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ALLTID BRA PRIS

Hitta badrumsmöbler som formar sig efter dina 
drömmar. Välkommen in till oss så berättar vi 
mer och låter dig inspireras i vår nyrenoverade 
utställningshall

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

Alltid 

20% 
rabatt

på hela Hafas 
sortiment

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 37

Prisbomb!

/st

5:-
 

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Mozzarella
Wernersson, Michelangelo, 125g, jfr-pris 40,00/kg. 

Max 5 köp/hushåll/vecka 37

Svensk fläskkarré
Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri, i bit,
ca 1,1kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 37

3995
för Bonuskunder

/kg

Passa på!

Cocktailtomater
Land se förp., klass 1, i ask,
250g, jfr-pris 200,00/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 37

5:-
Torskfilé
Omega, fryst, 400g, jfr-pris 62,50/kg
Max 4 köp/hushåll/vecka 37

25:-
för Bonuskunder

/st

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge,  
förpackad, hel sida, ca 1,5 kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 37

129:-
för Bonuskunder

/kg

Ciabatta
Dafgård, 150g, jfr-pris 33,33/kg

5:-
för Bonuskunder

/st

Passa på!

– Sidan 8 –

Jämnt resultat i valet

– Sidan 14 –

Dalsland Tour avgjort

Byggandet har startat

Efter valet i söndags är Socialdemokraterna 
största partiet i kommunalvalet i Mellerud, 
Centren tvåa och Sverigedemokraterna trea.

Goftävlingen Dalsland Tour avgjordes i helgen. 
Finalen spelades på Dagsholm GK och segrade 
gjorde Ulf Isgren och Stefan Ankargren.

Byggandet av Melleruds kommuns nya särskilda boende har startat. Det första spadtaget togs i torsdags och ska vara klart om knappt två år. Politiker, tjänstemän och representanter för entreprenören Bertil Johansson 
Bygg var på plats. Morgan E Andersson, kommunfullmäktiges ordförande och Tommy W Johansson, kommunstyrelsens ordförande höll gemensamt i spaden. Foto: Karin Åström

– Sidan 5 –

– Sidan 7 –

Malin ny socialchef
Melleruds nyligen tillträdda socialchef Malin 
Johansson, från Göteborg, gillar att vara ledare 
och trivs med och drivs av utmaningar. 
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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

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

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

Gymnastik till musik

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

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Det händer på biblioteket

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

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

Måleri
Gunilla Kjellstedt

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 15/9 - 6/10
Vernissage: Lördag 15 september kl. 11-13

Välkomna!

Torsdag 13 sep • kl. 19.00
Göta Älv – en kanotfärd från källa till hav
”Vi ville se vad som hände med vattnet, 
vårt dricksvatten”
Sommaren 2017 gjorde 
frilansskribenten An-
ders Sporsén Eriksson 
kanotfärden på Göta 
älv, från källa till hav, till-
sammans med kanot-
byggaren Andi Röder, 
marinbiologen Andrea 
Johansson och foto-
grafen Anna Öhlund. Nu 
berättar han, med hjälp 
av Anna Öhlunds fotografier, om den unika färden. 

Föreställningens längd ca 1 tim + tid för frågor efteråt.

  

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

Entré: 150 kr för vuxna; 125 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. Gratis entré för barn under 15 år i sällskap 
med betalande vuxen när biljetterna köps i entrén en timme 
före föreställningen.
Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Söndag 16 sep • kl. 14.00
Panik på playan
Barn- och dockteater 4–7 år

Teater Barbara kommer till Kulturbruket på Dal med 
sin föreställning om Maja och hennes pappa som är 
på solsemester. Pappa älskar att bada och hoppa 
från trampolinen men Maja vill hellre läsa vid poolkan-
ten eller samla snäckor. 

Panik på playan är en hyllning till alla kompetenta 
och kloka barn och baseras på den norska författaren 
Mari Kanstad-Johnsens bok ”Livredd i Syden”.

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

Entré: 20 kr
Biljetter finns att köpa på Melleruds bibliotek från tor 13 sep.
Kulturbruket på Dals biljettkassa håller öppet en timme före 
föreställningen där du kan köpa ev. överblivna biljetter.
Arr:  Kulturbruket på Dal/Barnkulturgruppen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

12 september- 19 september 2018
16:e söndagen efter Trefaldighet
”Döden och livet”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 16/9 11.00  Mässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Därefter Födelsedagsfest och 
  Pensionärernas dag i församlingshemmet, 
  (anmälningstiden har gått ut.)
Ons 19/9 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem, 
  Erica Staaf.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12/9 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch. 
  (Anmälningstiden har gått ut.)
Tor 13/9 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé kom in, 
  Eva Marklund.
Sön 16/9 18.00  Gudstjänst i Järns kyrka, Lars-Åke Petersson.
Tis 18/9 11.30  Andakt på Fagerlid, Eva Marklund.
Tis 18/9 14.30  Andakt på Bergs, Eva Marklund.
Ons 19/9 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch. Anmälan 
  senast tisdag kl. 11.00, Tel:0530-36 200

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 16/9 18.0 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson och Eva Marklund. Avtackning av 
  kyrkvärd. Fika i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 13/9 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets har symöte på 
  Karolinen.
Sön 16/9 11.00 Högmässa i Dalskogs kyrka, Lars-Åke Petersson.
Ons 19/9 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.

TIPSPROMENADSSTART

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

Sönd 16/9 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor. Även bana för rörelsehindrade
Servering • Lotterier • Välkomna!
Höstens sista tipspromenad 4/11 

MOTIONSDANS 
ÅTTERSRUDS BYGDEGÅRD 

BRÅLANDA    KL. 19-22
Onsdag 12/9 Peos
Onsdag 26/9 Tång & Co 
Onsdag 10/10 Charlies 
Onsdag 7/11 Kalle & Stefan 
Onsdag 21/11 Kennet & Classe 
Onsdag 5/12 Spelefinkarna
3 moderna, 1 gammal Inträde 80:- Tag med fika

Välkomna! 

BUGGKURS

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Grundkurs   kl. 1830- 1945

Fox  kl. 1945-2015

Fortsättningskurs kl. 2015- 2115

Start 17/9

Berättarkvällar om Dalskog
Torsten Lindblom visar bilder och berättar

Tisdagar 18/9, 25/9, 2/10, 9/10
Bystugan, Dalskog    kl. 18.00

50:- fika ingår
Varmt välkomna!
Dalskogs Tennisklubb & Byalag i samarbete med

Qigongkurs 
Start: Torsdag 20/9
Plats: Mellerud
7 tillfällen 1000:- 
Anmälan till 
Paula 070-387 60 85 
Begränsat antal 

Välkomna
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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

PINK FLOYD’s
MUSIK TOLKAD AV STOR ENSEMBLE FRÅN DALSLAND 
Järns Sångkör  The Lunatics
& Dalslandsorkestern

Biljetter 

21 & 22 september 19:00
Kulturbruket på Dal, Mellerud

www.foreverfloydian.nu

Göran Blues Band
Green Kryptonite Band
Gästartister:  Carro Anderberg & Sara Kanyinda

Kulturbruket på Dal, Mellerud
29 sept. kl.19.00

Vin & Öl i pausen Biljetter: Bokhandeln i Mellerud

Green Kryptonite Band
Gästartister: Carro Anderberg & Sara Kanyinda

Kulturbruket på Dal, Mellerud
29 sept. kl 19.00

Vin & öl i pausen
Entré: 200:-  
Biljetter: Bokhandeln i Mellerud

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lörd 15 sep 
kl. 2130-0200

DJ Flex 
Fri entre före 2200

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

LasseMaja Detektivbyrå 
Det första mysteriet

Söndag 16/9 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80 kr

1 tim 45 min

Alpha
Söndag 23/9 kl. 19.00

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- – 35 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 13/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 8.000:- 

Lars Erik Karlsson 

berättar om höstens 

djurfodersituation

Rotary
Mellerud

Måndag 17/9 

FISKBILEN

Johan – 070-315 97 51

Färska räkor Rödtungafilé 
handskuren

Stora nykokta 
burkräftor 

179:- 
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 Tingshustorget299:- 

/kg 

(19.90/hg) 169:- 
helt kg (19.90/hg) 

Floydianerna stämmer upp

Dalslandsorkestern, Järns Sångkör, The Lunatics och flera solister deltar 
i konserterna. Slagverkaren Renske Spek, närmast i bild kommer band 
annat att spela konsertmarimba av världsklass.

Nu börjar det dra ihop sig 
till en ny Forever Floydian-
konsert i Kulturbruket på 
Dal. Repetitioner pågår 
och den 21-22 september 
är det dags.

Det är två år sedan de dals-
ländska floydianerna senast  
gav sin bejublade show i 
Mellerud. Kulturbruket på 
Dal var fyllt till brädden av 
besökare och musik under 
två konsertkvällar. Då fram-
fördes 14 låtar, till bildspel, 
ljudridåer och fascinernade 
ljussättning. I år blir det 
samma program som då, plus 
ytterligare fem låtar, samt 
shownummer.

Precis som förra gången 
består ensemblen av enbart 
dalslänningar, från Dals-
landsorkestern, Järns sång-
kör och The Lunatics till 
solister och den eminente 
dirigenten Anders Fredriks-
son. 

Slagverkaren och körsång-
erskan Renske Spek, som 
lämnat Nederländerna för 
Dalsland, kommer att för-
gylla konserten, bland annat 
med en konsertmarimba av 

världsklass. Konserterna i år 
är, förutom en tribut till Pink 
Floyd, en hyllning 150-års-
jubilerande Dalslands kanal.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Arrangerar musikfestival

Petra Nodin, Mellerud, och Matilda Stävenborg, Mariestad, driver event-
bolaget We Fly Wild och arrangerar elektronsik musikfestival i Göteborg 
den 15 september, Movement Sweden.

En av världens största 
elektroniska musikfesti-
valer med scenens absolut 
främsta DJ’s kommer till 
Sverige. Det är ett långsik-
tigt samarbete som kickar 
off med ett exklusivt en-
kvälls event - Movement 
Sweden- i den välkända 
lokalen Brewhouse i Gö-
teborg den 15 september.
Movement festivalen starta-
de år 2000 i USA, Detroit, 
och har sedan dess återska-
pats i Italien och Kroatien. 
Nu kommer evenemanget till 
Sverige.

Matilda Stävenborg, 26, 
från Mariestad och Petra 
Nodin, 26, från Mellerud, 
driver eventbolaget We Fly 
Wild som i höst anordnar 
Movement Sweden. 

Deras resa började i juni 
2017 då de bestämde sig för 
att under två månader ta sig 
runt Europa utan pengar, 
endast genom möten med 

människor och sina long- 
boards och hängmattor.

– I början på juli nådde vi 
destinationen Turin efter att 
ha liftat från södra Frankrike 
med målet att besöka Move-
ments partnerfestival som 
även den är en av Europas 
största. Under två dagar upp-
levde vi en uttrycksfrihet,
trygghet och kvalitét som vi 

aldrig tidigare stött på i en
festivalmiljö. 

Åter i Göteborg efter att ha 
totalt liftat med 76 bilar ge-
nom åtta länder, hade de 
samlat på oss ett bagage av 
erfarenheter, perspektiv och 
framför allt en passion för 
musik och event-branschen.

I september kommer Mo-
vement Sweden att presente-
ras, ett samarbete mellan 
Movement och We FlyWild. 

Kvällen kommer bland an-
nat att toppas med livespel-
ningar med en världskänd 
italiensk DJ som aldrig tidi-
gare spelat i Sverige, Marco 
Faraone, tillsammans med 
flera internationella och lo-
kala DJ namn.

Drängarna 
kommer

På lördag den 15 septem-
ber kommer Drängarna till 
Mellerud och Café Gruz-
zolo.
Gruppen Drängarna slog 
igenom med hitsingeln ”Vill 
du bli min fru” en gång i ti-
den. Det har blivit många 
spelningar och flera album 
sedan dess. Titlar som ”Fint 
vettö”, ”Släpp pigorna loss” 
och ”En skitbra samling” är 
bara några exempel. Dräng-
arna är återkommande popu-
lära gäster på Café Gruzzolo. 
och på lördag blir det hålli-
gång igen.

15 september, kl 11.00
Kalandersalen, Dalsland Center, Håverud

Trådräknarna Nordals Härad visar och 
berättar om sina böcker och vävnader 

Inträde 100:-/person 
Föranmäl er gärna eller för mer information 

ring/sms:a till Elsy Bråtsjö Nilsson 070-461 23 06

Välkomna

Färgglatt - nya vävar 

Trådräknarna  

Nordals Härad

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Månd 17/9  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Tisd 18/9 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

mob. 0709-51 21 24 
daniel.jensen.mellerud@hotmail.com

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Massor av 

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

vårlökar
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 38 

Senior

Måndag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och kokt broccoli.
Alt: Vegetarisk korv 
Tisdag Köttbullar* med pasta, 
ärtor/morötter.
Alt: Falafel.

Onsdag Fiskgratäng med dill**, 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng.

Torsdag Ost- och skinksås* med 
pasta och majs. 
Alt: Ostsås och bönmix. 

Fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
örtsås, ris och skivade morötter. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 17/9: Köttkorv med hemlagat 
rotmos och broccoli. 
Dessert: Nyponsoppa. 

Tisdag 18/9: Köttbullar med stuvade ärtor 
och morötter, kokt potatis, lingonsylt.  
Dessert: Björnbärskräm.  

Onsdag 19/9: Fiskgratäng med dill, kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 20/9: Ost- och skinksås med 
makaroner och broccoli. 
Dessert: Kesokaka med sylt.

Fredag 21/9: Stekt kycklinglårfilé med örtsås, 
kokt potatis och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 22/9: Fläskköttgryta med ananas, 
kokt potatis och blomkål.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 23/9: Ugnsbakad lax med citronsås, 
kokt potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 38
Mån, onsd-sönd: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. Tisd: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker. 

Teknisk arrangör:Beställ nu på
 www.happydays.nu 

         eller ring   020 79 33 84 
Vardagar kl. 9-17. Weekend & helgdagar kl. 10-14. 

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. 
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
Mellerud

Weekend i Malmö

Clarion Collection Hotel 
Temperance HHHH 

Vik en helg i kalendern och sätt 
kurs mot Malmö: Här bor du 
centralt på ett charmigt cityho-
tell nära storstadens alla nöjen 
och i priset ingår både bubbel 
på rummet vid ankomst och 
halvpension. Läget är perfekt - 
hotellet ligger bakom Lilla Torg 
och Gamla stan med mängder av 
charmiga sidogator där du kan 
slinka in i mysiga butiker och på 
kaffedoftande caféer. Malmö är 
ju inte Skånes huvudstad för 
intet och här sätter man verk-
ligen fokus på god mat – missa 
t.ex. inte ett besök i Malmös nya 
saluhall (800 m). Passa också på 
att besöka Köpenhamn (43 km).

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

• 2 övernattningar
•  2 x ekologisk frukost-

buffé
•  2 x kaffe med kaka
• 2 x lätt middagsbuffé
•  Bubblor på rummet 

vid ankomst
• Fri Wi-Fi
• Utcheckning kl. 12.00

Julmarknad i Malmö 
i advent

Foto: Henrik Rosenqvist

Ankomst: Fredag t.o.m. 
14/12 2018 samt 4/1-21/6 
och 23/8-13/12 2019.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Som läsare av MellerudS Nyheter 
får du detta speciella läsar erbjud ande. 

uppge reskoden Mellerud 
vid beställ ning – så får du 
automatiskt rabattpriset.

BIlSeMeSter 

Hitta alla 
fula pirater
Var med och tävla om entrébiljetter 

till Daftöland 

Fem personer vinner fyra biljetter var. 

Det ni ska göra för att ha chans till biljetter är att 

hitta alla fula pirater som gömmer sig i tidningen.

Räkna ej piraterna i denna annons 

Biljetterna gäller säsongen 2018

Antal pirater i tidningen

Namn:

Adress: 

Postadress: 

Skicka in ditt svar till 

Melleruds Nyheter 

Storgatan 20 

464 30 Mellerud

Senast måndag 17/9 

vill vi ha ditt svar

Visar dockteater för barn

Söndag 16 september är det barnteater på Kulturbruket på Dal. Teater 
Barbara ger föreställningen Panik på Playan för barn 4-7 år.

Ger helafton med gäster
Lördag 29 september blir 
en helafton för musikäls-
karen på Kulturbruket på 
Dal i Mellerud. På scenen 
återfinns Göran Blues 
Band med gästerna Carro 
Anderberg och Sara Kany-
inda samt bandet Green 
Kryptonite.
Göran Karlsson, mer känd 
som Göran Blues, är en väl-
bekant musiker i Mellerud. 
Under många år har han un-
derhållit sin publik både som 
soloartist och med band. Det 
har blivit en diger lista på 
musiker han spelat med ge-
nom åren. Men en dag tog det 
stopp.

– Jag tappade gnistan, 
tyckte inte att det var roligt 
längre, jag sade nej till allt, 
det var en tung period, men 
jag ville inte gå upp på scenen 
om glädjen inte fanns, det tror 
jag publiken hade genomskå-
dat, säger Göran.

Men för ett par år sedan 
började suget efter att spela 
live komma tillbaka igen och 
Göran stiftade under en spel-
ning bekantskap med gitar-
risten Jimmy Östlund från 
Åmål. De bestämde sig för 

Carro Anderberg...

Teater Barbara kommer till 
Kulturbruket på Dal med 
föreställningen Panik på 
Playan söndag den 16 sep-
tember. Det är teater för 
barn mellan fyra och sju år.

Maja och pappa är på solse-
mester och allt är bra tills 
Maja kommer bort – eller är 
det pappa som försvinner?

Pappa badar och hoppar 
från trampolinen medan 

Maja läser vid poolkanten 
och samlar snäckor. 

Så är det dags för ett besök 
på zoo. Och då kommer Maja 
och pappa ifrån varandra. 
Maja känner sig ensam bland 
alla främmande vuxna, stöki-
ga barn och vilda djur. Pappa 
letar i panik mellan krokodi-
ler, strutsar och gorillor.

Till slut hittar de varandra.
Panik på playan är en hyll-
ning till alla kompetenta och 
kloka barn och baseras på 

den norska författaren Mari 
Kanstad-Johnsens bok ”Liv-
redd i Syden”.

Förutom skådespelarna 
Veronica Kurba och Anders 
Jansson får vi också möta 
Maja som docka, en apa, en 
papegoja, en sköldpadda och 
en väldigt stor glass!

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal/Barnkulturgruppen.
Föreställningens längd cirka 
30 minuter.

att fortsätta att spela ihop och 
ännu ett par musiker engage-
rades.

Breddad repertoar
Grunden i deras repertoar är 
givetvis bluesen, men på 
Kulturbruket på Dal är reper-
toaren breddad. Det blir en 
god mix av blues, rootsmu-
sik, country och rock. Lå-
tarna är en blandning av eget 
material, kända låtar med 
egna svenska texter samt 
kända gamla klassiker. Det 
lånas från artister som The 
Rolling Stones, Eric Clapton 
och Willie Nelson, för att 
nämna några.

När det gäller de svenska 
texterna försöker Göran att 
vara trogen innebörden av 
den engelska originaltexten.

– Det känns rätt att göra 

det, det var ju så låtskrivaren 
tänkte det från början, men 
det är klart att det kan smyga 
in lite lokala referenser här 
och där, säger Göran och 
skrattar.

Dagen till ära har Göran 
och hans band också två gäst-
artister, Carro Anderberg och 
Sara Kanyinda. De har spelat 
tillsammans med Göran och 
bandet vid flera tillfällen och 
ger bandet en extra dimen-
sion.

Green Kryptonite
Kvällens andra band är 
Green Kryptonite som grun-
dades 1999. Medlemmarna 
kommer från band som 
Blackout, Jack Baymoore & 
The Bandits och Go-Getters 
med flera.

Bandet spelar en mix av 

rockabilly, blues, rock’n roll, 
surf och punk/psychobilly. 
Med en sådan kompott av 
stilar är det inte svårt att för-
stå att Green Kryptonite är 
populära gäster på bil- och 
mc-träffar. 

Green Kryptonite har 
släppt ett album, ”Radiation”, 
på det dalslänska skivbolaget 
Ilen Records. Killarna har 
dessutom medverkat på flera 
samlingsalbum och planerar 
som bäst en ny platta lagom 
till 20-årsjubileet. Under åren 
har det även blivit ett antal 
utlandsspelningar.

I normala fall uppträder 
båda banden ofta på festiva-
ler, fester, krogar och lik-
nande. Denna gång blir det 
på en musikscen inför en 
sittande publik.

Tony Berg

...och Sara Kanyinda är gäster hos 
Göran Blues Band på Kulturbruket 
på Dal lördag 29 september.

Göran ”Blues” Karlsson. 
Foto: Tony Berg
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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

*Erbjudandet består av 3 års fri service, en nybilsrabatt på 20 000 kr och 1 års fri försäkring, totalt värde 29 000 kr. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år max 45 000 km eller 36 månader reservation för lokala avvikelser. 1 års fri försäkring 
via Renault Försäkring uppskattas till ca 3000 kr och är beräknad på premie för en genomsnittskund samt avser halvförsäkring. Erbjudandet gäller vid ordertecknande av en ny Renault Clio eller Renault Captur med registrering senast 
den 30/9 2018 och så länge lagret räcker. Angivna priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms och lokala avvikelser kan förekomma. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. 
Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Gäller t.o.m 30/9 2018. Angivna priser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms och lokala avvikelser kan 
förekomma. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Renault Clio 3,3–5,6 liter/100 km. CO2-utsläpp gram/km: 85–127. Renault Captur 5,1–5,6 liter/100 km. CO2-utsläpp gram/km: 113–127. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. 
Bilarna i annonsen är extrautrustade.

Just nu ingår 3 års fri service, 1 års försäkring och nybilsbonus. 
Totalt värde upp till 29 000 kr*

Öppet hus 15 –16 september

SeptemberDEALEN!

I helgen kan du göra en riktigt bra deal när du köper en Renault Clio eller Captur. Utöver nybilsbonus, 3 års fri service och 5 års garanti 
ingår dessutom 1 års försäkring. Så passa på och gör en riktigt bra bilaffär i helgen. Välkommen.

Renault CLIO

Just nu från 111 900 kr  
(ord. pris 131 900 kr)

Privatleasing från 1 490 kr/mån**

Renault CAPTUR

Just nu från  141 900 kr (ord. pris 161 900 kr)

Privatleasing från 1 850 kr/mån**

Läs om våra öppettider på brandtbil.se

Mellerud  
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Nu är bygget på Ängenäs igång

Såhär kommer Melleruds nya särskilda boende att se ut. 54 platser, på sex olika enheter. I utemiljön finns lusthus, hönshus och mycket grönt.

Torsdag 6 september togs, 
under närvaro av politiker, 
tjänstemän och represen-
tanter för entreprenören, 
det första spadtaget för 
bygget av ett särkilt bo-
ende på Ängenäs.
Linda Hamrin, projektingen-
jör på Melleruds kommun 
och Lena Hansson, enhets-
chef på det kommande boen-
det, berättade hur det hela är 
tänkt att fungera.

Melleruds nya särskilda 
boende är ett modernt bygge, 
kanske det modernaste i lan-
det. Det är speciellt anpassat 
för människor med demens 

och den provlägenhet som 
byggts upp har haft hundra-
tals besök av personal som i 
sitt dagliga arbete möter de-
menta. Lägenheten har där-
efter justerats för att fungera 
optimalt. 

– Vi har fått vara med i 
processen helt och hållet, vid 
vissa möten har all personal 
varit med,säger Lena Hans-
son.

Hela konceptet bygger på 
att skapa en så bra och stimu-
lerande miljö som möjligt. 
Man ska kunna gå långt in-
omhus utan att mötas av 
stängda dörrar, det läggs stort 

fokus på utemiljön, där det 
förutom planteringar ska 
byggas lusthus och hönshus.  
Den som har lust att stapla 
ved ska kunna göra det, i 
boendets olika samlingsrum 
finns kaminer att elda i.

Kalas och konferensdel
Totalt byggs 54 platser , för-
delade på sex ”gränder” som 
ska få namn inspirerade av 
ordet äng.

Det kommer att finnas en 
större samlingslokal med 
pentry, till exempel för kalas, 
ett konferensrum och ett an-
hörigrum. Denna del av 

byggnaden kommer att ha en 
egen ingång. 

Att det nya boendet kan 
underlätta rekrytering är man 
övertygad om

– Ingen i personalen kom-
mer att förflyttas hit till det 
nya boendet. Alla får söka hit 
och vi prioriterar dem med 
demensutbildning, berättar 
Lena Hansson.

Hon är idag enhetschef för 
Kroppefjälls särskilda boen-
de som liksom Bergs kom-
mer att stängas när det nya 
boendet står klart.

– Som det ser ut idag blir 
demensboendet på Fagerlid 

kvar, säger Lena Hansson.
Totalt i hela kommunen 

blir det en ökning med fem 
boendeplatser för äldre. Det 
man minskar på är de vanliga 
platserna medan antalet plat-
ser för dementa ökar. Antalet 
människor med denna pro-
blematik ökar och demens 
förekommer allt längre ner i 
åldrarna.

– Äntligen, det är så roligt 
att det händer nu. Vi står inför 
stora behov, säger Lena.

Michael Melby, social-

nämndens ordförande är 
också positiv.
– Jag känner att detta blir 
väldigt bra och när det gäller 
utemiljö så kommer vi att 
jobba med den på alla boen-
den framöver, berättar han.

23 månader kommer byg-
get att pågå, om inget oförut-
sett inträffar, konstaterar Ulf 
och Ove Johansson, Bertil 
Johansson Bygg AB.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter

Ett stort tack
till personalen på ICA Kronan 
som tog hand om min väska, 
som jag 7 september glömt i 
affären.

Glömska tanten

TACK

V  ammaM edakslä rå
F  obmaS romra

L lli  T  iknah
* 8 m ja  1 749   

h   retfe sso tanmäl ra
e  modkujs sdit n

M durelle  1 s rebmetpe  2  810

J ynnho   hco E  il
E  adA ,sail

H  asna
J  eilu

M  atira
S  naröG obma

S   htebsiL nnA retsy
B  nitraM snaH redor

m  rejlimaf de
S tkäl   hco v  rennä

Å  dets te gem ig 
h  derf ennfi nak gej rov
h   or ennfi nak gej rov

i  nnis ttim 
B  llejf go redrojf tnal

d  vles ges re klof rovh re
d nemmoklev re ditlla ud re  

i  nn
 

H  dron tom tgnal mejh ,mej
D   red re re

m  rob etseräjk eni
J  ard gej liv tid ,a

o  arfreh resier gej m
t åp tedets etserkav ted li  

j  dro
 

B i mur regä negninvarge  
H  durelleM ,akryk smlo
f rebmetpes 82 gader  
k -ujbni netka retfE .00.11.l
d -ekatS i dnutssennim llit se
l -nA .mehsgnilmasröf dnu
m llit ednagatled mo nalä  
F tsanes 54 001-0350 suno  
2  .rebmetpes 1
T llit avåg ne åp anräg knä  
B -eletovåg nednofrecnacnra
f  .09 02 09-020 no
S  es.sunof åp adissennim e

M ateragra  
O  nossl

* 28 j ilu  1 239   

h   teviledroj tanmäl ra
o  dirf erni ttåf rah hc

Å kurbsnes  
4 s rebmetpe  2  810

M esiuoL-eira   hco T  onua
O  ravr

K  vatsuG-lra

H  ,edreh nim rä nerre
m  ,sattaf tetni llaks gi

h  aliv gim retål na
p  ,ragnä anörg å

h  nettav llit gim röf na
d  .or rennfi gaj rä

(  )2-1:32 .tlasP

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä gadsit akryk srÖ i mur reg  
2  .00:31 .lk rebmetpes 5
S  es.sunof åp adissennim e

M   edakslä ni

A asiL ann  
Ö  dalbnetr
* 15 a itsugu  1 739   

h  gim tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

S durellåk  6 s rebmetpe  2  810

P  ELLE
G allinu   dem f  jlima

A   ann
A ravl   hco U  ttirB-all

Ö tkäls girv   hco v  rennä

H   ,edreh nim rä nerre
m  ,sattaf tetni llaks gi

h   aliv gim retål na
p   ,ragnä anörg å

h   nettav llit gim röf na
d  .or rennfi gaj rä

P  32 s

B i mur regä negninvarge  
S   gadsit akryk sdurellåk
2   .00.31.lk rebotko 
E -sennim llit sedujbni tåretf
s -ämnA .nagutskryK i dnut
l -oF llit ednagatled mo na
n 52 tsanes 54 001-0350 su  
s åp anräg knäT .rebmetpe  
e nednofrecnaC llit avåg n  
g  .95 95 95-020 nofeletovå
S  es.sunof åp adissennim e

Tack
till alla som hedrat 

minnet av  
Arvid Jansson 

i samband med bortgång 
och begravning

Tack Katarina Kjörling och 
Per-Åke Henriksson som 

gjorde vårt sista farväl 
till ett ljust minne

Vera 
Ulf och Yvonne 

med familj 

DÖDSFALL

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

SORGTACK

MELLERUD
Smyrna: Onsd 18 Bibelklass. 
Torsd 17 Språkcafé. 19 Gi-
tarrkurs för nybörjare. Fred 18 
Tonår i Missionskyrkan. Sönd 
11 Gudstj. föreningen Exodus 
- som hjälper återvändare till 
Israel. 18 Radio - Ibra om vad 
som sker i mellanöstern, Arne 

Vinerdah - Cafémöte. Tisd 19 
Bönesamling. Månd 17 U-
landsgrupp.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ och trivs. Sönd 16 
Bön. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 18 Scout. 

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

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Margareta Milén. Som inled-
ning på akten framförde kyr-
komsiker Maria Andersson 
”Ave Maria” av F. Schubert. 
Akten förrättades av Lars-Åke 
Petersson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 190 
och 271. Avsked togs av de 
närmaste. Som avslutnings-
musik framfördes ”Amazing 
grace” – Skotsk folkmelodi. 
Till minnet av Margareta var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. 

Grattis Gospojinka som fyl-
ler 65 år den 17/9.

Kramar från Dragan, 
Daniel och Micki

Vi vill gratta vår finaste Max 
Rydberg på hans 7-årsdag 
8/9.

Kram från mamma, pappa, 
farmor, farfar, mormor och 

morfar

Veckans 
ros...

...till Bergs sjukhem avd. A för 
er omvårdnad  och omtanke 
under Lills sista tid.

Göran

Jubilar med 
jazzen i blodet

Leif Hultin fyller 85 år på fredag 
den 14 september. Foto: Privat.

Den tidigare melleruds bon, 
jazzmusikern Leif Hultin, 
fyller 85 år på fredag den 
14 september.
Under sina cirka 40 år i Mel-
lerud blev han en känd profil i 
samhället. Han kom till den 
dåvarande Samrealskolan 
1963 där han tjänstgjorde 
fram till sin pension som lä-
rare i svenska och engelska. 

Han kommer för alltid att bli 
ihågkommen som den magis-
ter som gick på händerna i 
klassrummet, alltid hade en 
extrakrita bakom örat när han 
inte klackade den direkt ner i 
bröstfickan,  eller berättade en 
rolig historia, men också som 
en skicklig pedagog, beund-
rad för sina djupa kunskaper, 
särskilt i engelska språket, och 
reservationslöst omtyckt både 
av sina elever och kollegor.

Musik stort intresse
Hans stora intressen vid sidan 
av arbetet var, förutom famil-
jen och hemmet i Upperud, 
musiken. Han var under 
många år aktiv i Åsensbruks 
musikkår, spelade 15 år i Var-
göns storband, arrangerade, 
tillsammans med ett par andra 
entusiaster, under ett antal år 
jazzfestivalen Blues i Balders 
Hage och har i bortåt 30 år 
spelat vid nationaldagsfiran-
det i Håverud. 

Leif och hans fru Karin var 
med Sten Torstensson och 
grundade Dalslands Konst-
museum och Leif har varit en 
uppskattad konferencier vid 
kungabesök och vid sin med-
verkan vid otaliga musikeve-
nemang, där han initierat 
berättar om artisterna och 
musiken. 

Han är en uppskattad sång-
are, både av sin publik och 
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Hipp Hipp 

HURRA!

BRÅLANDA
Smyrna: Torsd 18.30 Alpha, 
Grundkurs i kristen tro. Lörd 
15 Grillning på Granan. Alla 
välkomna, ta med att grilla. 
Sönd 11 Gudstj, besök från 
Etiopien, ”Hearts and Hands” 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Torsd 19 Samtal om Bi-
beln texter. Fred 15 Gemen-
skapsträff i Servicehuset, 
SPF-sångarna, andakt Sigward 
K. Servering. Lörd 13 Försam-
lingsdygn på Rörvik. Sönd 11 
Gudstj. Rörvik ”Bygga en kyr-
ka av levande stenar” Sigward 
K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 Vecko-
mässa i fsh. 19 Nyfiken på... 
I samtalsgrupp i fsh: dela 
tankar och funderingar kring 
livet, vardagen och gud. Lörd 
9-10.30 Kvinnofrukost i fsh. 
Tema ”Kraftkällan”. Bön, 
frukost och gemenskap. Ut-
flyktskrykan 14 Samling vid 
Brålanda fsh. för avfärd till 
nya Skolskogen på elljusspåret 
i Brålanda. Ta gärna cykel dit. 
Samling vid spåret kl.14.15. 
Ta med eget fika, kläder ef-
ter väder och sittdyna. Sönd 
18 Förklarad gudstj. Thomas 
Holmström. Kyrkfika. Kyrkbil 
308 70. Månd 12 Middagsbön 
12.15-13.30 Linch i fsh. 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Gestad: Fred 12-14 Lunch i 
Bygdegården. 11.30 ”Tid för 
eftertanke”. Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18. Onsd (19/9) 
10-11.30 Förmiddagskaffe i 
Gestaf fsh. ”Nils Frykman i 
ord och ton”. Thomas Holm-
ström sjunger och berättar. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan södra dal: 
Fred 10 Samtal om bibelns tex-
ter. Lörd och sönd se Brålanda. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren 
Tisd 13.30 Gudstj. på Ring-
hem. Torsd 19 Församlings-
afton. i fsh. Att vara präst i 
Kanada och sedan präst och 
speleman i Dalsland. Daniel 
Westin Komminister i Mel-
lerud kommer och berättar. 
Kaffe och andakt.

sina musikkollegor, särskilt 
för sina Sinatratolkningar. 

Trots sin relativt höga ålder 
har han inte trappat ned på sin 
musikaliska aktivitet. Så var 
han, till exempel, så sent som 
förra månaden, på Dalsland 
Center och gav en mycket 
uppskattad konsert och i okto-
ber är det dags igen i Trollhät-
tan med samma band. Och om 
planerna går i lås, väntar även 
ett engagemang i Florida i 
vinter! 

20 år i Värmland
Under sina 20 år i Värmland 
har hans musikliv inte mattats 
av. Han var under många år 
primus motor i Munkfors stor-
band, som sångare och presen-
tatör. Han har sjungit Sinatra 
med Christer Sjögren på CCC 
och hans program i Radio 
Värmland blev stora fram-
gångar. Få är väl de kyrkor 
eller pensionärsföreningar där 
han inte har framträtt med sina 
nostalgiska program om forna 
tider eller musikaliska biogra-
fier om våra stora national-
skalder. 

Sin födelsedag tillbringar 
Leif Hultin i hemmet. Där är 
det öppet hus och vill ni gra-
tulera mejla på leftin@telia.
com eller varför inte åka dit? 
Han  har lovat att vara hemma 
hela dagen.
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Fagerlid firade 50 år
Förra onsdagen firade Fa-
gerlids särskilda boende 
50-årsjubileum, med tal, 
musik och kaffe med tårta.
Långborden var festligt du-
kade och stolarna fylldes 
snabbt av både boende, per-
sonal och gäster. Här firades 
att Fagerlidshemmet slog 
upp portarna för första 
gången den 1 september 
1968.

Tackade 
Socialnämndens ordförande 
Michael Melby höll ett tal  till 
alla församlade och utgick 
från allt som hände 1968 och 
åren strax efter. Förändringar 
kan det sammanfattas med. 

Olof Palme var utbild-
ningsminister, studenter re-
volterade, det var krig i 
Vietnam, den gamla sortens 
studentexamen togs bort och 
den första pizzerian i Sveri-
geslog upp portarna. 

50 år har passerat och 
många arbetstimmar har 
gjorts på Fagerlid.Michael 
Melby tackade alla som ar-
betar och har arbetat på Fa-
gerlid genom åren för deras 
insats och hoppades att få 
uppleva ett 75-årsjubileum 
om 25 år. 

Musik från - 68
Anders Ljungqvist hade gi-
tarren med och spelade och 
sjöng låtar från 1968. Pärlor 
signerade, Gunnar Viklund, 
Carli Tornehave, Thore 
Skogman, Chubby Checker,  
med flera. Hans vänlig hu-
mor lockade till många skratt 
mellan låtarna.

Gräddtårtor och kaffe 
bjöds och belåtenheten kring 
borden var märkbart stor.

Fotoutställning
I samband med firandet visa-
des också en fotoutställning, 
sammansatt av Evert Mag-
nusson som förvaltar en stor  

Tårta och kaffe var efterlängtat och uppskattat.

Många firare var samlade runt borden när Fagerlid fyllde 50.

Michael Melby, socialnämndens 
ordförande, höll tal under firan-
det.

Lena Johansson har arbetat 39 år 
på Fagerlid och trivts i alla år.

Bilder ur Evert Magussons fotosamling visades. Här ses han själv till 
höger i bild under en tidigare fest på Fagerlid.

”Här finns goda viljor 
och möjligheter”
Melleruds socialchef se-
dan den 3 september he-
ter Malin Johansson och 
kommer närmast från ett 
jobb som administrativ 
chef inom Individ-och fa-
miljeomsorgen och funk-
tionshinder i Göteborgs 
stad. Jobbet i Mellerud 
fångade hennes intresse 
av flera anledningar.
Malin Johansson är beteen-
devetare med inriktning på 
konfliktlösning. Hon har job-
bat som medlare inom Göte-
borgs stad, i medling om 
brott, på skolor, med mera. 
Hon har haft olika befatt-
ningar inom socialtjänsten i 
flera kommuner och gått ut-
bildningsprogrammet ”Mor-
gondagens chef för chefer” 
inriktat på strategiskt ledar-
skap och utvecklingsarbete.

– Jag har alltid velat jobba 
som ledare och chef. Det är 
ett varierat jobb som jag hål-
lit fast vid och utvecklats i, 
säger hon.
Vad intresserade dig med 
tjänsten som socialchef i 
Mellerud?

– Tjänsten i Mellerud 
lockade mig för att jag gillar 
att jobba i socialförvaltning. 
Det är ett viktigt arbete som 
ger mycket. Att jobba ihop 
med verksamheterna för att 
utveckla och hitta ett sätt att 
arbeta som gör att medarbe-

tare stannar kvar, det intres-
serar mig, säger Malin.

Hon berättar att hon växte 
upp i Trollhättan och att för-
äldrarna skaffade ett hus i 
Dalbergså där många somrar 
tillbringats tillsammans med 
de nu utflugna barnen. Huset 
är nu sålt men många goda 
minnen är förbundna med 
trakten.

– Hade jag aldrig varit här 
hade jag nog inte tänkt på att 
söka. Viktigt var också att det  
finns goda pendlingsmöjlig-
heter. Jag pendlar med tåget, 
det tar en timma, och jag har 
sex minuter med spårvagnen 
till Centralstationen. Jag kan 
jobba uppkopplad på tåget, 
det är bra, säger hon.
Hur ser du socialförvalt-
ningen i Mellerud om tre 
år? 

– Jag önskar att vi då hittat 
ett lugn. Det är stabilt och vi 
har etablerat oss med de per-
sonalresurser vi börjat rekry-
tera. Vi har fått snurr på 
verksamheten och en budget 
i balans.  Socialförvaltningen 
har att tampas med, men job-
bar vi förebyggande får det 
effekt. Jag tror på långsiktig-
het. Här finns goda viljor och 
möjligheter och jag tycker 
det är kul med utmaningar, 
jag trivs med det och drivs av 
det, säger Malin Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Malin Johansson är socialchef i Mellerud sedan den 3 september.

bildskatt. Här fanns bilder 
från Mellerud förr i tiden, 
från gator och torg, Klara 
Källa festplas och   från tidi-
gare kalas på Fagerlid.

– Människor har kommit 
och gått genom åren och 
mycket har förändrats. Jag 
har alltid trivts med att ar-
beta här, säger Lena Johans-

son som började jobba på 
Fagerlid för 39 år sedan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tror inte det undgått någon att 
det varit en hektisk period 
efter den för många härligt  
varma sommaren, för de som 
brukar sin jord och matar sina 
djur har det varit en mindre 
härlig sommar.

Daniel Jensen ondgör sig 
över socialnämndens ekono-
mi och prognos för helår.
Jag håller med! Det är absolut 
inga roliga siffror för oss.
Ibland kan det låta som om 
detta bara skulle vara på grund 
av politiska beslut, i detta 
prekära läge är inte detta fal-
let. I så fall skulle det vara att 
skylla på tidigare års styre i 
kommunen som inte jobbat 

tillräckligt med förebyggande 
insatser för våra barn och 
unga. Men det vill jag inte 
göra.

Under 2017 hade vi ett 
mycket gott arbete i nämnden 
som resulterade i att individ 
och familjeomsorgen helhjär-
tat fokuserat på att få egen 
anställd personal och minska 
behovet av konsulter, vilket 
gått jättebra. 

Men arbetsbelastningen har 
successivt ökat för arbets-
gruppen, detta innebär att 
vissa konsulter blivit kvar 
längre och ytterligare behövt 
ökats.  Dessa som är värde-
fulla under kortare tid är ingen 

lösning på lång sikt. De är 
både dyrare och dessutom har 
chefen svårare med kontinui-
teten och uppföljningen av 
deras arbete.

Deras arbete har sedan au-
gusti förra året stegrats av att 
anmälningarna ökat och ge-
nom detta har behovet av 
startade utredningar ökat. Det 
har sedan resulterat i att ett 
flertal personer behövt place-
ras, det har varit jag som 
ordförande och ibland även 
Daniel som vice ordförande 
som stått för dessa beslut. 
Alltså ingen hemlighet för 
Daniel.

Detta har fortsatt hela våren 

för att kulminera under som-
maren då cirka 15 placeringar 
av barn och unga enligt lagen 
om särskilda bestämmelser 
vård av unga (LVU)har fått 
genomföras.

Även har flera personer 
behövt placeras enligt lagen 
om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM).

Ja detta är problematiken vi 
har att brottas med, ingen 
hemlighet för varken Daniel 
Jensen eller för den del kom-
munfullmäktige som fått info 
kontinuerligt om trycket på 
verksamheten.

Reservationen från Daniels 
(omfattande åtgärdsplan) var 

på anställningsstopp och in-
köpsstopp, det andra var vi 
överens om att vi fortfarande 
ska fortsätta enligt redan tidi-
gare beslutad plan.

Varför vi valde att inte gå på 
Daniels linje var att ett anställ-
ningsstopp förhindrar verk-
samheten att fortsätta bygga 
upp verksamheten med egen 
personal, minska konsulter 
och att övrig vård och omsorg 
stöd och service inte kan an-
ställa de medarbetare de be-
höver.

Ett inköpsstopp likaså, vi 
har i dagsläget ingen verk-
samhet som helt omotiverat 
handlar material.

Vi har också beslutat om ett 
extra möte för att fortsätta 
diskussionen om både social-
nämndens mål för 2019 och 
möjligheten att reducera un-
derskottet som vi har. Detta 
kanske skulle kunna vara ett 
av förslagen som tas vid detta 
möte, men bara om verksam-
heten fortfarande kan fungera 
i sitt dagliga arbete och inte 
bara för att tillfredsställa revi-
sorerna. 

Michael Melby (S)

Socialnämndens ordförande.

Ja ja det har varit valtider–  svar till Daniel Jensen

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.
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Elin till riksdagen
Elin Segerlind (V) kommer 
att representera Mellerud 
i riksdagen.
Vänsterpartiets goda valre-
sultat gav ytterligare mandat 
i riksdagen och ett av dem går 
till Fyrbodal och Elin Seger-
lind från Mellerud.

Elin är 33 år och har varit 
aktiv i politiken sedan 2010.

– Politik är en del av mitt 
liv säger hon.

Ännu känner hon sig inte 
säker på att ett liv som riks-
dagspolitiker blir verklighet 
utan avvaktar det slutgiltiga 
valresultatet som blir klart 
just idag onsdag.

– Vi vet ju inte riktigt hur 
det blir, det är ju så jämnt och 

Elin Segerlind (V) kommer att re-
presentera Mellerud och Fyrbodal 
i riksdagen.Foto: Åsa Andersson.

Spänning i luften när debatt
sändes live från Mellerud

I torsdags kväll sändes tv-
programmet Opinion Live 
från motorgården på Väs-
terråda i Mellerud. Både 
mellerudsbor och andra 
dalslänningar slöt upp  för 
att lyssna eller föra fram 
sina åsikter.
Det bjöds på valdebatt från 
motorgården på Västerråda, 
tre dagar innan Sverige går 
till val. Här mötte rikspoliti-
ker medborgare  och kom-
munpolitiker och debattera-
de invandring, polisbrist och 
landsbygdens utmaningar. 
Medverkande gjore civilmi-
nister Ardalan Shekarabi (S), 
Paula Bieler (SD) och Emil 
Källström (C). Den som så 
önskade kunde anmäla sig 
till att vara publik under 
sändningen och många hade 
tagit tillfället i akt att vara 
med.

I café Körsbäret var det 
mycket folk redan ett par 
timmar innan sändingen 
skulle börja. Det låg spän-
ning i luften. De som skulle 
delta i debatten sminkades 
för tv-kamerornas ljus. 
Många var nyfikna och 
aningen spända på hur det 
hela skulle avlöpa när Mel-
lerud skulle stå i fokus inför 
hela Sverige.
Centerpartisterna Karin Hil-
mér, Frida Wänman Kvan-
tenå och Stig Nodin befarade 
att en negativ bild av vår 
kommun skulle målas upp. 
Jämförelsen SVT gjort med 
det så kallade ”Rostbältet” 
tyckte inte bara de var direkt 
missvisande och oroväckan-
de.

Andra som ville bevaka att 
ingen förvrängd och negativ 
bild av Dalsland målades upp 
var Jeanette Lind, närings-
livsutvecklare i Bengtsfors, 
företagaren Annika Anders-
son (som startat föreningen 
”Ett Dalsland i tillväxt”, Dals 
Ed och Mikael Erlandsson 
regionchef för Företagarna i 

det gör det osäkert. Ett omval 
låg ju i luften redan innan, 
säger Elin Segerlind.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kö till vallokalerna
Vallokalerna i Mellerud 
öppnade klockan åtta på 
söndagmorgonen och var 
redan tidigt välbesökta.
På Karolinerskolan i Dals 
Rostock var det kö redan 
klockan nio och så fortsatte 
det under dagen.

Lisbeth Pettersson stod i 
dörren och delade ut valku-
verten och kön av väljare 

sträckte sig ut på skolgården.
På frågan om hur man 

tyckte att valrörelsen varit 
tyckte en del att den varit 
rörig. 

En mening många delade 
var att det inte varit så lätt att 
välja parti, då flera partier har 
liknande agendor och vill det 
bästa, fast på olika sätt. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kön till vallokalen i Karolinerskolan startade ute på skolgården.

Resultat i skolvalet 
Elever på Rådaskolan som 
kunnat delta i valet: 318. 
Röstande gjorde 273 elever.
245 av rösterna var giltiga.
Antalet ogiltiga, inklusive 
blankaröster var 28. Antal 
blanka bland de ogiltiga: 18.
Arbetarepartiet Social-
demokraterna: 58
Centerpartiet: 20 

Feministiskt initiativ: 2 
Liberalerna: 11 
Kristdemokraterna: 4  
Miljöpartiet de gröna: 14  
Moderaterna: 58
Sverigedemokraterna: 64
Vänsterpartiet: 13 
Totalt antal röster på oregist-
rerade partier: 1 

Lars Johansson (C) och Tommy W Johansson (S) såg fram emot debat-
ten och ville visa att Mellerud är en bra plats att leva på.

Samhällsengagerade andragångsväljarna Stina Peterson och Emma Do-
verhäll gillade att tv sändes från Mellerud och hoppades att politikerna 
och då speciellt SD skulle få frågor som de var tvungna att besvara.

Sändningen har börjat och Anders ”Tuten” Andersson och programledaren Belinda Olsson är på väg in..

Västra Götaland. Deras upp-
levelser av Dalsland idag är 
det rakt motsatta. 

Andragångsväljarna Stina 
Peterson och Emma Dover-
häll tyckte att det var spän-
nande att Centerpartiet och 
SD skulle få mötas och hop-
pades att SD skulle få frågor 
som de faktiskt behövde 
svara på.

– De får alldeles för få 
frågor, menade de.

Sverigedemokraterna Ulf 
Rexefjord och Reine Hassel 
skulle delta i debatten och 
tyckte det skulle bli intres-
sant att se vilka åsikter som 
kom fram.

Tommy W Johansson (S) 
och Lars Johansson (C) hop-
pades på en anständig debatt.

– Jag vill kyfta fram Mel-
lerud som en bra kommun att 
leva i, sade Lars 
Tiden gick snabbt och med 
ens var det dags för direkt-
sändning. Publik och debat-
törer tog plats och kamerorna 
började rulla. Publiken var 
engagerad och inläggen fick 
både applåder och buanden.

Det var snabba replikskif-
ten och kommentarer från 
publiken då och då. En ung 
kvinna protesterade mot att 

Kollegorna Anna Sanengen, Karolina Walentynowiz och Hanna Laakso 
ville vara på plats för att representera Mellerud.

SverigedemokraternaUlf Rexefjord och Reine Hassel tyckte det skulle 
bli intressant att höra vilka åsikter som kom fram.

3,3% (-0,8) 1 mandat (0)

26% (-4,6)  
8 mandat (-2)

2,7% (-2,3) 1 mandat (-1)

5,6% (-0,4) 2 mandat (0)

19,3% (-4,1) 6 mandat (-1)

2,7% (-2,2) 1 mandat (-1)

14,0% (+1,6) 4 mandat (0)

18,9% (+8,7) 6 mandat (+3)

7,3% (+2,8) 2 mandat (+1)

Samtliga fem distrikt

KiM

Preliminär röstfördelning Mellerud

Valresultat gymnasiet
188 elever finns på 
Dahlstiernska gymnasiet 
133 röstade i valet. Här är 
antalet röster de olika parti-
erna fick:
Socialdemokraterna: 27 
Moderaterna: 7
Sverigedemokraterna: 67

Vänsterpartiet: 1
Centerpartiet: 1
Miljöpartiet: 10
Kristdemokraterna: 2
Liberalerna: 3
Feministiskt initiativ: -
Piratpartiet: 1
Blanka röster: 6

Dalslands beskrevs som 
glesbygd.

– Vi är landsbygd under-
strök hon och fick starka 
applåder.

De 45 minuterna gick ra-
sande snabbt. Olika synsätt  

uttrycktes och när allt var slut 
tyckte att det i stort sett varit 
en bra debatt och att en rättvis 
bild av Mellerud och Dals-
land fått träda fram.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 9ONSDAG 12 SEPTEMBER 2018

 

Volvo modellår 2019: Förbr. l/100 km bl. körn: 2,1–8,3. Koldioxidutsläpp CO2: 47–192 g/km (V90 T8 Twin Engine, A-klass däck–XC90 T6 AWD, C-klass däck). Preliminära siffror. Miljöklass Euro 6D-Temp. Bilen på bilden är extrautrustad.  Volvo Billån: 
Antal månader 84. Kontantinsats 30%. Ränta 4,95% Effektiv 5,06%. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr.  *Volvo Serviceavtal gäller i 36 mån/1500 mil/år. Priserna gäller t.o.m 
28 september 2018 om inget annat anges. Reservation för ev. tryckfel.

Prisexempel Nu Pris  Volvo Billån

Volvo V60 D3 Momentum Edition 299 900:- 2 895:-/mån
Volvo V60 D4 AWD Momentum Edition Automat 334 900:- 3 995:-/mån
Volvo V60 T5 Momentum Edition Automat 309 900:- 2 995:-/mån

Köp till: Serviceavtal 199:-/mån* (ord. 326:-/mån)

SÄKERHET I VÄRLDSKLASS, REDAN FRÅN START
Nya Volvo V60 skyddar det som är viktigt för dig. Oavsett vem du är, var du
kommer ifrån eller vem du älskar. Ingen ska behöva göra tillval för att åka 
säkert. Med Volvo V60 får du högsta möjliga säkerhetsnivå som standard.

JUST NU: AUTOMATLÅDA FÖR 9 900:-
Automatlåda gör körningen lugn och behaglig. 
Nu för 9 900:- (ord pris 19 900:-)
Gäller nya Volvo V60 fr.o.m. 22 aug t.o.m. 28 sept 2018.

JUST NU: VINTERHJUL FÖR 9 900:-
Du får vinterdäck monterade på Volvo Original aluminiumfälg 
för 9 900:- (Ord pris ca 12 900–19 900:-)
Gäller vid köp av ny Volvo V40, V40 Cross Country, V60, V90 och V90 Cross 
Country fr.o.m. 22 aug t.o.m. 28 sept 2018.

NYA VOLVO V60
MADE BY SWEDEN

NU FRÅN 299 900:–

HELGÖPPET 15-16 SEP
VÄLKOMMEN.

Läs om våra öppettider på brandtbil.se

Mellerud  
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Bygdefesten en heldag för hela familjen

Precis som utlovats blev 
lördagens Bygdefest i 
Brålanda en heldag för 
hela familjen. Dessutom 
visade sig vädergudarna 
från sin bästa sida, vilket 
gjorde att såväl besökare 
som utställare och arrang-
örer var mycket nöjda.
Skördeloppet för både barn 
och vuxna, bygdefestens 
starkaste man och kvinna, 
musikunderhållning och ka-
raoke, lokala politiker både 
på scenen och bland utstäl-
larna, veteranbilar och trak-
torer, tivoli – listan kan göras 
hur lång som helst. Här fanns 
något för alla och det var 
riktigt mycket folk bland 
knallar och utställare. I Gal-
lerian var det stundtals 
”knôkefullt”. 

SK Granan har arrangerat 
Skördeloppet under många 
år. Alla vuxna i årets lopp 
valde att springa en mil, med 
start och mål i centrala Brå-
landa. 

Hemmalöparen Jörgen 
Eriksson vann herrklassen 
efter att ha passerat mållinjen 
i ensamt majestät. Segern i 
damklassen togs också hem 
av SK Granan genom Mari-
anne Granlund. Noteras kan 
att alla de deltagande sprang 
milen på under en timma. 

Barnklassen hade drygt 62 
startande i åldrar från 1,5 år 
och upp till 12 år. 

Även tävlingen om dagens 
starkaste man respektive 
kvinna har blivit till en tradi-
tion under Bygdefesten. Här 
tävlade fyra damer och sex 
herrar i säckbärning, däck-

vältning, Farmers walk och 
Conans cirkel. 

Endast Ida Östlind repre-
senterade närområdet och 
tog hand om andraplatsen i 
damklassen. I herrklassen 
kom Fredrik Örtemark från 
Ed tvåa. 

Under dagen avgjordes 
också en namntävling. En 
nalleskulptur, gjord i trä av 
Jan-Erik Falk, skulle döpas. 
Han fick namnet Brölis och 
bakom förslaget stod My 
Robertsson och hennes klass 
på Torpaskolans särskola, 
årskurs sju till nio.  

Två av alla utställare
Bland dagens utställare 

fanns Svenska Kyrkan som 
hade en fotoutställning till 
förmån för kyrkans interna-
tionella arbete. Man har tidi-

gare i år haft en fototävling 
som bedömts av en jury och 
nu hade dagens bygdefestbe-
sökare fått hjälpa till att rösta 
fram vilken av bilderna som 
skulle förstoras och pryda en 
vägg i församlingshemmet.

Åtta damer sålde tygkassar 
i olika färger och storlekar till 
förmån för ”Jul i Brålanda”.

– Idén fick jag när jag upp-
täckte hur många olika stuvar 
jag samlat på mig och jag var 
inte ensam. Nu är vi flera 
stycken som träffas, syr och 
har riktigt trevligt och skapar 
ett miljövänligt alternativ till 
plastkassen, säger Agneta 
Carlsson.

Thore Johansson, som till-
sammans med sin sambo 
Nina samordnat hela bygde-
festen var nöjd.

– Vi brukar alltid ha myck-

Brålanda • Frändefors

Det var stundtals trångt, men gemytligt, utmed dagens ”marknadsga-
tor”.

Dessa systrar har precis delat på en sockervadd. Ida Östlind tar i för kung och fosterland i däckvältningen. Däcket väger 
130 kilo.

et folk och det är svårt att 
säga, men det känns som 
något fler i år. Antalet knallar 
och utställare är ungefär det-

samma med tillägg för alla 
politiska partier, säger han.

Ing-Marie Norrman

8,8% (-2,9) 5 mandat (-1)

28% (-2,0)  
14 mandat (+-0)

3,8% (-3,0) 2 mandat (-2)

6,1% (+2,4) 3 mandat (+1)

8,5% (+0,5) 4 mandat (+-0)

5,0% (-0,8) 3 mandat (+-0)

18,5% (-0,5) 9 mandat (-1)

17,4% (+7,2) 9 mandat (+3)

3,5% (-0,1) 2 mandat (+-0)

Samtliga fem distrikt

VFP

Preliminär röstfördelning Vänersborg
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På gång

Melleruds kommun

Lars Nilsson
Telefon: 0530-181 31

E-post: lars.nilsson@mellerud.se

Ansvarig för sidan

– mitt i prick

www.mellerud.se

Kommunchefen skriver
Först vill jag rikta ett stort Tack till all ordinarie personal och alla sommar- 
jobbare för i sommar. Tack vare er har verksamheten fungerat hela  
sommaren. Jag hoppas att du som har sommarjobbat för första gången i 
kommunen har haft en positiv upplevelse utöver det betydelsefulla arbete 
du har utfört. Du har tillsammans med vår ordinarie personal hjälpt till att 
göra livet enklare och bättre för Melleruds invånare och besökare.

Mellerud, denna vackra sommarkommun, vars invånare dubblas under 
sommaren. I år har antalet besökare till oss ökat rejält. Besökarna har sökt 
sig till Vänerns mjuka sandstränder, Dalslands kanals vackra lugn och våra 
andra fantastiska omgivningar. 

Det nya konceptet för Kanalyran blev en succé. Festivalen är verkligen 
en pigg och vital 50-åring. Det känns mycket inspirerande att redan nu 
börja planera inför nästa sommar.

Sommaren avslutades i ett starkt crescendo med besök av HM Kron-
prinsessan Victoria. Vädret var inte 
på sin bästa sida men hon strålade 
och vi strålade. Mötet med henne 
blev varmt och kärleksfullt.

Nu ser jag fram emot Melleruds-
mässan 20-21 oktober där vi till- 
sammans ska visa upp Mellerud i sin 
helhet. I år har vi även en ny boll-
hall som vi ska använda, så mässan 
växer. Jag hoppas att vår nya hall 
kommer att fyllas ständigt, full av 
spring, skratt och aktiviteter.
Mellerud står aldrig still utan ut-
vecklas hela tiden.

Sophia Vikström

För varje kommun ska det 
finnas en översiktsplan. I 
den beskrivs hur mark- och 
vattenytor i kommunen ska 
hanteras. Var ska det tillåtas 
bebyggelse av olika slag? 
Vilka områden ska beva-
ras intakta? Vilka områden 
reserveras för framtida ut-
byggnad av vägar och annan 
infrastruktur?

Översiktsplanen ska vara vägledande 
för arbetet med detaljplaner och 
beviljande av bygglov i områden 
som saknar detaljplan. Däremot är 
den inte bindande.

I en fråga är översiktsplanen ex-
tra viktig. Det är dispenser från 
strandskyddet. Kommunen kan i sin 
översiktsplan peka ut områden för 
”landsbygdsutveckling i strandnä-
ra lägen”, så kallade LIS-områden, 
och i dessa områden kan man däref-
ter lätta på strandskyddet.

Lång process
Melleruds kommuns nuvarande 
översiktsplan är från 2010 och nu 

pågår arbetet med att ta fram en ny. 
Det är en lång process.

Arbetet inleddes 2017 med en 
medborgardialog. Den möttes med 
stort intresse och kommunen fick 
in mer än 500 synpunkter från med-
borgarna.

Nu arbetar kommunen med att få 
fram en så kallad samrådshandling, 
där de synpunkter som kommit in 
beaktats. Samrådshandlingen går ut 
brett. Myndigheter, organisationer 
och privatpersoner får under ett par 
månader möjlighet att granska för-
slagen och tycka till. 

Steget därefter är att gå igenom 
det inkomna materialet och ta ställ-
ning till varje förslag. Detta görs i 
en så kallad samrådsredogörelse. 
Där ska kommunen för varje in-
kommen synpunkt skriva om syn-
punkten leder till någon förändring 
av ÖP-förslaget, eller varför detta 
inte görs.

Baserat på samrådet tas en ny ver-
sion fram. Den ställs ut och återigen 
ges alla intresserade möjlighet att 
lämna synpunkter. Därefter tas den 
slutliga versionen fram och går till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

Om ingen överklagar beslutet börjar 
planen gälla efter att överklagande-
tiden gått ut.

Digital ÖP
Den nya planen blir helt digital. 
Förslaget kommer att läggas ut på 
kommunens hemsida och där kan 
man lämna synpunkter på ett enkelt 
sätt. En annan förändring är att den 
nya planen kommer att innehålla 
fler LIS-områden än den nuvarande.

Om tidplanen håller kommer 
samrådet att ske kring årsskiftet. 
Målet är att kommunfullmäktige 
ska kunna ta beslut om den nya pla-
nen hösten 2019.

Styrning
Det är Kommunstyrelsens arbets-
utskott och Byggnadsnämndens 
presidium som är styrgrupp för 
arbetet med den nya översiktsplanen. 
Gabriella Hemme är anställd för 
att sköta det praktiska arbetet med 
planen.

Ny översiktsplan på gång

Ett område öster om sjön Erve är ett av LIS-områdena i den nu gällande översiktsplanen. Kommer området att vara 
med i det nya förslaget?

Daglig verksamhet inom 
LSS (Lagen om Stöd och 
Service) har sju grupper 
igång. En är fixargruppen 
som arbetar på Kommun- 
förrådet vid Kärragatan. 
Gruppen består av fyra per-
soner och två handledare.

Gruppen har funnits nere på förrå-
det i cirka två år. De är en integrerad 
del av förrådets verksamhet och 
deltar regelbundet i de personal- 
aktiviteter som ordnas, som Lusse-
fika och liknande. De håller också 
ordning i det gemensamma köket, 
och Reine i gruppen håller rent på 
förrådsområdet.

Fixargruppen har en mängd arbets- 
uppgifter av olika slag. Det mesta är 
service till andra kommunala verk-
samheter, men som också ger en 
bättre verksamhet för brukarna. Här 
är några av uppgifterna.

Varuleveranser
Varje måndag levererar gruppen 
varor till boenden och gruppbostäder. 
Det gäller sådant kommunförrådet 
köper in stora mängder av för dist-
ribution till verksamheterna, till ex-
empel toalettpapper och lampor. 

Grupp som fixar det mesta

Fixargruppen från vänster: Johan, Helena, Reine, Katarina och Micki.

Det talas ofta i den politiska 
debatten om hur oroligt det 
är i skolan. Ibland utmålas 
det som kaos. Men stämmer 
det verkligen? Vi gör ett be-
sök på Fagerlidsskolan.

Varje år genomför Kultur- och ut-
bildningsförvaltningen i Mellerud 
en stor elevenkät, där bland annat 
frågor om ordning och studiero är 
en del. De yngsta eleverna som sva-
rar på enkäten är årskurs 3. I vårens 
enkät fick Fagerlidsskolan bäst re-
sultat i kommunen på dessa frågor. 
Eller vad sägs om följande genom-
snittssiffror på en sexgradig skala:
• Jag känner mig trygg i skolan: 5,9
• Jag blir bra bemött av mina 
 lärare: 6,0
• Jag blir bra bemött av andra 
 elever: 5,7
• Jag upplever att det är arbetsro på  
 lektionerna: 5,3
Lena Nilsson har en av skolans två 
årskurs 1-klasser. Hon berättar att 
arbetet med trygghet i skolan är en 
del av vardagen. På Fagerlidsskolan 
har man inga speciella ”vänskaps-
veckor” eller temadagar kring detta, 
det är något man alltid har med sig.

Trygga elever på Fagerlidsskolan

Ledion och Junie arbetar med att lära sig vad siffran 3 står för.
Likaså sköter gruppen vecko-

handlingen till två av våra grupp-
bostäder. Varje onsdag tar de emot 
beställningar, plockar varor, packar 
och levererar.

Men de inte bara levererar, de 
tömmer också. Fixargruppen hämtar 
soporna på Fagerlidshemmet och 
tar hand om återvinningsmaterialet 
från Rådahallen.

Bilskötsel
Hemvården och hemsjukvården 
har att antal leasingbilar för att nå 

sina brukare. Fixargruppen står för 
en del av skötseln av dessa bilar. 
Gruppen tvättar bilarna och fyller 
vid behov på olja och spolarvätska. 
De kollar efter skador på fordonen, 
och sådan rapporteras vidare för 
reparation.

Fixargruppen är också inblandad 
i en del av det som pryder vår kom-
mun. De hjälper i mån av tid till att 
plantera de blomsteruppsättningar 
som sätts ut, sätta ihop påskkärring-
arna som står i rondellerna och sätta 
upp gungor på lekplatserna.

På fredagarna hjälper de stations-
kaféet Rocket. Fixargruppen ordnar 
då kaféets post- och bankärenden.

Så utan fixargruppen hade många 
verksamheter i kommunen fått det 
lite svårare. Vid vårt besök märks 
det också tydligt hur stolta med-
lemmarna, och deras handledare,  
Helena och Katarina, är över verk-
samheten. De poängterar också hur 
väl bemötta det har blivit av övriga 
som arbetar på kommunförrådet.

En faktor som skapar trygghet är 
att Fagerlidsskolan har stor vuxen-
närvaro på rasterna. Ofta finns det 
8-10 vuxna ute, vilket gör att man 
har bra överblick över alla ytor där 
eleverna vistas och snabbt kan in-
gripa om något händer. Det leder i 
sin tur till att eleverna får bra raster 
och lärarna slipper att reda ut rast-
bråk i början av lektionerna.

I Lenas klass märks detta på 
den matematiklektion som startar 
kl 10.00 på onsdagen. Lena möter 

eleverna i dörren för att fånga upp 
frågor. På dörren sitter bilder av 
de böcker de ska ta fram och några 
minuter efter att klockan ringt sitter 
alla på plats med matematikboken 
framför sig. Dagens arbete med siff-
ran 3 kan börja.
Rektor Cecilia Sokol berättar att 
bakom det goda resultatet i elev- 
enkäten ligger ett målmedvetet 
arbete. Personalen arbetar aktivt 
med skolans värdegrund och vad 
den står för. Man diskuterar bemö-

tande för att skapa och upprätthålla 
förtroende och tillit, att lärandet har 
högt fokus och att tillsägelser följs 
av att ge verktyg för att klara sociala 
situationer.

Även vuxnas bemötande sins 
emellan diskuteras. Dessutom har 
man arbetat fram tydliga instruktio-
ner för hur de vuxna som är ute på 
rasterna ska agera. För att markera 
att de står till elevernas tjänst kallas 
de rastvärdar, inte vakter.

Vad händer efter valet?
26 september sammanträder det kommunfullmäktige som 
tillträdde efter valet 2014 för sista gången. De ”gamla” nämn-
derna och styrelserna sitter kvar till årsskiftet.
24 oktober möts det nyvalda kommunfullmäktige för första 
gången. De väljer då ett presidium (ordförande samt första 
och andra vice ordförande) samt utser en valberedning som 
ska förbereda de val som ska göras vid decembermötet.
21 november fastställer det nya kommunfullmäktige 
kommunens budget för 2019.
19 december väljer kommunfullmäktige de nämnder och 
styrelser som ska verka 2019-2022. Det gäller Kommun-
styrelsen, Socialnämnden, Kultur- och utbildningsnämnden 
samt Byggnadsnämnden. Bland de valda ledamöterna utser 
fullmäktige ordförande och vice ordförande. Man utser också 
kommunens representanter till en rad samarbetsorgan och 
andra organisationer. 
1 januari 2019 tillträder de nya nämnderna.

Mellerudsmässan
Planeringen inför årets stora Mellerudsmässa är i full gång. 
Företag, föreningar och organisationer som önskar delta på 
olika sätt bör anmäla sig snarast. Sista anmälningsdatum är 
satt till 28 september, men det kan bli fullbokat. Då gäller 
”Först till kvarn”. 
Årets mässa äger rum i Rådahallen 20-21 oktober. I A-hallen 
är det som vanligt företag och scen. Kommunens verksam- 
heter, föreningar och organisationer finns i den nya bollhallen. 
Där kommer det också att finnas en uppvisningsyta för 
föreningsaktiviteter samt en seminarielokal.

Nya boendet på gång
I torsdags togs första spadtaget för det nya särskilda 
boendet på Ängenäs. Enligt tidplanen ska boendet vara klart 
för inflyttning sommaren 2020.

Ny GC-väg
Arbetet med den nya gång- och cykelvägen mellan brand- 
stationen och resecentrum är nu i full gång. Därför har Trafik- 
verket stängt av delar av Järnvägsgatan. Pilar visar alternativ 
väg. Avstängningen finns preliminärt kvar till 5 oktober.

Upperud
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

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

ElmontageElmontage
på

Dal
till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

ALLT INOM BYGG
Utför även höga lyft

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

 Lokala företag till er tjänst!

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80     Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...

• Service och reparationer på alla personbilar och 
lätta släp

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

• Hjulinställning – en av våra specialiteter

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Bilverkstad Buss

Elinstallation Fönster

 Bygg

Däck

Bygg

Byggteknik/elteknik

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris
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till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

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

Allt inom golv 
och mattor

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 Lokala företag till er tjänst!

Fönster

Golv Gräv

Måleri

Städ VVSSolskydd

SkadedjursbekämpningLedig plats

Ledig plats

Reparation/service

VILL DU SYNAS HÄR

Marie Robertsson 
0530-125 40

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta någon av våra säljare

Lackering

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

Ledig plats

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING
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SPORT

FOTBOLL 
Melleruds IF:s andralag 
vann övertygande mot fjolår-
ets division 4-gäng Färge-
landa IF i söndags. MIF tog 
kommandot i matchen om-
gående efter 1-0 från 15-årige 
Karl Svensson. Det unga la-
get kunde sedan vinna be-
kvämt med 5-1 efter bland 
annat två mål från Hampus 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2 – 

Färgelanda IF
5-1 (1-0)

Division 5 Dalsland

Ungt Mellerud 
vann övertygande

Soppi Svensson i den andra 
halvleken.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Överkörning när Åsebro var på besök
FOTBOLL 
Åsebro IF var på besök 
på Tössevallen i lördags i 
division 5 Dalsland. Då såg 
man till att ställa till med 
ett riktigt målfyrverkeri  
då man besegrade Tösse 
med hela 7-0.
Åsebros huvudtränare Per 
Aronsson var minst sagt nöjd 
efter bortamatchen mot 
Tösse i lördags.

– Det är väldigt bra nu, det 
finns sju anledningar till det, 
sade han nöjt.

Åsebro ligger för närva-
rande trea i dalslandsfem-
man, ett poäng bakom Brå-
landa och tre bakom 
Håfreström. Matchen visar 

båda konkurrenterna att Åse-
bro är att räkna med i de fyra 
omgångarna som återstår.

– Det är roligt att vi sätter 
våra chanser nu när vi kom-
mer upp, det är bra inför 
fortsättningen, killarna har 
bra självförtroende, berättar 
coachen, som fick se en måls-
nål första halvlek, men utan 
att man var dåliga på något 
sätt.

Hattrick
– Vi är starka både framåt och 
bakåt, de chanser de fick var 
när vi ställde till det för oss 
själva. Men det är klart, man 
är alltid orolig när bollen 
kommer in i det egna straff-
området, sade Aronsson, 

som bland annat fick se ett 
hattrick av Jonatan Ugrell.

– Jonatan Ugrell gör tre 
idag, han har kommit in i ett 
bra stim och han tränar på 
bra, träning ger färdighet och 
sedan växer ju självförtroen-
det med det. Men hela laget 
gör det verkligen bra, väldigt 
kul, säger Aronsson.

Rött kort
En av anledningarna till Tös-
ses kollaps var också att 
Patrik Nilsson fick syna sitt 
andra gula redan i matchmi-
nut 39 och lämna planen, då 
med 0-1 i baken. I den andra 
kom 0-2 tidigt och då tap-
pade Tösse både huvud och 
spel.

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Åsebro IF

0-7 (0-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
33’ 0-1 Jonatan Ugrell
53’ 0-2 Alassane Ouarma
62’ 0-3 Jonatan Ugrell
70’ 0-4 Jonatan Ugrell
74’ 0-5 Alvin Johansson
80’ 0-6 Dick Johansson
89’ 0-7 Dick Johansson

Rafflande final i Dalsland Tour
GOLF 
Med 15 lag på 40 poäng 
eller mer blev det en raff-
lande final i årets Dalsland 
Tour. Två topplag spelade 
ihop 47 poäng och med 
ynka tre slags lägre han-
dicap än tvåan gick segern 
till Ulf Isgren och Stefan 
Ankargren, Lyckorna GK.
Även på andra plats kom ett 
lag från Bohuslän, Bengt 
Karlsson/Magnus Kampe-
rin, Uddevalla GK. Hemma-
duon Matthildur Jansson/
Hjördur Thordarson trivdes 
också bra med underlaget 
och blev trea på Dagsholms 

utmärkta bana, en enda po-
äng efter de båda topplagen. 

Årgång 13 av Dalsland 
Tour har därmed färdigspe-
lats. På senare år har antalet 
deltagare i kvalspelen mins-
kat något. Arrangörerna, de 
tre golfklubbarna i Dalsland 
och Melleruds Nyheter, ska 
inom kort ses för att förbe-
reda fortsättningen.

– Det känns rimligt att vi 
försöker hitta vägar till förny-
else. Konceptet har ju i stort 
sett likadant ut över åren och 
vi behöver nog ta en del nya 
grepp för att åter fylla start-
fälten, säger Melleruds Ny-
heters VD Joachim Friberg.

Vinnarna, Lyckorna GK:s Ulf Isgren t v och Stefan Ankargren, t h, flankerar 
prisutdelaren, Melleruds Nyheters VD Joachim Friberg.

En solig golfdag. Fr v Peter Svensson/Pontus Johannesson, Forsbacka 
GK fick ingen topplacering. Lars Carlsson/Gunnar Granath, Melleruds 
GK lyckades bättre och blev sjua i finalen.

Bror och Majvor Johansson är flitiga Dalsland Tourspelare. En tolfteplats 
blev belöningen i finalen.

DE BÄSTA FINALRESULTATEN
1. Ulf Isgren/Stefan Ankargren, Lyckorna GK (spelhcp 24) 47 poäng
2. Bengt Karlsson/Magnus Kamperin, Uddevalla GK (27) 47
3. Hjörleifur Thordarson/Matthildur Jansson, Dagsholm GK (23) 46
4. Bernt-Owe Höglind, Dagsholm GK/Anders Duvander, Lyckorna GK (15) 45
5. Patrick Samuelsson, Dagsholm GK/Dennis Saini, Torreby GK (21) 44
6. Peter Agneblad/Lennart Öhrn, Forsbacka GK (31) 44
7. Gunnar Granath, Melleruds GK/Lars Carlsson, Onsjö GK (33) 44
8. Urban Blom/Jan-Olof Svensson, Forsbacka GK (36) 44
9. Per-Åke Johansson, Lysekil Holma GK/Christer Antonsson, Dagsholm GK (27) 43
10. Mats Larsson, Melleruds GK/Andreas Ander, Onsjö GK (27) 43
11. Håkan Holmgren, Gagnefs GK/Nils-Gösta Olsson, Melleruds GK (30) 43
12. Bror Johansson/Majvor Johansson, Melleruds GK (47) 42
13. Curtåke Sandberg/Rune Aronsson, Forsbacka GK (49) 42
14. Terje Henriksson/Magnus Johansson, Forsbacka GK (24) 41
15. Sterner Lindblad, Melleruds GK/Sverre Lindblad, Onsjö GK (25) 40
16. Göran Johansson/Britta Johansson, Melleruds GK (45) 39
17. Jörgen Odén/Kenneth Johansson, Forsbacka GK (10) 38.

Även i samband med finalen avgjordes sidotävlingar, den här gången gällde det att 
komma ”närmast hål” på tre korthål. De vanns av Peter Agneblad, Forsbacka GK, Lars 
Lindh, Forsbacka GK, och Lars Grenander, Melleruds GK.

– De gick ner sig ju fler mål 
vi gjorde, så det var vår 
match helt och hållet, sade 
Aronsson efter 0-7-segern.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Utvecklande 
handbollscamp

I helgen var det dags för 
MHK:s årliga handbolls-
camp med massor av olika 
aktiviteter. Deltog gjorde 
samtliga ungdomslag 
och a-flickorna var även 
med och instruerade de 
yngre spelarna och dömde 
matcher i Minihandboll.
Campen startade lördag för-
middag och avslutades ett 
dygn senare efter att de äldre 
lagen övernattat i B-hallen 
och tränat ett morgonpass 
med boll.

För att få ihop ett varierat 
och roligt träningsschema 
fick klubben god hjälp uti-
från av ett antal instruktörer, 
bland andra Terese Anders-
son från Friskis&Svettis, 
Johan från KFUM, Trollhät-
tan, Weronica Rundberg 
spinning och Maria Anders-
son från Fox Fightclub.

Skapa gemenskap
Handbollscampen genom-
fördes med hjälp av Dals-
lands Sparbank och syftet är 
i första hand att skapa ge-
menskap, utvecklas inom sin 
idrott och att ha roligt. 

De tre målen har uppfyllts 
med råge det här året. Trots 
att deltagarantalet sjönk på 
grund av sjukdomar gick det 
inte att ta miste på kämpar-

glöden och glädjen hos bar-
nen och det bästa av allt är att 
nya vänskaper har uppstått.

– Det är så viktigt för en 
förening att skapa mötesplat-
ser där ALLA är välkomna 
att träna, äta, sova och duga 
precis som du är, berättar 
Petra Gull, ledare och styrel-
semedlem. 

– Man blir så glad i hjärtat 
när man ser att barnen umgås 
och har roligt. Vi var tre le-
dare som övernattade till-
sammans med 30 barn och vi 
bjöds på diverse olika dans-
uppvisningar, spökhistorier 
och kuddkrig innan lugnet 
infann sig i sovsalen, fortsät-
ter Magdalena Machin, le-
dare.

Ideellt arbete
En förutsättning för att cam-
pen fungerar så bra som den 
gör är det ideella arbetet som 
ett antal föräldrar gör i form 
av matlagning, inköp av livs-
medel, grillning av hambur-
gare och städning av lokaler.

 Nu längtar många av oss 
redan efter nästa års hand-
bollscamp eller som Tindra 
Grimstad uttryckte det från 
sin luftmadrass:

– Varför har vi inte hand-
bollscamp oftare!?

Melleruds HK

Skills innebär att utmana sina färdigheter som här i Speedshooting. Leia 
Edén tar sats och skickar iväg handbollen mot mål.

14:e-platsen blev dagens belöning för Forsbackas Magnus Johansson 
och Terje Henriksson.
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Rudevi Idrottsplats
Division 3 Bohuslän/Dal Damer

Söndag 16 september kl. 15.00

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Svarteborg/Stångenäs/Lysekil

Dagens matchbollar är skänkta av:
Krynes Entreprenad AB, Sonebols Lantbruk
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Söndag 16 september kl. 13.00

Åsebro IF – Brålanda IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Boab Hjuldelar, Moelven Skog AB, Grinstads Lanthandel 

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Lördag 15/9 kl. 15.00  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - Dals Långeds IK

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - GERDSKENS BK

Lördag 15/9 KL. 15.00

Stefanssons Fastighetsbyrå, Takfönster Väst AB, Örs Cementgjuteri

Helle presterar på topp
LÖPNING 
Nyligen gjorde hon sitt livs 
prestation, då hon deltog 
i världens mest presti-
gefyllda och tuffaste 
ultralopp; Ultra Trail du 
Mont Blanc. OK Kroppe-
fjäll är hemmaklubben för 
Helle Manvik som vinner 
mark som ultralöperska.
Med sina tidigare toppresta-
tioner, var hon nu garanterad 
startplats. Från Courmayeur 
i Italien till Chamonix i 
Frankrike, 121 kilometer och 
7 600 höjdmeter.

Många var det som bröt, 
men inte Helle Manvik, som 
sprang i mål efter 25 timmar.  
Hon har aldrig använt så lång 
tid på samma distans tidigare 
och att här ta sig i mål är i sig 
är en stor prestation. Hon 
slutade som åtta i sin klass.

Drygt ett dygn i löparskor-
na, från dag till natt, från plus 
30 grader till noll grader och 
snö, från 600 meter över ha-
vet till 2 600 meter – det är 
en stor påfrestning. Sätila 
Trail, som Helle sprungit ti-
digare och gjort banrekord 
på, är 120 kilometer, 3 000 
höjdmeter och gjordes på 14 
timmar.

– Jag är mycket glad över 
att ha klarat detta, nu känner 
jag att det finns potential till 
att förbättra det hela. Och ja, 
jag kommer att göra om det, 
även om det fanns stunder 

därute i bergen då jag tänkte, 
aldrig mer, säger Helle nöjt. 

Hon berättar att hon tap-
pade mycket tid på slutet på 
grund av att pannlampan 
krånglade. 

– Det är svårt att avgöra om 
det var höjden som påver-
kade eller om det var allmän 
trötthet. Värmen i dalarna 
var svår, det var bättre när 
man kom över trädgränsen, 
säger Helle.  

Van långdistanslöpare 
med framgång
Hennes specialité är ultra 
skogslopp på 80 till 160 ki-
lometer och hon är en van 
långdistanslöpare.I år har det 
blivit totalt sju lopp.

I Soria Moria Ultra (Sande 
till Verdens ende) vann hon 
totalt, både herr- och dam-
klassen, 83 kilometer på 
drygt nio timmar. Och Horn-
indal runt, Norges tuffaste 
fjällopp, 75 kilometer och 
5 600 höjdmeter gick också 
bra och på den vägen är det.

– Den största svårigheten  
är att komma till start och det 
på grund av den maximala 
träningsnivån. Man bör ligga 
på samma längd träning per 
vecka, som loppen man 
springer är. Då minimeras 
också skaderisken. Den 
mentala träningen är också 
viktig, det gäller att se varje 
tävling som en förberedelse 

för nästa. Det är en mycket 
svår balans, risken är att man 
identifierar sig så med idrot-
ten att ens eget egenvärde 
försämras om man inte når 
sitt mål, säger Helle.

Hästkrafter 
Att den före detta fälttävlans-
ryttaren halkade in på löpar-
banan är inte så konstigt. Hon 
har tränat och tävlat hela li-
vet, antingen med hästar, 
löpning eller cykel. Det har 
varit naturligt att hålla sig i 
form även som ryttare. Hon 
har också sprungit förhål-
landevis skadefritt och det 
tror hon till mångt och 
mycket beror på hästarna, 
där man ofta är än mer lyhörd 
för att de också håller sig i 
form. 

– Tankesättet är detsamma.

Kroppen är ett verktyg som 
ska smörjas rätt, både vad 
gäller mat och träning. Det 
gäller att hålla koll och 
lyssna till kroppens signaler 
samt att vara utvilad inför ett 
lopp, anser Helle. 

Hennes metod är att äta 
som vanligt, men trappa ner 
på träningen veckan innan. 

Redan till helgen tar hon 
sig an nästa utmaning då hon 
deltar i ett av de största fjäl-
loppen i Polen, 80 kilometer 
i Stolowe Mountains Natio-
nal Park. 

– Kroppen känns bra och 
även mentalt är det okej, så 
det är lika gott att köra på, 
avslutar Helle med ett leende 
och ger sig ut på en tränings-
runda vid OK-stugan på 
Kroppefjäll.

Ing-Marie Norrman

Helle ser förvånansvärt fräsch ut efter drygt ett dygns löpning. Här vid 
målgången av Ultra Trail du Mont Blanc. Foto: Privat. 

FOTBOLL 
Fengersfors IK har börjat 
vinna matcher efter tolv raka 
matcher utan seger. I lördags 
vann man hemma mot 
Bäckefors IK med 3-2 efter 
drömstart på Fengershof. 
Innan 60 sekunder gått av 
matchen stod det 1-0 och 
efter nio minuter stod det 2-0 
till hemmalaget. Bäckefors 
närmade sig i slutet av 
matchen och gjorde 3-2, men 

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF vann stort 
hemma mot Högsäters GF:s 
andralag på söndagsefter-
middagen. Matchen inleddes 
med två straffmål, ett åt var-
dera lag och i paus stod det 
2-2. Sedan tog Kroppefjäll 
tag i matchen, gjorde fem 
mål i den andra halvleken 
och tog tre viktiga poäng i 

Tog andra raka
SLUTRESULTAT

Fengersfors IK – 
Bäckefors IF
3-2 (3-0)

Division 5 Dalsland

ett rött kort på Daniel Söder-
qvist ställde till det och 
Fengersfors tog tre nya po-
äng i bottenstriden.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tio mål i KIF-seger
SLUTRESULTAT

Kroppefjälls IF – 
Högsäter GF lag 2

7-3 (2-2)
Division 6 Dalsland

kampen om topplacering i 
division 6 Dalsland.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlust innebär förlorad toppstrid
FOTBOLL 
Toppjagande Åsebro/
Brålanda åkte till Udde-
valla i söndags för att på 
Undavallens slitna konst-
gräsplan möta Herrestad/
Rössö lag 2 i damernas 
division 3 Bohuslän/Dal. 
Men man fick åka hem igen 
utan någon poäng efter en 
0-2 förlust.
Åsebro/Brålanda har topp-
ambitioner i division 3 efter 
valet att lämna division 2 i 
vintras.

Men toppstriden ser nu ut 
att vara förlorad för damerna. 
Detta efter 0-2 borta mot 

Herrestad/Rössö i söndags. 
– Vi kommer inte upp i den 

standarden som vi skall spela 
i, men de var riktigt duktiga. 
Det är så med andralagen, 
man vet inte alls vilka spe-
lare de har för dagen, sade 
Åsebro/Brålandas tränare 
Morgan Jacobsson efter 
matchen.

Mållöst
Efter första halvlek var det 
ännu mållöst och damerna 
hade sin unga keeper Aman-
da att tacka för det.

– Det är bara målvakten 
Amanda Lind Wahlén som 
håller oss kvar i matchen, 

hon räddade flera frilägen, 
berömde tränaren efter för-
lusten.

I den andra halvlek kom 
dock hemmalagens båda 
mål, som gör att Åsebro/
Brålanda nu ser ut att vara 
helt bortkopplade från topp-
striden.

– Det är så gott som kört. 
De (läs: Svarteborg/Stånge-
näs/Lysekil) hade behövt 
tappa poäng idag (läs: sön-
dag) mot Vallen och sedan 
förlora mot oss och Ed i kom-
mande matcher. Vi måste 
vinna matcherna som åter-
står. Vi skall ta andraplatsen, 
vi har tre matcher och de vill 

SLUTRESULTAT
Herrestad/Rössö lag 2 

 – Åsebro/Brålanda
2-0 (0-0)

Div. 3 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
49’ 1-0 Maria Victoria Ferrer Qvist
86’ 2-0 Saga Fredgren

vi vinna, vi vill avsluta 
snyggt, sade tränaren Ja-
cobsson. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Inhopparen sänkte Ellenö
FOTBOLL 
Brålanda IF besegrade 
Ellenö IK hemma på Sör-
byvallen i lördags med 
4-0. Detta efter en mållös 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – Ellenö IK

4-0 (0-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
52’ 1-0 Marcus Hermansson
71’ 2-0 Eric Birgersson
72’ 3-0 Eric Birgersson
85’ 4-0 Nicklas Skogsberg

första halvlek, men det 
ändrade serietvåan på i 
den andra halvleken.
Brålanda IF jagar seriele-
darna och visar upp ett stort 
register. Förutom ett sylvasst 
anfallsspel, så är man bäst i 
serien på att försvara sig.

Brålanda har bara släppt in 
14 mål på lika många match-
er, vilket kan jämföras med 
toppkonkurrenterna Håfre-
ström och Åsebro som släppt 
in 18 respektive 22 mål.

– Vi är starka defensivt, vi 
har släppt in två mål på fem 
matcher, sade Brålandas 
Ronny Fredriksson efter 

matchen. Han fick efter fem 
minuter in i den andra halv-
leken se domaren döma straff 
åt sitt lag, men det var inte 
den första i matchen.

– Vi fick inte mål på dem i 
första halvlek, vi missade till 
och med straff. Så i paus 
tänkte jag att det skulle bli 
problem, sade Ronny.

Denna gång klev Marcus 
Hermansson fram och satte 
1-0.

Birgerssons show
Efter målet släppte det för 
hemmalaget, som samtidigt 
fick in pigga ben i Eric Bir-

gersson på planen. Inhoppa-
ren, med fin speed, löpte 
ifrån Ellenös försvar två 
gånger om inom loppet av en 
minut, och plötsligt stod det 
3-0 till Brålanda. 

Därefter såg han till att 
servera sin lagkamrat Skogs-
berg till 4-0, genom en ele-
gant klackspark.

– Det är roligt att Eric Bir-
gersson gör två mål, han är 
blixtrande snabb. Han har 
tränat bra och det ger resultat, 
berättar Ronny, vars lag fort-
sätter jaga serieledarna med 
fyra omgångar kvar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Åsebro IF söker en vaktmästare på heltid. 
Vi söker dig med erfarenhet av liknande arbete. 
I tjänsten ingår allmän fastighetsskötsel, gräs- 
klippning m.m. Du ska vara noggrann, självgående, 
ha B-körkort, lönebidrag och kunna uttrycka dig väl 
i tal och skrift på svenska.

Tillträde efter överenskommelse.
Din ansökan vill vi ha senast 2018-10-26
För mer information kontakta 
Monica Helin    info@asebroif.se

Vaktmästare

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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

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

olesensbygg@gmail.com

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Allt inom golv 

och mattor

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:                                                

.22 MAGNUM gärna halvauto-
mat. Tel. 0521-305 63

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

Köpes

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

LEDIGA PLATSER

UTHYRES UTHYRES
Vinterförvaring 
Husbil, husvagn, bil och båt. 
0530-411 39

PRO Mellerud: Sånggrup-
pen, samling Älvan. Start 
månd 17/9 kl. 14.30. Ledare: 
John Erik Ryhr.

Kontaktombud och mötes-
värdar. PRO-lokalen tisd 
18/9 kl. 18.

FÖRENINGSNYTT

Fiffen orkade inte stå emot

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Frändefors IF
5-0 (1-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
13’ 1-0 Sherif Haziri
50’ 2-0 Altib Al Mubarak
53’ 3-0 Burim Avdijaj
72’ 4-0 Sherif Haziri
74’ 5-0 Florijan Fejzulovic

FOTBOLL 
Serieledarna Håfreström 
fick sig en tuff match, när 
nästjumbon Frändefors 
IF gästade Håvåsen i lör-
dags i Dalslands femma. 
Frändefors stod emot bra 
i 45 minuter, men tappade 
sedan i andra, och Håfre-
ström kunde vinna med 
5-0.
Frändefors IF stod emot bra 
i en halvlek på bortaplan mot 
serieledarna. Lagen har två 
helt olika formkurvor, där 
”Fiffen” inte vunnit sedan 28 
juni och har fem raka förlus-
ter. Håfreström å sin sida har 
fyra raka segrar och sju 
matcher utan förlust.

– Vi har det tungt just nu, 
men vi har mött alla lagen på 
övre halvan nu, så vi får hop-
pas det vänder, sade Frände-
fors spelande tränare Erik 
Öqvist efter slutsignal, men 
är nöjd med lagets insats mot 
seriens just nu bästa lag.

– Vi kände att vi var ganska 
bra med i paus, då stod det 
0-1 och vi hade stört dem rätt 

mycket. Vi hade chanser att 
göra mål i första halvlek, 
men det räckte inte ändå. I 
andra orkade vi inte och 
kunde inte stå emot dem. 
Men vi är nöjda med den 
första halvleken, då stod vi 
upp bra, det var ändå seriele-
darna vi mötte, sade Öqvist.

Hårt motstånd
Håfreström ledde med 1-0 i 
paus efter en tuff första halv-
lek. Målet gjordes av Sherif 
Haziri redan efter 13 minu-
ter.

– Vi börjar matchen jätte-
bra, fram till 1-0 spelade vi 
bra. Men sedan tappade vi 
betydligt fram till halvlek. Vi 
slarvade mycket, många fel-
pass och mycket lojt. Det har 
vi inte råd med mot Frände-
fors eller något annat lag, 
sade Håfreströms assiste-
rande tränare, som såg till att 
killarna ryckte upp sig i paus.

– I paus sade vi att vi 
måste ändra på spelet och 
våga spela ut. Killarna lyss-
nade och så gick vi ut i andra 
och gjorde det vi skulle. Då 
rullade det på lite med målen 
också, vi hade fler chanser, 
men fem mål får vi vara 
nöjda med, sade Öder som nu 
inte förlorat på sju matcher 
och gjort hela 54 mål.

– Det är som vanligt, det 
börjar bli en vana, sade Öder 
och skrattade.

Tuffa matcher återstår
Håfreström gick ut i andra 
halvlek och gjorde fyra mål 

och vann matchen med 5-0. 
Nu blickar man framåt mot 
de resterande fyra tuffa 
matcherna.

– Det kommer tuffa match-
er framöver, hoppas vi sparat 
lite kraft till de matcherna. 
Inga av de matcherna är lätta, 
bara tuffa matcher återstår, 
sade Glenn Öder, och hans 
kollega på andra sidan håller 
med.

– Det är fyra tuffa matcher 
kvar, alla vi möter slåss om 
att hänga kvar. Fengersfors 
som vi möter i nästa match 
och som ligger sist har ju 
värvat och de har ju varit det 
klart svagaste laget innan. 
Men nu har de en positiv 
trend och vi möter dem till 
helgen, det gäller att hålla 
emot.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

MIF säkrade kontraktet SLUTRESULTAT
Götene IF – 

Melleruds IF
3-4 (2-2)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
16’ 0-1 Joel Lundgren
35’ 1-1 Alexander Andersson
40’ 1-2 Albin Broberg
44’ 2-2 Alexander Jansson
64’ 2-3 Albin Broberg
73’ 3-3 Patric Norismaa
88’ 3-4 Sebastian Hedlund

Albin Brobergs dubbel borta mot Götene fixade segern åt Mellerud i divi-
sion 3 och gör även att kontraktet inför 2019 nu är klart. Foto. Marcus Ek

FOTBOLL 
Melleruds IF har nu säkrat 
nytt kontrakt i division 3. 
Detta efter andra raka se-
gern, nu borta mot Götene 
IF, efter en svängig match 
som slutade 4-3 till MIF.
Melleruds IF har nu 13 poäng 
ner till kvalplats, med tolv 
poäng kvar att spela om. 
Lördagens bortaseger mot 
Götene IF var viktig för mel-
lerudslaget som redan nu kan 
börja planera för en andra 
säsong i division 3.

– Detta ger arbetsro för 
hela föreningen, redan nu 
kan de blicka framåt till kom-
mande säsonger, det ger ar-
betsro till alla inblandade, 
sade huvudtränaren Peter 

Jonasson, som menar att 
matchen före var nyckelmat-
chen för hela säsongen.

– Matchen mot Åsarp-
Trädet, då vi vänder i slutmi-
nuterna, kommer att bli en 
match som vi kanske i fram-
tiden blickar tillbaka till, den 
matchen var fundamentalt 
viktig för föreningen. Jag vill 
inte ens tänka på vad som 
kunde hända om vi hade 
förlorat den, och sedan hade 
åkt ner till ett vilt kämpande 
Götene under de premisser-
na, sade tränaren, som dock 
fick se en riktigt svängig 
match med mål åt alla håll.

Stressade
– Vi blandar och ger, vi börjar 

riktigt bra med några fina 
anfall. Sedan blir det lite 
fram och tillbaka, höga berg 
och djupa dalar kan man säga 
präglade matchen. Vi är 
stressade i vårt försvarsspel 
och eftersom vi släpper in så 
mycket mål så blir vi även 
stressade i vårt bollinnehav 
och i våra anfallsförsök, så är 
det, förklarade Peter som fick 
se Joel Lundgren göra 
matchens första mål, när la-
gen spelat en kvart på Väs-
terby IP.

Svängdörrar
Sedan började svängdörrar-
na komma i rörelse. Götene 
kvitterade i 35:e, innan Albin 
Broberg gjorde 2-1 i 40:e 
minuten. Men precis före 
paus kom 2-2 från Götenes 
Alexander Jansson. 

Broberg bombade sedan in 
3-2 efter tjugo minuter i den 
andra halvleken, men Götene 
kom tillbaka en tredje gång, 
via Patric Norismaa som 
satte 3-3 i den 73:e.

De tre poängen skulle dock 
hamna hos Mellerud, som 
tack vare ett fint samarbete 
mellan Viktor Öhrling och 
Joel Lundgren kunde servera 
Sebastian Hedlund för 4-3 i 
den 90:e matchminuten 

– Det var skönt, nu har vi 
två segrar på övertid, så det 

visar stor karaktär hos kil-
larna, sade Jonasson som nu 
börjar blicka uppåt i tabellen, 
mot tredjeplatsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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

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 

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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

070-461 42 78

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

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

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

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

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

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 

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar
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Melodikrysset v.37 - 15 september

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Svenska nyheter
10.25 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.30 Bernsteins älskade musikaler
12.20 Leonard Bernstein – hur 
 orkade karln?
13.15 Fråga Lund
14.15 Strömsö
14.45 Ridsport: VM
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 I will survive – med 
Andreas Lundstedt
21.30 Kalles och Britas sex liv
22.00 Kampen om livet
22.30 Lärlabbet
23.00 Högskolad
23.25 Rapport
23.30 Madame Deemas under-
 bara resa
00.00 I heroinets spår

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.30 Flyggalen
16.45 Fem kvinnor
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ridsport: VM
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 Agenda valspecial
00.00 Hundra procent bonde
00.30 Skogens vita konung
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.15 Antikmagasinet
17.45 Matdetektiverna
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Australiens obygd
20.15 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
21.00 Titan, Saturnus mäktiga 
 måne
21.55 The Vietnam war
22.50	 Amerikas	finaste	natur

20.00 Ridsport: VM
00.00 Perspektiv på världen 
 - syntolkat
00.30 Skogens vita konung 
 - syntolkat
01.30 Bergman revisited: Guds 
 tystnad
01.45 Kalles och Britas sex liv
02.15 Duellen - syntolkat

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 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
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Nattsändningar

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Looper
23.25 Simpsons
00.25 Family Guy
01.25 American dad
02.25 Scrubs
03.15 My name is Earl
03.40 Community
04.00 Family guy
04.50 American dad

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.30 Timjan, tupp & tårta
11.30 Sverige!
12.00 Uppdrag granskning
13.00 Kalles och Britas sex liv
13.30 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
14.00 Mord och inga visor
14.45 Ridsport: VM
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 Timjan, tupp & tårta
21.00 En kvinnas fall
21.50 Bergman revisited: Berg-
 mans reliquarium
22.00 Opinion live
22.45 Kära dagbok
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Afrikas nya kök
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ridsport: VM
20.00 Till Sverige med kärlek
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Efter revolutionen
00.15 Babel
01.15 Värsta listan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.10 Att bo granne med 
 havet
17.50 Omöjlig ingenjörskonst
18.35 Nya Zeelands kust
19.20 Otroliga grodor
20.10 Attentaten mot Franco
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Smarta ekorrar
22.40 The Vietnam war

20.00 Ridsport: VM
00.00 Perspektiv på världen 
 - syntolkat
00.30 Billions
01.25 Robins
01.55 Fråga Lund 
 - teckenspråkstolkat

05.15 American dad
05.40 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 2 guns
23.10 Simpsons
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Scrubs
03.00 My name is Earl
03.25 Nattsändningar

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
17.55 Fixer upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2018
21.00 Drömmen om slottet
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 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Duellen
10.55 Anslagstavlan
11.00 Anna Lindh 1957 - 2003
12.20 Timjan, tupp & tårta
13.20 Det stora racet
14.10 Opinion live
14.55 Vem vet mest?
15.40 Mord och inga visor
16.30 Ridsport: VM
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 Alla för en
21.00 Säsongsstart: Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Shetland
23.30 Rapport
23.35 Seriestart: Grotescos sju 
 mästerverk
00.05 En kvinnas fall
00.55 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt

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 Ridsport: VM
20.00 Silvana – Väck mig när ni 
 vaknat
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Flickan, mamman och 
 demonerna
23.15 Deutschland 83
00.00 Meningen med livet
00.30 Afrikas nya kök
01.00 Fem kvinnor
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.20 Frisörer i världen
17.45 Titan, Saturnus mäktiga 
 måne
18.40 Guld på godset
19.40 Drömboende på Grönland
20.10 Naturens utbrott
21.00 Seriestart: Patagonien
21.55 Udda platser i världen
22.45 Matdetektiverna
23.35 Otroliga grodor

20.00 Ridsport: VM
23.30 Alla för en - syntolkat
00.30 Uppdrag granskning
01.30 Kalles och Britas sex liv
02.00 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt

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 Flaskpost från P
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.15 Flaskpost från P, forts
00.05 Noah
03.00 Fixer upper
04.00 Veterinärerna

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 The boy next door
23.50 Simpsons
00.50 Family guy
01.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Go'kväll
09.15 Arvinge okänd
10.15 Timjan, tupp & tårta
11.15 Robins
11.45 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
12.15 Kalles och Britas sex liv
12.45 Svenska nyheter
13.15 Alla för en
14.15 Det stora racet
15.05 Skavlan
16.05 The Split
17.00 Ridsport: VM
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 Robins
21.30 The Split
22.25 Rapport
22.30 Lördagsbio: Flimmer
00.05 Nattsändningar

09.50 Förväxlingen
10.20 Förväxlingen
10.50 Värsta listan
11.20 Fem kvinnor
11.50 För sista gången - Jimmy 
 Scott, jazzlegend
13.25 Det stora operahuset
14.55 Till Sverige med kärlek
15.55 Sverige idag på romani 
 chib/arli
16.05 Rapport
16.10 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16.20 Hundra procent bonde
16.50 Meningen med livet
17.20 Afrikas nya kök
17.50 Ridsport: VM
23.00 Eid al-adha
23.30 Kulturveckan
00.30 Top gear
01.20 Top gear
02.10 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.10 Antikmagasinet
15.40 Frisörer i världen
16.05 Matdetektiverna
16.55 Udda platser i världen
17.45 Patagonien
18.40 Joanna Lumleys indiska 
 äventyr
19.25 Titan, Saturnus mäktiga 
 måne
20.20 Nya Zeelands kust
21.00 Världens häftigaste ormar
21.55 Seriestart: Historiens onda
  män
22.45 Dokument utifrån: Lön 
 utan jobb
23.40 Attentaten mot Franco

20.00 Duellen - syntolkat
21.00 Det stora racet
21.50 Svenska nyheter
22.20 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
23.10 Liberty
00.10 Nattsändningar

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela Danmark 
 bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
12.30 Fångarna på fortet
13.55 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt
14.30 Ishockey: Frölunda–Djur-
 gården
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Rebecka Martinsson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Rebecka Martinsson, forts
23.40 Allt för min syster
02.00 Runner runner
03.50 Veterinärerna

05.05 Community
05.30 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.25 Världens bästa burgare
10.30 Man with a plan
11.00 Ink master USA
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 Man on a ledge
23.05 Welcome to the punch
01.15 Looper
03.25 Veni vidi vici
04.05 American dad
04.30 Never ever (try this at 
 home)

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
05.10 Sverige!
05.40 Strömsö
06.10 Sverige!
06.40 Anna Lindh 1957 - 2003
08.00 Kära dagbok
08.30 Fråga Lund
09.30 Duellen
10.30 Vem vet mest?
11.15	 Superswede:	En	film	om	Ronnie	
 Peterson
12.45 Sportstudion
13.00 Motor: VM rallycross
15.00 Fotboll: Damallsvenskan
17.00	 Ridsport:	VM
17.40 Sportstudion
17.55 Sportnytt
18.00	 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30	 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongsstart: Allt för Sverige
21.00	 Seriestart:	Springfloden
21.45 Seriestart: Arbogafallet
22.15	Motor:	Rally-VM
23.10	 Rapport
23.15 Nattsändningar

08.10 Sverige idag på 
08.30 Eid al-adha
09.00 Afrikas nya kök
09.30 Meningen med livet
10.00 Gudstjänst
10.45 Kulturveckan
11.45 Silvana – Väck mig när ni vaknat
12.40 Babel
13.40 Svenska dialektmysterier
14.10 Sverige idag
14.30	 Ridsport:	VM
16.00	 Rapport
16.05	 Ridsport:	VM
17.00	 Kortfilmsklubben
17.47 Barnen som överlevde Förintelsen 
 - nordsamiska
18.00 Hundra procent bonde
18.30 Värsta listan
19.00 Vildsvinets återkomst
19.55 Djurens märkliga beteenden
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Dagböckerna 
 från Oslo
23.40 Gudstjänst
00.25 Till Sverige med kärlek
01.25 Dödlig diskriminering

09.00	 UR	Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.10 Att bo granne med havet
15.50 Naturens utbrott
16.40 Guld på godset
17.40 Joanna Lumleys indiska äventyr
18.25 Vara som alla andra
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	 Amerikas	finaste	natur
21.00 Seriestart: Gränslöst äventyr i 
 Vietnam
22.00 Nya Zeelands kust
22.45 The Vietnam war
23.40 Matdetektiverna

20.00 Vem vet mest?
20.45 Sverige!
21.15	 Ridsport:	VM
23.45	 Springfloden	-	syntolkat
00.30 Arbogafallet
01.00 Skogens vita konung - syntolkat
02.00 Bergman revisited: Bergmans 
 reliquarium
02.15 Strömsö

05.00 Veterinärerna
06.00 Hela Danmark bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
14.30 Klassfesten
15.55 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.55 Drömmen om slottet
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.25 Bingolotto, forts
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Hellenius hörna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Hämnden
00.10 Maria Wern
01.10 Down with love
03.20 Veterinärerna
04.30 Husjägarna – Danmark

05.20 Frasier
06.00 Anger management
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.30 Last man on earth
10.30 Man with a plan
11.00 Heroes reborn
11.55 NCIS: Los Angeles
13.45 The blacklist
15.40 Percy Jackson och kampen om 
 åskviggen
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Man with a plan
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Veni vidi vici
22.40 American dad
23.40 Married
00.40	 Tattoo	fixers
01.40 American dad
02.40 Amazing race
03.25 The Goldbergs
04.10 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.00 Strömsö
10.30 Sverige!
11.00 Sportspegeln
11.30 Duellen
12.30 Vem vet mest?
13.15 Svenska nyheter
13.45 Allt för Sverige
14.45 Matiné: Karriär
16.30 Seriestart: Tomas Andersson Wij 
 spelar med Melissa Horn
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
21.05 Liberty
22.05 I heroinets spår
23.00 Seriestart: Selams stil
23.20 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00	 Kortfilmsklubben
08.47 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 Stammaren
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30	 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Fem kvinnor
22.50 Vegan vs jägare
23.50 Agenda
00.35 Nattsändningar

14.00	 UR	Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Naturens utbrott
18.20 Titan, Saturnus mäktiga måne
19.15 Patagonien
20.05 Seriestart: Människosläktets 
 äventyr
21.00 Världens natur: Vildsvinets 
 återkomst
21.55 Frisörer i världen
22.20 Drömboende på Grönland
22.50 Gränslöst äventyr i Vietnam
23.50 Historiens onda män

20.00 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat
21.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
21.30 Agenda
22.15 Madame Deemas underbara resa
23.15 Allt för Sverige
00.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
01.00 Grotescos sju mästerverk
01.30 Kära dagbok
02.00 Alla för en - syntolkat

05.20 Köket
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
17.55	 Fixer	upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2018
21.00 Gråzon
21.55 Idol 2018 – resultatshow
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	 Fixer	upper
03.50 Nattsändningar

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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Timjan, tupp & tårta
10.55 Kampen om livet
11.25 Lärlabbet
11.55 Högskolad
12.20 Skavlan
13.20	 Robins
13.50 Arvinge okänd
14.50 Matiné: Svarta palmkronor
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med 
 Kleerup och Mauro Scocco
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 Fråga Lund
21.05 Det stora racet
21.55 Michael Jackson: från Motown till 
 Off the Wall
23.25	 Rapport
23.30 Shetland
00.30 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00	 Rapport
12.03 Forum
16.00	 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Kampen om kronan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Hundra procent bonde
19.30	 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.10 Silvana – Väck mig när ni vaknat
00.05 Svenska dialektmysterier
00.35 Engelska Antikrundan
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00	 UR	Samtiden
17.00 Omöjlig ingenjörskonst
17.45 Gränslöst äventyr i Vietnam
18.45 Världens häftigaste ormar
19.40 Drömboende på Grönland
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Dagböckerna 
 från Oslo
22.40 Udda platser i världen
23.30 Naturens utbrott
00.25 Attentaten mot Franco

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Deutschland 83
21.45 Duellen
22.45 Timjan, tupp & tårta
23.45 Babel
00.45 Arbogafallet
01.15 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat
02.15 Värsta listan

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
17.55	 Fixer	upper
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol 2018
21.00 Kalla fakta
21.55 Idol 2018 – resultatshow
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	 Fixer	upper
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Fotboll
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Scrubs
03.15 My name is Earl
03.40 Community
04.00 Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Centralt / Postgatan 5
Med ett lugnt centralt läge ligger denna charmiga äldre villa. Delvis renoverad. Uterum och altaner. Övrigt garage och förråd. 
5 rok Boyta: 107 kvm. Tomtareal: 1 022 kvm. Pris: 790 000:-

Mellerud / Ör / Högen 7
I ett ostört läge mitt i öppen natur ligger denna tillbyggda torpstuga med ett mycket gammalt soldattorp som gäststuga.  
Övriga byggnader är två stycken förråd och ett växthus. 3 rok. Boyta: 67 kvm. Tomtareal: 3 294 kvm.Pris: 450 000:-

Nyinkommet!

Visning: Onsdag 12/9 kl. 17.00-18.00 NYTT PRIS!

Visning: Torsdag 13/9 kl. 17.00-18.00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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:-

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

Pris 4.000.000:-

Visning: Lörd 15/9 kl. 1030-1130

MELLERUD – Dalslandsgatan 10
Centralt belägen villa. 6 rok varav 4 sovrum. Boa 
105/70 kvm. Tomt 795 kvm. Härligt gedigen 50-tals 
tegelvilla med inbyggd charm. Vid lekpark.

Pris 995.000 kr

HÅVERUD – Bäcken 11
Välskött 1,5 plans villa med sjöutsikt. 5 rok varav 3 
sovrum. Boa 95/60 kvm. Tomt 1790 kvm. Välskött 
trädgård,förråd och garage. Utsikt mot Håveruds 
akvedukt och ca 50 m till badbrygga.

Pris 895.000 kr

BOLSTAD - Töra 2
Oas på landet. Lantlig 20-tals villa med originaldetaljer 
i gott skick. 5 rok, 90 kvm. Tomt 1840 kvm. Två 
sidobyggnader med sommarrum, garage, vedbod. 

Pris 495 000 kr

Visning: Torsd 20/9 kl. 1700-1800

NYTT!

NYTT!
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

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

Följ oss på

Lampskärm 
Sammet

Prydnadskudde
Sammet 
Finns i flera färger

Nyheter inför hösten

Mellerud

    

119:-
/st

5990
/st

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

gräsklippareMellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

grästrimrar

Final för veteranbilsträffarna

skolsalen. Detta kom att 
handla om olika förare i ral-
lyhistorien, förare som ge-
nomlevt strapatser av olika 
slag under sina karriärer. 
Många dråpligheter lockade 
till skratt.

–Själv har jag hållit mig på 
hjulen och därför finns det 
inte så mycket att berätta om 
mig, sade Carl-Magnus.

Vice klubbordföranden i 
VCD, Gunnar Landegren, är 
nöjd med säsongen.

– Sommarens har varit jät-

tebra, vi har haft kanonväder 
vid alla träffar utom en. 
Vissa gånger har vi haft 
uppåt 300 som besökt oss. 
Många kommer från Norge 
och vi har startat ett samar-
bete med Östfolds Veteran-
vognsklubb. Vi hoppas på att 
vara i Sunnanå även nästa 
sommar. Vi startar med träf-
farna igen sista tisdagen i 
maj, berättar Landegren.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Gunnar Landegren och rallylegenden Carl-Magnus Skog i motorgårdens 
Café Körsbäret.

Finalen för de populära tisdagsträffarna blev en solig septemberkväll på 
Västerråda, med föredrag av Carl-Magnus Skog.

Förra tisdagen var det sis-
ta gången för säsongen för 
Veteran Classic Dalslands 
tisdagsträffar. Finalen 
hölls på motorklubbarnas 
lokal, Västerråda gamla 
skola.
Septembersolen värmde gott  
en bra bit in på kvällen och 
glänsande veteranbilar, mer 
eller mindre fullsatta, rada-
des upp bakom klubbhuset.

I caféet gick mackor, fika-
bröd och kaffe åt som smör i 
solsken. 

Legendarisk förare
För att ge extra glans åt final-
kvällen hade racing- och 
rallylegenden, 93-årige  
Carl-Magnus Skog bjudits 
in. Han var under många år 
fabriksförare hos SAAB och 
segrade i Midnattssolsrallyt 
1960 och 1961. Han var även 
delaktig i projektet SAAB 
Formula Junior. 

Från 1963 fram till att AB 
Volvo 1966 lade ner sin täv-
lingsavdelning ingick han i 
fabrikslaget. Segrade i Acro-
polis rallyt 1965 i en Volvo 
122S.

Carl-Magnus växte upp i 
Håverud men bor sedan 
många år på Hisingen i Gö-
teborg.

– Jag kör fortfarande bil, 
men  inte längre i mörker. Det 
är en Volvo S 70 jag har, 
modernare bil vill jag inte ha 
för jag vill kunna greja med 
den själv, berättar han.

Berättade minnen
Carl Magnus träffade många 
bekanta bland träffens delta-
gare och höll ett uppskattat 
föredrag i den före detta 

Åsnebyn firade jubileum

Johanna Eheim och Jenny Åhman är nyblivna grannar med Åsnebyn och 
driver småbruk med gamla jordbruksmetoder.

Elyaas Ehsas fick en flaschback när han kom in i smedjan. Dofterna min-
des han från sitt hemland Afghanistan. Smeden Tommy Hansson från 
Rävlanda berättade om sitt arbete.

En före detta VD och en nuvarande tillsammans med en kille som gillade 
Åsnebyn. Marianne Barrljung, Elyaas Ehsas och Monica Andersson Skall.

Kulturarvsdagen den 9 
september firades på Ås-
nebyn tillsammans med 
både tio- och tjugofemår-
sjubileum. Det är i år 25 år 
sedan gården donerades 
till Hushållningssällska-
pet och tio år sedan går-
den blev kulturreservat. 
– Jag minns känslan då här 
på Åsnebyn, när jag första 
gången kom hit för 25 år 
sedan och jag känner det nu. 
Här andas ro, här finns en själ 
och kraft, sade Marianne 
Barrljung i sitt jubileumstal,. 

Hon, som när gården done-
rades till Hushållningssäll-
skapet var dess VD, berättade 
om telefonsamtalet de fick av 
Leif Landberg som hade  
hand om bouppteckningen 
efter Olof Andersson. 

Stort arbete
Marianne berättade om allt 
det arbete som lagts ner på 
Åsnebyn och hur man ansökt 
om medel för att bekosta allt. 
Man röjde granskog till för-
mån för lövträd, startade 
odlingar med inriktning mot 
gamla kulturväxter, fick till 

ett utbildningskök och lade 
ordentligt golv på logen. 

Allt detta och mycket där-
till fick mycket stor hjälp från 
Västarvet genom Marie 
Odenbring, som även hon 
var på plats denna dag. Syftet 
med kulturreservatet är att 
bevara en typisk dalsländsk 
bondgård, med ett landskap 
präglat av 1800- och tidigt 
1900-tal och visa på hållbar 
utveckling samt bevara den 
biologiska mångfalden.

– På den här gården har 
man haft det relativt gott 
ställt, det har varit en fin gård, 
men samtidigt har den också 
genomlevt tider med mycket 
fattigdom och elände, tillade 
Marianne avslutningsvis. 

Grannar med småbruk
Bland dagens utställare på 
Åsnebyn fanns Johanna 
Eheim och Jenny Åhman, 
som flyttat in alldeles intill. 
De berättade med ord och 

bild om sitt arbete med små-
bruk och gamla jordbruks-
metoder. De förespråkade 
självhushållning som ett 
långsiktigt och hållbart alter-
nativ. De vill gynna mångfal-
den, odla gamla sorter och 
lära sig mer om fröodling. 
I somras slog de ett stycke 
åker med lie på Åsnebyn och 
hässjade sedan på gammalt 
vis.

– Vi vill jobba med naturen 
och använda dess egna kraf-
ter, säger de båda. 

I övrigt invigdes både en 
trädgårdsutställning och en 
nyttodjursslinga och i frukt-
trädgården visades hur man 
beskär gamla fruktträd. 

Det fanns hantverkare på 
plats och Kerstin Ljungqvist 
höll i en växtvandring liksom

Sven Killén gjorde i bygg-
nadsvård. Här kunde man få 
svar på vad en stenmur har 
för betydelse, eller ett gam-
malt träd.

Ing-Marie Norrman
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