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KAMPANJ

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

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 38

Prisbomb!

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Bacon
Garant, 140 g, jfr-pris 35,71/kg. 

Max 3 köp/hushåll/vecka 38

20:-
 

/st

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 38

Potatisgratäng
Peka, gäller även rotfrukt, 800 g, jfr-pris 25,00/kg.

5:-
Morötter
Sverige, klass 1, i påse.

Rotsaker
Sverige, klass 1, gäller rödbetor, vitkål, kålrötter, 
palsternacka.

6995 

/kg 5:-
 

/st

Passa på!

Passa på!

20:-
 

/st

Passa på!
Passa på!

Fetaost, Halloumi
Zeta, gäller ej ekologisk, laktosfri, 150 g, 
jfr-pris 133,33/kg

5:-
 

/kg

Passa på!

Publiken fick se mycket kamp och hårda dueller på Rudevi i söndagens toppmatch och tillika derby där Brålanda krossade Åsebro med hela 6-0. 
Foto: Tobias Coster.

– Sidan 14 –

– Sidan 4 –

Nöjda uppfödare
Det har varit hästpremiering i Färgelanda och 
flera uppfödare från Mellerud och Brålanda 
kunde åka hem med fina bedömningsresultat. 

– Sidorna 7 - 13 –

Tema Jord & Skog
Läs om lyckade koncept, älgförvaltning och den 
torra sommarens konsekvenser för lokala lant-
bruksföretagare. 

– Sista sidan –

Nybygge står klart
Företaget Tendenz invigde i måndags sin nya, 
luftiga 1 400 kvadratmeter stora lokal på Verk-
stadsgatan i Mellerud. 

Storseger för Brålanda
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 20/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.000:- - 55 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Lådbingo Jack ca 9.500:- 

Bolstad
Prästgård
Onsdag 26 sept. kl 19

Jean Christer Olsson, 
Torp berättar

Volvos traktorhistoria 
från 1910 – 1980-tal.

Entré m. kaffe: 75 kr.
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 

samarb. m. SV Väst. 

Industrisamhälle förr och nu  
- temakväll 
Under 2018 anordnar Prisma Västra Götaland ett 
antal temakvällar om industrisamhällets kulturarv. 
Temakvällen vill ge perspektiv på industrisamhällets 
utveckling och hur det format dagens samhälle. Nu 
har turen kommit till Håverud och Dalsland kanal: 

19 september kl. 18.00
Dalsland Center, Håverud

Henrik Olsson, Innovatum, berättar om industri- 
samhällets framväxt och betydelse 

Johannes Daun, Landsarkivet i Göteborg, berättar om  
industrihistoria och ger exempel ur  

Dalslands kanals arkiv 

Visning av utställningar på Dalsland Center och  
Kanalmuseet 

Fri entré!  Välkommen! 
Prisma Västra Götaland är en samverkansplattform för industrisamhällets 

kulturarv i Västra Götalandsregionen • www.prismavg.se  

Kanalvägen 4, 464 72 Håverud 
dalslandcenter.se 

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

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.
Tel. 070-322 59 62

Allt ska bort i 
inredningsbutiken!

Öppet: Helger kl. 11-15, stänger 30/9

75%
Gäller inte varor från hantverkare

Att växa upp med en förälder som har ett missbruk eller mår 
psykiskt dåligt.
En inspirerande föreläsning som fokuserar på 
förändringsmöjligheter och unga människors kraft. I den här 
föreläsningen får ni ta del av vår föreläsares egen historia om 
att vara barn till en förälder som har ett missbruk eller mår 
psykiskt dåligt. Föreläsaren beskriver sin egen resa till att må 
bra, släppa kontrollen över sin förälder och inse att den har 
rätt att må bra – även om föräldern inte gör det. Föreläsningen 
innefattar även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet och 
möten med de hundratals ungdomar som vi årligen kommer i 
kontakt med.

Torsdag 27 september 
Kulturbruket på Dal kl. 18:00

Fri entré

Föreläsningen vänder sig till både 
barn och vuxna

Föreläsningen sker i samarbete mellan 
skola, folkhälsosamordnare och socialtjänt

Välkomna!

Melleruds kommun
KUNGÖRELSE ENLIGT PLAN-  

OCH BYGGLAGEN
Underrättelse för de som berörs av bygglov för 
rivning av befintligt ställverk samt nybyggnad av 
ställverk och kontrollrumsbyggnad på fastigheten 
SKÄLEBOL 1:21. Med berörd menas rågranne eller 
känd sakägare.

Det finns möjlighet att överklaga ett bygglovsbeslut 
inom fyra veckor från dagen då beslutet publicerats 
i Post- och Inrikes tidningar.

Handlingarna finns tillgängliga hos Plan- och bygg-
enheten, 464 80 Mellerud.

Denna underrättelse är endast för kännedom.

OBS! Om ni har hyresgäst/er på er fastighet ber vi 
er även att informera de/dem.

Bygglovet kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2018-09-20

Kungörelse-id är: K490594/18

BYGGNADSNÄMNDEN

Tack alla valarbetare!
Vi vill tacka alla våra fantastiska valarbetare som 
tillsammans hjälpts åt att genomföra valet med 
beröm godkänt från Länsstyrelsen.

VALNÄMNDEN

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

19 september-26 september 2018
17:e söndagen efter Trefaldighet
”Rik inför Gud”
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 19/914.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem,
  Erica Staaf.
Sön 23/915.00  Gudstjänst i Erikstads kyrka, Margareta 
  Olsson. 

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 19/9 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch. 
  (Anmälningstiden har gått ut.)
Tor 20/9 10.00  Morgonmässa i Kyrkans hus och Kafé kom in, 
  Daniel Westin.
Tor 20/9 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus. Mia Palm och 
  Anders Fredriksson.
Fre 21/9 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus. Pär-Åke 
  Henriksson. Barngrupperna medverkar i 
  gudstjänsten. Fika.
Sön 23/9 8.30  Frukost i Kyrkans Hus. 
Sön 23/9 9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Margareta Olsson. 
  Tre generationer: Lennart Karlsson, Lena 
  Andersson och Amelia Andersson medverkar 
  vid frukosten och i gudstjänsten. 
Tis 25/9 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus. Erica Staaf.
Ons 26/9 10.30 Förmiddagsfika i Kyrkans Hus. Tema: 
  ”Frälsisungen”.  Hur kan det vara att som barn 
  tillbringa mycket tid inom Frälsningsarmén? 
  Gunnel Widin från Arvika vet och berättar för 
  oss med glimten i ögat! Alla välkomna!

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 23/9 9.30 Pilgrimsandakt i Skålleruds kyrka, Daniel 
  Westin och Eva Marklund.
Ons 26/9 14-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem. 
  Kerstin Öqvist.
Sön 30/9 16.00 Skålleruds Församlingskör anordnar en tips-
  promenad och korvgrillning vid Kyrkstugan
  före musikgudstjänsten i kyrkan kl. 18.00 med 
  Red Wing Band och Skålleruds Drängar. 
  Anmälan till tipspromenad och korvgrillning 
  senast mån 24/9 till Sven 073-8201930

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 19/9 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 23/9 18.00 Musikgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel 
  Westin. Lena Arlid Frennberg och Kimmo 
  Toumaala medverkar med sång och piano.

Torget, Mellerud • Tisdag 3 juli 

Butterkaka
20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 augusti

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

Torget, Mellerud • Tisdag 31 juli

Säterbullar
5-pack 20:-

Jordgubbslängd20:-
Torget, Mellerud • Tisdag 17 juli

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

Kanelbullar
7-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 28 augusti

Mariestad • Kakprofessorn 070-650 60 15

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

Torget, Mellerud • Tisdag 25 september

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

Torget, Mellerud • Tisdag 11 septemberFISKBILEN
Gösfilé

Hälleflundra

298:- 
/kg 

198:- 
/kg 

Torget Mellerud 
tisd. 11-18,    fred. 10-18

Färska räkor 
till lägsta dagspris

FISKBILEN

Johan – 070-315 97 51

Gösfilé

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

298:- 
/kg 

198:- 
/kg 

Färska räkor 
till lägsta dagspris

0555-130 15, www.grums.nu

Lübecks
julmarknad

m. Stena Line 
30/11, 3 dgr ................. 1.790:-
Buss, båt, B2 hytt, 2 fruk.
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Kommande filmer

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Gräns
Söndag 30/9  kl. 19.00

Från 15 år  Biljettpris 80 kr

1 tim 48 min

Alpha
Söndag 23/9  kl. 19.00

Från 11 år Biljettpris 80 kr

1 tim 36 min

Smallfoot
Lördag 29/9  kl. 16.00

Söndag 30/9  kl. 16.00

Barntillåten Biljettpris 80 kr

1 tim 36 min

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 

Johanna Nordström 

berättar om 

”Mat för livet”

Rotary
Mellerud

Måndag 24/9 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Alpha. Under sin första jakt 
med stammens främsta jä-
gare såras en man och lämnas 
för att dö. När han vaknar upp 
är han själv allvarligt skadad, 
och för att överleva måste 
han navigera i den ogästvän-
liga, oförlåtande vildmarken. 
En ensam varg, också över-
given av sin flock, blir man-
nens enda sällskap och al-
lierade i kampen mot 
oräkneliga faror och odds 
som starkt talar emot att de 
ska hinna hem före den livs-
farliga vintern anländer.
Visas på Centrumsalongen 
söndag den 23 september.

Aktuellt
 på bio

Tre generationer underhåller
Söndag 23 september 
möts tre generationer för 
att underhålla med musik 
och sång i Kyrkans hus 
i Mellerud. Repertoaren 
består främst av religiösa 
sånger men guldkorn som 
”Hallelujah” och ”Sträck 
ut din hand” finns också 
med. 
Lennart Karlsson, tidigare 
boende i Mellerud, står för 
ackompanjemang och sång 
tillsammans med sin dotter 
Lena Andersson och hennes 
dotter Amelia Andersson.

Lennart har en lång musik-
karriär bakom sig då han hela 
livet underhållit publiken 
både själv och tillsammans 
med andra. Han var under 
många år med i dansbandet 
Spelefinkarna och innan dess 
även Stig-Inges.

Lena Andersson kanske 
man mest förknippar med 
gruppen Scenario men även 
hon har gjort många olika 
framträdanden genom åren. 
Hon har släppt en egen skiva, 

Tre generationer: Lennart Karlsson, Lena Andersson och Amelia Anders-
son underhåller i Kyrkans hus den 23 september.

Det blommar i skönt 
bibliotekets konstrum

I lördags öppnade en ny 
utställning i bibliotekets 
konstrum. Gunilla Kjell-

stedt är tillbaka med sina 
blomsterrika målningar i 
härliga färger.

Den här målningen heter ”Skönhet och förfall”. Gunilla Kjellstedt ställer 
ut i bibliotekets konstrum.

Två gånger tidigare har Gu-
nilla Kjellstedt ställt ut på 
biblioteket i Mellerud, då i 
Dalslands Konstnärsför-
bunds regi. I år är hon speci-
ellt  inbjuden av biblioteket i 
Mellerud.

– Jag gillar att ställa ut här, 
jag känner mig välkommen 
och uppskattad, säger Gu-
nilla, som med hammaren i 
hand hänger sina bilder inför 
vernissagen.

Betydelsen av Bengtsfors
Gunilla är bosatt i Åmål, men 
är uppväxt i Bengtsfors och 
just hemorten har betytt 
mycket i hennes konstnärs-
skap.

– Jag har målat i hela mitt 
liv och gick på Konstfack i 
Stockholm på sextiotalet och 
utbildade mig till bildlärare.  
Hade jag målat blommor då 
hade jag blivit sågad vid fo-
knölarna. Men under mina 
besök hemma i Bengtsfors 
började jag, på uppmaning 
av min pappa, måla det 
Bengtsfors som jämnades 
med marken på sextiotalet, 
alla gamla hus, snickargläd-
jen, trädgårdarna. Där fanns 
mitt jag, säger hon.

Bildlärare i 42 år
Gunilla jobbade som bildlä-
rare i Åmål i 42 år, tills hon 
gick i penion vid 67. 

– Det är underbart att se 
vad elever kan göra av ett vitt 
papper. Jag saknar undervi-
sandet och ungdomarna, de 
man hade konflikter med 
minns man mest väl, säger 
hon med ett leende.

Efter åren på Konstfack 
landade Gunilla på Gerles-
borgsskolan hos Georg Sutt-
ner och fick privilegiet att 
måla hemma hos honom.
– Där fick jag vara mig sjäv, 
säger hon.

Ställt ut har hon gjort både 
i Sverige och utomlands, från 
Liljevalchs till Chicago.

Hennes tidigare utställ-
ningar i Mellerud har varit 
mycket uppskattade och flera 
av Gunillas verk finns i hem 
i trakten.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

”This One”, med countryin-
spirerad rock och dessförin-
nan turnerade hon med ett 
dansband på heltid under 
några år. Lena är utbildad 
musikal- och showartist och 
har varit med i diverse upp-
sättningar i Göteborgsområ-
det. 

Hennes dotter, Amelia, är 
främst dansare och har bland 
annat dansat i svenska lands-
laget i discodans. Hon dansar 
både hip hop, commercial, 

contemporary, show och 
disco men arbetar även som 
danslärare hos Danscenter 
Sofia Westlund i Åmål sam-
tidigt som hon läser Naturve-
tenskapliga programmet på 
gymnasiet.

Amelia har även sjungit i 
flertalet sammanhang, bland 
annat Kanalyreidolen. På 
söndag gästar denna trio 
Mellerud och underhåller 
både vid frukosten och under 
gudstjänsten.

www.mellerudsnyheter.se

• Invigning av Palle Borgström (ordförande LRF)

• Flera seminarier inom ekonomi, odling och teknik 

•	 Matmarknad	med	flera	lokala	företag 

• Uppvisning av hästaktiviteter, hoppning, western mm

• Visning av den nyrenoverade ladugården

• Barnaktiviteter

På kvällen blir det FEST med mat och underhållning! 
Först till kvarn gäller. Begränsat antal platser! 
Boka genom att betala in 350 kr till bankgironummer: 5277-5558
OBS! Glöm ej att skriva för- och efternamn när ni betalar.

Lördag 27 oktober kl. 10-15

Varmt välkomna!
www.gronaklustret.se

Nystart Nuntorp
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 39 

Senior

Måndag Couscouspyttipanna och 
kokt broccoli, kall gräddfilssås.
Alt: Vegetarisk pyttipanna. 
Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
kokt blomkål.
Alt: Quorngryta.

Onsdag Fiskburgare** med bröd, 
hemlagat potatismos, dressing och 
sallad. 
Alt: Grönsaksburgare.

Torsdag Potatisbullar/blodpud-
ding*, lingonsylt och vitkålssallad. 
Alt: Potatisbullar. 

Fredag Lovdag.
Varje dag serveras: 

 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 
samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 24/9: Pyttipanna med stekt ägg, 
broccoli och rödbetor. 
Dessert: Exotisksoppa. 

Tisdag 25/9: Biff Stroganoff med kokt potatis 
och skivade morötter.  
Dessert: Konserverad frukt.  

Onsdag 26/9: Fiskburgare med bröd,  
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 27/9: Stekt fläsk med bruna bönor, 
kokt potatis och skivade morötter. 
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 28/9: Lasagne med vitkålssallad.  
Dessert: Fruktsallad.

Lördag 29/9: Stekt panerad rödspätta med 
remouladsås, kokt potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 30/9: Skivad plommonspäckad  
fläskkarré, gräddsås med svartvinsbärssmak,  
kokt potatis och värdshusgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 39
Mån-sönd: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker. 

Den 29 september är det 
höstmarknad i Mellerud 
vid motorgården. I dags-
läget är hela 60 utställare 
bokade och fler kommer 
till, däribland flera helt 
nya.
Marknaden vid vattentornet/
motogården har på fyra år 
blivit mycket populär. I år 
innhåller den flera nyheter, 
som hoppborgar för både 
stora och små barn och even-
tuellt en kaninutställning.
 Som vanligt blir det fisk-
damm, hästskjutsar, musik 
som i år hyllar Lill Babs och 
Jerry Williams, lotterier och 
servering med hembakt.

Höstmarknad 
vid motorgården

Lördag 29 september är det höstmarknad vid motorgården på Väster-
råda.

Söndag 30 september 
arrangerar Skålleruds 
Församlingskör tipspro-
menad vid kyrkan, följt av 
högklassigt musikfram-
trädande med Red Wing 
Band.
På eftermiddagen kan du gå 
en två kilometer lång tipspro-
menad på lätt bana, för både 
stora och små. Det utlovas 
musikaliska överraskningar 
utmed vägen. Efteråt serve-
ras korv med tillbehör vid 
kyrkstugan och där finns 
även möjlighet att lösa frå-
gorna för den som inte har 
möjlighet att gå promenaden. 

Det hela avslutas med en 
musikgudstjänst med Red 
Wing Band och Skålleruds 

Musik och tipspromenad

Det arrangeras tipspromenad och framträdande av Skålleruds Drängar 
samt Red Wing Band i Skålleruds kyrka söndag 30 september.

Föredrag om traktorer
På onsdag kväll den 26 
september berättar Jean 
Christer Olsson, Torp 
Mellom, om Volvos trak-
torer och dess historia i 
Bolstad Prästgård.
Det kommer att handla om 
jordbrukstraktorer från Bo-
linder- Munktell och Volvo  

från 1913 – 1980-tal med 
bildvisning. Han arbetar se-
dan ett antal år tillbaka med 
en bok om sådana traktorer.

 Jean Christer Olsson är 
ordförande i Bolstads Hem-
bygdsförening. Han flyttade 
till Torp Mellom, Bolstads 
socken från Paris år 2006 

efter att först ha varit som-
margäst i 20 års tid. Han är 
journalist och författare med 
eget bokförlag. Jean Christer 
Olsson har skrivit 8 böcker 
om Volvos bilhistoria som 
översatts till elva språk.

Julmarknad närmar sig
Nu är det dags att anmäla sitt 
deltagande i den traditionella 
julmarknaden i Brunnspar-
ken i Dals Rostock i decem-
ber.

Hantverk av alla de slag, 
ätbart i alla dess former, jul-
pynt och mycket annat bru-
kar finnas på utställarnas 
bord. Som alltid kommer 
tomten på besök, det blir 
dans runt granen och godis-
påsar till alla barn. Även lu-
cia med sitt följe brukar dyka 
upp och bjuda på sång.

Julmarknaden i Dals Rostock är en populär tradition. Det är dags att 
anmäla sitt deltagande nu.

Drängar som musicerar till-
sammans. 

Red Wing Band består av 
Leif Sivertsson, klarinett, 
Ingemar Wågerman, piano, 
Hans Jörgensen, banjo, Leif 

Melldahl, bas, Lennart 
Carlsson, trummor och Hans 
Zakrisson trombon. 

Därefter sker prisutdel-
ningen för tipspromenaden. 

Bland loppisborden åter-
finns gamla leksaksbilar, 
kläder och redskap för skog 
och jakt,  verktyg, kläder, 
kuriosa, smycken, antikvite-

ter och mycket annat. Knal-
larna erbjuder växter, korv, 
havtornsprodukter, mathant-
verk, plastpåsar,  hantverk, 
med mera.

Premiering med tyst minut
I söndags var det sommar-
premiering i Färgelanda, 
arrangerad av Norra Älvs-
borgs Hästavelsförening.
Domare var Ronny Johns-
son, Svenljunga och kördo-
mare Sune Hjerpe, Ljung-
skile.

Dagen inleddes med en 
tyst minut till minne av Rag-
nar Nilsson, Högsäter. Han  
var sedan urminnes tider lika 
med premiering i Tångelan-
da, numera Färgelanda.

Ragnar var med och bil-
dade Norra Älvsborgs Häst-
avelsförening 1966 och 
lämnade sin styrelseplats 
2016 då föreningen fyllde 50 
år och Ragnar själv 90 år.

Fina poäng
Familjen Pettersson, Linds-
torp, fick fina poäng för sitt 
nordsvenska sto Lova både 
exteriört och i körprovet. 

Frida Wännman Kvantenå 
fick sitt gotlandsruss Wenche 
elitpremierat, shetlandspon-
nyn Dalsgårds Valencia, ägd 
av Magnus Karlsson, Solsta 
Tån fick 42 poäng och avels-
diplom. 

Marianne Brobergs nord-
svensk sto Tilja fick 42 poäng 
och gjorde körprov, hennes 
föl blev fölutställningens 
vinnare.

Norra Älvsborgs  
Hästavelsförening

Familjen Petterssons Lova fick 45 exteriörpoäng och 48 poäng i körpro-
vet och körbarhetsintyg.

Chicki Wallins ståtliga Shirehäst, Brånas Haddock, fick 41 poäng.

Fölet Bonn, 40 poäng, vann fölutställningen.  Ägare är Marianne Broberg, Balltorp, Brålanda.
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Shoppingkväll
Torsdag 27 september är 

 butikerna i centrala Mellerud  
öppna till 2000 

Se erbjudanden i nästa veckas tidning

tackar alla entreprenörer som varit med 
och byggt vårt nya kontor och lager
• KEK Bygg
• Nya Stålia Hall
• MEA
• Melleruds Rörtjänst
• Krynes Entreprenad
• Kents Åkeri i Berg AB

• Torgersbyns Byggtjänst AB
• Johanssons Betonggolv AB
• Top Floor
• Arkitekt Angelica Mattsson, 
 AM rit- och byggprojekt

 

10 % på filter, olja och arbete
Boka service för din maskin före 15/10 2018 så får 
du 10% rabatt på olja, filter och arbete. Kvalificerad 
service för CLAAS, SAMSON, HORSCH, LEMKEN 
och AVR. 

Verkmästare Sven-Erik Grund 072-211 26 15 
Swedish Agro Machinery, Nuntorp 324,   
464 64 Brålanda, 0521-315 90

Förlängd betalningsperiod 
till 1/9 2019

Öppet hus hos ödmjuk poet
På Karl Karlssongården I Anolfsbyn var det den 9 sep-
tember öppet hus och  utställning av gårdens textila 
alster. Därtill folkmusik och kaffe med dopp.

Ute på gården vid det gamla fähuset samspråkade Ebbe Andersson från 
Guttvik och Stig Jonsson från Ingridbyn. Stig sköter skogen på Karl Karls-
songården.

Sonja Eklund från vänföreningen visade runt två av medlemmarna i 
spelmanslaget Trollpacket.

Uwe Schubert beundrade flitiga kvinnohänders arbeten.

Foton både av och med Karl Karlsson visades.

Karin Persson (dotter till konstnären Kaba Larsson) och Uwe Schubert 
pratade minnen vid köksbordet i Karl Karlssongården.

Ett fint septemberregn häng-
de i luften och bilar anlände 
så snart gården slog upp 
portarna klockan elva. 

Föreningen Karl Karls-
songårdens vänner har enga-
gerade medlemmar och i 
stugan bjöds på kaffe med 
hembakt och gårdens textil-
skatt visades. 

Direkt innanför dörren var 
en utdragssoffa bäddad med 
broderade lakan, ett vackert 
spetsprytt nattlinne låg i fot-
ändan och över soffan 
hängde andra broderade al-

ster. Kvinnohänder vilade 
sällan förr i världen, det finns 
det många fina bevis på.

Många av besökarna hade 
personligen känt Karl Karls-
son och minnen av den öd-
mjuke poeten delades runt 
kaffeborden. 

– En stillsam och ödmjuk 
människa, jag minns honom 
när han var 19 år och kom 
med sina gamla föräldrar till 
Skålleruds kyrka, då var jag 
15, berättade Karin Persson, 
Mellerud.

Alla byggnader på den 

gamla gården var öppna för 
allmän beskådan denna dag. 
Inne i de olika husen fanns 
Karl Karlssons fotografier 
från livet på gården och flera 
av hans dikter fanns att läsa 
och begrunda.

För den musikaliska un-
derhållningen under dagen 
stod det sju man starka spel-
manslaget Trollpacket, från 

Trollhättan. Nyckelharpa, 
fiol, gitarr och dragspel fick 
det att svänga rejält inne i det 
gamla vagnslidret.

– Det är så roligt att komma 
hit och se alla vackra gamla 
byggnader, tyckte Eva Eriks-
son och Karin Aronsson, två 
av alla besökare denna dag.
 Karin Åström

 karin@mellerudsnyheter.se

Hitta alla 
fula pirater

Vinnare i  

vår tävling!

Följande vinner entrébiljetter till Daftöland 
Biljetterna kommer med posten

Malin Olsson, Mellerud

Elisabeth Falk, Frändefors

Max Rydberg, Mellerud

Therese Svärd, Dals Rostock

Johanna Larsson, Mellerud

Rätt antal pirater är 5 st 
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Barbro Johansson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Lennart Mag-
nusson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson. Akten förrätta-
des av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 179, 249 och 297. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Time to say goodbye” av F 
Sartori. Vid kistan togs av-
skedet av de närmaste. Till 
minnet av Barbro Johansson 
var kistan vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 
ägde gravsättning rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 

för Margareta Karlsson. 
Som inledning på akten fram-
förde kyrkomusiker Lennart 
Magnusson ”Håll mitt hjärta” 
av P. Hallström vartefter 
barnbarnen Agnes Wallin 
och Elinor Karlsson Rud-
qvist sjöng ”Himlen är oskyl-
digt blå” av T. Gärdestad. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248 och 
271. Vid kistan togs avskedet 
av familj, släkt och vänner 
därefter sjöng barnbarn och 
barnbarnsbarn ”Blinka lilla 
stjärna” av J. Taylor. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”- Skotsk 
folkmelodi. Till minnet av 
Margareta var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Vår älskade Irma är här! 
Hon föddes måndag 20/8. 
Irma vägde 3.356 g och var 
51 cm lång. Stolta föräldrar 
är Michaela Sieverthson 
och Christer Elander.

Vi vill gratulera vårt barn-
barn Vide som fyllde 3 år den 
15 september.

Grattiskramar från 
 mormor och morfar

Gubben blir pensionär! Grat-
tis Kenneth Westerberg på 
din 65-årsdag den 19/9.

XO

JORDFÄSTNINGAR

FÖDDA

PREDIKOTURER

Hipp Hipp HURRA!

Veckans 
ros...

...till Mattias och Jörgen m.fl. 
på bilverkstan i Mellerud för 
snabb och bra service 10 
sept.

Marie S

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcafé. 
19 Gitarrkurs för nybörjare. 
Fred 18 Tonår i Smyrna. Sönd 
11 Gudstj. pred. Tommy Pet-
tersson ”Det starkaste” Tisd 
14.30 Andakter på Bergs och 
Fagerlidshemmen. 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Fred 18 
Tonår i Smyrna. Lörd 10-16 
Dalslandsträff i Bäckefors. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout.

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

Smyrna: Torsd 18.30 Al-
pha - Grundkurs i kris-
ten tro. Fred 18.30-20 
Fredax för dig i åk 3-7. 
Fred 19.30 LifeLine, Ung-
domskväll på Sörgråden. 
Sönd 11 Ekumenisk gudstj. 
i Smyrna. ”Himmelrikets 
räknesätt”. Predikan Thomas 
Holmström, barnaktivitet, 
kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan södra 

Dal: Onsd 19 Mötesplats 
för gamla och nya svenskar. 
Torsd 15 Kongogruppen. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
Smyrna ”Himlens räknesätt” 
T. Holmström, Anette J. C. 
Sigward K. m.fl.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Thomas 
Holmström. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Smyrnakyr-
kan. David Celinder, Sigward 
Karlsson, Thomas Holm-
ström, Anette J Carlson m.fl. 
Ssk och servering. Månd 
11 Måndagsprogram i fsh. 
”Min väg till Brålanda” med 
Helerna Hughes. 12 Mid-
dagsbön 12.15-13.30 Lunch 
i fsh.15.30 Kyrkliga syfören-
ingen i fsh. 17-19 Kulturcafé 
i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 308 70.
Gestad: Onsd 10-11.30 För-
middagskaffe i Gestads fsh. 
”Nils Frykman i ord och ton” 
Thomas Holmström sjunger 
och berättar. Tisd 14 Norra 
sykretsen träffas hos Sonja 
Berg. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. Sigward 
K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Onsd 19 För-
samlingsafton i fsh. Att vara 
präst i Kanada och sedan präst 
och speleman i Dalsland. Da-
niel Westin komminister i 
Mellerud berättar. Kaffe och 
andakt. Sönd 11 Gudstj. med 
konfirmandinskrivning, kyrk-
fika, Ralph Liljegren.

Klassen träffades efter 60 år

Stående (flicknamn): Leif Andersson, lärare, Stig-Olof Johanson, Eva-Lisa 
Wadenhof (Holst), Karl-Erik Granat, Bernt Fredriksson, Bertil Fransson, 
Bengt Callh, Bernt Norén, Irene Börjesson (Svensson), Ragnar Gustavs-
son, Solveig Johansson (Andersson), Eivor Östergren (Larsson), Inga 
Eklundh (Ulldahl), Inger Cleröd (Jansson), Berit Medin (Jansson) Tage 
Isaksson, Kjell Jonsson.Sittande Maud Andersson, lärare, Lena Svensson 
(Runosson). Inger och Berit tillhör elever som de gått tillsammans med 
tidigare. Saknas på bilden, Bengt Udd. Foto:Privat.

De träffades 60 år efter de 
började som första årskurs 
åtta i Åsebro skola. Knut-
huset i Dalbergså fylldes 
förra lördagen med åter-
seendets glädje och min-
nen. Klasskamraten och 
ägaren, Bertil Fransson, 
upplät lokalen och lärarna 
var med. Musik bjöds av 
gruppen Lätt & Lagom.
1958 var första gången dåva-
rande Bolstad kommun hade 
en årskurs åtta. När Åsebro 
skola för 20 år sedan firade 

60 år avtackades lärarna 
Maud och Leif Andersson. 
Då firade klassen 40 år. 

Förra året började några att 
fundera på att få till en klass- 
träff. Det var ett stort jobb att 
få tag i alla, de flesta kunde 
komma.

Lyckad dag  
Man började med mingel och 
det var intressant att se om 
man kände igen varandra. 
Efter en tipspromenad med 
dalslandsfrågor avnjöts en 

kall buffé under fortsatt prat 
och goa skratt. Den mycket 
trevliga samvaron avsluta-
des med kaffe och tårta samt 
en önskan om att träffas snart 
igen.

Leif Andersson som tidi-
gare varit lärare på en större 
ort berättade minnen och att 
han trodde att eleverna hade 
hittat på något bus för de var 
så lugna. Men så var inte fal-
let.  

– Leif Andersson var vår 
klassföreståndare och under-
visade i de flesta ämnena. 
Hans fru Maud Andersson 

undervisade oss i bild och att 
texta snyggt. Så roligt att de 
kunde vara med denna gång 
också. Vi flickor hade skol-
kök men inte pojkarna, kan-
ske hade de extra träslöjd. 
Det var väldigt roligt att 
träffas efter så många år, så 
nu får det inte dröja 20 år till 
nästa träff, säger Inga Ek-
lundh, en av initiativtagarna.

 Marianne Karlsson

Fantasifull och rolig panik 
I söndags eftermiddag 
bjöd två skådespelare från 
Teater Barbara på en rolig 
föreställning på Kultur-
bruket på Dal. I publiken 
fanns cirka 25 barn.
Pjäsen ”Panik på playan” 
handlade om flickan Maja, 
på solsemester med sin pap-
pa. Den är baserad på boken 
”Livredd i Syden” av den 
norska författarinnan Mari 
Kanstad-Johnsen.

Med enkla medel- några 
skärmväggar, en gul matta, 
kulörta lyktor, bildprojektio-
ner, skuggspel och dockor, 
lyckades skådespelarnaAnd-
ers Jansson och Violetta 
Barsotti Stephan ta med 
åskådarna på en resa.

 Färden gick till ett soligt 
land med playa, hotell, zoo, 
glasskiosker, gator, stad och 
swimmingpool med hopp-
torn.

Fångade intresset
Den vilda pappan och hans 
lugna, kloka lilla dotter 
Maja, växelvis som docka 
eller i mänsklig gestalt 
fångade barnens intresse to-
talt. 

Skratt och förvånade rop 
hördes när pappan hoppade i 
poolen så vattnet skvatt, när 
han råkade hålla en apa i 
handen iställetför Maja och 
när de irrade omkring och 
letade efter varandra. Till al-

Anders Jansson och Violetta Barsotti Stephan från Teater Barbara bjöd 
barnen på en humoristisk och fantasifull föreställning på Kulturbruket 
på Dal i söndags.

Många barn var intresserade av att komma fram och hälsa på skådespelarna och känna på föreställningens 
rekvisita efter föreställningen. 

las glädje fann de varandra 
igen på slutet. 

En halvtimma gick så fort 
och efter föreställningen fick 
alla barn, mer eller mindre 
blyga, komma fram och 
hälsa, kolla rekvisitan och 
ställa frågor. Särskilt intres-
sant var Majas och pappans 
stela hår och den stora pizzan 
som såg så äkta ut, med oliver 
av trä.

Föreställningen arrangera-
des av Kulurbruket på Dal/ 
Barnkulturgruppen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Jaktsäsongen 
är igång

Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

www.uteinne.se från

249:-

Norma, Gyttorp, Rottweil 
• Jaktammunition 
• Övningsammunition
• Hagel Jaktservetter 

35:-

Lerduvor & hagel
Stålhagen sport 24g 7:or 
10 askar (25/ask) + 1 låda 
Lerduvor (150 st)

Ryggsäck

595:-

675:-

Jaktradio
Albecom 155 

1.995:-
Neverlost
ståltermos

Vapenskåp
2.990:-

Ord. pris 2.850:-

Betesdjur och gårdsbutik
ett framgångsrikt koncept

Familjen Larsson i Kinge-
bol, Ånimskog, bedriver 
köttdjursproduktion med 
cirka 200 djur och sedan 
i somras har de även en 
gårdsbutik som blivit 
populär bland både som-
margäster och ortsbor. 
I augusti fick de ta emot 
priset som Årets nötkötts-
företagare i Väst.
Solen skiner och från fikabor-
den framför gårdsbutiken har 
man en bedårande utsikt över 
den glittrande, långsträckta 
sjön Ånimmen. Malin och 
Johan Larsson kan se tillbaka 
på en mycket lyckad säsong. 
De öppnade butiken den 20 
juli och den blev snabbt po-
pulär.

– Vi hade tänkt på en gårds-
butik i flera år och vi började 
sälja köttlådor i mars och 
hade utlämning här i huset. 
Många önskade att vi skulle 
öppna en gårdsbutik och nu 
säljer vi både färskt vakuum-
förpackat och fryst kött 
styckvis. Alla vill inte ha 
köttlådor, många av de som 
köpte lådor i början kommer 
åter nu. Folk tycket det är 
roligt att komma ut på lands-
bygden. Vi har kunder från 

Mellerud, Åmål, Fengersfors 
och Bengtsfors, och så byg-
dens folk, säger Malin.

Gräsätare på bete
Köttet man säljer kommer 
från gårdens egna djur, en 
besättning som består av 200 
kor och ungdjur av raserna 
Hereford, Charolais och Li-
mousin. De betar på gårdens 
200 hektar mark, varav 60 
hektar är naturbeten.

– Jag tog över föräldragår-
den, som hade en liten kött-
djursbesättning, för tio år 
sedan. Vi byggde om de be-
fintliga byggnaderna till 
köttdjursstall och högg ner 
skog för att göra naturbeten. 
Vi kör ekologiskt och Krav, 
det är naturligt när man har 
bete och vall. Antalet djur har 
sedan ökats genom egenre-
krytering, berättar Johan som 
för tre år sedan köpte till 
gården Gyltungebyn och 
dessutom arrenderar mar-
kerna som hör till Ånimskogs 
gård. 

Djuren vars kött ska säljas 
i gårdsbutiken slaktas på 
Dahlbergs i Brålanda och 
styckas i Kil. Detta på grund 
av att man inte gör färs på 
Dahlbergs.

Djuren på Kingebols gård rör sig över stora arealer. De byter bete varje vecka och kommer så fort Johan 
ropar. De kan följa honom kilometervis till ett nytt bete.

I butiken säljs både färskt och fryst egenproducerat kött, plus andra 
lokalt producerade varor.

Inredningsdetaljer finns också att köpa i butiken, textilier, ljus och mycket 
annat.

Från fikaborden framför gårsdbutiken är utsikten över Ånimmen bedövande vacker.

Köttproduktion, gårdsbutik och uthyrning av rum och festlokal. Gården 
Gyltungebyn/Kingebol står på många ben.

– Alla vill inte, eller har inte 
möjlighet att mala själv. Och 
vi vill att det ska vara enkelt 
för kunden, säger Malin.

Prisbelönta
Förutom kött finns det lokala 
produkter som saft, honung, 
inredningsdetaljer, glass och 
mycket annat att köpa i buti-
ken. En het vara är äggen som 
kommer från gårdens 40 hö-
nor. De är så efterfrågade att 
antalet höns behöver utökas. 

Några av husen på gårdarna 
har gjorts i ordning för uthyr-
ning till turister. Just nu i 
september är det mycket fis-
kegäster som bor här. I ett 

före detta sågverk nere vid 
sjökanten finns även en fest-
lokal som ofta bokas till kalas 
och konferenser.

I augusti fick Malin och 
Johan Larsson priset Årets 
nötköttsföretagare i Väst, av 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Väst och Sveriges Nötkötts-
producenter Väst, för sitt ar-
bete med företaget.

–  Det är kul att uppmärk-
sammas och att det finns in-
tresse för det vi kan erbjuda 
här på landsbygden, säger 
Malin och Johan Larsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Birgitta satsar på alpackor
På Flybo Gård strax söder 
om Frändefors går al-
packorna och betar. Med 
sitt lugna, vänliga sätt 
ger de på något vis ro och 
harmoni till hela gården. 
Vill man ta del av den här 
fina miljön som företaget 
erbjuder, är det bara att 
boka. 
Det är endast tio år sedan 
Birgitta Treding för första 
gången såg en alpacka. Det 
var på en utställning med 
arabhästar, som man då hade. 
Nu driver hon en egen al-
packagård, med allt från 
uppfödning till terapi, på sin 
och makens gård. 

Birgitta har startat upp i 

lugn takt. Från början drevs 
verksamheten vid sidan om 
eget heltidsarbete, men se-
dan något år tillbaka är detta 
hennes näring.   

Under de här åren har det 
också blivit en del utbild-
ning. Hur man tränar alpack-
orna på rätt sätt, med respekt 
för djuret, är en viktig del. Att 
använda alpackorna i terapi-
sammanhang är en annan. 
Birgitta berättar att hon star-
tade med fyra ston och natur-
ligtvis blev det sedan också 
betäckning av dessa. Redan i 
första kullen kom en hingst, 
varav man skaffade sällskap 
åt denne i form av två va-
lacker. Man fick då också 

börja separera hagar och stal-
lar och sedan har det rullat 
på.

 Idag finns 27 alpackor på 
gården, varav hälften är egen 
uppfödning. Man har numera 
också en egen avelshingst, 
som inköptes för två år se-
dan.

Framgångsrik avel
Av gårdens egna uppföd-
ningar har det blivit fyra 
championdjur. Alpackorna 
ställs ut och bedöms utifrån 
kvalitén på ullen. Dock be-
höver man inte som i många 
andra djuruppfödningssam-
manhang, åka iväg på utställ-
ningar. Alpackorna trivs bäst 

hemma i sin egen invanda 
miljö. 

Vid den allra första klipp-
ningen skickar Birgitta in 
ullen för bedömning och det 
blir sedan en tävling av det 
hela, där bedömningen kom-
bineras med andra alpacka-
aktiviteter, seminarier och så 
vidare. Championtitlarna 
delas ut utifrån både färg och 
ras. 

När det är dags för klipp-
ning kommer det ett klipplag 
och fixar det. Ska ullen in för 
tävling klipps den i ett stycke. 
Vanligt är också att man 
skickar en ulltoss till analys, 
ju tunnare tråd pälsen har 
desto finare är den. Själva 

Hej där fotografen. Det är full uppmärksamhet mot den nya besökaren i hagen. Alpackor är härligt nyfikna.

Birgitta Treding själv tillsammans 
med en av sina ”pojkar”, egenupp-
födde Dalslands Luke Skywalker, 
som nu är ett år.

– Hej, jag heter Mowgli, är en hingst och är fyra år. Jag trivs bra med 
mina kompisar här på Flybo Gård.

Rådlöst efter vargattack
Söndag 22 juli ringde te-
lefonen tidigt på morgo-
nen hemma hos familjen 
Naraine i Köpmannebro. 
Markägaren där deras får 

gick på bete hade upp-
täckt två döda tackor. 

Några dagar tidigare hade 
David och Marie Naraine 

David och Marie Naraine förlorade 13 tackor till följd av en vargattack i juli.

De djupa betten i halsen visar att det är en varg som dödat tackan.

hämtat hem lammen för att 
ge dem frodigare bete. 13 
tackor gick kvar på betet i 
Upperud, Hästekasen.

– Vi åkte genast dit och såg 
de två döda tackorna som var 
bitna i halsen och på juvren, 
tre andra var skadade och en 
tacka saknades, resten var 
rejält uppskrämda, berättar 
David Naraine.

Misstanken om att det var 
varg som attackerat fåren 
uppstod direkt. 

– Vi ringde en kollega som 
rådde oss att låta de döda och 
skadade fåren vara tills en 
besiktning gjorts, berättar 
Marie.

Naraines hade ingen erfa-
renhet av en situation som 
denna och sökte på Länssty-
relsen hemsida efter infor-
mation, (att nå någon på te-
lefon är inte möjligt en 
söndag) men där fanns bara 
information för den som 
dödat en varg.

Veterinär till hjälp
 De ringde disitrikstveterinä-
ren som inte heller visste, 

men som kände till en kon-
trollant boende i Sunne.

– Han kom och han flådde 
tackorna och visade på de 
djupa bett i halsen som bara 
kan ha orsakats av en varg. 
Den har troligtvis kommit 
genom vattnet till betet. Han 
berättade att vargar ofta gör 
så, de skyr de elektriska 
stängslen men har inget emot 
att simma, säger David.

De överlevande tackorna 
fick tas hem omedelbart. Var-
gar kommer nämligen gärna 
tillbaka. Även andra med får 
i området plockade hem sina 
djur.

Liten ersättning
– Kontrollanten skrev en rap-
port efter att ha obducerat 
tackorna, men ingen från 
Länsstyrelsen tog kontakt 
med oss efter det. Vi fick 
ringa för att få en blankett att 
fylla i för att få ersättning. 
Svaret om ersättning kom i 
början av september, säger 
Marie.

De tre tackor som var ska-
dade fick de slakta själva, 

inget slakteri tar emot ska-
dade djur. 

– Vi är ju inte vana vid det, 
men vi fixade det, konstate-
rar David.

De döda kropparna togs 
hem och fick skickas till de-
struktion. De sju tackor som 
var kvar var fortsatt så ner-
vösa att även de fick slaktas. 
Att ha dem kvar i flocken och 
förvänta sig att de skulle 
producera lamm till våren 
var helt orealistiskt enligt 
Naraines bedömning.

Det de får ersättning för är 
värdet av sex tackor (om de 
skulle anskaffats på nytt), 

schablonersättningen är 
2 800 kronor per djur och 
Marie och David konstaterar 
att det bara täcker en del av 
den ekonomiska förlust som 
gjorts.

– Dessutom hade vi för-
väntat oss att det skulle fin-
nas information på Länssty-
relsen hemsida att få när man 
råkar ut för en vargattack. 
Men där står ju bara klart och 
tydligt hur man ska gå till-
väga om man skjutit en varg, 
säger Marie och David Na-
raine.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

analysen görs på Nya Zee-
land.

– Jag kan känna på en garn-
rulle vilken kvalité djuret 
har, vilket som är bäst och 
sämst. Jag plockar också lätt 
ut våra egna championdjur ur 
hyllan med garner, vilka det 
är, säger Birgitta. 

Upplev en alpacka
Förutom aveln och ullpro-
duktionen erbjuder man al-
packaupplevelser. Alpacka-
promenader, fikastund eller 
meditation i hagen samt föl-
visning är några exempel.

 Här erbjuds också team-
aktiviteter och skräddarsyd-
da program för företag, 
skolklasser, barnfamiljer och 
grupper av olika slag. 

En dag på Flybo Gård kan 
börja med frukost, därefter 
en alpackavandring, lunch 
och därefter diverse hantverk 
som att tillverka alternativa 
påskfjädrar. 

I höst kommer lillstugan 
med en liten samlingssal, 
kök och övernattningsloft att 
stå helt klar efter ombygg-
nad. I den lilla handelsboden 
finns alpackagarn och andra 
produkter av alpacka till för-
säljning. Alpackaullen är 
väldigt lätt, mjuk och härlig. 

– Den är också 30 procent 

varmare än merinoullen, 
berättar Birgitta.

Alpackan är ett kameldjur. 
De är väldigt nyfikna, men 
blyga och har en hög integri-
tet. De är också lugna, behag-
liga och sprider ro, vilket 
känns väldigt tydligt. Och de 
kan spotta, men endast vid 
riktig fara och mest mot var-
andra. 

Ing-Marie Norrman
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NYA TRAKTORER  
FRÅN 50-250 HK

Traktorer

finns i lager

för omgående

leverans

Välkomna! Maskinfirman  som har det mesta för de flesta!
Kurödsvägen 5 UDDEVALLA Tel 0522-99950 andresenmaskin.se
Nuntorp 326 BRÅLANDA Tel 0521-57 57 30

Kontakta någon av våra säljare 
för mer information
Håkan 0703-484 667
Thomas 0703-484 757
Robert 0703-484 726
Göran 0703-484 724
Benjamin 0703-484 727

0,99 % ränta på CLAAS maskiner*
Just nu erbjuder vi dig 0,99% ränta och inga avgifter på CLAAS 
skördetröskor, vallmaskiner och pressar samt övriga nya maskiner 
och redskap. Begagnade maskiner: 1,99% ränta, inga avgifter.

*Erbjudandet gäller under de första 36 månaderna. Räntan är rörlig och kopplad till 
Stibor 1 mån per 2018-08-30. För längre löptider gäller Stibor 1 mån + 2% dvs f.n 
1,51%. Finansieringsvillkoren gäller till och med 30 september 2018.

Lennart Eriksson, säljare Dalsland
072-748 70 93, leer@sa-machinery.se
Swedish Agro Machinery, Nuntorp 324,   
464 64 Brålanda, 0521-315 90

I samarbete med Nordea Finans

KAMPANJ!

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

Plannja Trend – det perfekta valet

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50 | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/ | info@bralandatra.se

 Jord & skog 

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

KAMPANJ 
på tak- och väggplåt

från 

72,38:-/kvm inkl. moms
Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-10-28. Eventuell frakt-, ställkostnad tillkommer

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

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

/kvm exkl. moms 
57,90:-Från
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400 personer kom till älgförvaltningsträff
Med anledning av att 
Svenskt Skogsbruk och 
Svenska Jägareförbundet 
enats om ett grundläg-
gande förhållningssätt 
och gemensam inriktning 
kring klövviltsförvalt-
ningen bjöd Älgförvalt-
ning Södra Dal, i augusti, 
in till informationsträff i 
ämnet. 
Västra Götalands län är inde-
lat i nio älgförvaltningsom-
råden. I varje område finns 
en älgförvaltningsgrupp som 
består av sex ledamöter, tre 
företrädande markägarin-
tresset och tre som företräder 
jägarintresset. 

Älgförvaltning Södra Dal 
är således en av dessa nio 
älgförvaltningsområden, 
som i slutet av augusti bjöd 
in till träff i Huvudnässko-
lans Aula i Vänersborg. 

400 personer kom för att 
lyssna till några av Sveriges 
främsta föredragshållare 

inom älg- och klövviltsför-
valtning. 

– Vi har själva varit på ett 
föredrag med tre av dagens 
föredragshållare tidigare, 
och tyckte de hade bra och 
god information att ge. Det 
blir också mycket lättare med 
vidare information, ju fler 
som hör det på en och samma 
gång, varför vi beslöt att 
bjuda in till en stor träff när 
vi nu hade turen att kunna 
boka in dessa föreläsare, sä-
ger Jan Borssén från älgför-
valtningsgruppen, glad över 
det stora intresset. 

Avsiktsförklaring
Daniel Ligné, Svenska Jäga-
reförbundet, Ronny Löf-
strand, Sveaskog, Johan 
Frisk, Södra Skogsägarna 
samt Jesper Einarsson, 
Svenska Jägareförbundet 
förklarade innehållet i den 
avsiktsförklaring som gjorts, 
om ett grundläggande för-

Två av kvällens föreläsare Jesper Einarsson, Svenska Jägareförbundet 
och Johan Frisk, Södra Skogsägarna.

hållningssätt och en gemen-
sam inriktning i arbetet med 
landets klövviltsförvaltning 
och vad som står bakom det 
hela. 

Detta handslag, som det 
också kallas, har även syftet 
att skapa bra samarbetskli-
mat och ge stöd för den lo-
kala och regionala förvalt-
ningen. Man tog upp och 
belyste inventeringsmeto-

der, balansen mellan vilt och 
foder samt äganderätt och 
brukarintresse. 

Viktiga delar i Handslaget
Att klövviltsförvaltningen 
måste vila på vetenskaplig 
grund, att avverkade arealer 
måste kunna återbeskogas 
med lämpligt trädslag samt 
att stammar av klövvilt och 
rovdjur ska anpassas till rå-

dande födobetingelser är 
viktiga delar i Handslaget.

 Här betonades också vik-
ten för markägaren att plan-
tera tall, samtidigt som det då 
är lika viktigt för jägarna att 
hålla sig till och sköta av-
skjutningsplanen för att mi-
nimera betesskadorna.

– Jägarna ska anstränga sig 
mer för att reglera klövvilt-
stammen, skogsbruket ska 
arbeta hårdare med att för-
yngra tallmarker med tall. 
Båda måste dra sitt strå till 
stacken samtidig, om inget 
görs är risken annars stor att 
tallen försvinner helt från 
våra skogsmarker, uttryckte 
sig Daniel Ligné.

Den torra sommaren
Från publiken ställdes en del 
frågor. Bland annat om hur 
den torra sommaren tros ha 
påverkat älgstammen. Sva-
ret blev att inventeringen inte 
är helt klar men indikationen 

är små kalvar, de har fått en 
dålig start. 

Det har dock inte kommit 
in några rapporter om älgar 
som kan ha dött på grund av 
torkan och det finns stora 
lokala skillnader.  Man påpe-
kade här vikten av att foku-
sera på kalvjakt i enlighet 
med avskjutningsplanerna.  

– Det är just ingen årskull 
att bygga på, men det är 
också viktigt att samla in så 
mycket data som möjligt, 
sade Daniel Ligné.

En av kvällens deltagare, 
Mikael Johansson, tyckte det 
var en bra och informativ 
kväll.

– Det är roligt att vara med 
när markägare och jägare 
samarbetar, att lyssna och se 
att vi jobbar mot samma mål, 
menade han.  

Ing-Marie Norrman

Historia och tankar om kor
Melleruds samhälle 
byggdes till stor del upp 
på mark, som tillhörde 
Österråda gård. Byggna-
derna till denna låg runt 
nuvarande Österrådaplan 
och där postkontoret och 
socialkontoret är i dag. 
Man hade en stor nöt-
kreatursbesättning och 
producerade mjölk och 
hade eget mejeri. 
Lördagen den 23 oktober 
1915 hade man en stor auk-
tion, där man sålde två tjurar 
och 27 kvigor. Av en tillfäl-
lighet har jag kommit över en 
förteckning över djuren från 
auktionstillfället.

 Djuren var av rasen Ayr-
shire, som hade importerats  
till  Sverige från Skottland 
med början på 1840-talet. 
Djuren var röda och vita och 
hade horn. Vid 1900-talets 
början hade vi också en an-
nan ras, som hette RSB vilket 
betydde Rödbrokig Svensk 
Boskap. De bägge raserna 
slogs 1928 ihop till SRB 
vilket betyder Svensk Röd 
och vit Boskap.

Prinsdöttrar
Den äldre tjuren som såldes 
hette Prins. Hans far hette 
Lord Kvartus och hans mor 
Prinsessan Elsa. Den yngre 
tjuren hette Leonard och var 
åtta månader. Han var son till 
Prins. 

Alla kvigorna som såldes 
var döttrar till Prins. Tre av 
kvigorna var betäckta, men 
det står inte med vilken tjur. 
De var högdräktiga vid auk-
tionstillfället. Om orsaken 
till att så många djur såldes 
kan man bara spekulera. 
Kanske hade patron Lund-
gren börjat avveckla sin 
djurbesättning med tanke på 
att han sålt så mycket tomt-
mark till den nya köpingen 
Mellerud.

Avkastning och vikt
Kvigorna var födda mellan 
tredje september 1913 och 
första oktober 1915. Åldern 
varierade alltså från drygt två 
år och ned till tre veckor. De 
hade namn som Vändla, 
Birma, Lagra, Fagra och 
Jönsa, med flera. Deras möd-

rars mjölkavkastning varie-
rade mellan  2700 och 3400 
kilo mjölk per år. Ett kilo och 
en liter mjölk är nästan 
samma sak. 

Österråda gård räknades 
som en herrgård. Godsäga-
ren Per David Lundgren 
(1854-1931) var en driftig 
och mycket kunnig jordbru-
kare. Man kan därför räkna 
med att dessa avkastnings-
siffror låg på topp i Sverige. 
Innan Västra Götalandsregi-
onen tvingade bort mjölk-
korna från Nuntorpskolan 
våren 2017, låg avkastningen 
på 11 500 kilo, som var bland 
det högsta i landet. På hund-
ra år har då avkastningen per 
ko blivit nästan fyra gånger 
större, om man jämför Nun-
torp och Österråda. 

Min mammas morbror, 
som hade kor på 1930-talet 
berättade att hans kor vägde 
trehundrafemtio till fyra-
hundra kilo. Storleken på 
korna påverkar avkastning-
en, så att större kor har högre 
avkastning. Under de sista 
hundra åren har korna då 

blivit en och en halv till två 
gånger så stora i kilo räknat.

Två miljoner kor
För hundra år sedan fanns det 
knappt två miljoner mjölk-
kor i Sverige. Idag har antalet 
minskat till cirka 300 000. 

Hittills har vi varit själv-
försörjande på mjölk, tack 
vare, att våra duktiga bönder 
med hjälp av avel, utfodring 
och skötsel kunnat höja av-
kastningen per ko. Måtte 
bara inte foder saknas efter 
sommarens torka, så att kor 
måste slaktas.

Föregångsland
I dagens miljödebatt pekas ju 
nötkreaturen ut som verkliga 
miljöbovar. De är ju idisslare 
och släpper ifrån sig gaser 
som koldioxid och metan. 
Korna för 100 år sedan 
måste totalt ha släppt ur sig 
minst lika mycket växthus-
gaser, som dagens kor. Där-
för tycker jag inte det är i 
första hand korna som ska 
svartlistas. 

Om vi  minskar mjölkpro-

Österrådas ladugård rivs 1939. Ladugården låg ungefär där postkontoret och socialkontoret ligger i dag. Till 
höger vattentornet till gården. Bild från Melleruds Museum.

Per David Lundgren 1854-1931. Bild från Melleruds Museum.

Ayshireko. Bild från en husdjurslära från 1922.

duktionen i Sverige leder 
detta bara till ökad produk-
tion i angränsande länder för 
att de ska kunna exportera till 
Sverige. Sverige är ju ett 
föregångsland när det gäller 
nötkreatursavel, djurskydd 

och att använda minimalt 
med antibiotika i djurupp-
födningen. Låt oss fortsätta 
med detta.

Håkan Hultman

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

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

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

www.newholland.com

T7: 3 SERIER, 14 MODELLER, UPP TILL  315 HK.

T7 SERIEN

KRAFTFULL OCH ALLSIDIG

T7.275   T7.290   T7.315
Axelavstånd 2995 mm

Vikt 10600 kg

T7.195S   T7.215S
T7.230   T7.245   T7.260   T7.270

Axelavstånd 2884 mm
Vikt 8140 kg

jeppe reklam
e-vejen

T7.165S T7.175   T7.190 
T7.210   T7.225

Axelavstånd 2734 mm
Vikt 6650 - 6750 kg

Hämta T7 
Heavy Duty
appen idag

Kontakta din New Holland återförsäljare för mer information.

New Holland T7: 
Blir din från 200 kr. om dagen* 

* Gäller utvald T7 modell. Mervärdeskatt tillkommer och sedvanlig kreditprövning gäller. För mer information kontakta din återförsäljare.

New Holland Sverige
stödjer Team Rynkeby

2018 och kampen 
mot barncancer

MORGAN BROBERG 
070-675 12 51

MIKAEL LARSSON 
0735-671219

SIMON KARLSSON 
0761-41 49 05

ERIKSTAD | 0530-512 50 
BJÖRNEBOL ERIKSTAD 

464 92 MELLERUD
 

FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

Vi fräser
bort dina
stubbar!

I november startar vi kurser i
Bengtsfors, Färgelanda, 
Brålanda och Mellerud
Information och anmälan:
www.studieframjandet.se

0520-42 00 31

Jägarskolan
Din kompletta 

däckleverantör!

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

Öppettider:  
Mån - fre  

7.00 - 16.00

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 John Deere 6105MC 105 hk inkl Trima +4.1 lastare  

Sista lagerexet skogsutustad John Deere

650/P20 samt 1050/P30T 

Utförsäljning av 2 st. 
Mowi lagervagnar

Exempelbild

Exempelbild

 Jord & skog 
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Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Följ med oss till 
Elmia Lantbruk
Följ med oss till Elmia Lantbruk torsdag den 25 oktober - en 
mötesplats för Sveriges alla lantbrukare.

Vi anordnar en dagstur med buss till 
Jönköping tillsammans med Dina Försäkringar Väst. 
Pris 300kr/person som inkluderar fika, mässinträde och buss.
För mer information och till anmälan läs mer på 
www.dalsbank.se eller ring:

Anmäl dig senast torsdag den 18 oktober 
Varmt välkommen!
 

Reino Fredriksson 
Dalslands Sparbank
0530-440 00

Johan Jolemark
Dina Försäkringar Väst
0521-26 43 53

 

Peppar, peppar
ta i biokomposit
Visste du att vi kan göra plast av trä? 
Biokomposit är ett hållbart alternativ till fossil 
plast och kan formgjutas till allt från diskborstar 
till bildelar. 
 
Ring din lokala virkesköpare så berättar vi 
mer eller läs mer på www.storaensoskog. se

 Jord & skog 

”Det gäller att vara varsam med fodermängden”
I år har man hittills hunnit 
med två grovfoderskör-
dar under säsongen. Den 
första gav 110 procent 
och den andra 40 procent 
jämfört med ett normalår. 
Nu hoppas man på Wässby 
gård att även kunna få ta 
en tredje skörd för att 
säkra maten framgent till 
hela sin mjölkbesättning 
med rekrytering. 
På Wässby gård, där det fun-
nits djur sedan 1896, mjölkas 
dagligen drygt 140 kor. Till 
dessa och därtill ungdjuren 
går det åt en hel del foder. Att 
gården med sina 215 hektar 
är självförsörjande vad gäller 
fodret är en klar fördel, även 
om det i år precis som för alla 

andra blivit klart sämre 
skörd. Här har man tur som 
har ett lager från fjolåret 
kvar, när också spannmåls-
skörden drabbades och blev 
halverad mot normalt. 

– När grovfodret inte 
räcker till får man komplet-
tera med halm och använda 
mer spannmål istället, säger 
Kjell Söderqvist, som till-
sammans med hustrun Gu-
nilla driver gården. 

För ungdjuren är det inga 
problem, men det blir värre 
med mjölkkobesättningen 
som ska producera på en 
jämn nivå. Kjell är luttrad, 
han har jobbat inom lantbru-
ket i många år, Wässby gård 
började de bruka 1985. Un-

Ungdjuren på Wässby gård har precis fått maten serverad, direkt från plansilon.

Lantbruket på Dal och sommarens torka
Lönsamheten i det 
svenska lantbruket har 
efter sommarens torka 
satts på hårda prov vilket 
lyfter frågorna än mer. 
Melleruds Nyheter har 
träffat tre av våra lokala 
lantbruksföretagare.
Med en  mjölk- en gris- och 
en spannmålsbonde har 
stämts av hur läget efter som-
maren är i vårt område och 
hur man inom sitt gebit upp-
lever situationen just nu. 

Det står klart att det inte 
finns någon lönsamhet detta 

år. Man framhåller också att 
det finns andra områden som 
drabbats långt värre än Dals-
land. I förlängningen är dock 
alla helt överens om att något 
måste göras om näringen ska 
ha någon framtid.  Problemet 
är lönsamheten över tid. Man 
har inte marginaler nog att 
sätta undan ens de goda åren. 
Svenskt lantbruk producerar 
mycket bra mat och därtill till 
en dyrare uppfödningsform 
än omvärlden, men man kon-
kurrerar inte på lika villkor. 
Djurvälfärden är mycket god 

och svenska djuruppfödare 
använder minst antibiotika 
inom hela EU.  

Ekonomiska stöd och an-
dra akuta åtgärder
Det har också diskuterats 
akuta stöd till lantbrukarna i 
olika former. Att man gav 
dispens under sommaren för 
att få skörda trädor gjorde 
mycket gott för vallskörden. 
Det är också från regeringen 
beslutat om ett nationellt stöd 
om totalt 1,2 miljarder på 
grund av torkan och foder-

bristen. 400 miljoner av 
dessa, som går till djurbön-
derna, ska utbetalas senast i 
december. 60 miljoner går 
till slakterierna för nedsatta 
kontrollavgifter till staten 
och resten kommer, efter dia-
log med branschen att betalas 
ut under nästa år. Jordbruks-
verket i sin tur har lovat att 
nu fullfölja sina åtaganden 
och betala ut EU-stöden i rätt 
tid. 

Även lantbrukarägda 
Lantmännen och Arla drar 
sitt strå till stacken. Lant-

männen tidigarelägger sina 
återbetalningar ut till bön-
derna och Arla har beslutat 
att hela 2018 års vinst ska 
betalas ut till mjölkleveran-
törerna, istället för som bruk-
ligt en tredjedel. Pengarna 
kommer att landa hos mjölk-
bönderna i mars nästa år.

Oavsett bidrag nu i detta 
läget, står det klart att våra 
lantbrukare hellre vill ha en 
större förståelse för sitt ar-
bete, med justare och rättvisa 
spelregler som ger betalt för 
det mervärde svenskt lant-

bruk har. Man vill ha en 
lönsamhet så att man klarar 
ekonomin, i upp- och ned-
gångar, på egen hand.  

 – Det behövs också regel-
förenklingar, så att man 
framöver kan komma att 
klara sådana här kriser på 
egen hand inom näringen, 
menar Eva Olsson, Bergs 
Säteri. En större tillit till 
branschen helt enkelt.   

Ing-Marie Norrman

der dessa år har det varit både 
med- och motgångar. Torkår 
har man varit med om förut, 
men inget i jämförelse med 
detta. 

Reservplaner finns
– Det finns reservplaner, men 
inte hur länge som helst. Det 
gäller att vara varsam med 
mängden foder. Normalt 
brukar vi påbörja utmat-
ningen från sista plansilon 
när första skörden tas. Som 
tur är var 2017 ett rekordår, 
skördemässigt, men från 
mitten av juni förra året har 
det ändå varit rejäla sväng-
ningar i väderleken, säger 
Kjell.

Det är inte bara skörden 
som blir problem vid extrema 
väderförhållanden. En sådan 
sak som gödslingen kommer 
också i kläm, speciellt som 
man på Wässby gård använ-
der biogasgödsel, som är en 
avsevärt bättre gödning för 
åkrarna än konventionell 
stallgödsel, men man är be-
roende av rätta väderförhål-
landen vid spridning.  

Kjell berättar också att de 
djur som anmälts till slakt, 

kommer att kunna levereras 
först i april nästa år och då är 
det från deras gård en helt 
normal leverans, som inte 
har med sommarens torka att 
göra. 

Framgent anser han att 
investeringar etcetera får stå 
tillbaka. 

– Mjölkpriset till bonden 
ligger stilla, menar Kjell, 
trots att allting annat i pro-
duktionsledet har stigit kost-
nadsmässigt såsom veteri-
närkostnader, löner till 
anställda, foder och utsäde. 

För att hålla nere kostna-

derna gör Kjell också myck-
et själv, snickeriarbeten är ett 
exempel, seminering är ett 
annat. 

En levande landsbygd
– Det finns de lantbrukare 
som nu halverar sin besätt-
ning, eller slutar helt och det 
är rent bedrövligt. Idag finns 
det bara 3 600 mjölkbönder 
i vårt land att jämföra med 
18 000 i början på 90-talet. 
Vi vill ju ha en levande lands-
bygd, med jobb och fram-
tidsutsikter, framhåller Kjell.

Vad gäller det speciella 

nationella stöd som utlovats 
menar han att han tror på det 
först när det är utbetalt. Även 
om det ska vara säkrat, så kan 
fortfarande mycket hända på 
vägen och det finns de bön-
der som ännu inte fått ut sina 
EU-bidrag, så långt tillbaka 
som 2015. 

– Men vi kan tacka LRF för 
att de jobbat mycket hårt med 
att påverka politikerna och få 
fokus på våra problem denna 
sommar, tillägger han. 

Ing-Marie Norrman  
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Brålanda • Frändefors

Du som är 65+ inbjudes till
Höstkonsert

i Musikskolans Aula, Brålanda
fredag 28 sept. kl. 16.00

Mingel och underhållning 
Artist Dag Westling framför folkvisor från  

Irland och Skottland
Vid behov av skjuts ring 313 13

(mån, ons, tors kl. 10.00-12.00)

Välkomna till en trivsam afton!
Konserten är ett samverkansprojekt med stöd från stiftelsen Dagny o  
Sven-Erik Johanssons fond samt Studieförbundet Vuxenskolan

 

0521-313 13 (mån, ons, tors kl. 10.00-12.00)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 21/9 15.00  
Tallen: Gemenskapsträff

Välkomna till höstens 
programaktiviteter
- Måndag
07.30 Rör dig frisk – STC 
09.30 Minnesträning (kortspel)
10.00 Vandring med Ingrid, 24/9  
Samling vid Stationshuset.
10.00 Promenader, Sinnenas hus
- Tisdag
10.00 Bridge
15.00 Akvarellcirkel
Jämn vecka, Sinnenas hus
- Onsdag
09.30 På spåret. 
Samling vid elljusspåret
10.00 Stick- o Broderi 
Jämn vecka
14.00 Bingo
18.00 Gymnastik 
f.d. sjukhemmet
- Torsdag
07.30 Rör dig frisk – STC
09.30 Minnesträning (kortspel)
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus
10.00 Gin Rummy, Stationshuset 
15.00 Bokcirkel, Sinnenas hus 

- Fredag
10.00 Känn ditt Dalsland
Fyra träffar, 21/9, 12/10, 2/11, 23/11

SPF Seniorerna Södra Dal 
har startat höstens verksam-
het med sillsexa, som har 
hållits i Gestad enligt tradi-
tion i augusti. Ordförande 
Uno Löfgren hälsade med-
lemmarna välkomna och 
presenterade ordningen för 
dagens program. Först kom 
Tage Severinson och gav en 
rapport från senaste KPR-
mötet i Vänersborg kommun. 
Bland annat angående möj-
ligheten för lunchservering, 
även för de pensionärer utan-
för service- och äldreboende, 
som önskar äta på dessa 
matserveringar. Brålanda 
och Frändefors har denna 
möjlighet.

Det bjöds på sång av SPF:s 
sångkör med ledaren Märta 
Eriksson. I första avdel-
ningen sjöng de fyra sånger 
med musik och text av Evert 
Taube, såsom dans på Sun-
nanö, Maj på Malö och Sjö-
sala vals.

Därefter blev det servering 
av mat som bestod av sill, 
gräddfil, ägg, potatis och 
mera därtill. Det var gott och 
välsmakande. Britt Johans-
son hade ansvar över målti-
den.

Nu blev det åter sång av 
SPF:s egen kör. De började 
med andra Evert Taube-
sånger, såsom Ellinor dansar, 
Brevet från lillan och Här är 
den sköna sommaren.

Dags för lotteridragning, 
därefter kaffeservering med 
hallontårtior. Sångkören 
sjöng ytterligare sånger, 
bland annat Barfotavisan av 
Mats Paulsson. Ordförande 

tackade Britt Johansson för 
den goda maten och avslu-
tade mötet.

Sångkören avslutade med 
Härlig är jorden och Natio-
nalsången sjöngs gemen-
samt.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT

”Gott att ha stöd av andra”

Häljeruds gård är kanske för gemene man mest känt för 
sitt gårdsbageri. Här bedrivs dock spannmålsodling på 
gårdens arealer, totalt 400 hektar. Det är också, från 
och med i år, tredje generationen inom familjen som 
brukar gården. 

Henric Larsson och Christer Svanberg har lastat dräneringsslang på 
fyrhjulingen och ska bege sig ut i markerna för lite underhållsarbete.

”Vi vill inte ha några allmosor”
Hagsgårds Lantbruk AB 
är slaktsvinsproducenter, 
men bedriver också växt-
odling på cirka 700 hektar, 
vilket på sätt och vis räd-
dat dem ur en alltför känn-
bar kris efter sommarens 
torka. Företagsmässigt 
har de full koll på läget 
utifrån foderkostnad per 
gris till pris per kilo fläsk 
vid slakt, men konstaterar 
att det inte blir någon lön-
samhet om inte priset på 
griskött höjs.
För grisnäringen i stort är det 
mycket problematiskt i år. 
Priserna på griskött har pres-
sats kraftigt under de senaste 
tio åren. Och med årets då-
liga skörd har priset på foder-
spannmål höjts rejält. Många 
som köper in smågrisar av-
står nu från att sätta in nya 
grisar, vilket kan leda till 
brist på svenskt griskött i 
butik framöver. Det som på-
verkar grisnäringen akut är 
att smågrisproducenterna 
står med smågrisar som ingen 
vill köpa, samtidigt står det 
nya dräktiga suggor som 
behöver platsen, det är kris-
läge.

– För vår del anser vi att vi 
är en del i en kedja. Vi vill 
inte och kan inte bara ställa 
tomt, förklarar Hillevi Hags-
gård. 

Hon berättar att de i dags-
läget förlorar 180 kronor per 
gris, på grund av de stigande 
foderpriserna, grispriset 
måste upp och det rejält.

– Det är inte bara spannmål 
som behövs. Åkerbönan är 
en viktig proteinkälla till 
våra grisar, av årets skörd 
blev det bara en bråkdel av 
normalt. Det finns de som till 
och med plöjt ner bönorna då 
det inte varit värt att köra ut 
med tröskan. Det blir svårt 
för oss att få tag på något 
likvärdigt, eftersom vi vill ha 
närproducerad gris i hela 
produktionsledet. Vi får nu 
ingen lönsamhet alls, säger 
Hillevi. 

Grisen en viktig kugge
På Hagsgårds Lantbruk finns 
det fyra gånger 450 grisplat-
ser och man producerar 
5 800 grisar per år. Man kö-
per in smågrisarna när de är 
tolv veckor gamla. De väger 
då runt 30 kilo och går till 

Hillevi Hagsgård tillsammans med några av gårdens alla grisar, nyfikna 
och glada och med knorr på svansen. 

slakt när de uppnått 125 kilo. 
Den mycket varma och 

torra sommaren gjorde att 
det blev varmt i stallarna för 
grisarna. På gården installe-
rades då ett sprinklersystem 
med vatten som underlättade 
för djuren och det blev på så 
vis lättare att hålla rent och 
torrt på deras ligg- och sov-
platser. Grisen är ju egentli-
gen ett renligt djur, men när 
det blir varmt så påverkas 
deras orienteringsförmåga, 
som nu sprinklersystemet 
hjälpte dem med.  

På gården odlar man också 
mycket maltkorn som går till 
öltillverkningen. Här har det 
i år blivit låg skörd, vilket 
innebär höga proteinhalter. 
Det duger då inte till öl, det 
mältar inte på rätt sätt, men 
det blir då bra mat för grisen. 

Viktigt med svenskt
– Här ser man ett exempel på 
varför det också är viktigt 
med svensk djur- och kött-
produktion. Här drar vi nytta 
av det vi odlat genom grisen. 
Det vi inte kan/vill dricka i 
det här fallet, det äter grisen, 
säger Hillevi. 

Hon kommer även in på 
det öppna landskapet. För att 
bibehålla ett öppet landskap, 
måste det betas och odlas. 
Värnar vi om svensk mat och 
köper svenskt, så bidrar vi till 
statskassan. Det hela ger 
ringar på vattnet, lantbruket 
ger arbete åt så många fler än 
bara bönderna. Det gröna 
näringslivet sysselsätter när-
mare 184.000 personer 
(källa LRF)). 

Vill ha rättvisa spelregler
Det enda positiva med torkan 
har varit att man kunnat 
skörda till låga vattenhalter, 
men man har endast fått in 60 
– 70 procent mot ett norma-
lår. Dessförinnan har det 

varit tre år med mycket bra 
skörd. 

– Som bonde lever man 
med och i naturen, det är en 
del av verkligheten menar 
både Hillevi och Bertil Hags-
gård. 

Det är svängningar och när 
det är bra år ska man ha möj-
lighet att samla i ladorna, bra 
år ska vara till för att klara de 
dåliga. Men verkligheten ser 
inte riktigt sådan ut för våra 
bönder. 

– Vi vill inte ha några all-
mosor, vi vill ha rättvisa 
spelregler, säger Bertil, när 
frågan kommer in på eventu-
ella nationella stöd i som-
marens spår. Han tar upp 
saker som dieselskatten, ar-
betsgivaravgifterna och sist 
men inte minst att man inom 
offentlig sektor ska kräva 
och köpa svenskt i sina upp-
handlingar och inte sådant 
som en svensk bonde skulle 
bestraffas för att ha produce-
rat. Dessutom lyfter han den 
dyrare uppfödningsform 
som svenskt lantbruk har 
gentemot omvärlden. I vårt 
land satsas på välskötta går-
dar och friska djur istället för 
slentrianmässig penicillin-
behandling. 

– Ska vi inte få ersättning 
för det mervärde som svenskt 
lantbruk producerar? Våra 
djurhållningsregler och det 
faktum att vi hör till ett av 
världens mest antibiotikafria 
länder. Djurvälfärden är vik-
tig och vi hoppas ju att 
svenskarna tycker det är po-
sitivt, säger Bertil. 

Han avslutar med att det 
inte minst är viktigt för hela 
bondekårens återväxt, för 
ungdomarna. Den nya gene-
rationen måste få se att det 
finns lönsamhet i näringen 
om de ska satsa på den. 

Ing-Marie Norrman

Sommarens torka har drab-
bat de svenska lantbrukarna 
hårt, inte minst inom växtod-
lingen. Många lantbrukare 
har fått se halva skördar torka 
bort och konsekvenserna kan 
komma att märkas av en lång 
tid framöver.

 – Man får sig en tankestäl-
lare, det gäller att hushålla 

med resurserna. Men det 
gäller också att inte se allt 
nattsvart, det har varit dåliga 
år förr. I bästa fall stannar det 
vid detta och det blir mer 
normalt nästa år, säger Hen-
ric Larsson. 

Han berättar också att han 
från och med i år tagit över 
gården från sina föräldrar 

och om när de i sin tur tog 
över gården från Henrics 
mormor och morfar. Det var 
1987 som också var ett dåligt 
år med missväxt.

Började förra hösten
På gården odlas det spann-
mål, gräsfrö, raps och bönor. 

Egentligen anser Henric 
att den dåliga växtodlings-
säsongen började redan förra 
hösten med all blöta. Man 
fick knappt sått en tredjedel 
av höstveten. Vårsäden som 
såddes innan valborg fick 
heller ingen bra start. Årets 
bönskörd var bara att slå ner, 
likaså blev vårveten rena 
katastrofen. Kornet, rapsen, 
havren och höstvetet blev 
dock bättre än förväntat.

 Man beräknar att man fått 
in 65 till 70 procent av skör-
den mot ett normalår. Det 
blev en tidig skörd och det 
positiva är att man kunnat 
skörda till låg vattenhalt, 

vilket gör att man sparar in 
på torkningskostnaderna. På 
gården har man också egen 
lagringskapacitet, vilket gör 
att man kan avvakta så bra 
pris som möjligt.  

– Vi har haft tre år med 
rekordskördar. Då har också 
priserna varit låga och nu 
med en lägre skörd är de på 
väg upp. Vi har i år också 
sluppit bekämpa mot svamp-
sjukdomar och inte heller 
gödslat så mycket, då vi an-
sett att det inte funnits poten-
tial, säger Henrik som svar 
på frågan om man vidtagit 
några åtgärder som de nor-
malt inte gör. 

Ställer upp för varandra
Normalt arbetas den mesta 
halmen efter tröskningen ner 
i jorden, då gården är en ren 
växtodlingsgård utan djur. I 
år har man dock pressat mer 
av både halm och höhalm 
efter rödsvingeln än normalt 

och sålt. Det är inte bra att ta 
bort halmen under för många 
år, då man inte har någon 
egen naturlig gödsel, mull-
halten i jorden blir då dålig, 
förklarar Henric. 

– Men sådana här år måste 
man hjälpa varandra, vi har 
också kunnat byta en del mot 
naturlig gödsel. Det är också 
gott att ha stöd av andra i 
branschen och vi pratar 
mycket med varandra om 

läget. I vår landsända är vi 
inte värst drabbade, det är 
mycket värre i de östra de-
larna, avslutar Henric innan 
han ger sig ut på markerna 
för att kompletteringsdräne-
ra tillsammans med Christer 
Svanberg, som är anställd på 
gården. 

Ing-Marie Norrman
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Håfreström i 
pole position

FOTBOLL 
Håfreström vann borta-
matchen mot Ellenö IK i 
söndags med 5-1 och sitter 
i en mycket gynnsam po-
sition med tre omgångar 
kvar av division 5 Dalsland.
För tredje matchen i rad gör 
Håfreström fem mål på sina 
motståndare. 5-1 mot Bäcke-
fors, 5-0 mot Frändefors och 
i söndags 5-1 mot Ellenö IK. 
Serieledarna ångar på med 
fem raka segrar i bagaget. 
Mot Ellenö var det inget 
snack om vilket lag det var 
som höll i trådarna.

Efter ledning med 2-0 i 
paus kom Ellenö till en redu-
cering, något som fick Håfre-
ström att vackla en aning.

– Vi gör det hyfsat i första 
halvlek, men sedan i andra 
reducerar de och det blev lite 
nervöst. Men vi gör 3-1 och 
då får de en utvisning efter 
att spelaren sagt något 
olämpligt till domaren. Se-
dan får de ytterligare ett rött 
kort medan vi utökade led-

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – 

Håfreströms IF
1-5 (0-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
16’ 0-1 Flamur Mollapolci
32’ 0-2 Flamur Mollapolci
47’ 1-2 Wiro Bergman
50’ 1-3 Flamur Mollapolci
53’ 1-4 1Altib Al Mubarak
58’ 1-5 Sherif Haziri

Tösse tappade poäng

Spelade lika mot 
serieledarna

FOTBOLL 
Tösse IF hade en poäng i mit-
ten av den andra halvleken 
borta mot Färgelanda IF. 
Men man orkade inte hålla i 
och hemmalaget kunde dra 
ifrån och vinna matchen med 
5-2. Förlusten var Tösses 
tredje raka match utan seger, 
men man har sedan länge 
säkrat kontraktet i division 5, 

Mathias ledde 
laget till seger

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF såg till att 
följa upp förra veckans seger 
med ännu en. IF Vikens an-
dralag bortaslogs i lördags 
med 4-1, efter två mål av 
Mathias Skoogh-Olsson. 
Alla målen från Kroppefjäll 
kom i den första halvleken 
och för Vikens del dröjde det 
till den 68:e minuten innan 
man lyckades få hål på Ste-

FOTBOLL 
Tösses damer tog en fin skalp 
i fredags kväll när man på 

SLUTRESULTAT
IFK Strömstad – 

Tösse IF
3-3 (1-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal Dam

Strömsvallen tog poäng från 
serieledarna IFK Strömstad. 
Hemmalaget ledde fram till 
övertid på matchen, men då 
slog Izabell Doverhorn till 
och kvitterade till 3-3 för 
dalslänningarna som kunde 
åka hem med ett poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnheter.se

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF 

- Tösse IF
5-2 (1-1)

Division 5 Dalsland

med den femteplats man i 
nuläget förvärvat.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
IF Viken lag 2 - 
Kroppefjälls IF
1-4 (0-4)

Division 6 Dalsland

ningen, sade assisterande 
tränaren Glenn Öder efter 
matchen.

Håfreströms Flamur Mol-
lapolci gjorde tre av målen i 
matchen som gör att Håfre-
ström fortsätter ha två poängs 
marginal ner till Brålanda IF. 
Men nu ställs man mot tre 
tuffa motståndare i sluttam-
pen av seriespelet. Först 
Åsebro, sedan Färgelanda 
och till sist Tösse IF i se-
rieepilogen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mellerud föll tillbaka i gamla synder
FOTBOLL 
Efter två raka segrar föll 
Mellerud hemma på Rå-
davallen mot Gerdskens 
BK med 1-3 i division 3 
Mellersta Götaland. Laget 
föll tillbaka flera steg mot 
vad de tidigare presterat i 
september.
Melleruds IF gick från en tuff 
period till två raka segrar och 
mycket såg ut att falla på 
plats. Men i lördagens hem-
mamatch mot Gerdskens BK 
föll man tillbaka i sina gamla 
mönster.

Trebackslinjen, som varit 
lagets stora akilleshäl under 

säsongen, höll inte alls mått-
tet och förlusten hade kunnat 
vara betydligt större om inte 
keepern Andreas Grimheden 
stått för några fenomenala 
räddningar.

– Vi har släppt in mycket 
mål, det är ingen hemlighet. 
De första 13 minuterna sätter 
matchbilden men i slutet av 
första skapar vi mycket på 
deras planhalva, dock utan 
att komma till riktigt farliga 
chanser, säger Peter Jonas-
son, som syftar till att gäs-
terna ledde med 0-2 efter 13 
minuter.

Hemmaspelarna agerade 

lojt i många situationer i 
matchen och varken när-
kampsspelet eller andrabol-
larna vanns av de vit-blåa.

– Jag kan hålla med om det 
till viss del, men jag tycker 
vi tar tag i det och har myck-
et boll. Vi hade kunnat skapa 
kvalificerade lägen av det vi 
har, men där räcker vi inte 
riktigt till idag, vi är ändå 
okej fram till deras 0-3, säger 
Jonasson, som iallafall fick 
se Albin Broberg sätta ett 
tröstande 1-3 på tilläggstid.

– Vi är nykomlingar och 
det märks i våra prestationer. 
Det är bra lag i denna serien, 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
Gerdskens BK
1-3 (0-2)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
7’ 0-1 William Drake
12’ 0-2 Fredrik Johansson
60’ 0-3 Deniz Aydin
92’ 1-3 Albin Broberg

det är tight neråt och vi är inte 
riktigt där än för att kriga om 
topp tre.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förkrossande seger i toppmatch
FOTBOLL 
Toppmatch och derby 
på en söndag, det bäd-
dade för en spännande 
och nervig drabbning inför 
storpublik på fina Rudevi. 
Men Brålanda gjorde pro-
cessen kort med Åsebro 
som fick se sig besegrade 
med hela 6-0.
Brålanda inledde målskyttet 
redan efter fyra minuter i 
derbyt mellan tvåan och trean 
i division 5 Dalsland. Båda 
lagen hade före matchen 
chans på seriesegern, men 
bara ett av lagen tog chansen 
att haka på serieledarna Hå-
freström.

Efter att tjugo minuter pas-
serat av matchen hade Brå-
landa gått ifrån till 3-0, trots 
att Åsebro inte på något sätt 
var dåliga, men man satte inte 
sina chanser.

– Grattis Brålanda, vad 
skall jag säga mer. De gör mål 
på alla sina chanser och vi har 
noll, trots många chanser, så 
vad skall man säga, det är skit 
sade en besviken åsebroträ-
nare i Per Aronsson direkt 
efter slutsignalen.

Brålandas tränare Ronny 
Fredriksson var fullt förstå-
eligt betydligt muntrare efter 
slutsignal. Medan hans spe-
lare gick runt och tackade de 
tillresta brålandasupportrar-
na.

SLUTRESULTAT
Åsebro – Brålanda

0-6 (0-4)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
4’ Tobias Svensson
19’ Erik Aronsson
21’ Tobias Svensson
40’ Erik Aronsson
63’ Wilhelm Lidre
88’ Hampus Larsson

Lagkapten Adam Olsen lyckades inte leda sitt lag till seger i derbyt mot Brålanda IF, trots en mängd chanser 
för hemmalaget.

– Detta är sagolikt bra. Vi 
blir hela tiden bättre och släp-
per inte in någonting, vi är så 
bra just nu, sade Fredriksson.

Missade chanser
I paus hade Brålanda 4-0 efter 
två mål vardera av Tobias 
Svensson och Erik Aronsson. 
Åsebro hade missat många 
chanser i matchen, bland an-
nat öppet mål, där Alassane 
Ouarma inte lyckades sätta 
bollen mellan stolparna. 
Detta var anledningen till att 
man förlorade, vilket träna-
ren Per Aronsson håller med 
om.

– Det faller i passnings-
spelet, vi slarvar där, och så 
får vi inte utdelning i våra 
chanser. De gör mål på sina 
chanser och det är det som 
räknas.

I andra halvlek fortsatte 
Åsebro trycka på, men Brå-
landa sårade hemmalaget 
med sina kontringar. Både 
Wilhelm Lidres och Hampus 
Larssons mål var på kon-
tringar där Åsebros försvar 
inte hängde med. Offensivt 
kunde Åsebro behålla tryck-
et, men utan att skapa de där 
allra farligaste chanserna. 
Det ska nämnas att Brålandas 
Douglas Dahlberg hade det 
svettigt stundtals, med både 
fina räddningar och många 
ingripanden.

Nu ser Åsebro avhängda ut 
från toppstriden, men de mö-
ter Håfreströms IF i nästa 
omgång och har en teoretisk 
chans att vinna serien med tre 
omgångar kvar. Brålanda i 
sin tur är bara två poäng efter 
Håfreström och ställs mot 

tabellfyran Färgelanda IF i 
nästa omgång.

– Jag tror jag får åka över 
Åmål hem, så jag får njuta 
riktigt länge av detta, avslu-
tade Uddevallabon och tillika 
Brålandas huvudtränare, 
Ronny Fredriksson efter 
matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda vann seriefinalen
FOTBOLL 
Det satt hårt inne, men 
Åsebro/Brålanda vann 
seriefinalen mot seriele-
darna Svarteborg/Stån-
genäs/Lysekil med 4-3 på 
hemmaplan i söndags. 
Matchvinnare för damer-
na blev 15-åriga Blerona 
Avdijaj.
Det återstår bara två om-
gångar och serieledarna 
Svarteborg/Stångenäs/Lyse-
kil har fyra poängs försprång 
på serietvåan Åsebro/Brå-
landa, som fortfarande har en 
teoretisk chans på seriese-
gern. 

Avståndet uppåt hade kun-
nat vara ointagligt om inte 

söndagens match slutat med 
seger för dalslänningarna.

Åsebro/Brålanda ledde 
med 2-0 redan efter fem mi-
nuter genom mål av Sandra 
Petersson Jacobsson och 
Rebecka Pettersson. Men 
sedan kom onödiga bakläng-
esmål, som kunde ställt till 
det rejält i slutändan.

– Vi gick ner oss efter må-
len och de kom in i matchen 
och får ett billigt mål när vår 
målvakt tappar bollen. Sedan 
blir det lite kommunikations-
missar i försvaret och vi släp-
per in självmål. Sedan kom 
även 2-3 inom några minuter, 
sade Åsebro/Brålandas trä-
nare Morgan Jacobsson, som 

dock fick se lagets skytte-
drottning Sandra Petersson 
Jacobsson kvittera precis 
före paus.

– I andra halvlek var det 
ställningskrig, men vi tog 
över allt mer och hade spelet, 
berättade tränaren som fick 
det sista ordet i matchen, då 
15-åriga Blerona Avdijaj 
satte 4-3 i 64:e minuten. 

Det blev en tuff avslutning 
för hemmalaget, då Svarte-
borg/Stångenäs/Lysekil 
tryckte på, men Åsebro/
Brålanda höll tätt och kunde 
ta tre viktiga poäng.

– Jag är jättenöjd, tjejerna 
kämpade för varandra otro-
ligt och andra halvlek spelade 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda - 

Svarteborg/ 
Stångenäs/Lysekil

4-3 (3-3)
Div 3 Bohuslän/Dal dam
Målskyttar:
3’ 1-0 Sandra Petersson
4’ 2-0 Rebecka Pettersson
26’ 2-1 Johanna Kihlstrand
38’ 2-2 Självmål
41’ 2-3 Alexandra Öst Gustavsson
42’ 3-3 Sandra Petersson
64’ 4-3 Blerona Avdijaj

de väldigt bra, sade Morgan 
efter matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

fan Karlsson mellan KIF:s 
stolpar. Nu väntar derby mot 
Håfreströms andralag nästa 
helg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnheter.se

SPORT
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Huvudsponsor:

Söndag 23/9 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Åsebro IF
Matchbollarna skänkta av: 

LRF Konsult, Colorama, Peters Golv

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 extraut-
rustad.  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.

VOLVO XC60  
MED EXTRA ALLT

VOLVO XC60 MOMENTUM SPECIAL EDITION

Sveriges mest populära SUV i Momentum Special Edition ger 12,3” förardisplay,  
säkerhetssystemet Intellisafe Assist och elmanövrerade ytterbackspeglar. Inklusive  
Klimatpaket och Metallic. 

Prisexempel Nu Pris  Volvo Billån

Volvo XC60 T5 Momentum SE 359 900:- 3 495:-/mån
Volvo XC60 D4 Momentum SE 359 900:- 3 495:-/mån

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

Du hittar mer info och 
öppettider på brandtbil.se

Seger för Helle i Polen 
LÖPNING 
Ultralöperskan Helle 
Manvik sprang i helgen 
hem segern i damklassen i 
Garmin Ultra Race i Polen.
Garmin Ultra Race går i Sto-
lowe Mountains national-
park i Polen och är ett av de 
största och attraktivaste ul-
traloppen i landet. För Helles 
del avverkades de 81 kilome-
trarna på tiden 10,08:58 och 

med det tog hon också hand 
om segern i damklassen och 
en 22:a plats totalt.

– Ett riktigt fint lopp med 
mycket branta höjdmeter och 
så mycket tekniskt steg att 
jag tror jag har träningsvärk  
i ögonen, hälsar Helle. Nu 
fanns kropp, hjärna och ben 
där de skulle vara.
 Ing-Marie Norrman

Ny förlust för Bäckefors
FOTBOLL 
I och med söndagens förlust 
på hemmaplan har man nu 
fem raka förluster på kontot. 
Melleruds andralag ställde 
upp ungt, men trots det kunde 
inte Bäckefors rå på dem. 
MIF tog tidigt tag i matchen 
och fick omgående utdelning 
och gästerna fortsatte sedan 
göra målen och det dröjde 
tills den 84:e innan Bäcke-

FOTBOLL 
Lördagens match för Frände-
fors damer, hemma mot 
Smögen/Hamburgsund slu-
tade med storförlust. Gäs-
terna ledde i paus med 2-0 
och i andra halvlek dubblade 
seriefyran den siffran och 

vann med 0-6. Frändefors 
står fortfarande, efter elva 
spelade matcher, utan en se-
ger. Kanske kommer den 
första segern nästa helg, då 
man ställs mot jumbon LDB 
Dalsland.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – 

Melleruds IF lag 2
1-5 (0-2)

Division 5 Dalsland

fors kunde spräcka nollan. 
Nu har BIF bara fyra poäng 
ner till jumbon Fengersfors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlust igen för Frändefors
SLUTRESULTAT

Frändefors IF – 
Smögen/Hamburgsund

0-6 (0-2)
Div. 4 Bohuslän/Dal Dam

Filip tar över som ordförande

Filip Falander är ny ordförande i Melleruds IBK. Foto: Andreas Asp.

INNEBANDY 
Melleruds Innebandy-
klubb, Giants, har fått en 
ny ordförande i 31-årige 
Filip Falander. Förutom 
ordförandejobbet är han 
både tränare och spelare i 
klubben han tillhört i snart 
tre år.
Filip Falander är tränare för 
damlaget, tränare för junior-
laget och spelar själv i herr-
laget. Nu tar han även upp 
ordförandeklubban i fören-
ingen, något han inte var 
svårövertalad till att göra.

– Jag har haft det i tankarna 
så där, men aldrig känt att jag 
skulle kunna leva upp till det. 
Man har ju bild av en ordfö-
rande och jag har bara varit i 
klubben i drygt 2,5 år. Men 
styrelsen tillfrågade mig så 
då tackade jag ja, berättar 
Filip.

Fler tjejer
Falander blir efterträdare till 
Patrik Tellander som var 
sammankallande i styrelsen 

förra året. Före honom var 
det Margareta Gunnarsson 
som höll i den klubban. Nu 
vill Filip att klubben ska växa 
och ett sätt för den att göra 
det är att få tjejer att börja 
spela innebandy.

– Min tanke är att det ska 
vara mer än att bara rulla på 
och hålla klubben vid liv. Jag 
vill att klubben ska växa, att 
vi når ut till fler och att det 
blir innebandy för alla. Vi vill 
ha fler tjejer, vi har just nu 
inga flicklag, men vi har ett 
damlag, det berikar en fören-
ing, säger Giants ordförande 
och tillägger:

– Jag vill bygga för fram-
tiden, att vi ökar intresset 
sporten. Den nya hallen gör 
också att vi får fler tränings-
tider, så det är kanonbra för 
vår del.

Nykomlingar i femman
Som ny ordförande har han 
även i allra högsta grad varit 
inblandad i att A-laget nu 
kliver upp en division, från 
sexan till femman. Laget 

kommer nu att spela mot lag 
från Bohuslän och Göteborg 
i en både större och bättre 
serie än de senaste årens di-
vision 6 Bohuslän/Dal.

– Vi har varit högst delak-
tiga i att det blev av, vi kom-
mer att spela i division 5 i 
Göteborg. Några av lagen 
från Bohuslän/Dal-sexan 
kommer att spela i denna 
serien också. Herrestad, 

Överby och Orust följer med. 
Det kommer att bli spän-
nande och det blir samma för 
våra ungdomslag, de kom-
mer spela mot göteborgslag 
på samma sätt som A-laget, 
berättar Filip Falander, som 
redan 28 september kommer 
få se A-laget i seriespel, då 
som ordförande.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Forsberg blir åter huvudansvarig

Mio Forsberg är huvudansvarig för Melleruds IBK:s A-lag. Foto:  
Andreas Asp.

INNEBANDY 
Melleruds Innebandy-
klubb har bytt tränare ef-
ter varje säsong, och inför 
säsongen 2018/2019 är det 
ingen skillnad. Nu tar Mio 
Forsberg över ansvaret 
som huvudansvarig för A-
laget, som han gjorde för 
tre år sedan.
Mio Forsberg har de senaste 
två säsongerna bara spelat 
med i Giants A-lag, efter att 
han säsongen 2015/2016 
varit spelande huvudtränare. 
Nu återtar han ansvaret för 
laget, då förutsättningarna 
ändrats markant.

– Det känns bra, det känns 
annorlunda jämfört med sist 
gång. För min del blev det för 

mycket och för mycket an-
svar, därför slutade jag. I år 
är det ett helt annat upplägg, 
berättar Mio, som menar att 
det är tack vare klubbens nya 
ordförande, som han valt att 
kliva på tåget igen.

– Filip Falander, vår nya 
ordförande, är anledningen 
till att jag sa ja till detta. Han 
har ett väldigt driv för klub-
ben och ett engagemang. Så 
jag känner att jag har hans 
rygg med mig hela tiden, 
berättar Forsberg, som senast 
tackade för sig på grund av 
familjen.

– Samtidigt som jag tycker 
det är roligt, så måste man få 
ihop vardagen. Det pusslet är 
löst och vi är ute i god tid, 
berättar han.

Generationsväxling
Giants har under de senaste 
åren haft en begynnande ge-
nerationsväxling, men denna 
blir betydligt större inför 
denna  säsongen, enligt till-
trädande huvudtränaren Mio 
Forsberg.

– Det är många yngre som 
kommer upp till A-laget, som 
jag även har tränat med under 
sommaren, så man har blivit 
som kompisar. Det är också 
något som Filip har drivit 
mycket, att det skall vara 
roligt. Vi får acceptera att vi 
inte är Sveriges bästa klubb, 
man får ta framgångarna 
därefter.

Division 5 
Nu väntar, förutom en ny 
säsong, en helt ny serie för 
Giants. Tidigare år har man 
spelat i division 6 Bohuslän/
Dal, men nu går man upp en 
division och byter distrikt till 
Västsvenska Innebandyför-
bundet.

– Vi har spelat i den sexan 
så länge jag varit med, det har 
varit samma lag hela tiden. 
Visst, man får derbykänslan 
i varje match, men nu får vi 
variationen och något helt 
nytt. Det blir extra spännande 
eftersom det är så många nya, 
berättar Mio, som kommer 
göra tävlingsdebut som hu-

vudtränare i slutet av septem-
ber, då i seriepremiären 
hemma mot Utbynäs SK.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95
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Är hunden
.se 
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Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Skållerud Eriksbyn 16
Trevlig villa strax utanför 
Åsensbruk. 1 plan med 
källare. Nära till naturen.
Pris: 690 000 kr

Visning: Lördag 22 september kl. 12.00-13.00

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

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

 KÖPES
Beg. Polaris 
Sportsman 570 EPS, 4-hju-
ling. Tel. 076-782 05 87 eller 
tadasskogs@gmail.com

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

olesensbygg@gmail.com
Öppet: Tis - fre  11-18 • Lör 10-13

Sapphultsgatan 4 Mellerud
070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

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

EN MASKINHANDLARE 
ATT LITA PÅ

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
Fleece 65:-/m

Vadmal 100% bomull 145:-/m 

Möbeltyg 60-115:-/m 

Sammet 15 färger

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

Vadd & Skumgummi 
från Småland

 UTHYRES/SÄLJES
2-rumslägenhet 
Nyrenoverad i Åsensbruk, 
64 m2. Förråd finns. Mark-
plan i radhus. Möblerad. Pris: 
5.500:-/mån inkl. värme. De-
positionsavg. 15.000:-. Tel. 
076-807 22 90, 076-157 17 16.

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

Vi söker
Kundmottagare/
Reservdelsansvarig
Tillträde omgående
För mer information kontakta Magnus Isaksson 
magnus.isaksson@varmdal.com
Tel. 073-460 96 29

    

30% RABATT
PÅ ALL UTOMHUS- OCH 

INOMHUSFÄRG

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

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER

UTHYRES
PRO Mellerud: Datakurs 
Start onsd 19/9 kl. 14. Litte-
ratur, PRO-lokalen. Start tisd 
25/9 kl.10. Ledare: Kerstin 
Ohlsson.

Gymn/Linedance, PRO-
lokalen. Start onsd 26/9 kl. 
10. Ledare: Kerstin Ohlsson.

FÖRENINGSNYTT

OK Kroppefjälls tipspro-
menad 16/9. 73 personer 
gick höstens första tipspro-
menad i ett fint höstväder. 
Rätt rad: 1. 1  Sha-Boom, 2. 
X  Mexico, 3. X  Sarah Sjö-
ström, 4. 2  1921, 5. 1  Bild 
1, 6. 1  Högst upp i Bröstkor-
gen, 7. 2  Ruben Östlund, 8. 
2  Ljusdals Kommun, 9. X  
Däck, 10. X  Äldreboende, 
11. 1  Prydnadskål, 12. 2  
Gråräv. Barnfrågor: 1. 2  I 
tänderna, 2. 1  Hörseln, 3. 2  
dm, 4. 2  Räv, 5. 2  Center-
partiet, 6. X  kl 10 på kvällen, 
7. 1  Brummelisa, 8. X Päron, 

9. X  Australien, 10. 2  Kött-
bullar, 11. 1  Superhjältarna, 
12. X  Örebro. Utslagsfråga:  
Stenen vägde 1667 g. 
1 Fredrik Flodin Trollunge-
byn 12R 1922g. 2 Jenny 
Stam Dals Rostock 12R 
1275g. 3 Christian Alexan-
dersson 12R, 2634g.
Extra Vinster:Veronika Pe-
dersen, Halvar Albertus.
Barnvinnare: Sigge Flodin, 
Ebba Stam, Tilde Cedervall 
Claesson.
Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 16/9

Medaljer till Pauline 

Pauline Strandberg skördar 
många medaljer både i Sverige 
och internationellt.

Pauline Strandberg från 
Brålanda tog en silverme-
dalj i Paso Doble när hon 
ställde upp i den stora 
internationella tävlingen 
International Beach Dan-
ce Cup i Siofók, Ungern. 
I Södertälje tog hon flera 
medaljer.
Under lördagen och sönda-

gen var det tävling från tidig 
morgon till sen kväll. 

Pauline är nöjd med täv-
lingen, och möjligheten att få 
möta internationellt mot-
stånd innan VM som går av 
stapeln i november i Tjeck-
ien. 
Ett guld, fem silver och två 
brons skördade hon i rikstäv-
lingen i Södertälje i helgen 
som gick. Pauline gjorde en 
riktigt bra tävling där hon 
kände att hon hade nytta av 
ungerntävlingen.  Det blev 
åtta medaljer av åtta möjliga 
och ett kvitto på utveckling 
både genom träning i som-
mar och tävlingen i Siofók.

Det blev guld i Salsa, silver 
i Cha cha, Samba, Bachata, 
Merengue och Quickstep 
och brons i Vals och Wiener-
vals.

Närmast på tävlingssche-
mat står Nordiska Mäster-
skapen som går i Köge, 
Danmark i slutet av septem-
ber.

Frändefors tog 
viktig poäng

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 
Fengersfors IK

3-3 (1-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
15’ 0-1 Thomas Sääv
17’ 1-1 Eric Grönroos
48’ 1-2 Mattias Andersson
58’ 2-2 Eric Grönroos
72’ 2-3 Thomas Sääv
89’ 3-3 Eric Grönroos

FOTBOLL 
Frändefors IF tog viktig 
poäng hemma, fast borta, 
mot Fengersfors IK i 
söndagens bottenmöte i 
division 5 Dalsland. Efter 
en sen kvittering slutade 
matchen 3-3.
Frändefors IF hade en ovan 
poänghjälte i Eric Grönroos. 
Förutom att sätta 3-3 i den 
89:e matchminuten och där-
med agera poängräddare, 
innebar målet även ett hatt-
rick för Grönroos.

– Det var riktigt gött, vi 
skapade många chanser och 
idag satte vi dit dem, sade 
Erik Öqvist, spelande tränare 
i Frändefors.

Lagen följdes åt genom 
hela matchen, men Fengers-
fors var laget som ledde 
matchen och Frändefors 
kvitterade varje gång i 
matchen, som spelades på 
Sörbyvallens konstgräs, på 
grund av allt regnande.

Poängen som Frändefors 
tog gör att man nu inte 

längre är nästjumbo. Ellenö 
tog över den platsen före 
Fengersfors som ännu ligger 
sist i tabellen.

– Fengersfors har slagit de 
lag vi har kvar att möta. Så 
det var skönt att göra mål och 
att ta poäng. Jag är mest nöjd 
med vårt defensiva spel 
egentligen, trots tre insläpp, 
men även med att vi skapade 
mycket målchanser, sade 
Öqvist efter matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans
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Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

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

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64 blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

www.dprorservice.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem- 
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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 
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Melodikrysset v.38 - 22 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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 38 – 22 september

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Svenska nyheter
09.40 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
09.45 Michael Jackson: från 
 Motown till Off the Wall
11.15 Fråga Lund
12.15 Matiné: Tulsa - den 
 brinnande staden
13.45 Strömsö
14.15 Saknad
14.30 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 Uppdrag granskning
21.00 På spåret: Tävlingsextra
21.05 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
21.35 Kalles och Britas sex liv
22.05 Kampen om livet
22.35 Lärlabbet
23.05 Högskolad
23.25 Rapport
23.30 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Seriestart: Hundraårskåken
16.45 Fem kvinnor
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ridsport: VM
18.45 Pia liftar genom Finland
19.15 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
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Top gear
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.20 Människosläktets 
 äventyr
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.00 Gränslöst äventyr i 
 Vietnam
20.00 Seriestart: Myanmar med 
 Simon Reeve
21.00 De självkörande bilarnas 
 värld
21.55 The Vietnam war
22.50	 Amerikas	finaste	natur

20.00 Ridsport: VM
23.00 Perspektiv på världen
  - syntolkat
23.30 Billions
00.25 Kalles och Britas sex liv 
 - syntolkat
00.55	 Springfloden	-	syntolkat
01.40 Duellen - syntolkat
02.40 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat

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

05.45 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
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 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Sändningsuppehåll
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Tomas Andersson Wij 
 spelar med Melissa Horn
11.25 Uppdrag granskning
12.25 Kalles och Britas sex liv
12.55 Det stora racet
13.45 Kärleksmedicinen
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 Seriestart: Kroppshets
22.00 Opinion live
22.45	 Den	sista	hummerfiskaren
23.15 Rapport
23.20 Madame Deemas 
 underbara resa
23.50 Arvinge okänd
00.50 Arbogafallet

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Eid al-adha
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ridsport: VM
18.30 Stammaren
18.45 Pia liftar genom Finland
19.15 Ridsport: VM
20.00 En afrikansk kärleksaffär
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Åklagaren, försvararen, 
 pappan och hans son
00.00 Babel
01.00 Värsta listan
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.05 Att bo granne med 
 havet
17.45 Omöjlig ingenjörskonst
18.30 Nya Zeelands kust
19.15 Världens natur: Vildsvinets 
 återkomst
20.05 Kulturrevolutionens barn
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Världens häftigaste ormar
22.45 The Vietnam war

20.00 Ridsport: VM
23.00 Perspektiv på världen 
 - syntolkat
23.30 Kroppshets - syntolkat
00.30 Robins
01.00 Svenska dialektmysterier
01.30 Hundra procent bonde
02.00 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat

05.05 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Sändningsuppehåll
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 The martian
23.55 Simpsons
00.55 Family guy
01.55 American dad
02.45 Scrubs
03.35 My name is Earl
03.55 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
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 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55	 Den	sista	hummerfiskaren
10.25 Tomas Andersson Wij 
 spelar med Kleerup och 
 Mauro Scocco
11.25 Det stora racet
12.15 Alla för en
13.15 Timjan, tupp & tårta
14.15 Opinion live
15.00 Kroppshets
16.00 Vem vet mest?
16.45 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Alla för en
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 Shetland
23.30 Rapport
23.35 Grotescos sju mästerverk
00.05 I will survive 
00.35 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Kulturveckan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Förväxlingen
18.30 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
19.00 Ridsport: VM
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Lilting
23.10 Deutschland 83
00.00 Meningen med livet
00.30 Afrikas nya kök
01.00 Hundraårskåken
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.20 Frisörer i världen
17.45 De självkörande bilarnas 
 värld
18.40 Guld på godset
19.40 Drömboende på Grönland
20.10 Naturens utbrott
21.00 Patagonien
21.50 Udda platser i världen
22.45 Människosläktets äventyr

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Ridsport: VM
23.00 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
23.30 Tomas Andersson Wij 
 spelar med Melissa Horn
00.30 En afrikansk kärleksaffär
01.30 Uppdrag granskning
02.30 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 Bad ass
23.50 Simpsons
00.55 Family guy
01.55 American dad
02.50 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
16.50 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 Idol 2018
22.00 Nyheterna och Sporten
22.05 Väder
22.10 Transformers 3
01.20 Blades of glory
03.10 Fixer upper
04.05 Veterinärerna

05.00 Go'kväll
05.45 Den sista hummer-
	 fiskaren
06.15 Fråga doktorn
07.00 Opinion live
07.45 Uppdrag granskning
08.45 Go'kväll
09.30 Allt för Sverige
10.30 Arvinge okänd
11.30 Selams stil
11.50 Kalles och Britas sex liv
12.20 Svenska nyheter
12.50 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
13.20 Skavlan
14.20 Alla för en
15.20 The Split
16.15 Matiné: Dumma mej 2
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 Nattsändningar

07.45 Förväxlingen
09.15 Värsta listan
09.45 Fem kvinnor
10.15 Tattoo från Edinburgh
11.15 Last night of the proms
13.50 Vetenskapens värld
14.50 En afrikansk kärleksaffär
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport
16.05 Sverige idagi
16.15 Världens natur: Vildsvinets 
 återkomst
17.10 Svenska dialektmysterier
17.40 Hundra procent bonde
18.10 Anslagstavlan
18.15 Seriestart: Bergmans video
19.00 Kulturstudion
19.05 Play serious
20.00 Kulturstudion
20.10 Play på Garnier
21.55 Kulturstudion
22.00 Colours
22.08 Sigge Modighs Svansjön
22.11 Historisk striptease
22.20 Dansfest Nord
22.45 Kulturstudion
22.50 Kulturveckan
23.50 Top gear
01.50 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Marina mysterier
15.20 Människosläktets äventyr
16.15 Frisörer i världen
16.40 Udda platser i världen
17.30 Patagonien
18.20 Myanmar med Simon 
 Reeve
19.20 De självkörande bilarnas 
 värld
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Mitt år med älgen
22.00 Historiens onda män
22.50 Dokument utifrån: 
 Dagböckerna från Oslo
00.30 Kulturrevolutionens barn

20.00 Duellen - syntolkat
21.00 Kalles och Britas sex liv 
 - syntolkat
21.30 Det stora racet
22.20 Svenska nyheter
22.50 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
00.00 Liberty
01.00 Nattsändningar

05.10 American dad
05.35 Våra värsta år
06.00 Anger management
06.50 Frasier
07.40 The blacklist
09.30 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 Grannpatrullen
23.10 Crank
01.00 Cold in July
03.05 Veni vidi vici
03.40 American dad
04.25 Anger management

05.10 Köket
05.25	 Lego-filmen
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
12.25 Idol 2018 – resultatshow
12.30 Idol 2018
13.25 Idol 2018 – resultatshow
13.30 Drömmen om slottet
14.30 Ishockey: Malmö–Färjestad
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Rebecka Martinsson: 
 Svart stig
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Rebecka Martinsson: Svart 
 stig, forts
23.40 Good people
01.30 Killers
03.30 Nattsändningar

VILL DU 
SYNAS 

HÄR

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.10 Vem vet mest?
05.55 Sverige!
06.25 Kroppshets
07.25 Fråga Lund
08.25 Vem vet mest?
09.10 Det stora racet
10.00 Sportstudion
10.10 Cykel: VM
12.10 Sportstudion
12.30 Duellen
13.30 Full tid
13.45 Sportstudion
14.00 Fotboll: Damallsvenskan
16.00 Ridsport: VM
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allt för Sverige
21.00	 Springfloden
21.45 Arbogafallet
22.15 Seriestart: Salongen
23.00 Seriestart: Au pair i Kanada
23.30 Rapport
23.35 Mord och inga visor
01.10 Grotescos sju mästerverk
01.40 Nattsändningar

07.40 Sverige idag på romani
08.00 Afrikas nya kök
08.30 Meningen med livet
09.00 Kulturveckan
10.00 Gudstjänst
10.45 Play serious
11.45 Play på Garnier
13.30 Colours
13.38 Sigge Modighs Svansjön
13.41 Historisk striptease
13.50 Dansfest Nord
14.20 Sverige idag i
14.40 Cykel: VM
16.00 Rapport
16.05 Cykel: VM
17.00	Min	sverigefinska	historia
17.30	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.45 Barnen som överlevde Förintelsen
18.00 Ridsport: VM
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Vår man i 
 Egypten
23.00 Gudstjänst
23.45 En afrikansk kärleksaffär
00.45 Vegan vs jägare
01.45 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Kampen om kronan
15.05 Att bo granne med havet
15.45 Naturens utbrott
16.35 Guld på godset
17.35 Myanmar med Simon Reeve
18.35 Cricketkrigarna
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	 Amerikas	finaste	natur
21.00 Gränslöst äventyr i Vietnam
22.00 Nya Zeelands kust
22.45 The Vietnam war
23.40 Människosläktets äventyr

20.00 Vem vet mest?
20.40 Selams stil
21.00	 Springfloden	-	syntolkat
21.45	 Arbogafallet	-	teckenspråkstolkat
22.15 Sverige!
22.45	 Den	sista	hummerfiskaren
23.15 Tomas Andersson Wij spelar med 
 Kleerup och Mauro Scocco
00.15 Strömsö
00.45	 Kroppshets	-	syntolkat
01.45	 Duellen	-	syntolkat

05.30 Vad blir det för mat
06.00 Hela Danmark bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol 2018
12.25 Idol 2018 – resultatshow
12.30 Idol 2018
13.25 Idol 2018 – resultatshow
13.30 Idol 2018
15.30 Kockarnas kamp
16.30 Klassfesten
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Kockarnas kamp
21.00 Hellenius hörna
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Wallander: Skulden
00.10 Maria Wern
01.10 Gråzon
02.10 Montana
04.15 Veterinärerna

05.10 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
12.00 NCIS: Los Angeles
13.55 The blacklist
15.50 Percy Jackson: Monsterhavet
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Man with a plan
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Veni vidi vici
22.55 American dad
23.55 Married
00.55	 Tattoo	fixers
01.55 American dad
02.45 Amazing race
03.35 Battle creek
04.15 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Strömsö
10.25 Sverige!
10.55 Sportspegeln
11.25 Duellen
12.25 Robins
12.55 Au pair i Kanada
13.25 Salongen
14.10 Allt för Sverige
15.10 Matiné: Skrattbomben
16.30	 Skratta	då	-	en	rolig	historia	om	
	 svensk	stand-up
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Arvinge okänd
21.00 Liberty
22.00 I heroinets spår
22.55 Selams stil
23.15 Rapport
23.20	 Nattfilm:	Shoo	bre
00.45 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00	Min	sverigefinska	historia
08.30	 Kortfilmsklubben	-	franska
08.45 Barnen som överlevde Förintelsen 
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00	 Sommarläger	i	fiskebyn
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
22.15 Fem kvinnor
22.45 Papa Alaevs eget kungarike
23.40 Agenda
00.25 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00	 Lyxkryssning	i	havskajak
17.25 Naturens utbrott
18.15 De självkörande bilarnas värld
19.10 Patagonien
20.05 Människosläktets äventyr
21.00	 Amazonas	elektriska	fiskar
21.50 Frisörer i världen
22.15 Drömboende på Grönland
22.45 Gränslöst äventyr i Vietnam
23.45 Historiens onda män

20.00	 Arvinge	okänd	-	teckenspråks-
 tolkat
21.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
21.30	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
22.15 Madame Deemas underbara resa
23.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
00.25 Grotescos sju mästerverk
00.55 Allt för Sverige
01.55	 Fråga	Lund	-	teckenspråkstolkat

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
02.25 Nattsändningar

05.20 Köket
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
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 Biggest loser VIP
21.00 Gråzon
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

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Fråga doktorn
09.55 Skavlan
10.55 Kampen om livet
11.25 Lärlabbet
11.55 Sömnincidenter
12.10 Alla för en
13.10 Matiné: Främmande hamn
14.30 Cykel: VM
17.15 Löftet
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
21.00 Det stora racet
21.50	 Dox:	Våld,	porr	och	politik	–	vem	
 suddar på webben?
23.20 Rapport
23.25 Shetland
00.25 Liberty
01.25 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
13.00 Forum: Riksmötets öppnande
16.00 Rapport
16.05 Forum: Riksmötets öppnande
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
20.30 Säsongsstart: Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.10 Top gear
01.10 Svenska dialektmysterier
01.45 Sportnytt
02.00 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Omöjlig ingenjörskonst
17.45 Gränslöst äventyr i Vietnam
18.45 Mitt år med älgen
19.40 Drömboende på Grönland
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Vår man i 
 Egypten
22.00 Udda platser i världen
22.50 Naturens utbrott
23.45 Kulturrevolutionens barn

20.00	 Fråga	Lund	-	teckenspråkstolkat
21.00 Deutschland 83
21.50 Duellen
22.50	 Timjan,	tupp	&	tårta	-	teckentolkat
23.50 Babel
00.50 Hundraårskåken
01.20	 Arbogafallet	-	teckenspråkstolkat
01.50 Arvinge	okänd	-	teckenspråkstolkat

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

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Dr Phil
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 Hela Sverige bakar
21.00 Kalla fakta
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special victims unit
01.50 Brottskod: Försvunnen
02.50	 Fixer	upper
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 25/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud /Erlandsrud/Båtgatan 6
1-plansvilla med vidbyggt garage belägen på stor tomt om hela 1 164 kvm i attraktivt barnvänligt område med närhet till skolor och 
dagligvaruhandel. Uteplats i soligt sydvästläge och växthus placerat på tomten. 4 rok. Boyta: 103 kvm. Tomtareal: 1 164 kvm. Pris: 765 000:-

Nyinkommet!

Mellerud / Köpmannebro/Vibergsön 32
Utsikt över inloppet till Köpmannebro ligger detta 1½-planshus med vidbyggt garage. Kuperad trädgård med flertalet trevliga uteplatser och 
är belägen endast ett stenkast från bryggor och badmöjligheter längs Dalslands Kanal. 4 rok. Boyta: 114 kvm. Tomtareal: 1 036 kvm. 
Pris: 1 500 000:-

Visning: Lördag 22/9 kl. 13.00-14.00

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 kr

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

Pris: 675.000 kr

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

Visning: Torsdag 20/9 kl. 17-18

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

Pris: 2.200.000 kr

SÅLD!

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

Pris: 595.000 kr
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 
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Nya lokalen på Verkstadsgatan är invigd
I måndags invigdes Ten-
denz nya lokaler på Verk-
stadsgatan i Mellerud. 
Åtta månader tog det att 
bygga huset och resul-
tatet är en inspirerande 
plats för alla verksamma 
i företaget.
– Vi flyttade in före semes-
tern och fick hjälp att flytta 
över från vår gamla lokal hit 
till den nya så det gick snabbt 
och bra, säger Urban Svens-
son Callh, personalchef.

Tendenz har 13 anställda i 
Mellerud och har sedan star-
ten för 16 år sedan gjort en 
fantastisk resa.

– Vi var fyra när vi började 
i en lokal bakom skroten på 
östra industriområdet, berät-
tar Urban som varit med från 
början. 

Nu omsätter företaget 60 
miljoner kronor årligen.

Allt en frisör behöver
Tendenz tillhandahåller allt 

Tendenz invigde sina nya lokaler på Verkstadsgatan i Mellerud  i måndags.

Berättade inspirerande om älv och vatten
Från älvens ursprung, 
källorna i Hälsingland, 
till Göteborg. Dessa 73 
mil färdades fyra perso-
ner i kanot och testade 
på sin väg dricksvattnet 
som 800  000 människor 
dricker dagligen. Hur det 
gick fick man höra om på 
Kulturbruket på Dal i tors-
dags.
Skribenten Anders Sporsén 
Eriksson, fotogtafen Anna 
Öhlund, kanotbyggaren 
Andi Röder och marinbiolo-
gen Andrea Johansson. 
Denna ensemble av olika 
kompetenser gjorde färden 
tillsammans. Från Hälsing-
land, över riksgränsen till 

Norge, över sjön Femunden, 
Trysilälven och vidare in i 
Sverige igen där Klarälven 
kantas av brutal natur runt 
kraftverksdammar och bru-
sande forsar. Det blev hårda 
prövningar, med kanoter och 
packning på ryggen.

– Jag tänkte på Aguirre, 
Werner Herzogs film med 
Klaus Kinski i huvudrollen, 
sade Anders.

Gift i skönheten 
Bildspelet visade trolska vat-
ten, dimmiga gryningar, 
virvlande forsar och vid-
sträckta myrmarker. Största 
delen av sträckan gick att 
paddla, men däremellan var 

det råslit som gällde när ka-
noter och alla packning 
skulle förflyttas. Allt, både 
natur och vedermödor, doku-
menterades i foton av Anna 
Öhlund.

– Äventyret hade ett veten-
skapligt syfte också- att ta 
reda på hur det står till med 
dricksvattnet för hundratu-
sentals människor i Västra 
Götaland. Halter av giftiga 
fluorerande ämnen (PFAS) 
och mikroplaster mättes på 
sex ställen längs vägen, be-
rättade Anders.

PFAS, som är cancerfram-
kallande, finns överallt, i is-
björnars blod, klara sjöar i 
vildmarken, i människor och 
i djur. 

Vi sprider dem genom vat-
tenavvisande textilier, tält, 
bakplåtspapper, teflonpan-
nor och en massa andra saker 
som vi omger oss med.

Proven som togs lämnades 
in till Örebro universitet för 
analys.

En underhållare
Anders Sporsén berättade  
underhållande om både fär-
den och miljö- och hälsofrå-
gorna. 

Tips gav han också: 
– Köp gräddpulver, det 

förhöjer den simplaste mat-
rätt när man lagar mat ute i 
naturen.

Slitet, skönheten, regnan-

det (resan gjordes i juli 
2017), våta kläder och gläd-
jen över att plötsligt komma 
över en våffla med grädde, 
beskrevs så levande som 
vore man med på färden. 

Hur var det med vattnet 
då?

– Ämnen som inte borde 
 finnas i vattnet finns där, men 
i mängder långt under den 
rekommenderade säkerhets-
gränsen. Både Livsmedels-
verket och flera forskare an-
ser dock att nivån av dessa 
ämnen på grund av sin farlig-
het borde ligga på noll, sade 
Anders Sporsén Eriksson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Frilansskribenten Anders Sporsén 
Eriksson berättade på Kulturbru-
ket på Dal om färden med kanot, 
73 mil på Göta älv.

Välkomnande miljö i Tendenz reception och kundmottagning.

Lagret  är på 1 000 kvadratmeter, ljust och luftig.

400 kvadratmeter mäter företagets nya ljusa och fräscha kontorslokaler.

en frisör behöver. Har man 
ett tomt skal och vill öppna 
salong kan man köpa allt 
härifrån. Hårvårdsproduk-
terna kommer från USA och 
Nederländerna, saxar och 
elartiklar från Danmark och 
inredningen kommer från 
italienska och franska leve-
rantörer.

– Vi har elva säljare förde-
lade över landet. Vi vill synas 
över hela Sverige, säger Ur-
ban.

En viktig del av verksam-
heten är kurser och här i den 
nya lokalen finns en liten 
salong där produkter kan 
demonstreras och testas.

– Vi har en heltidsanställd, 
boende i Stockholm som är 
ansvarig för vårt utbildnings-
team, sammansatt av frisörer 
runt om i landet. Teamet hål-
ler i sin tur kurser för frisörer 
i både klipp och färgteknik, 
berättar Urban.

Nya huset ett lyft
De nya lokalerna är ett lyft 
för alla anställda på Tendenz. 

Både lagret på 1 000 kvadrat-
meter och kontorsdelen på 
400 kvadratmeter är ljusa, 
luftiga och rymliga.

– Det känns lyxigt att ar-

beta i dessa nya lokaler med 
ljus och fräsch miljö, säger 
Urban Svensson Callh.

I måndags invigde företa-
gets vd Jörgen Nykvist den 

nya lokalen. Inbjudna var 
personalen med sina famil-
jer, alla säljarna och alla som 
varit delaktiga i bygget.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se


