moss-
berg påpekar att arbetet drar 
mycket byggtimmar för att 
åtgärda oförutsedda brister 
som kommer fram i huset 

under renoveringsarbetet, så 
slutkostnaden är svår att be-
döma.

Restaureringen av Stinsen 
sker som ett partneringpro-

jekt mellan Melleruds kom-
mun och L:E-Gruppen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Ör / Ör Hagen 11
Välvårdad fastighet som ligger som sista fastighet på framfartsvägen. Övriga byggnader är ett isolerat garage med ett vidbyggt oisolerat 
förråd/kallgarage, en stallbyggnad med garage och en cykelbod. 7 rok. Boyta: 110 kvm. Tomtareal: 3 775 kvm. Pris: 790 000:-

Mellerud / Sunnanå / Ängenäs 4
Renoverad och utbyggd 1½-plans villa med ett attraktivt läge mellan Sunnanå hamn och Vita Sannar. Huset är renoverat och moderniserat 
med omsorg och omtanke. På fastigheten är även ett garage placerat om ca. 65 kvm och en inredd gäststuga om 15 kvm. 4 rok. Boyta.86 
kvm. Tomtareal: 1 144 kvm. Pris: 1 350 000:-

Bengtsfors / Krutbacken 1
Nu finns möjligheten att bli ägare till ett prisvinnande arkitektritat hus av arkitektbyrån ”Mellan himmel och hav” 
1-planshuset  med loft fokuserar på social samvaro med familj och vänner kring ett centralt rum, samtidigt som det uppmärksammar 
enskilda behov för intimitet och ro. Cirkulationen i huset sker på gränsen mellan inne och ute vilket gör naturen ständigt närvarande.
4 rok. Boyta: 179 kvm. Tomtareal: 989 kvm. Pris: 3 900 000:-

Mellerud / Sunnanå / Kulingvägen 40
Smart planerad sjöbod där entréplanet är fördelat på allrum / kök. Utgång till sjöbodens uteplats i österläge är placerad rakt fram från 
entrédörren. Plan 2 är inredd med sovloft och wc. Boyta: 35 kvm.  Tomt: 33,5 kvm. Pris: 795 000:-

Mellerud / Håverud / Upperudsvägen 8B
Lägenhet i BRF. Spiran på totalt 122 kvm med stor terrass i söderläge som ger en fantastisk utsikt mot sjön Övre upperudshöljen, 
Dalslands kanal.  Endast ett stenkast från lägenheten finns Dalslands center med akvedukten i Håverud och fina badmöjligheter vid 
Sundseruds badplats i sjön Åklång. 4 rok. Boyta: 122 kvm. Pris: 1 200 000:-

Mellerud / Åsmule / Linde 15
Vackert beläget fritidshus i idylliska Åsmule med närhet till sjön Örsjön för bad och fiske. På fastigheten finns även dubbelgarage om 50 
kvm, carport, förråd och gäststuga som är vinterisolerad, 4 rok. Boyta: 79 kvm Tomtareal: 5 960 kvm. Pris: 1 300 000:-

Mellerud / Östanå / Skogsdalen 6
Mitt i den dalsländska naturen med närhet till innanhavet Vänern finns nu möjlighet att bli ägare till detta 1-plans  fritidshus med friköpt 
tomt. 3 rok. Boyta: 48 kvm. Tomtareal: 726 kvm. Pris: 890 000:-

Mellerud / Vässby / Dammen
Idyllisk 20-tals villa med vacker trädgårdstomt och generösa ekonomibyggnader. Med ett attraktivt läge strax norr om Mellerud finns nu 
möjligheten att förvärva denna delvis renoverade och tillbyggda 1½-plansvilla med inglasat uterum, garage för 3 bilar , hönshus och stor 
ladugård i vinkel. Trädgården är vacker med planteringar och fruktträd. På fastigheten finns även en äldre torpstuga.
4 rok. Boyta: 117 kvm. Tomtareal: 6 840 kvm. Pris: 1 490 000:-

Fastighetsbyrån flyttar

Det är vi som jobbar på kontoret! Från vänster: Christian Johansson, 
fastighetsmäklare och franchisetagare, Marielie Vilhelmsson, mäkla-
rassistent/ franchisetagare, Catrin Selenwall, mäklarassistent och Olle 
Nellbro, fastighetsmäklare. 

Kontoret på Storgatan flyttar till Landsvägsgatan 
48 – till en fastighet med en gedigen historia i 
mäklarbranschen. Christian Johansson och Marie-
lie Vilhelmsson tog över Fastighetsbyrån i Melle-
rud 1 september 2017 och tankarna på att flytta till 
en rymligare lokal har funnits med en tid då de 
börjar bli trångbodda. När möjligheten att köpa 
fastigheten på Landsvägsgatan dök upp, slog de till.

– Vi köpte huset av Benny Mattsson, Mabentho 
AB, och tillträder den 1 november. Sedan ska vi 
renovera en del. Alla detaljer kommer att bevaras 
och under våren 2019 planerar vi att måla fasaden 
vit. Målet är att ha kontoret på plats till den 1 de-
cember i år, berättar Christian, fastighetsmäklare 
och franchisetagare.

Lokalen består av 100 kvadratmeter kontor på 
nedervåningen och lika stor yta på andra våningen, 
som nyttjas som lägenhet. Den kommer att hyras 
ut någon gång under 2019.

Personalen består av fyra personer och kontoret 
är alltid bemannat måndag till fredag. Christian 
Johansson och Olle Nellbro är fastighetsmäklare 
och till sin hjälp har de mäklarassistenterna Marie-
lie Vilhelmsson och Catrin Selenwall.

Olle är har varit verksam som mäklare sedan 
1984. Han och Catrin tog över Fastighetsbyrån i 
Mellerud 2012 och 2017 lämnade de alltså över 
ansvaret till Christian och Marielie.

Nu jobbar de fyra tillsammans för att serva alla 
kunder.

– Vi är marknadsledande i Mellerud. I städerna 
ser vi en ostabil marknad med sjunkande priser, 
men här upplever vi fortfarande en brist på bostäder. 
Juli var en av våra bästa månader, trots värmen, 
med åtta försäljningar, berättar Christian.

Hur ser framtiden ut?
– Det är full fart. För oss är tillgängligheten myck-

et viktig, att ha öppet fem dagar i veckan med 
personal som alltid svarar i telefonen är en stor 
fördel. Det är en bransch där mäklare och säljare 
får en nära relation. Säljaren ringer ofta direkt till 
sin personliga mäklare, men det bästa vore om te-
lefontrafiken gick till kontoret eftersom vi kan vara 
upptagna med andra kunder, understryker Christi-
an.

Han säljer även Anders Kihlbergs hus som byggts 
i Dals Långed. De är 22 till antalet, varav sju är 
uthyrda till Baldersnäs herrgård. Övriga 15 är sålda.

– Vi trodde det skulle vara mest norrmän som 
skulle vara intresserade, men det är övervägande 
köpare från göteborgsområdet som köpt hus där, 
säger Christian.

Kihlbergs byggprojekt i Sundserud rullar på. 
Även här är sköter Christian försäljningen.

– Sex huskroppar blir klara innan vintern och 
planen är att de ska vara sålda innan årsskiftet.

Detta är en annonssida
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Framtiden tar form i Sundserud

Sex fritidshus kommer att vara klara utvändigt inom en månad. Entre-
prenören Anders Kihlberg står på terrassen till det hus som snart står 
klart som visningshus. 

Här förbereds för den första Dalslandsstugan 2.0 som uppförs i Mel-
leruds kommun. Den blir ett självförsörjande framtidshus och kommer 
att stå klart till våren. I grävmaskinen sitter Magnus Antonsson.Alla husen har utsikt över sjön Åklången. Bild: Fastighetsbyrån Mellerud.-

Husen är helt byggda i trä, från stomme till isolering i väggarna. Invändig 
är det vitlaserad träpanel och ekgolv.

Ett av de två sovrummen, detta har utgång till den stora terrassen. Foto: 
Fastighetsbyrån Mellerud.

Sundseruds badplats ligger nära området där husen byggs. Foto: Fastighetsbyrån Mellerud.

De första naturhusen i 
Sundserud börjar bli fär-
diga, iallafall utvändigt. 
Ett av dem kommer inom 
kort att bli klart även in-
vändigt och får rollen som 
visningshus. Och mark-
arbetet har börjat inför 
byggandet av den första 
Dalslandsstugan 2.0 i Mel-
leruds kommun.
Fritidshusen är av samma 
modell som de som entrepre-
nören Anders Kihlberg byggt 
i Dals Långed, ritade av arki-
tekten Monika Ågren. 

Liten miljöpåverkan
Miljötänket genomsyrar allt. 
Husen är byggda helt i trä, 
med en stomme av korslim-
trä 

– Det finns inga plaster i 
väggarna, de består också av 
korslimmat trä och träisole-
ring, berättar Anders Kihl-
berg.

Utvändigt är husen klädda 
med granpanel som behand-
lats med tjärvitriol. Trallvir-
ket till terrassen består av 
obehandlad kärnfuru.  

Invändigt i det blivande 
visningshuset möts man av 
vitlaserade träväggar och 
ekgolv. I badet ligger indisk 
marmor på golvet och vitt 
kakel klär väggarna. 

– De övriga husen görs 
iordning fram till kök och 
bad, för att ge köparen möj-
lighet att välja själv. Runt-
omkring husen är det natur-
mark. Ingen ska tvingas till 
gräsklippning om den inte 
vill, säger Anders Kihlberg.

Framtidens lösningar
19 fritidshus byggs på områ-
det, alla är till salu och har 
genom skir björkskog utsikt 
över den långsträckta sjön 
Åklången. 

Det planeras också för sex 
exemplar av Dalslandsstu-
gan 2.0. Det handlar om det 
vinnande bidraget från arki-
tekttävlingen 2015 med 
namnet ”Mellan himmel och 
vatten”. 

Den första som byggs ska 
fungera som visningshus och 
är ett ”Framtidshus”, ett 

självgående massivhus med 
egen solcellsanläggning, in-
vidbyggt växthus och eget 
kretslopp. Framtidshuset har 
nästintill noll påverkan på 
miljön och byggs i samar-
bete mellan Anders Kihlberg 
och Anders Solvarm, expert 
och användare av ett natur-
hus med kretslopp. 

De övriga fem Dalslands-
stugorna byggs i takt med  
efterfrågan.
Alla husen värms upp med el 
och för samtliga som inte har 
en egen solcellsanläggning 
planeras ett gemensamt el-
verk med solfångare på om-
rådet.

En nisch
– I Långed gick försäljningen 
superbra. mäklaren sålde 15 
av de 22 husen på ett halvår. 
Priset för husen där var 1,1 
miljon och de såldes till 

människor utifrån, mestadels 
från Göteborg, berättar Kihl-
berg.

I Sundserud kommer priset 
för husen att bli något högre 
beroende på att markarbetet 
här var betydligt mer omfat-

tande och kostsamt med 
mycket sprängning. 

– Det är en nisch med ny-
producerade fritidshus, kon-
staterar Anders Kihlberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

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

KAMPANJ 
på tak- och väggplåt

från 

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-09-30. Eventuell frakt-, ställkostnad tillkommer

Sapphultsgatan 12, Mellerud· 0530 33 000
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00, lör 9.00-14.00

www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se 

/kvm
63,90 exkl. moms

79,90

Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

FAMILJE-
CENTRAL

De byter lokal 
och söker mäklare

Hans Jansson, Svensk fastighets-
förmedling, är nöjd med flytten. 
Arkivbild.

Svensk Fastighetsför-
medling flyttar sitt kontor 
i Mellerud den 1 november, 
nu till ett mer centralt läge 
på PD Lundgrensgatan.
Under flera år har man haft 
sitt mellerudskontor beläget 
längs E45, men från och med 
1 november finns Svensk 
Fastighetsförmedling på PD 
Lundgrensgatan 19. Där ska 
man dela kontor med företa-
get Mabentho AB.

– Våra kunder läser oftast 
om våra objekt på nätet och 
det innebär att vi inte har så 

många besök på kontoret. 
Därför är vi inte i behov av 
så stora lokaler längre. Läget 
är lite off och det passerar 
mycket trafik. Den nya loka-
len blir mer lättillgänglig 
med bra parkeringsmöjlig-
heter, säger Hans Jansson, 
Svensk Fastighetsförmed-
ling.

Kontor finns det i Melle-
rud, Bengtsfors och Säffle. 
Nu söker man dessutom en 
mäklare till kontoret i Mel-
lerud.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighet till salu

Skållerud Eriksbyn 16
Liten trevlig villa nära 
naturen. 1 plan med 
källare. 2 rok.
Pris: 690 000 kr

Skog på Kroppefjäll

Gunvarbyn 1:36 omfattar 24 ha skog i god tillväxt med ett 
virkesförråd på ca 4 000 m3sk. En lättskött skogsfastighet med 
jakträtt för köparen. Fastigheten försäljes genom anbud. Läs mer 
på lantbruksfastigheter.se eller ring mäklaren, 073-844 54 34.

Biltvätt överklagad 
för femte gången

Bröderna Brandt Personbilar 
AB:s planer på att bygga en 
automatisk bensinstation 
och biltvättsanläggning 
bredvid Preems nuvarande 
anläggning i Mellerud står 
sedan flera år  och stampar.

Samma granne har för 
femte gången överklagat 
bygglovet och det drar ut på 
processen.

Bostadspriserna har un-
der de senaste åren präg-
lats av uppgångar, inte 
minst i Västra Götaland. 
Men var i länet har pris-
utvecklingen på villor och 
bostadsrätter egentligen 
varit som lägst?
Svensk Fastighetsförmed-
ling har kartlagt var bostads-
priserna stigit minst de se-
naste tio åren. Skara är den 
kommun där villapriserna 
utvecklats i lägst takt med en 
ökning på 29 procent. Däref-
ter följer Åmål på 36 procent, 
Mellerud på 41 procent och 
Lysekil på 43 procent. Vä-
nersborg hamnar på femte 
plats med 46 procent. Plats 
sex: Mariestad 47 procent, 
sjunde plats Hjo på 48 pro-
cent, åttonde plats är Ström-
stad på 51 procent, nionde 
plats är Uddevalla på 52 
procent och på tionde plats 
hittar vi Falköping på 52 
procent.

Sett till bostadsrätter är det 
däremot Mariestad, Göte-
borg och Partille som haft 
lägst prisutveckling.

Stigande 
priser
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Optimera hemma

Rabatten gäller t.o.m. 180930

Mellerud långgatan 76 /    
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 
www.optimera.se

Självklart kan vi installera allt vi säljer!  
Välkomna!

Vänersborg Vassbottengatan 8 | Butiken: 0521- 65 700 
Installation/service: 0521-65 710 | ror-anders.se ®

Fina mässerbjudanden från:

Gilla oss på 
Facebook

HÖSTMÄSSA LÖRDAG DEN 
8 SEPTEMBER KL: 9.30-15.00

Massor med Leverantörer på plats 
med fina mässerbjudanden på allt från 
värmepumpar, badrum, vattenrening, spa,  
till pumpautomater och mycket mer.
Du hittar mer information på: ror-anders.se

Större valfrihet  
i barnomsorg 
och hemtjänst

Fem hus har byggts på Örnudden
Det senaste nybygget syns 
tydligt från vägen. Bygget 
av hus på Örnudden ökar, 
långsamt men säkert.

Senaste villan på Örnudden med blick över Vänerns vatten.

Det finns 30 tomter till försäljning på Örnudden.

Från början fanns 37 tomter 
till försäljning, nu finns 30 
kvar. 

Totalt har fem hus byggts 
sedan försäljningen av tom-
ter startade. Det senaste är en 
stor villa som syns tydligt 
från vägen när man kör ner 
mot Vita Sannar. 

Ytterligare en tomt ska 
göras i ordning för att bebyg-
gas i höst.

– Vi hade ju hoppats på  

snabbare försäljning redan 
från början, men det startade  
långsamt. Först nu känns det 
som om det kan lossna. Man 
märker att intresset vaknar 
när folk börjar bygga, säger 
Olle Nellbro, mäklare på 
Fastighetsbyrån i Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Undvik dyra försäkrings-
missar vid bostadsbytet

Det är mycket att tänka på 
vid en flytt, oavsett vilket 
typ av boende man flyttar 
in i. 
Vilken typ av försäkring man 
ska ha för sitt boende beror 
dock på boendetyp och hur 

värdefulla saker man har i 
hemmet. Håkan Franzèn, 
Hemmets försäkringsexpert 
på Trygg-Hansa, ger sina 
främsta tips kring hur man 
undviker dyra försäkrings-
missar vid bostadsbytet.

När man bor i en hyreslä-
genhet räcker det att man 
tecknar en vanlig hemför-
säkring, det krävs inga till-
lägg för själva boendet. Det 
försäkringsskydd man behö-
ver som hyresrättshavare 
ingår i hemförsäkringens 
ansvarsskydd.

Bostadsrätt är, till skillnad 
mot vad många tror, en gan-
ska komplicerad bostads-
form. Många tror att man 
äger lägenheten, men så är 
det inte i Sverige. Bostaden 
ägs istället av bostadsrätts-
föreningen och man köper 
sig enbart rätt att bo i lägen-
heten på obestämd tid. Enligt 
bostadsrättslagen och bo-
stadsrättsföreningens stad-
gar har man ett väldigt långt-
gående underhålls- och 
raparationsansvar vilket gör 
att det är mycket viktigt att 
man kompletterar hemför-
säkringen med ett grund-
skydd för lägenheten. Utan 
ett bostadsrättstillägg kan 

det annars bli väldigt dyrt vid 
en vattenskada eller brand.

Både den som hyr en lä-
genhet i andra hand och den 
som hyr ut lägenheten behö-
ver en hemförsäkring. Om du 
som uthyrare inte lämnar 
kvar någon lös egendom i din 
bostadsrätt kan du i vissa fall 
få sänkt lösöre.

Den som har villa ansvarar 
själv för hela huset. Det är 
mycket viktigt att man teck-
nar en försäkring speciellt 
anpassad för villor. Som vil-
laägare gäller det att inför 
köpet låta en sakkunnig 
person göra en noggrann 
besiktning av villan för att 
undvika fallgropar som till 
exempel fukt och mögel på 
vinden samt i grunden, vilket 
är skadetyper som inte er-
sätts av en försäkring.

Boende vid studier. Om 
man studerar på universitet 
eller högskola måste man 
skriva sig på studieorten. 
Flyttar man hemifrån kan 
man inte omfattas av föräld-
rarnas hemförsäkring utan 
måste teckna en egen hem-
försäkring. Bor man däremot 
kvar hemma hos föräldrarna 
under studietiden omfattas 
man av deras hemförsäkring.
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Populär hiphopbuss besökte Mellerud
Under augusti har ABF 
tillsammans med stock-
holmsbördiga skivbolaget 
Redline Recordings ar-
rangerat workshops runt 
om i Sverige. De åker runt 
i en stor bus och erbjuder 
ungdomar att vara med 
och skriva musik, som en 
del i projektet ”Gör din 
röst hörd”. 
Projektet beskrivs som en 
satsning för att nå ut till ung-
domar i olika områden, för 
att prata om politik, vad 
ungdomarna vill förändra 
och möjligheten att göra sin 
röst hörd.

Bussen stannade i Borås, 
Kristianstad, Ljungby, 
Växjö, Nyköping, Skellef-
teå, Skäggetorp, Halmstad, 
Mellerud, Kungälv och Karl-
stad. 

Mellerud var med andra 
ord ett av de sista stoppen på 
en månads turné, när det 
under förra tisdagen abon-
nerade parkeringen utanför 
västra entrén på Rådaskolan. 

– Man får träffa ungdomar 
från olika ställen, ungar med 
så mycket talang.Vi har fixat 
workshops och pratat med 
ungdomar i snart tio år, och 
fördelen med bussen är att 
man kan köra in i området, 
utanför fritidsgårdarna och 
vara mitt i orten, istället för 
på någon skola eller lokal, 

säger Salla Salazar som är en 
av bröderna som grundade 
Redline.

Rappare med i bussen
Med i hiphopbussen är bland 
annat rappmusikern Samuel 
Nazari, mer känd under ar-
tistnamnet Allyawan, som 
bland annat medverkade i 
TV-succén ”Lyckliga gatan” 
som sammanförde yngre ar-
tister med äldre etablerade 
artister.

– Det är roligt att träffa 
ungdomar, jag var ju i denna 
ålder när jag började släppa 
min musik” säger Nazari, 
som berättar att han har 
släppt musik sedan han var i 
femtonårsåldern. Runt ho-
nom sitter ungdomar i både 
högstadie- och gymnasieål-
der som har tagit sig hit efter 
skolan för att delta. 

Ferat från Mellerud
Någon som också började 
med musiken tidigt var Ferat 
Fejzulović, som har bott i 
Mellerud sedan han var ung 
tonåring och besökte hiphop-
bussen tillsammans med sin 
lillebror Ervin och några 
vänner. Ferat är 23 år gam-
mal och har sysslat med 
musik sedan han var i tolv-
årsåldern. 

– Jag tycker det är bra att 
ungdomar får den här chan-

Ferat Fejzuloviã har sysslat med musik så länge han bott i Mellerud.

Hiphopbussen stannade till utanför Rådaskolan. Dubbeldäckarbussen tog sitt åttonde stopp i Mellerud.

Ungdomar i många olika åldrar samlades för workshop i bussen.

sen att se hur allt fungerar, 
när man producerar och skri-
ver, särskilt tillsammans med 
Redline och Salazarbröder-
na. Jag tycker det är fint att 
de inspirerar ungarna, för att 
visa att man faktiskt kan göra 
något med musik, säger han. 

Viktigt att inspirera unga
– Det är viktigt att åka runt 
och prata om musik med 
ungdomar från mindre städer 
och orter. De måste förstå att 
det inte handlar om att man 
bor i Stockholm eller Göte-
borg, utan om arbetaranda 
och intresse, men speciellt att 

man är ett gäng som gillar 
samma sak, har samma driv, 
säger Salla.

Rapparen Allaywan håller 
med och förklarar att han är 
från Jönköping och började 
skriva texter när han var tio 
år gammal. 

Han var en av de få som 

sysslade med den sortens 
musik. 

– Jag spelade in min första 
EP på kassettband, om man 
hade man tur då så kände 
man någon på radio som 
kunde banda det, skrattar 
han. 

Karolina H. Wessman

Martin Carling, ordföran-
de för Fyrbodals kommu-
nalförbund, är nominerad 
till priset ”Innovation in 
Politics Awards”. 
Han nomineras bland annat 
för att han, i sin egenskap av 
ordförande för kommunal-
förbundet, är en av initiativ-
tagarna till projektet Hela 
Gröna Vägen, som syftar till 
fossilfria transporter senast 
år 2030.

Utmärkelsen delas ut varje 
år av europeiska The Innova-
tion in Politics Institute i 
samarbete med tankesmed-
jan Arena Idé. Syftet är att 

stärka tron på demokrati ge-
nom att belysa politik och 
politiker som faktiskt gör 
skillnad och stärker männis-
kors inflytande och rättighe-
ter. Med utmärkelsen vill de 
uppmärksamma och stödja 
politiker som har modet att 
bryta ny mark, är kreativa 
och når resultat, oavsett par-
titillhörighet och regional 
nivå.

Förra året nominerades ett 
30-tal svenska politiker. Ve-
ronica Andersson som är 
kommunpolitiker i Nykö-
ping, utnämndes till en av 
vinnarna för sitt arbete med 
Nyköpingsmodellen – en 

skolmodell för att bryta seg-
regationen i Nyköping.

Projektet Hela gröna vä-
gen – fossilfri gränsregion 
2030, drivs av 39 kommuner 
i Fyrbodal, norska Östfold 
och Follo, tillsammans med 
Elbilforeningen och Gröna 
bilister. 

Målet är att både kommu-
ner och näringsliv ska köra 
fossilfritt senast år 2030. 

Det handlar om att byta ut 
bensin- och dieselbilar till 
elbilar och biogasbilar, att 
skapa infrastruktur med fler 
laddpunkter och biogas-
mackar med mera.

The Innovation in Politics 

Martin Carling nominerad till innovationspris
Institute arbetar för att mot-
verka politikerförakt och 
misstro till politiska partier 
genom att lyfta politiker som 
driver frågor som stärker 
människors inflytande och 
rättigheter.

Martin Carling från Dals Ed är 
ordförande i Fyrbodals  

kommunalförbund och har  
nominerats till priset  

”Innovation in Politics Awards”.
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Program i Centrumparken: Cirka tider
1000  Öppnar utställning och försäljning
1000-1100 Inlämning Brålandabakelsen Inlämnas till Gallerian. 

1030 Starkaste man o. kvinna. Säckbärning
1100  Skördeloppet upp till 12 år. 
1130 Skördeloppet vuxna
1200 Starkaste man o. kvinna. Däckvältning
1230  Musikskolan spelar
1300  Lokala politiker utfrågas på scen
1330 Starkaste man o. kvinna. Farmerwalk
1400  Lokala politiker utfrågas på scen
1420 Gröna kluster
1430 Prisutdelning Brålandabakelsen – Nalletävlingen
1445 Starkaste man o. kvinna. Konans cirkel
1500  Anders Abrahamsson CAAB karaoke
1600 Prisutdelning Starkaste man o.kvinna

Bygdefest i Brålanda

lördag 8 september

En heldag för familjen!

Ponnyridning 11-15 Melleruds Ridklubb

Veteranbilar och mopeder • Traktorer • MC
Tivoli • Utställare • Kaniner • Bakluckeloppis  

• Ponnyridning • Lions lilla tåg m.m.

Välkomna! Ps vi fixar vädret som vanligt!

1000-1600

Brålanda Galleria

För mer info.
www.skgranan.com

Lunch • Fika

VÄNERSBORG

Vi tar vänersborgs kommun 

framåt! 
Möt oss på skördefesten i Brålanda 

lördag 8 september kl 10.00-16.00

Kom och träffa våra kandidater!

Vi har bilen för 
dina ändamål

Brålanda • Frändefors

Secondhand har nypremiär 
Sörgården i Brålanda har 
haft sin loppisförsäljning 
förlagd till två ställen, 
kallade lilla och stora 
butiken. I samband med 
lördagens bygdefest pas-
sar man på att återöppna 
i den senare.
I och med att Commerzhuset 
ska renoveras och byggas 
om, tog man beslutet att 
flytta samman sina två för-
säljningsställen. Båda har 
varit stängda några veckor 
och man har gjort om i buti-
ken i gamla posthuset, som 
man kallat stora butiken.

Framledes kommer man 
inte att ta emot och sälja, lika 
mycket möbler som tidigare.

– Ja, det kommer bli lite 
mindre möbler, men desto 

Samuel Johansson är i full färd 
med att försöka få allt iordning i se-
condhandbutiken inför lördagens 
bygdefest då man åter öppnar.

mer hyllor, säger Samuel 
Johansson. Sortimentet på 
damkläder, husgeråd, pryd-
nadssaker, smycken, stuvar 
och garner har nu fått flytta 
in i stora butiken.

Ambitionen är att få det 
hela mer ordnat, kläder i 
storleksordning, allt prissatt 
och synligt så det är lätt att 
hitta.

Den här butikslokalen har 
flera fördelar. Stora skylt-
fönster, ett litet personalut-
rymme, stor källare. I ett av 
rummen finns imponerande 
10 000 böcker, väl sorterade 
i författarordning.

En fyndhörna kommer att 
finnas i källaren. 

– Att notera är att hela net-
tot från loppisförsäljningen 
oavkortat går till att driva 

   Brålanda 0521-57 73 80 • www.sodhaak.se

   Besök oss på Bygdefesten 

fritidsgården Sörgården och 
är nästan en förutsättning för 
att den ska kunna drivas kvar, 
berättar Samuel. 

Lördagen den 8 september 
öppnar loppisförsäljningen 
igen och kommer att ha öppet 
lördagar samt tisdagar som 
tidigare. Samtidigt är det 
också öppet för inlämning.

– Alla som lämnar in något 
till försäljning får också en 
kaffebiljett till Britts Bakstu-
gas cafe´ i Gallerian, plus en 
liten diktsamling av Anna 
Svensson, avslutar Samuel.  

Ing-Marie Norrman 
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KD medverkar på Brålanda  
Bygdefest lördag 8 sept.
- möt oss där

www.mariannesbiodling.se | info@mariannesbiodling.se

KRAV-certifierad honung och

rapsolja från Dalboslätten

med i REKO-ring Dalsland

Ekens Element Kontinentalsäng
15 992:-
Ekens ELEMENT kontinentalsäng 180x200cm
inkl. Fastex bäddmadrass 180x200cm samt 
Svängda sängben i trä 20cm.  Ord. pris 19 900:-

Välkomna till oss!

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Kommunen måste ta ansvar 
för hela kommunens 
utveckling
Det duger inte att prioritera 
centralorten och ge smulorna 
åt landsbygden 
 
Träffa Vänsterpartiet på Brålanda bygdefest

vanersborg.vansterpartiet.se 
Facebook: Vänsterpartiet i Vänersborg

Brålanda • Frändefors

Dags för årlig  bygdefest

Andra lördagen i septem-
ber är det åter dags för 
populära Bygdefesten i 
Brålanda. Knallar, utstäl-
lare, bakelsetävling, ka-
raoke, politikerutfrågning 
och namngivning är något 
som händer. Mille Melin är 
tillbaka som konferencier. 
I tävlingen ”Brålandabakel-
sen” får den som vill lämna 
in sina egenkomponerade 
godsaker som en jury bedö-
mer. Två, en för avsmakning 
och en för att visa upp, läm-
nas in på Gallerian tillsam-
mans med receptet.

Den här nallen skulpterad med motorsåg av Jan-Erik Falk tidigare i år och ska finnas vid Gallerian och på 
Bygdefesten ska den namnges.

Barn har fått komma med 
förslag på namn på den 
skulpterade nallen vid Gal-
lerian och nu ska den få sitt 
namn fastställt.

SK Granan kör som van-
ligt Skördeloppet, där det 
finns banor för alla åldrar 
med utgångspunkt från Brå-
landa brandstation. Melle-
ruds Ridklubb kommer med 
hästar och det finns möjlig-
het att rida. Andra aktiviteter 
för de yngre blir det också.

Under ledning av Rune 
Andersson, Kuserud, får 
kvinnor och män visa sin 

styrka. På scenen blir det 
utfrågning av politikerna om 
vad de vill med Vänersborgs 
kommun och brålandabyg-
den. 

Musicerar gör Sebastian 
och Anders Abrahamsson 
och Caab karaoke från Sjun-
torp, med ett brett utbud av 
musik och karaoke, de finns 
även med på en av bygdens 
pizzerior på kvällen.

– Vi hoppas på bra väder i 
år igen, säger Thore Johans-
son, bygdefestgeneral. 

Marianne Karlsson
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www.medborgarpartiet.nu
Medborgarpartiet

Vi deltar i Brålanda Bygdefest!  
Lördagen den 8 september

Barnmeny fr. 49:-
Vid E45 i  Brålanda     Te l .  0521-30 6 4 0      w w w. rast a. se

2 för 1 
Lördag 8/9 2 vuxna+ 2 barnäter för 

 188:-

Skördemeny 139:-2 för 1
inkl. dryck, sallad, smör, bröd & kaffe

Schnitzel 
med stekt potatis och rödvinssås

inkl. dryck och glasspinne (upp till 12 år)

BUTIKEN ERBJUDER

Lösgodis 
7,90:-/Hg

Rasta Brålanda MN 122x88 180831 röd.indd   1 2018-08-27   10:27

Sjung i kör i Brålanda pastorat
Brålanda kyrkokör start 11 september,  

Brålanda församlingshem kl. 19. 
Sundals-Ryrs kyrkokör start 10 september kl. 19  

Sundals-Ryrs församlingshem. 
Gestads hembygdskör, damkör, start 

11 september kl. 19 i Gestads församlingshem.   
Barnkörerna Draget och Uppdraget övar tisdagar. 
Välkommen alla gamla och nya körsångare! 

Mer info: www.svenskakyrkan.se/bralanda 

Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

i Vänersborg

Möt oss i Brålanda
       på lördag

Nyöppning av 

Sörgårdens Second Hand 
lördag 8 september i ”Posthuset”
Affärsverksamheten har helt eller delvis varit stängd 
några veckor under sommaren men öppnas nu igen.
Vi önskar Dig mycket välkommen till nyöppningen!

Mellerud
0530-360 08 roybil.se

Rune Persson

finns på plats under 
Bygdefesten och visar bilar

hälsningar

Brålanda • Frändefors

Lyckad Granbackendag

Hanna Broberg hade det populära uppdraget att låta besökarna åka hölass. Tioåriga nordsvensken Tilja med 
fyra månaders fölet Bonn drog med sin hästkraft.

Lördag 25 augusti bjöd 
Gestad Hembygdsfören-
ing och Ardennerklubben 
in till hembygdsgården 
Granbacken. Cirka 200 
betalande besökare pas-
sade på att titta på husen, 
föremålen, tjärbränning 
och hästar i arbete och gå 
tipspromenad. 
Granbackendagen bjöd på 
tjärbränning, potatisupptag-
ning med häst och hästvand-
ring med tröskning. Det gick 
att åka höskrinda med häst 
och häst och vagn. 

Malning med handkvarn 
var roligt tyckte Elmer Hå-
kansson och tog i för att 
spannmålen skulle malas till 
mjöl.

Kicke Gustawson, Arden-
nerklubben, berättade hur 
tröskvandringen fungerade 
och Marianne Broberg körde 
ardennerhästarna Neeja och 
Ronja, runt, runt vilket är en 
konst då hästen i yttervarv 
måste gå fortare.  

Oxkraft
I ladugården berättade Elisa-
beth och Krister Kortebäck 
om arbetet med bevarandet 
av Svenska lantraser. De 
hade med sig gamla hönslant-
raser. Bilder visade hur man 
förr använde oxar som drag-
kraft. Krister hade med före-
mål och visade hur mjölken 
kom till mejeriet.

– När man mjölkat kon för 
hand hälldes mjölken genom 
en sil med filter ner i mjölk-
flaskan som kyldes i vatten. 
Bönderna turades om att med 
häst och vagn köra mjölken 
till andelsmejeriet i Brålan-
da. Jag brukade åka med min 
morfar när det var hans tur att 
köra. I en smörlåda fick vi 
med smör och grädde hem. I 
mjölkflaskorna fick vi vassle 
från mejeriet som blev foder 
till grisarna, berättade Kris-
ter.

Textilt handarbete visades 
av Monica Persson och Ulla 
Albinsson knypplade. 

För magen fanns ärtsoppa 
som Bengt Jonsson kokade i 
militärt fältkök. Klengås ba-

Att tröska med handdriven stenkvarn fixade Elmer Håkansson. Mats Johansson hjälpte till att fylla på spannmål 
och ta vara på mjölet och Allan Sahlbom imponerades.

Helt andra hästkrafter hade 
Kicke Gustawson, Trollhättan, 

med sig, han har ett hobbyjord-
bruk. Han har två kranbilar som 
tidigare varit i kommunal tjänst 
dit de kom nya. Mycket tid har 

gått åt för att få dessa veteraner 
så fina. En Volvo Viking 1962 

från Vänersborg och en Volvo 
N86 1972 från Trollhättan.

kad av flinka damer i gårdens 
ugn hade stor åtgång. Bröd- 
och kalvdansförsäljningen 
likaså. 

Marianne Karlsson
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För matpolitiken framåt!

Gör det lättare
att välja god mat

MELLERUD/VÄNERSBORG
Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

REGERINGEN SATSAR
PÅ MELLERUD!

RÖSTA PÅ (S) DEN 9:E SEPTEMBER

Socialdemokraterna vill att hela Sverige 
ska leva. Därför satsar regeringen 2 miljarder 
årligen till landsbygdskommunerna.

Detta ger Mellerud 9,3 miljoner kronor 
extra varje år för att utveckla välfärden 
i vår kommun.

Ökad tillgång  
till idrottshallar 
för föreningar

Vi är varken 
vänster eller 

höger.
Bara rätt fram!

Partiet för 
folket!

Oberoende 
jordnära 
politik

Valet den nionde september 
handlar om vilket samhälle vi 
ska ha. För oss socialdemokra-
ter är bostadspolitiken en av de 
viktigaste byggstenarna i det 
starka och trygga samhälle som 
vi vill se. Vi vill genomföra en 
bostadspolitik som ger alla 
människor möjlighet att eta-
blera sig, utveckla sig, frigöra 
sig, skaffa familj och ett arbete. 
Mot detta står en moderat poli-

tik som leder till ökad otrygg-
het. Vi socialdemokrater vill 
värna om allas rätt till en bo-
stad, oavsett storlek på den 
egna eller föräldrarnas plån-
bok.

En av den S-ledda regering-
ens första reformer efter valet 
2014 var att inrätta ett särskilt 
investeringsstöd. Det är den 
största bostadssatsningen på 
årtionden. Nyproducerade hy-

resrätter och studentbostäder 
har, tack vare satsningen, fått 
lägre hyror. Det har gjort att fler 
människor med vanliga löner 
har råd att bo i nyproducerade 
hyresrätter.

Bostadsbyggandet är nu 
uppe på nivåer som vi inte sett 
på över 30 år. Vi vill också 
snabba på byggprocessen ge-
nom att förenkla reglerna kring 
plan- och bygglagen. Vi vill 

fortsätta med de största statliga 
investeringar i hyresrätter, stu-
dentbostäder och äldreboenden 
i modern tid. Vi vill se till att 
ännu fler hyresrätter byggs. Vi 
vill skapa fler bra bostäder för 
äldre och fler studentbostäder. 
Framför allt vill vi skapa fler 
blandade bostadsområden med 
både villor, radhus och flerfa-
miljshus. Det är bara så vi 
bryter bostadssegregationen 

och stärker integrationen. Vi 
vill satsa en miljard årligen för 
att rusta upp miljonprograms-
områdena, utan att för den skull 
se kraftiga hyreshöjningar.

Det ska vara ordning och 
reda på bostadsmarknaden. Vi 
vill kriminalisera köp av svarta 
hyreskontrakt och skärpa lagen 
mot oskäliga hyror vid andra-
handsuthyrning. Ett viktigt 
steg för att motverka trång-

boddhet kan tas genom att in-
föra begränsningar för hur 
många som kan bo i en lägen-
het.

Vilket samhälle vill du ha? 
Den nionde september gäller 
det. Rösta på Socialdemokra-
terna.

 Jörgen Hellman, Paula 
Holmqvist, Mats Wiking, Karin 

Engdahl, riksdagskandidater 
för Socialdemokraterna  

i Fyrbodal.

Bostadspolitiken viktig byggsten

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

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.

Brottsoffren behöver bättre 
skydd, bland annat genom 
skärpta straff, obligatorisk 
häktning, utvisning i fler fall 
och ökade möjligheter att 
använda fotboja.

I Sverige ska rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter 
gälla lika för alla. Idag är det 
inte så. Kvinnors utsatthet för 
sexualbrott har ökat kraftigt 
de senaste åren. Andelen våld-
täkter som klarats upp har 
minskat. 

En av tre kvinnor känner sig 
otrygga utomhus i sitt eget 
bostadsområde på kvällen. I 
genomsnitt dödas 13 kvinnor 
per år av en man de har eller 
haft relation till. Under 2017 
anmäldes cirka 12 000 miss-
handelsbrott där förövaren 
hade en nära relation med 
offret. 

Samma år anmäldes cirka 3 
500 fall av grov kvinno-
fridskränkning.  Mäns våld 
mot kvinnor är ett uttryck för 

den mest extrema formen av 
kvinnoförtryck.

Det handlar om allvarlig 
brottslighet och våldet är ett 
omfattande samhällsproblem. 
Det här handlar om förkastligt 
våld som ofta sker på de plat-
ser och i de sammanhang som 
borde vara  allra tryggast. Det 
behövs krafttag för att öka 
kvinnors trygghet och säker-
ställa att Polisen utreder alla 
brott där kvinnor utsätts för 
våld och hot. Åtgärder har 

ÅRSMÖTE
Skålleruds Röda Korskrets 
höll årsstämma i slutet av 
mars. Styrelsemedlemmar 
hade i god tid sagt till om att 
de önskar avgå men det hade 
inte gått att få intresserade som 
vill åta sig uppdrag för att få 
till en fungerande verksamhet.  

Årsstämman beslutade att 
upplösa kretsen. Antalet med-
lemmar var vid årsskiftet 49 
och medlemmarna kommer nu 
att tillhöra Melleruds Röda 
Korskrets. 

Av verksamhetsberättelsen 
för år 2017 framgick bland 
annat att kretsens loppmark-
nad i Håverud hade  inbringat 
drygt 43 000 kr, och de som 
arbetat med denna har gjort ett 
jättearbete för att kunna täcka 
in alla dagar som den har varit 
öppen. Pengarna som har 
kommit in har skickats till 
olika hjälpverksamheter inom 
Röda Korset. 

Även till insamlingskam-
panjen” Världens barn” har i 
bössor och lotterier samlats in 
drygt 4 000 kr som sänts iväg. 
Som vid tidigare år har kret-
sens medlemmar serverat 
kaffe på gravsmyckningsda-
garna inför allhelgonahelgen. 

En grupp medlemmar har 
gjort regelbundna besök på 
Skållerudshemmet för en prat-
stund och fika tillsammans. 
Besöksverksamheten kommer 
vi att fortsätta med. 

Skålleruds Röda Korskrets 
bildades den 6 februari 1940 
och redan vid det första sam-
manträdet anmälde sig 110  
personer till att bli medlem-
mar. Några år senare var med-
lemsantalet uppe i 400 .  

Här är lite av den verksam-
het som utfördes under kret-
sens tidiga år:  En av de första 
angelägenheterna var att an-
skaffa förbands –och sjuk-
vårdsmaterial till ett bered-
skapsförråd. Kurser ordnades 
i sjukvård och olycksfallsvård 

och samariter utbildades och 
inte minst, det stickades 
strumpor i massor som sändes 
till armén. 

Man anställde och bekosta-
de den första hemsystern i 
kommunen. År 1944 övergick 
den verksamheten helt till 
kommunen. För att underlätta 
sjuktransporter utrustades 
taxibilarna i Köpmannebro, 
Håverud och Åsensbruk  med 
sängkläder och förbandslådor. 
Även ungdomars tandvård 
blev en angelägenhet då man 
tillsammans med hälsovårds-
nämnden startade tandvård för 

skolungdom. Den verksamhe-
ten togs sedan över av Folk-
tandvården.  Pengar fick man 
in genom att bland annat ordna 
lotterier och auktioner på 
skänkta handarbeten med 
mera. Auktionerna var välbe-
sökta.

Så har Skålleruds Röda 
Korskrets varit verksam i snart 
åttio år, allt har utförts  med 
stort intresse och ideellt arbete 
och även de som inte haft möj-
lighet att hjälpa till praktiskt 
har med sitt medlemskap stöt-
tat kretsen.

Anna-Lisa Wennerström

vidtagits av såväl nuvarande 
som tidigare regeringar – men 
dessa har inte varit tillräckli-
ga.   

Moderaterna har föreslagit 
att Polismyndigheten för-
stärks med 10 000 fler medar-
betare och att mer resurser 
tillförs hela rättsväsendet. Nu 
tar vi moderater ytterligare 
steg för att skydda brottsoff-
ren och lagföra förövarna. 

För att öka tryggheten för-
selår vi:

Skärpta straff för grov kvin-
nofridskränkning och grov 
fridskränkning, så att straff-
minimum höjs till fängelse ett 
år i stället för fängelse i nio 
månader och att straffmaxi-
mum höjs från fängelse i sex 
år till fängelse i tio år. 

Obligatorisk häktning för 
personer misstänkta för grov 
kvinnofridskränkning.

Fler fall av våld mot kvin-
nor ska leda till utvisning.

Kontaktförbud med fotboja 
ska användas i fler fall.

Våldtäkt ska leda till minst 
tre års fängelse.

En ny sekretessbrytande 
regel ska införas för att fler fall 

av våld i nära relation ska 
förebyggas Gärningsperso-
nen ska flytta – inte brottsoff-
ret.

Moderatkvinnorna 
Västra Götaland Norra, MQ

Linda Jansson, (M)  
ordförande MQ,  

kandidat i höstens val 
Carin Ramneskär (M),  

vice ordförande MQ,  
kandidat i höstens val 
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Förlust igen för 
Frändefors

FOTBOLL 
Tösse såg ut att förlorade den 
tuffa bortamatchen mot El-
lenö IK. Men på övertid fick 
gästerna sin andra straff för 
dagen, matchens tredje, och 
Ted Elf förvaltade den på 
bästa sätt. En poäng fick man 
med sig hem. 2-2 slutade 
matchen som bjöd på tre 

FOTBOLL 
Frändefors damer går fortsatt 
tungt i damernas division 4 
Bohuslän/Dal. Jumbon har 
nu gått nio matcher utan se-
ger. Förra onsdagens drabb-
ning mot Bengtsfors andra-
lag förlorades i den första 
halvleken, då hemmalaget 
gjorde matchens samtliga 
mål i 3-0 förlusten.

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF lag 2 – 

Frändefors IF
3-0 (3-0)

Division 4 Bohuslän/
Dal Damer

FOTBOLL 
Det som såg ut att kunna bli 
en kamp och serieseger blev 
istället en förnedring. När 
Tösses damer tog emot se-
rietvåan Ljungskile i lördags, 
hade man hoppet inställt på 
en revansch från vårens för-
lust på bortaplan. Men 
Ljungskile tog tag i matchen 
direkt och i paus stod det 0-6 
på resultattavlan. Matchen 

Tösse krossade 
av serietvåan

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Ljungskile SK
1-9 (0-6)

Division 4 Bohuslän/
Dal damer

slutade 1-9 till slut. Målskytt 
i hemmalaget var Izabell 
Doverhorn.

FOTBOLL 
Mathias Skoogh-Olsson såg 
ut att kunna leda sitt lag till 
poäng, borta mot Brålanda 
IF:s andralag på söndagsef-
termiddagen. Men hans två 
mål räckte inte till någon 
poäng. Hemmalaget ledde 
med 2-0 redan efter fem mi-
nuter och efter en kvart hade 
3-0 också kommit. I andra 
halvlek påbörjade Kroppe-

Knapp förlust för 
Kroppefjäll

SLUTRESULTAT
Brålanda IF lag 2 – 

Kroppefjälls IF
3-2 (3-0)

Division 6 Dalsland

fjäll sin väg mot att vända 
matchen, men det gick inte 
hela vägen utan man förlo-
rade med 3-2.

FOTBOLL 
I lördags knep Fengersfors 
IK sin första seger för sä-
songen. På hemmaplan mot 
Melleruds IF:s andralag 
lyckades man dra det längsta 
strået i en jämn tillställning. 
Med 1-1 i paus kunde 
Fengersfors göra två snabba 
mål i inledningen på andra 
halvlek. MIF reducerade i 

Första segern för 
Fengersfors

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK - 

 Melleruds IF lag 2
3-2 (1-1)

Division 5 Dalsland

den 84:e matchminuten, men 
Fengersfors höll emot och 
vann.

Elf räddade poäng
SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Tösse IF

2-2 (1-1)
Division 5 Dalsland

straffmål och en stor mängd 
gula kort.

SPORT

Storseger för jagande Åsebro/Brålanda
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda ligger 
tvåa i division 3 Bohuslän/
Dal och jagar serieledarna 
Svarteborg/Stångenäs/
Lysekil. Söndagens 6-1 
seger mot Vallens IF:s an-
dralag på Rudevi, ökar på 
jakten på seriesegern.
Åsebro/Brålanda fortsätter 
jaga serieledarna i damernas 
division 3. I söndags visade 
man återigen att man är en 
kandidat för seriesegern, när 
man tog sin sjätte raka seger. 

Målskyttarna i matchen mot Vallens IF, som ser till att hålla drömmen 
om serieledning vid liv, f.v Jennie Larsson, Maja-Stina Svensson och hatt-
rickskytten Sandra Petersson. Foto: Cecilia Wänerlöv.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Vallens IF lag 2
6-1 (2-1)

Div. 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
14’ 1-0 Jennie Larsson
32’ 1-1 Magdalena Cruz Aliaga
37’ 2-1 Sandra Petersson
48’ 3-1 Maja-Stina Svensson
56’ 4-1 Sandra Petersson
61’5-1  Sandra Petersson
73’ 6-1 Jennie Larsson

I torsdags gästade Svens-
ka Fotbollsförbundets 
förste vice ordförande, 
Jörgen Eriksson, Dals-
lands Fotbollförbund. Han 
togs emot av ordförande 
Marcus Svensson och de 
fick sitta ner tillsammans 
och prata dalslandsfotboll 
under några timmar.
Jörgen Eriksson satt under 
några timmar i torsdags till-
sammans med DFF för att 
prata om distriktets möjlig-
heter och utmaningar.

Eriksson inledde mötet 
med att berätta om sin resa 
från att vara med i Norrbot-
tens Fotbollsförbund, till 
Svenska Fotbollsförbundet 

och dess högsta ledning. Han 
är i slutet av sin resa för att 
besöka alla 24 fotbollsdi-
strikt i landet, besöket i Dals-
land var hans 20:e distrikts-
besök.

– Det är varit en fantastisk 
resa, så otroligt roligt att få 
komma till alla distrikt, även 
de allra minsta som Dals-
land. Det finns ett go och en 
framtidstro här som jag inte 
trodde skulle finnas, berät-
tade Eriksson i inledningen 
av mötet på DFF:s kansli i 
Mellerud.

DFF:s ordförande Markus 
Svensson är både glad och 
stolt över Jörgens besök och 
för att SvFF visar intresse 

även för de allra minsta di-
strikten:

– Mötet med Jörgen var 
väldigt givande och en be-
kräftelse på att vi är på rätt 
väg. Vi fick möjlighet att visa 
hur vår organisation ser ut 
och hur vi jobbar med våra 
klubbar, berättade Svensson 
efter mötet.

– Att vi har uppsökande 
verksamhet som vi kallar 
”dynamo”, då vi åker ut till 
klubbarna och sitter ned med 
dem och lyssnar på hur klub-
ben mår, det såg han som 
väldigt positivt. Att hinna ta 
sig tid för varje klubb på det 
viset är vad jag förstod gan-
ska unikt, fortsätter han.

Det är ju detta som är för-
delen med att vara ett litet 
distrikt. Att mötas öga mot 
öga och samtala skapar för-
ståelse för de problem och 
svårigheter vi möter i vårt 
arbete. SvFF är ju till för oss, 
liksom vi på DFF är till för 
att hjälpa och stötta våra 
klubbar i Dalsland, berättar 
ordföranden, som även fick 
lyfta de saker som distriktet 
jobbar mer med.

– Inom flick- och damfot-
bollen behöver vi få mer le-
dare och kunna stimulera de 
som redan är tränare och le-
dare idag, säger han.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Jörgen Eriksson, förste vice ordförande i Svenska Fotbollsförbundet, på besök på Dalslands FF:s kansli. Fr.v: Markus Svensson, Hans Fredriksson, 
Maria Pettersson Lans, Mikael Israelsson och Jörgen Eriksson. 

SvFF-höjdare på besök i Dalsland

Laget är obesegrat sedan den 
9:e juni.

Det är ju så att Svarteborg/
Stångenäs/Lysekil behöver 
tappa poäng, de har en match 
mindre spelad och leder med 
ett poäng, sade tränaren Mor-
gan Jacobsson efter segern.

Tidigt i söndagens hem-
mamatch slog Jennie Lars-
son till med ett långskott som 
seglade hela vägen in i mot-
ståndarnas målbur för 1-0.

Det som såg bra ut på pla-
nen såg mindre bra ut på re-
sultattavlan efter en halv-
timma. Gästerna lyckades 
kvittera, genom Magdalena 
Cruz Aliaga. Men Åsebro/
Brålanda var det bättre laget, 
så Sandra Peterssons 2-1-
mål kom inte som en över-
raskning, hemmalaget var 
helt enkelt klart mycket 
bättre.

– Jag är jättenöjd med tje-
jerna, speciellt i andra halv-
lek, då kämpar de hårt och 
målskyttet släpper för oss. 
De jobbar för varandra hela 

tiden, Maja-Stina Svensson 
är klart bäst, hon gör en fan-
tastisk match, hon jobbade 
hårt, sade Jacobsson, som 

fick se fyra mål i den andra 
halvleken från tjejerna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Huvudsponsor:

Lördag 8/9 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Frändefors IF
Matchbollarna skänkta av: 

Eas Betong o håltagning, Däckarna, VärmDal

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Skålleruds byalag: Tors-
dagskaffet startar torsdag 
13/9 kl. 10 i föreningshuset, 
Åsensbruk.

FÖRENINGSNYTT
PRO Mellerud: Gemen-
samt medlemsmöte PRO och 
Demensföreningen, Temp-
largården, onsdag 12/9 kl.17. 
Datacirkel, start måndagar 
sept/okt. Kl. 10. Ledare: Lars 
Andersson.

Praktisk matematik. PRO-
lokalen, start tisd 11/9 kl.14. 
Ledare: May Larsson.

Stickorna. PRO-lokalen, 
start onsd 13/9 kl.14. Ledare: 
Margaretha Eriksson.

Serieledarna vann och ångar på
SLUTRESULTAT

Bäckefors IF – 
Håfreströms IF

1-5 (0-3)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
17’ 0-1 Flamur Mollapolci
29’ 0-2 Burim Avdijaj
34’ 0-3 Burim Avdijaj
63’ 0-4 Flamur Mollapolci
66’ 0-5 Florijan Fejzulovic
83’1-5  Patrik Strand

Tidigt mål satte 
agendan för ÅIF

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Färgelanda IF
5-1 (3-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar: 
1’ 1-0 Fredrik Grenander
18’ 2-0 Jonatan Ugrell
39’ 3-0 Fredrik Grenander
57’ 4-0 Jonatan Ugrell
88’ 5-0 Alassane Ouarma
89’ 5-1 Filip Wattman

FOTBOLL 
Mål på avspark för Åsebro 
i lördagens hemmamatch 
mot Färgelanda IF bädda-
de för 5-1 segern som gör 
att toppstriden fortsätter 
leva i allra högsta grad. 
Åsebro IF smyger bakom de 
övriga två segerkandidaterna 
i division 5 Dalsland. Tre 
poäng har man upp till för-
staplatsen, men det är inget 
som tyder på att glappet skall 
bli större.

Lördagens match hemma 
på Rudevi visade att man är 
att räkna med.

– Det kommer att bli en 
spännande serie innan detta 
är slut, tabellen är fortsatt 
oförändrad. Tappar vi mot 
något lag så är det nästan 
kört, både Brålanda och Hå-
freström är stabila. Men vi 
möter dem här i slutet av 
serien, så allt kan hända, sade 
Åsebros huvudtränare Per 
Aronsson som knappt hunnit 
ta plats vid bänken innan 1-0 
kom från Fredrik Grenander.

– På avspark slog vi bollen 
hemåt till Jansson som slog 
upp den direkt till Grenander 
som löpte i djupet och kunde 
sätta bollen i mål, berättade 
Aronsson om målet.

Därefter rullade det på och 
nykomlingarna från division 
4, Färgelanda IF, hade inte 

mycket att sätta emot när 
maskinen från Rudevi drog 
igång.

I paus hade Grenander 
gjorde ytterligare ett och Jo-
natan Ugrell hade gjort ett 
mål.

Den andra halvleken bjöd 
på ytterligare tre mål, men 
för Färgelandas del kom de-
ras mål allt för sent, när 
klockan närmade sig 90.

– Färgelanda är alltid svå-
ra, men vi fick hål på dem 
tidigt. Vi hade ju kontroll 
med 3-0 i halvlek, men man 
vet aldrig. Hade de fått ett 
tidigt mål i andra så hade det 
kunnat bli annorlunda, sade 
Aronsson, som nu får ladda 
batterierna inför Tösse borta 
i nästa omgång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Håfreström gjorde pro-
cessen kort med nykom-
lingarna Bäckefors på 
Bäckevallen i fredagens 
enda match i division 5 
Dalsland. Serieledarna 
Håfreström vann med 5-1.
Bäckefors kämpade, men 
hade det tufft mot seriens just 
nu bästa lag. Håfreström tog 
kommandot direkt och visa-
de upp ett brett register när 
man rullade ut Bäckefors 
stundtals.

– Den första halvleken var 
bra, då spelade vi ruskigt bra. 

Vi har nog inte spelat så bra 
någon halvlek i år, så det såg 
riktigt fint ut, sade assiste-
rande tränaren Glenn Öder.

Matchens första mål kom 
från Håfreströms IF:s Fla-
mur Mollapolci, som slog in 
en frispark direkt i mål efter 
17 minuter. Därefter rullade 
det på och 3-0 i paus var inte 
orättvist.

I andra halvlek jämnade 
spelet till sig, men det var 
Håfreström som gjorde må-
len. Efter dryga timmen 
ledde man med 5-0.

– Vi slappnar av i andra, 
hade vi kunnat spela ut då så 

hade det kunnat rullat på med 
målen också, sade Öder.

Bäckefors fick ett mål att 
glädja sig åt i slutet matchen, 
genom Patrik Strand, men 
det var serieledarna som 
vann med stabila 5-1.

– Vi hade en fin fysik i 
matchen, Bäckefors gick på 
knäna. Vi låter bollen göra 
jobbet, som man sade förr. Så 
det känns som att vi kommer 
orka med slutmatcherna nu, 
trots att vi har några sjuka 
och halvskadade, berättade 
Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stabil derbyseger utan nerv
FOTBOLL 
Brålanda IF besegrade 
Frändefors IF i derbyt 
på Frendevi IP. Gästerna 
vann med 3-0 och behål-
ler andraplatsen i serien, 
jämfört med Frändefors 
som är tvåa åt andra hål-
let.
Brålanda vann bekvämt på 
bortaplan mot Frändefors i 
lördags förmiddag. Men det 
dröjde till den 39:e minuten 

innan man fick hål på mot-
ståndarna.

Det var fjolårets skytte-
kung, Erik Aronsson, som 
blev segerkreatören. Han 
snurrade på vänsterkanten 
och fick till ett inlägg mot 
bortre stolpen där Jakob 
Helldén dök upp och slog in 
bollen bakom Frändefors 
keeper. 

– Vi spelade inte riktigt bra 
i den första halvleken, men 
vi hade kontroll, sade Brå-

landas tränare Ronny Fre-
driksson efter matchen.

I den andra fick publiken 
se ett tidigt mål av Erik 
Aronsson, som kommit 
igång efter en tung vår mål-
mässigt. Samma unge man 
kunde sedan se till att 3-0 
kom i slutet av matchen, då 
han på nytt spelade fram till 
Helldén som var klinisk i sitt 
avslut även denna gång. 

Brålanda vann med 3-0 
och fortsätter vara hack i häl 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 

Brålanda IF
0-3 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
39’ 0-1 Jakob Helldén
47’ 0-2 Erik Aronsson
78’ 0-3 Jakob Helldén

på serieledarna Håfreström.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Albin matchhjälte efter 
dramatisk avslutning

FOTBOLL 
Albin Broberg blev stor 
matchhjälte för sitt Mel-
leruds IF på Rådavallen, 
där Åsarp/Trädet gästade 
i division 3 Bohuslän/Dal. 
Gästerna ledde med 0-1 
i paus, men när slutsig-
nalen gick på Rådavallen 
hade MIF vänt till 2-1.
När klockan snabbt gick mot 
90 ledde Åsarp/Trädet ännu 
med 0-1 och Mellerud gick 
mot sjunde raka matchen 
utan seger.

Men då klev Simon Svens-
son fram och skallade in en 
kvittering på hörna och en 
poäng såg ut att vara räddad 
för MIF. Men på övertid, när 
folk började lämna Rådaval-
len, kom 2-1 i en stökig si-
tuation framför gästernas 
mål. Matchhjälten och mål-
skytten berättar:

– Jag fick bollen i straffom-

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
Åsarp/Trädet
2-1 (0-1)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
45’ 0-1 Linus Johansson
88’ 1-1 Simon Svensson
91’ 2-1 Albin Broberg

rådet när jag var felvänd, så 
jag vände upp och slog in den 
i bortre, inte det snyggaste 
målet, men det viktigaste, 
berättade Albin Broberg ef-
ter slutsignal. Han är dock 
mindre nöjd med sin egna 
insats i den första halvleken, 
där några fler mål borde 
kommit, enligt Broberg själv.

– Första halvlek ska vi ha 
två bollars försprång, jag 
brände några lägen och borde 

gjort någon balja. Men sedan 
får de en tilltrasslad situation 
och ett mål precis före paus.

Åsarp/Trädet fick ett psy-
kologiskt övertag precis i 
slutet av den första halvle-
ken. På hörna landar bollen i 
den bortre delen av straffom-
rådet. Där lyckas gästernas 
Linus Johansson få med sig 
bollen och kan trycka in bol-
len i nästan helt öppen mål-
bur. Resultatet stod sig långt 

in i den andra halvleken, tills 
räddningen kom i slutet.

– Det är väldigt skönt att vi 
kvitterade, det hade varit surt 
med ett poäng. Så det var 
skönt att vi kunde göra det 
sista målet där, väldigt skönt, 
berättade Broberg, vars lag 
nu får andrum i tabellen, med 
tio poäng ner till kvalplats 
med fem matcher kvar att 
spela.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Matchhjältarna och målskyttarna Simon Svensson och Albin Broberg, som fixade tre poäng på Rådavallen 
mot Åsarp/Trädet med varsina sena mål. Foto: Tobias Coster

www.mellerudsnyheter.se
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TRYGG OCH  
BRA SKOLA

Vi är varken 
vänster eller 

höger.
Bara rätt fram!

Partiet för 
folket!

Oberoende 
jordnära 
politik

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Rösta på nytt ledarskap!

Morgan E
Andersson

eftertänksamhet!

Roy 
Larsson

MELLERUD

MELLERUD

mötesplatser!

Ann-Britth
Fröjd

Kryssa nr 4

rättvisa!

Marie
Robertsson

Kryssa nr 5

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Emballator Mellerud Plast AB har ca 80 anställda 
och är en del av Emballatorgruppen, som består av 
flera förpackningsföretag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet 
enklare. Mellerud Plast är en marknadsledande  
leverantör av formblåsta förpackningslösningar 
inom affärsområdena livsmedel, kem, pharma och 
hälsa samt sport. Utveckling, design och tillverkning 
sker vid anläggningen i Mellerud. Läs gärna mer på 
hemsidan www.emballatormellerud.se.

Vi söker nu

OPERATÖRER TILL VÅR PRODUKTION
Vi fortsätter växa och söker nu operatörer till vår anläggning i Mellerud. Arbetsuppgif-
terna består i att sköta och övervaka produktionen, monteringsarbeten, paketering av 
färdiga produkter samt andra förekommande arbetsuppgifter inom vår tillverkningspro-
cess. Arbetstiderna är kontinuerligt 3-skift.

Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och engagerad, har lätt för att samarbeta och 
ett brinnande intresse för att utvecklas och att lära. Erfarenhet inom tillverkningsindustrin 
är meriterade men inget krav.

Vi kan erbjuda ett utmanande och stimulerande arbete i en framåtsträvande och expan-
siv organisation. 

Intervjuer och anställningar kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som 
möjligt.

Din ansökan skickar du till jobb@mellerud.emballator.se

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

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

Mer information och e-tjänst för  
ansökan finns på www.bengtsfors.se.

Vi söker:

LÄRARE ÅK 4-5 
till Bäckeskolan   

Vi behöver dig!Välkom
men med din ansökan

Butikslokal på 200 m2 + 
70 m2 ledig inom kort. 
Bra läge vid 45:an 
bredvid nya Västerråda 
Köpcenter. Mycket goda 
parkeringsmöjligheter. 
Vid intresse kontakta
Mats Björndahl 
tel 070-175 43 73

Ledig butikslokal Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Personbilar-lätta last 2012-2018 köpes
Även nyare husbilar & fina USA-bilar -55-70 
Oscarssons Bil AB Mellerud 0530-404 00

BILAR KÖPES

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

Bostäder för alla

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Johnny  
Stücken

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Fleece 65:-/m

Vadmal 100% bomull 145:-/m 

Möbeltyg 60-115:-/m 

Sammet 15 färger

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

Vadd & Skumgummi 
från Småland

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

Värmdal Edition
John Deere 
XUV560 
inkl. tak, ruta och 
alu-fälgar

109.900:- 
+ moms

    

Vi har även ett antal XUV590 
fjolårsmaskiner i lager

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

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

VILL DU SYNAS HÄR

Marie Robertsson 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

STENHUGGERI

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

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

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

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 

Polisnärvaro
i Mellerud

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

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 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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

STORGATAN 10, MELLERUD

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Rättvisa

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Gittan  
Andersson

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Rösta på nytt ledarskap!

Morgan E
Andersson

eftertänksamhet!

Roy 
Larsson

MELLERUD

MELLERUD

mötesplatser!

Ann-Britth
Fröjd

Kryssa nr 4

rättvisa!

Marie
Robertsson

Kryssa nr 5

VÄNERSBORG

VÄNERSBORG
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Melodikrysset v.36 - 8 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
10.00 Rulla in en boll och låt den 
 rulla – Gösta Linderholm
10.45	 Stjärnorna	firar	Shake-
 speare
13.10	 Ett	matäventyr	på	Man-
 hattan
14.10 Opinion live: extra
14.55 Svenska nyheter
15.25 Matiné: Det ligger i blodet
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	 Val	2018:	Jag	vill	bli	stats-
 minister
21.00 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
21.30 Kalles och Britas sex liv
22.00 Kampen om livet
22.30 Lärlabbet
23.00	 Tänk	till	-	Valet	2018
23.15 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 Deutschland 83
23.00 Vetenskapens värld
00.00 Engelska Antikrundan
01.00 Värsta listan
01.30 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 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
21.00 Din digitala hjärna
21.55 The Vietnam war
22.50	 Amerikas	finaste	natur

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Helt historiskt
21.30 Kalles och Britas sex liv 
	 -	syntolkat
22.00	 Stjärnorna	firar	Shake-
 speare
00.25 Billions
01.20	 Siri	-	en	betongprinsessa	
 ger aldrig upp
01.50 Kära dagbok

05.15 Halv åtta hos mig
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
13.55 Husjägarna
14.55 En plats i solen: 
 Sommarsol
15.55 Veterinärerna
16.50 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 MacGyver
00.00 Nattsändningar

05.10 American dad
05.35 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 Bad boys
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.35 Community
03.55 Family guy
04.45 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Arvinge okänd
11.25	 Val	2018:	Jag	vill	bli	stats-
 minister
12.25 Fantastiska hundar
13.10 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
13.40 Kalles och Britas sex liv
14.10 Det stora racet
15.00	 Bugatti	-	en	bildröm
16.00 Rulla in en boll och låt den 
 rulla – Gösta Linderholm
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 Timjan, tupp & tårta
21.00 En kvinnas fall
21.50 Bergman revisited: 
 Fettknölen
22.00 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 Händelser i Ydre
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Chinese Zodiac
00.00 Babel
01.00	 Val	2018:	Kold	och	millen-
 niekidsen
01.30 Sändningsuppehåll
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 Skogens vita konung
20.10 Che Guevara, mannen 
 bakom myten
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50	 Djurens	nattliga	hemlig-
 heter
22.40 The Vietnam war

20.00 Ishockey: CHL
21.00	 Bugatti	-	en	bildröm
22.00 En man som heter Ove
23.50 Första dejten: England
00.40	 Duellen	-	syntolkat
01.40	 Siri	-	en	betongprinsessa	
 ger aldrig upp
02.10 Helt historiskt

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 – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Veterinärerna
17.00 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 Debatten val 2018
22.00 Nyheterna
22.10 Nyheterna valspecial
22.20 Nyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
00.00	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special 
 victims unit
01.55 Brottskod: Försvunnen
02.55 Nattsändningar

05.10 American dad
05.35 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 Bad boys 2
00.00 Simpsons
01.00 Family guy
02.00 American dad
02.50 Scrubs
03.35 My name is Earl
04.00 Nattsändningar

05.15 Val 2018: Sverige 
 idag valspecial
06.00 Morgonstudion
09.10 Val 2018: Sverige idag 
 valspecial
09.55	 Bugatti	-	en	bildröm
10.55 Kära dagbok
11.25 Bergman revisited: Ariel
11.40 Sverige!
12.10 Timjan, tupp & tårta
13.10	 Val	2018:	Jag	vill	bli	stats-
 minister
14.10 Opinion live
14.55 Tomas sista revy
15.55 Vem vet mest?
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Val 2018: Slutdebatten
22.30 Svenska nyheter
23.00 Rapport
23.05 Shetland
00.05 En kvinnas fall
00.55 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 Förväxlingen
18.30 Ishockey: CHL
20.00 Chanel vs. Schiaparelli
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Viskningar och rop
23.20 Deutschland 83
00.05 Meningen med livet
00.35 Afrikas nya kök
01.05 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Anjas resor
17.10 Frisörer i världen
17.35 Din digitala hjärna
18.30 Guld på godset
19.30 Drömboende på Grönland
20.00 Ishockey: CHL
21.00 Naturens utbrott
21.55 Upptäcktsresa i Romarriket
22.55 Udda platser i världen
23.45 Tills cancern skiljer oss åt

20.00 Val 2018: Slutdebatten 
	 -	teckenspråkstolkat
22.30 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
23.00 Hatbrottens offer
23.55 Tomas sista revy
00.55 Händelser i Ydre
01.55 Kalles och Britas sex liv
	 	-	syntolkat
02.25	 Siri	-	en	betongprinsessa	
 ger aldrig upp

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 – Danmark
14.55 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
15.55 Veterinärerna
16.50 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 Fångarna på fortet
21.30 Fasanjägarna
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Fasanjägarna, forts
00.15 Resident advisors
02.50 Tre systrar och en mamma
04.50 Köket

05.10 American dad
05.35 Community
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 Taken
22.00 Black sea
00.25 Simpsons
01.25 Family guy
02.25 Nattsändningar

05.00 Go'kväll
05.45 Fråga doktorn
06.30 Opinion live
07.15 Vem vet mest?
08.00 Landet runt
08.45 Go'kväll
09.30 Arvinge okänd
10.30 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
11.00 Timjan, tupp & tårta
12.00 Svenska nyheter
12.30 Val 2018: Slutdebatten
15.00 Ishockey: CHL
17.30 Nyheter på lätt svenska 
	 -	om	valet
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 Duellen
21.00 Säsongsstart: Robins
21.30 Seriestart: The Split
22.25 Rapport
22.30 The Square
00.55 Den enfaldige mördaren
02.40 Sändningsuppehåll
04.40 Vem vet mest?

07.30 Förväxlingen
10.00 Värsta listan
10.30 Afrikas nya kök
11.00 Meningen med livet
11.30	 Val	2018:	Kold	och	millen-
 niekidsen
12.00 Vetenskapens värld
13.00 Babel
14.00 Händelser i Ydre
15.00 Chanel vs. Schiaparelli
15.55 Sverige idag
16.05 Rapport
16.10 Sverige idag
16.20 Svenska dialektmysterier
16.50 Sverige idag
17.00 Hundra procent bonde
17.30 Sverige idag på meänkieli
17.40 Det stora hjortronkriget
18.05 Engelska Antikrundan
19.05 Kulturstudion
19.10 Tattoo från Edinburgh
20.10 Kulturstudion
20.15 Last night of the proms
23.15 Kulturveckan
00.15 Helt historiskt
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Antikmagasinet
15.30 Frisörer i världen
15.55 Matdetektiverna
16.45 Udda platser i världen
17.35 Upptäcktsresa i Romarriket
18.35 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
19.20 Din digitala hjärna
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Smarta ekorrar
21.50 Warszawagettots yngsta 
 hjältar
22.50 Dokument utifrån
23.50 Nattsändningar

20.00	 Duellen	-	syntolkat
21.00 Det stora racet
21.50 Svenska nyheter
22.20 Seriestart: Gift vid första 
 ögonkastet Nya Zeeland
23.30 Rulla in en boll och låt den
  rulla – Gösta Linderholm
00.15 Bergman revisited: 
 Fettknölen
00.30 Nattsändningar

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela Danmark 
 bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
14.30 Fångarna på fortet
15.55 Parlamentet – valspecial
16.55 Prinsessan Diana: Minnet 
 efter vår mamma
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55	 Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten
20.00 Duellen val 2018
21.30 Mission impossible: Ghost 
 protocol
22.00 Nyheterna
22.10 Väder
22.20 Mission impossible: Ghost 
 protocol, forts
00.30 Sagan om konungens 
 återkomst
04.30 Vad blir det för mat

05.10 American dad
05.35 Community
06.00	 Anger	manage-
 ment
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.30 Världens bästa burgare
10.30 Man with a plan
11.00 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
12.00 NCIS: Los Angeles
15.00 The blacklist
17.00 Last man on earth
18.00 Världens bästa burgare
19.00 Heroes reborn
20.00 Lethal weapon
21.00 Dodgeball
22.55 Zombieland
00.50 12 rounds 2: Reloaded
02.40 Veni vidi vici
03.15 American dad
03.40 Never ever (try this at 
 home)
04.25 Anger management

Melodikrysset v. 36 – 8 september

Boka nu!
Christina eller

Marie 
christina@mellerudsnyheter.se

marie@mellerudsnyheter.se

Tel. 0530-125 40

Det är dags för  
Melleruds Nyheters tema 

JORD & SKOG 
Planer för jord- och skogs-

bruket under höst

Utgivningsdag:  
19 september

Annonsbokning:  
Senast 13 september
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.25 Sverige!
05.55 Strömsö
06.25 Kära dagbok
06.55 Bugatti - en bildröm
07.55-17.55 Val 2018: Sverige röstar
08.00 Rapport varje timme
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Valvaka
19.30 Rapport
19.50 Lokala nyheter
19.55 Valvaka
01.30 Rapport
01.35 Robins
02.05 Mordet på KGB-spionen

07.15 Sverige idag
07.55-17.55 Val 2018: Sverige röstar 
 - teckenspråkstolkat
08.00 Rapport varje hel timme
 - teckenspråkstolkat
17.55 En bild berättar
18.00	 Kortfilmsklubben
18.46 Barnen som överlevde Förintelsen 
 - nordsamiska
19.00 Sportspegeln
19.30 Värsta listan
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Val 2018: Uutiset
21.30 Val 2018: Nyhetstecken
21.40 Sverige idag - valvaka
01.30 Måste få barn - om adoption

09.00 UR Samtiden
10.00 Gudstjänst
10.45 UR Samtiden
15.00 Udda platser i världen
15.50 Naturens utbrott
16.45 Guld på godset
17.45 Joanna Lumleys indiska äventyr
18.30 Dykarkvinnorna i Korea
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

19.55 Valvakan - teckenspråkstolkat
01.30 Vem vet mest?
02.15 Sverige!

05.00 Vad blir det för mat
05.30 Vad blir det för mat
06.00 Hela Danmark bakar
07.00 Veterinärerna
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Valvaka
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Valvaka
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Valvaka
01.00 Maria Wern
02.00 Hammer of the Gods
04.05 Husjägarna

05.10 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Frasier
07.15 The Goldbergs
08.00 The blacklist
10.00 Last man on earth
11.00 Man with a plan
11.30 Heroes reborn
12.30 NCIS: Los Angeles
14.20 The blacklist
16.15 Bring it on again
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Man with a plan
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Veni vidi vici
22.45 American dad
23.40 Married
00.40	 Tattoo	fixers
01.45 American dad
02.45 Amazing race
03.25 The Goldbergs
04.20 Married

05.15 Rulla in en boll och låt
  den rulla – Gösta 
 Linderholm
06.00 Morgonstudion
11.00 Sverige!
11.30 Sportspegeln
12.00 Duellen
13.00 Vem vet mest?
13.45 Robins
14.15 Svenska nyheter
14.45 Matiné: Vi på Väddö
16.30 Hasse Alfredson - ett porträtt
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Arvinge okänd
21.00 Seriestart: Liberty
22.00 Bergman revisited: Guds tystnad
22.15 Seriestart: I heroinets spår
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Unga	Sophie	Bell
00.40 Robins
01.10 Sändningsuppehåll
04.30 Sverige idag

08.00	 Kortfilmsklubben	
08.46 Barnen som överlevde Förintelsen
 - nordsamiska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Flyggalen
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 Agenda valspecial
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Seriestart: Fem kvinnor
22.50 Dödlig diskriminering
23.50 Hundra procent bonde
00.20 Engelska Antikrundan
01.20 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.25 Naturens utbrott
18.15 Din digitala hjärna
19.10 Upptäcktsresa i Romarriket
20.10 Matdetektiverna
21.00 Otroliga grodor
21.50 Frisörer i världen
22.15 Drömboende på Grönland
22.45 Australiens obygd
23.40 Warszawagettots yngsta hjältar

20.00 Agenda valspecial - tecken-
 språkstolkat
21.00 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat
22.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
22.30 Madame Deemas underbara resa
23.00 Madame Deemas underbara resa
23.30 Fantastiska hundar
00.15 Kära dagbok
00.45 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
01.55 Babel
02.55 I will survive – med Andreas 
 Lundstedt

10.00 Valet 2018
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Idol 2018
20.35 Fotboll: Sverige–Turkiet
21.35 Studio: UEFA Nations League
21.45 Fotboll: Sverige–Turkiet
22.45 TV4Nyheterna och Sporten
22.55 Väder
23.00 MacGyver
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special victims unit
01.50 Brottskod: Försvunnen
02.50	 Fixer	upper
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husjägarna – Danmark

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

05.00 Arvinge okänd
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Hasse Alfredson - ett porträtt
10.55 Kampen om livet
11.25 Lärlabbet
11.55 Tänk till - Valet 2018
12.10 Die kleine Figur
12.20 I will survive – med Andreas 
 Lundstedt
12.50	 Kalles	och	Britas	sex	liv
13.20 Arvinge okänd
14.20 Matiné: Hip hip hurra!
16.10 Anna Lindh 1957 - 2003
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 Säsongsstart: Fråga Lund
21.00 Det stora racet
21.50	 Superswede:	En	film	om	Ronnie	
 Peterson
23.20 Rapport
23.25 Liberty
00.25 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda valspecial
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 Billions
23.10 Chanel vs. Schiaparelli
00.05 Engelska Antikrundan
01.05 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Omöjlig ingenjörskonst
17.45 Australiens obygd
18.40 Smarta ekorrar
19.30 Drömboende på Grönland
20.00 Warszawagettots yngsta hjältar
21.00 Dokument utifrån: Lön utan jobb
21.50 Udda platser i världen
22.45 Naturens utbrott
23.35 Nattsändningar

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Deutschland 83
21.45 Duellen
22.45 Timjan, tupp & tårta
23.45 Svenska dialektmysterier
00.15 Hundra procent bonde
00.45 Värsta listan
01.15 Arvinge okänd - teckenspråks-
 tolkat
02.15 Agenda valspecia
  - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.55 Veterinärerna
16.55 Bygglov
17.50 Paul Hollywood bakar jorden runt
18.20 Halv åtta hos mig
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2018
21.00 Kalla fakta
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special victims unit
01.50 Brottskod: Försvunnen
02.50 Husjägarna – Danmark
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Veterinärerna

05.05 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 American pie presents: The book 
 of love
22.55 Simpsons
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Nattsändningar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Ör Åker 4,5 
Mindre gård med vackert läge. 5 ha. 
Åker/Skog. Hus med boa 90 kvm samt äldre torp. 
Ladugård.

Pris: 1.250.000 kr

MELLERUD - Ör Bön 1 
Välskött fritidshus, 1978. Öppen planlösning, modern 
standard och inrett i ljusa färger och furugolv. Mysig 
braskamin. Flera altaner. 3 rok varav 2 sovrum. Boa 
43 kvm. Tomt 1025 kvm.

Pris 525.000:-

SÄNKT PRIS

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

Pris: 995.000:-

DALBERGSÅ – Tillhagen 23 
Fritidshus 300-400 m från Vänern. Nära bad. Ljus och 
fräsch inredning. 2 rok. Boa ca 45 kvm. Sommarvatten. 
2 gäststugor och flera uthus. Stor altan. Nära sand-
strand. Abborrefiske. Stor härlig trädgård på 2385 kvm.

Pris: 650.000 kr

Upperud 18 – Gamla bruket
Unik möjlighet att förvärva en Brf Lgh 3 rok. 83 kvm. 
Avskilt privat läge vid Östebosjön. Ljus och välplanerad 
lägenhet med nyrenoverade ytskick, kök i lantlig stil 
och kaklat badrum. Braskamin och luft/luftvärmepump. 
Gärna byte/köp i Mellerud. Avgift: 1.995:- kr/mån 

Pris 1.625.000:- 

Kontakta
Christina

eller
Marie 

0530-125 40

VILL DU 
SYNAS HÄR?
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Gammal träbro utdömd

Träbron på gång- och cy-
kelväg mot Vita Sannar är 
avstängd. 
Kommunen hade i slutet av 
förra veckan en besiktning av 
bron och på grund av rasrisk 
har den stängts av. En ny bro 
är under utredning.

En ny gång- och cykelväg 
runt det planerade äldrebo-
endet kommer att vara asfal-
terad och klar 2019. Kom-
munen har börjat titta på 
möjligheten att tidigagre-
lägga bytet av bron mot tidi-
gare investeringsplaner.

Under avstängningstiden 
hänvisas gång- och cykeltra-
fikanter från Storgatan, via 
Torpgatan och Havregatan 
vidare ut på Ängenäsgatan.

Spadtaget för äldreboen-
det tas torsdag 6 september.

– Vi börjar med att lägga 

om VA-ledningar och hägnar 
in arbetsplatsområdet som 
blir avstängt under hela 
byggtiden, säger projektin-
genjör Linda Hamrin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Skiss som visar den avstängda gång- och cykelvägen samt den alternativa vägen för gång- och cykeltrafikanter.

Ny gång- och 
cykelväg byggs

Den sedan länge plane-
rade gång- och cykelvägen 
mellan Resecentrum och 
järnvägsstationen mot 
brandstationen i Melle-
rud är nu på gång att bli 
verklighet. Denna vecka 
påbörjas arbetet. 
Byggprojektet utmed Järn-
vägsgatan är ett samarbete 
mellan Melleruds kommun 
och Trafikverket där avtalet 
var klart redan 2016.

Att byggnationen kommer 
till först nu beror till största 
delen på att själva projekte-
ringen dragit ut på tiden, in-
formerar Lorentz Norberg, 
på gata-parkenheten.

– Det är ont om projekte-
rare som kan och tar sig an 
dessa bitar, säger han vidare.

I det totala arbetet ingick 
även, från kommunens sida, 
en utökad pendelparkering. 

Denna är dock redan klar och 
i bruk.

Det här är en efterlängtad 
åtgärd. Järnvägsgatan, med 
sin skymda sikt och avsak-
nad av gång- och cykelväg 
har gjort att fotgängare och 
cyklister varit mycket utsat-
ta. Kostnadsmässigt har en 
miljon kronor avsatts till det 
här projektet.

På Melleruds kommuns 
hemsida går att läsa att Tra-
fikverket kommer stänga av 
Järnvägsgatan från kors-
ningen Vilhelmsgatan till 
Georgsgatan från den tredje 
september till femte oktober 
som längst.

Trafikverket kommer 
också att sätta upp orange 
pilar som hänvisar hur man 
kör runt området eller går 
runt arbetsplatsen.
 Ing-Marie Norrman

Den blå markeringen visar hur trafiken leds om under byggtiden.
Vill öppna statligt servicekontor

Förra onsdagen var ci-
vilminister Ardalan She-
karabi (S) och höll torg-
möte i Mellerud. Hans tal 
handlade bland annat om 
kommunal skatteutjäm-
ningen, stopp för vinster i 
välfärden och öppnandet 
av ett statligt servicekon-
tor i Mellerud.
– Stoppa vinstjakten i välfär-
den, stoppa vinsterna i sko-
lan. Vi vill kunna lova alla 
invånare i vårt land att när du 
betalar skatt går pengarna till 
skolan och till omsorgen, de 
ska inte hamna i skattepara-
dis som vi ser att de gör nu, 
sade Shekarabi.

Han lovade ökade resurser 
till kommunerna och ökad 
utjämning mellan rika kom-
muner runt storstäderna och 
fattiga kommuner i glesbygd. 
Han tackade pensionärerna 
för deras insatser och sade att 
pensionärsskatten ska bort 
senast 2020. 70 procent av 
inkomsten när man går i pen-
sion är det som ska gälla.

Servicekontor
– Vi går också till val på att 
öppna ett servicekontor här i 

Mellerud, svenska staten är 
tillbaka i kommunerna. Det 
tillhör statens grundläggande 
förpliktelser, sade Shekarabi.

Flera myndigheter
Efter torgmötet besökte Ar-
dalan Shekarabi Arbets-
marknadsenheten i Mellerud 
och Melleruds Nyheter fick 
en pratstund med honom 
kring det eventuella service-
kontoret.

Processen att flytta ut stat-
liga myndigheter till kom-
muner runt om i landet pågår 
sedan 2016, i år har tio nya 
kontor öppnats. Bland andra 
har Jokkmokk, Kramfors, 
Vimmerby, Malung, Över-
kalix och förorterna Rosen-
gård i Malmö och Vivalla i 
Örebro fått statliga service-
kontor.

Ett servicekontor i Melle-
rud är planerat att represen-
tera Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skatte-
verket, Pensionsmyndighe-
ten och passhanteringen.

– Vi märker att detta varit 
en välkommen aktion och 
visionen är att du ska få hjälp 
med de ärenden du har på ett 
ställe. Kommunen och staten 

Ardalan Shekarabi, socialdemokratisk civilminister, talade på torget i 
Mellerud förra onsdagen.

har många ärenden gemen-
samma och ska samarbetet 
fungera behövs staten i kom-
munerna, säger Shekarabi.

Polisutbildning nära
Han nämnde också Polis-
myndighetens beslut att pla-
cera en ny polisutbildning i 
Borås och en distansutbild-
ningen för blivande poliser, 
viktiga nycklar för att få po-
liser att stanna på landsbyg-
den och arbeta här.

Ardalan Shekarabi kom-
mer tillbaka till Mellerud 
imorgon för att delta i SVT:s 
direktsända Opinion Live 

som sänds från motorklub-
barnas lokal på Västerråda.

Ett antal inbjudna gäster 
kommer att vara med i debat-
ten i programmet, vilka är 
ännu inte känt. 

Shekarabi konstaterar att 
Mellerud ligger i en region 
med stark tillväxt och fram-
tidstro och säger att han hop-
pas att SVT inte har agendan 
att svartmåla landsbygden.

– Ibland tenderar stock-
holmsmedia att beskriva 
landsbygdskommuner nega-
tivt, menar han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Stölder och inbrott
Kl. 02.50 28-29/8 inkom larm om inbrott hos parfymeri 
Alexandra, Mellerud. En mörk bil hade backat intill och ett 
skyltfönster krossades. En mängd parfymer stals. Ett vittne 
fotograferade händelsen och överlämnade bilderna till poli-
sen som arbetar med fallet. Man har säkrat ytterligare spår.

Natt mellan 28-29/8 stals en svart och vit veteranmoped av 
märket Puch Racing-76 ur ett garage i Dals Rostock. En Scott 
racingcykel (svart, gul och vit) stals samtidigt. Tjuvarna 
lämnade kvar cyklar och en jacka.

Försök till stöld av moped på Karolinervägen, Dals Rostock 
natten mellan 28-29/8. Den låsta mopeden hade släpats från 
garageuppfarten till ett buskage, där någon försökt bryta upp 
tändningslåset. Tjuven lyckades inte starta mopeden.

En vit A-traktor stals i Dalskog natten mellan 28-29/8. Reg.
nr: HXS166.

Natt till tisdag denna veckan skedde ett inbrott på Karoli-
nerskolan, Dals Rostock. Man har brutit upp flera dörrar och 
stulit ett flertal datorer. Antalet är okänt i nuläget.

Skadegörelse
På Karolinervägen, Dals Rostock brann det i en container på 
onsdagsmorgonen den 29/8. Den var nyligen tömd, så det 
blev lyckligtvis ingen våldsam brand.

Olovlig körning
Vittnen såg en 18-årig man, känd av polisen, som körde bil 
utan att ha rätt till det på em den 28/8 i centrala Mellerud.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 


