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TENSON ALFON

Finns i 
flera färger

Varmfodrad allvädersstövel Regnställ 
barn och junior, 

ofodrade och fodrade

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

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

KAMPANJ

Fönster & Fönsterdörrar, just nu får du rabatt på 
hela beställningssortimentet. 
Erbjudandet gäller t.o.m. 15/10 2018.

 UPP TILL
30%

Det bjöds på två mäktiga föreställningar i helgen på Kulturbruket på Dal, med Järns sångkör, Dalslandsorkestern och bandet Lunatics i föreställningen 
Forever Floydian. Sparbankssalongens talrika publik njöt av Pink Floyds musikskatt och tackade med stående ovationer. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

– Sidan 5 –

Framåt på Västerråda
Markarbetet pågår för köpcentrat på Västerråda 
och två tredjedelar av butiksytan är  nu uthyrd. 
Rekryteringen av Coop:s butikschef har startat. 

– Sidan 10 –

Åsebro tog poäng
Åsebro IF visade framfötterna och tog över i an-
dra halvlek i matchen mot serieledarna Håfre-
ströms IF. 4-4 hamnade slutresultatet på.

Ovationer för Forever Floydian

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. 
slutförsäljning och  

tryckfel. Priserna gäller 
endast vecka 39

Prisbomb!

/st

5:-
för Bonuskunder

/st

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Mjölk
Garant, gäller lätt 0,5%, mellan 1,5%, standard 3%, 

gäller ej ekologisk, laktosfri, 1 liter. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 39

2995
 

/st

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 12%, ca 1-2,2 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 39

6995
för Bonuskunder

/kg

Strömmingfilé
Falkenberg, Clupea harengs, Östersjön, färsk, sillfilé, i 
tråg, 400 g, jfr-pris 74,88/kg.

5:-
Orkidé
Phalaneopsis, 2-stänglad.  
Max 5 köp/hushåll/vecka 39

Välkommen på tårtkalas 
lördag 29/9 kl.11-14

4995
 

/st

Passa på!

Munkar
Dafgård, gäller vanilj, äpple, 63 g jfr-pris 79,37/kg.

vi bjuder alla på tårta  
så långt lagret räcker
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Johnny English  
Strikes Againg

Onsdag 3/10 kl. 19.00

Från 7 år  Biljettpris 80 kr

1 tim 29 min

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

Smallfoot
Lördag 29/9  kl. 16.00

Söndag 30/9  kl. 16.00

Barntillåten Biljettpris 80 kr

1 tim 36 min

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

HÖSTMARKNAD
Lördag 29 september

kl. 10.00 - 15.00
Både knallar och loppis, ca 60 st

Vid Motorgården i Mellerud, Rostocksgatan 4

Servering          Välkommen!
Vid frågor ring 0703-74 94 41

Fiskdamm Hästskjuts

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

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

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Marknad  
i Bäckefors 
lördag 29/9 kl. 9-14

Med inriktning mat

SÖNDAG 30/9 KL. 11-16

LANTLIGT ANNO 1785

Lantlig heminredning & Café

NÄRPRODUCERAT I  V Ä S T S VER IGE

Digital karta finns att hämta på www.lpiv.se/matfest

Hur blir jag en magnet för min hund?

Föreläsning med Eva Bodfält, en Sveriges mest  
anlitade föreläsare när det gäller hund

Fredag 5/10 kl 18.30 Tingshuset Mellerud 

Kvällen kommer att handla om hur jag får hunden att välja 
mig i alla situationer och tips om hur vi når dit

250:- pp inkl fika          VÄLKOMNA!

Anmälan till Maria Ihrén 070-512 16 89 eller criiz@live.se
Melleruds

Brukshundklubb

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!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

26 september- 3 oktober 2018
Den helige Mikaels dag
”Änglarna”
Fredag 28/9 Är Expeditionen stängd 
hela dagen pga utbildning.
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 30/9 11.00  Gudstjänst med Små och Stora i Bolstads 
  kyrka. Pär-Åke Henriksson. Barnens Bibel 
  delas ut till församlingens 5-åringar. 
  Bolstads barnkör medverkar. Fika.
Ons 3/10 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
  Erica Saaf.
Ons 3/10 18.00 Församlingsafton i Grinstads församlingshem, 
  ”Kvinnor i Bibeln” Inger Lindeskog. 
  Andakt: Martin Edström. Fika.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 26/9 10.30 Förmiddagskaffe 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!
Tor 27/9 8.00 Morgonmässa i Kyrkans hus. Pär-Åke 
  Henriksson
Sön 30/9 14.00 Gudstjänst i Kyrkans hus. Kerstin Öqvist
Tis 2/10 11.30 Mässa på Fagerlid. Pär-Åke Henriksson
Tis 2/10 14.30 Mässa på Berg. Pär-Åke Henriksson
Ons 3/10 12.00 Andakt i kyrkans, därefter lunch.
  Anmälan till lunchen senast tisdag kl. 11.00. 
  Tel:0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 26/9 14-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem. 
  Kerstin Öqvist.
Tors 27/9 16.00 Andakt på Skållerudshemmet. Kerstin Öqvist
Sön 30/9 16.00 Skålleruds Församlingskör anordnar vid 
  Kyrkstugan en tipspromenad och korvgrillning 
  före gudstjänsten. 
Sön 30/9 18.00 Musik i höstkväll i Skålleruds kyrka med Red 
  Wing Band och Skålleruds Drängar. Andakt: 
  Margareta Olsson och Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 27/9 17.00 OBS TIDEN! Rostocks kyrkliga arbetskrets 
  har symöte på Karolinen. Underhållning av 
  Stig-Arne Larsson. Smörgåstårta.
Tor 27/9 17.30 Vardagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka. Martin 
  Edström. Tema: Änglar. Barngrupperna 
  medverkar i gudstjänsten. Tacobuffé i 
  Stakelunds församlingshem.
Sön 30/9 11.00 Högmässa i Gunnarsnäs kyrka. Eva Marklund
Ons 3/10 12.15  Andakt på Karolinen, Pär-Åke Henriksson
Sön 14/10 11.00  Pensionärernas dag i Bystugan Dalskog för 
  boende i Örs församling. Vi börjar med 
  Tacksägelsegudstjänst i Dalskogs kyrka 
  sedan går vi till Bystugan, där serveras lunch. 
  Anmälan till expeditionen 0530-362 00. 
  Senast 8 oktober.

Bengt Larsson och  

Torsten Lindblom 

Visar gamla bilder och  

berättelser från Köpmannebro

Rotary
Mellerud

Måndag 1/10 

Café Gruzzolo kl. 18.15

Släktforskning för nybörjare!
Onsdag 10 oktober börjar höstens 

nybörjarkurs i släktforskning.
Vi träffas 8 gånger på Melleruds Museum dagtid 

och lär oss grunderna. Endast föranmälan, 
begränsat antal platser.  

Vid intresse och anmälan ring 0530-132 14

Söndagscafé

Söndag 30 sept. kl. 15

00

Knuthuset Dalbergså

Erik Lihm

från Vikingarna spelar, 
sjunger och berättar 

minnen genom tiderna
Inträde 100:- 

Kaffe o smörgås i pausen

Välkomna!

Knuthusets kamratförening
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 27/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 8.800:- - 56 rop

BINGO
DRIVE IN

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

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

Hur blir byggavfallet en resurs?
Inspiration och diskussion om byggavfall, återbruk och samverkan

När? 3 oktober 11.30-16.00
Var? Not Quite, Fengersfors

För vem? 
Byggbransch, fastighetsbransch, politiker och tjänstemän 

i kommunerna i Dalsland. 
Alla intresserade av cirkulär ekonomi och återbruk.

Programpunkter och medverkande: 
CSR-Västsverige, EDIT (Ett Dalsland I Tillväxt), Ragn-Sells, Västarvet, 

Sven Johansson bygg AB, Återbruket

Läs hela programmet på Dalsland.se

Ingen avgift. Lunch och fika ingår.
Anmälan senast 28/9 till katrin.mccann@dalsland.se

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

0520-42 00 31

Jägarskolan

Välkomna att träffa oss
på torget i Mellerud

Första lördagen varje månad mellan kl. 12 - 13

Lördag 29/9  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Melleruds Demensförening 

Mat och hälsa — Hur kan vi må bra?
Måndag 1 oktober kl. 18.00, Café Älvan

Johanna Nordström samtalar med oss
Vi serverar kaffe till självkostnadspris

Alla hjärtligt välkomna!

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Tisd 2/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Onsd 3/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

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

Dalslandsmedaljen till Ruus
Sedan 1960 har Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund, Dalslands 
Konstförening samt dals-
landskommunerna delat 
ut Dalslandsmedaljen till 
förtjänta mottagare vilka 
har gjort landskapet fram-
stående tjänster. I år har 
kanaldirektören Benny 
Ruus utsetts  till medaljör.
Hittills har 101 personer och 
föreningar hedrats med den-
na utmärkelse. Medaljkom-
mittén har vid sammanträde 
kunnat konstatera ett stort 
antal nomineringar detta år, 
15 stycken, vilket glädjande 
nog har gjort kommitténs 
arbete svårare än vanligt.

Kommittén har efter nog-
grann prövning beslutat att 
till Dalslandsmedaljör 2018 
utse Benny Ruus, verkstäl-
lande direktör för Dalslands 
Kanal AB.

”Benny Ruus har under 
drygt 25 år verkat som VD 
för Dalslands Kanal AB. 
Kanalen är landskapets 
främsta turistattraktion och 

Benny Ruus, verkställande direktör för Dalslands kanal tilldelas årets 
Dalslandsmedalj. Bild från jubileumsfirandet den 31 augusti 2018, med 
Kronprinsessan Victoria.

ett signum för Dalsland. Här 
ryms såväl industrihistoria 
som kulturarv parallellt med 
en levande farled. 2018 firar 
kanalen sitt 150-årsjubileum 
och kan så göra mycket tack 
vare ett passionerat och kom-
petent livsverk av Benny 
Ruus. Åren vid kanalen har 
inneburit stora utmaningar 
som Benny hanterat synner-
ligen väl till stor nytta för 
landskapet. ” 

Kommittén är mycket glad 

Visklubben Korpen
Visklubben Korpen träffas 
under hösten som vanligt en 
lördagseftermiddag i måna-
den på Nyfiket på Storgatan. 
Korpen är inte någon klubb i 
egentlig mening utan mer en 
mötesplats för dem som gil-

lar visor och poesi. Scenen är 
öppen för alla som vill fram-
träda. Enda regeln är att allt 
sker akustiskt. Resterande 
datum är 13 oktober och 17 
november.

över 2018 års medaljör. 
Benny har påtagligt gjort 
Dalsland framstående tjäns-
ter i enlighet med Dalslands-
medaljens statuter.

Medaljutdelning kommer 
att ske i Dalslandsmontern på 
Bokmässan i Göteborg fre-
dag 28 september. 

– Det känns hedrande! sä-
ger Benny Ruus som annon-
serats sin avgång som kanal-
direktör vid årsskiftet.

Han avslöjar dock att pen-
sioneringen får vänta ännu 
ett tag, en bit in i 2019 ialla-
fall. Rekryteringen av en ny 
kanaldirektör sker nu i höst 
och Benny Ruus står till för-
fogande under övergångs-
processen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 5,3-6,8 l/100 km, CO2-utsläpp 123-158g/km. Bränsleförbrukning avser 
grundutrustat fordon. Bilarna på bilden är extrautrustad. Kan ej kombineras med Ramavtal eller andra kampanjer/ 
erbjudanden. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Nu börjar prisracet.
Vi rensar lagret med kanonerbjudanden på massor av nya bilar.

 Mercedes A 200 AMG Line  313.000 kr.
 SE Edition, Advantagepaket, Aut, Aktiv 
Parkeringsassistent, Backkamera, MB 
Navigation, Ord. Pris 334.450 kr. 

 Mercedes C 200 Avantgarde  361.900 kr.
 SE Edition, Kombipaket, Premiumpaket, Aut, 
Backkamera, Infällbar dragkrok, Adaptiva 
LED-strålkastare, Ord. Pris 443.150 kr. 

 Mercedes E 200 4MATIC  448.900 kr.
 AVANTGARDE, Aut, Ord. Pris 539 550 kr. 

 Mercede GLC 220d AMG Sky  479.900 kr.
 SE Edition, Premiumpaket, Parkeringspaket, 
Aut, Adaptiva LED-strålkastare, Ord. Pris 
544.450 kr. 

Justnukandugöraenriktigtbraaffärivårstoralagerutförsäljning.Mendu 
behövervarasnabb–lagretärbegränsatochvårabästaerbjudandengårfort. 
 Välkommen in och hitta din nya bil!

Helgöppet:
Lörd 10-14
Sönd 11-14

Lördag 6 oktober kl. 11.00
Hos fam. Tore Berg, Simonstorp 700, 464 65 Brålanda, 070-582 31 23 

Plöjningstävlan Gestad Open  
Traktorklubben Dotorp arrangerar traktorpulling. Täckdikesplog  

– Visning av hästplöjning

Servering                 Välkomna!  

DM Veteran-
traktorplöjning 

för O, P och S län

0555-130 15, www.grums.nu

Göteborgs 
weekend

med Jul på Liseberg
24-25/11 ...................... 1.590:-
Buss t/r, 1 övernattning,  
frukost, entré.  
Reseledningens tjänster.
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Veckans lunch

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 

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 40 

Senior

Måndag Köttbullar* med brunsås, 
kokt potatis, broccoli och lingonsylt.
Alt: Falafel. 
Tisdag Kycklinggryta med Thai-
smak* och ris, skivade morötter.
Alt: Rotsaksgryta med thaismak.

Onsdag Hedvigsoppa* (Nötfärs 
från Gröna Gårdar). Mjukt bröd med 
ostpålägg 
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

Torsdag Chilifisk** med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Alt: Kikärtsbiff med gräddfilssås. 

Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs. 
Alt: Örtmarinerade smörbönor. 

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Måndag 1/10: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt. 
Dessert: Blåbärskräm. 

Tisdag 2/10: Kycklinggryta Thai med kokt 
potatis och skivade morötter.  
Dessert: Saftsoppa.  

Onsdag 3/10: Hedvigsoppa. (Nötfärs från 
Gröna Gårdar). 
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Torsdag 4/10: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 5/10: Stekt falukorv med stuvade 
rotfrukter och kokt potatis.  
Dessert: Aprikossoppa.

Lördag 6/10: Stekt salt sill med kokt potatis 
och blomkål.  
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 7/10: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, kokt potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 40
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och 
grönsaker. Tis-sön: Köttbullar med potatismos 
och grönsaker. 

DM avgörs i Simonstorp
Den 6 oktober avgörs 
DM i plöjning och Gestad 
Open hos familjen Berg i 
Simonstorp, Gestad.
Grålleklubben i Sverige har 
cirka 7 000 medlemmar och 
det är sektionerna Bohuslän 
och Älvsborg som arrangerar 
DM-tävlingen i Gestad. 

– Vi gör det tillsammans 
med familjen Berg som i 
många år arrangerat Gestad 
Open på sin gård Simons-
torp. Totalt i de båda tävling-
arna blir det 40 plöjare, vilket 
är helt fantastiskt, säger Len-
nart Andersson, Grålleklub-
ben.

I distriktsmästerskapet 
deltar plöjare från Älvsborg, 
Bohuslän och Värmland, to-
talt kommer 10-11 ekipage 

att kämpa om segern. Den är 
en direkt biljett till SM som 
går i Målilla i Småland den 
21 september nästa år.

Traktorerna som används i 
DM är alla äldre 1956 års 
modeller. Det handlar om 
Ferguson, Bolinder Munk-
tell och kanske någon 30-tals 
Oliver, eller andra kära tro-
tjänare.

Även plöjning med häst 
kommer att demonstreras. 
Det blir traktorpulling, täck-
dikning på gammalt vis och 
utställning av veterantrakto-
rer.

Förra årets upplaga av täv-
lingarna lockade cirka 1 200 
besökare och var som det 
brukar- en riktig folkfest.
Familjen Bergs står som all-

Den 6 oktober är det plöjningstävlingar i Simonstorp Gestad. Både DM 
och Gestad Open körs och det brukar bli folkfest. Foto: Karin Åström.

Föreläsning om 
maskrosbarn

I morgon torsdag 27 septem-
ber kommer organisationen 
Maskrosbarn och föreläser i 
Kulturbruket på Dal.

Föreläsningen vänder sig 

till både barn och vuxna. Den 
anordnas i samarbete mellan 
skola, folkhälsosamordnare 
och socialtjänst.

tid för mat- och fikaserve-
ring.

– Jag rekommenderar de 
som ska tävla att vara på plats 
ett par timmar innan tävling-

arna börjar, för genomgång, 
säger Lennart Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Den goda maten från bygden firas

Söndag 30 september firas 
den lokalt producerade 
maten med evenemanget 
”Matfest i Väst”. Flera 
hundra besöksmål på te-
mat mat finns att besöka. 
Hos Anno 1785, på Ekhol-
mens Säteri serveras smör-
gåsar, pajer och kakor. Britts 
Bakstuga står för brödutbu-

Hallonvinäger från Evenstorps 
gård.

I Hamrane bakstuga gräddas bröd i vedeldad ugn.

vitklöverfrö, spannmål och 
bönor, får besökare titta i 
honungslokalerna och prov-
smaka årets honung. Här vi-
sas även en fotoutställning av 
Josef Westman på temat mat. 

Evenstorps Gård har öppet  
och i gårdsbutiken finns pro-
dukter av rabarber och hal-
lon, plus mycket annat. Ca-
féet serverar våfflor med 
goda tillbehör och hembakat.

Gåsevikens grönssaker i 
Frändefors, Dalslands Struts 
i Färgelanda, Hamrane 
Bak&Kaffestuga, Brukets 
Godaste, Fengersfors, Bal-
dersnäs Herrgård i Dals 
Långed. Listan på besöksmål 
under matfesten kan göras 
lång.

det och erbjuder även inlägg-
ningar av gurka och tomater 
från Gällenäs. 

Hos Mariannes biodling 
på Vena Säby Lantbruk, som 
odlar ekologiskt utsäde av 

Matfest i Väst, som ge-
nomförs för femte året i rad, 
får fler deltagare och besö-
kare för varje år.

Söndagscafé med Erik

Erik Lihm från dansbandet Vikingarna gästar Knuthuset i Dalbergså på 
söndag 30 september.

Gräns
Handlingen i Gräns kretsar 
kring tullpolisen Tina, som 
har ett sjätte sinne när det 
gäller att peka ut smugglare. 
Det är nästan som om hon 
kan lukta sig till när någon 
försöker dölja något. Ryktet 
om hennes skicklighet spri-
der sig inom poliskåren och 
hon anlitas för att hitta bevis 
mot en liga med omfattande 
kriminell verksamhet. 

Men när den mystiske Vore 
kliver av färjan så tvekar hon 
för första gången på sina 
känslor. Tina anar att Vore 
döljer något, men kan inte 
sätta fingret på vad. De attra-
heras av varandra, men när 
hon lär känna honom inser 
hon samtidigt att hela hennes 
liv är baserat på en enda stor 
lögn. Precis som Vore så hör 
Tina inte hemma i den här 
världen. Nu måste hon välja: 
Fortsätta med sin livslögn 
eller omfamna den skräm-
mande sanningen om vem 
hon egentligen

Visas på Centrumsalongen 
söndag den 30 september.

Aktuellt
 på bio

Söndag 30 september anord-
nas Söndagscafé i Knuthu-
set, Dalbergså, med under-
hållning av 
dansbandsmusikern och 
keyboardisten Erik Lihm 
från dansbandet Vikingarna.

Han kommer att spela och 
sjunga samt berätta minnen. 
Erik Lihm har skrivit ett 70-
tal låtar som framförts av 
olika band och artister. Han 
har stått på scenen i över 50 
år och började sin karriär i ett 
pojkband. Därefter blev det 
bland annat Pelles, där han 

spelade tillsammans med 
Christer Sjögren.

Detta innebar att han fick 
förfrågan att vara med i Vi-
kingarna, där han var band-
medlem i 20 år. Mellan 1984 
till 2004 var han med i Sve-
riges största dansband. 

Numera spelar Vikingarna 
enbart på stora evenemang 
och Erik Lihm är fortfarande 
med. Men han spelar även 
med i andra band och åker 
runt och underhåller, vilket 
gör att han nu kommer till 
Knuthuset.
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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

Prisexempel Nu Pris  Inclusive Billån

Volvo V60 D4 Classic Momentum 299 900:- 2 995:-/mån
Volvo V60 D3 Classic Momentum 285 000:- 2 895:-/mån

Du hittar mer info och 
öppettider på brandtbil.se

SISTA CHANSEN TILL EXTRA ALLT  
Volvo V60 och S60 Classic är extra välutrustade 
till mycket attraktiva priser. För dig som vill göra en 
riktigt bra bilaffär ingår just nu Klimatpaket med 
Volvo On Call, Teknikpaket och Vinterhjul utan  
extra kostnad. Dessutom är det kampanjpris på 
flera tillbehör och utrustningspaket.   

Gäller Volvo S60/V60 Classic och S60/V60 Cross Country alla 
motorlaternativ utom T3 fr.o.m. 31 maj t.o.m. 28 sep 2018.

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). 
Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Billån: Antal månader 84. Kontantinsats 30%. Ränta 4,95% 
Effektiv 5,06%. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp 
är 50 000 kr.  Inclusive serviceavtal gäller i 36 mån 1500 mil/år. Priserna gäller t.o.m 28 september 2018 om inget 
annat anges. Reservation för ev. tryckfel.

JUST NU FÅR DU:

• Klimatpaket med  
Volvo On Call

• Teknikpaket

• Vinterhjul utan 
extra kostnad.

VOLVO V60 CLASSIC
KLIMATPAKET, TEKNIKPAKET 

OCH VINTERHJUL INGÅR

Två tredjedelar är uthyrt

Fredrik Fast, Coops regionchef, är nöjd med etableringen på Västerråda .

Nu är två tredjedelar av 
köpcentrets butiksyta 
på Västerråda uthyrd. 
Dessutom har Coop på-
börjat rekryteringen av 
en butikschef till den nya 

butiken som kommer att 
behöva anställa ett 30-tal 
medarbetare.
– Vi jobbar löpande med ut-
hyrningen av lokaler och 
räknar med att 10 000 kva-

Markarbetet pågår på Västerråda, under vecka 42 levereras stommen.

Byggavfall en resurs
Onsdag 3 oktober arrang-
eras en halvdag på Not 
Quite i Fengersfors under 
temat ”Hur blir byggav-
fallet en resurs?”. Åter-
bruksverksamhet kräver 
kunskap.
– Många slänger mycket bra 
grejor som med en ytskikts-
renovering kan användas 
igen. Det är inte hållbart, 
konstaterar Katrin McCann, 
miljöstrateg.

Kommuner är ju stora be-
ställare hos byggbranschen 
och samtidigt som man byg-
ger och renoverar slängs ofta 
stora mängder resurskrä-

vande material. I LOU (lagen 
om offentlig upphandling) 
har man möjlighet att i en 
upphandling prioritera åter-
brukat material.

– Dagen ger en möjlighet 
till diskussioner om detta och 
blir förhoppningsvis en start 
för en samverkan mellan 
dalslandskommunerna och 
branschföreträdare. Det 
skulle kunna skapa arbetstill-
fällen, typ Returens verk-
samhet. Idén till dagen upp-
kom när det stod klart att 
Återbruket på Not Quite 
skulle läggas ner. Det finns 
mycket att vinna på det här, 
säger McCann.

På programmet står bland 
annat föreläsningar av CSR-
Västsverige, eDIT (Ett Dals-
land i tillväxt), Ragn-Sells, 
Västarvet, Sven Johansson 
Bygg och Återbruket.

Inbjudan har gått ut till 
hela byggbranschen, fastig-
hetsbranschen, kommunala 
fastighetsbolag, politiker 
och tjänstemän. 

Vid pressläggningen hade 
dock ingen från Melleruds 
kommun anmält sig.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Mässan nästan fullbokad
Mellerudsmässan 20-21 
oktober har i dagsläget 
53 utställare anmälda. I 
A-hallen finns endast fyra 
montrar kvar att boka.
I A-hallen är det företag och 

näringslivsorganisationer 
som tar plats. 

Inne i den nya bollhallen 
visar föreningar, kultur och 
Melleruds kommun vad de 
har att erbjuda. 

Utomhus ställer i dagslä-
get en bilhandlare ut, här 
finns två platser kvar för den 
som är intresserad.

Mellerudsmässan arrang-
eras för sjätte gången, senast 

var det 2016 och mässan 
besöktes då av 2 500 perso-
ner.

dratmeter ska hyras ut. Nu 
har vi hyrt ut 63,5 procent av 
dem, det vill säga två tredje-
delar och det känns mycket 
positivt. Coop har 3 000 
kvadratmeter, alltså har vi 
hyrt ut ytterligare 3 350 kva-
dratmeter. Jag kan säga att 
det handlar om mer än ett 
kontrakt. Vi är ganska nöjda 
så här långt och jobbar för att 
få till ett varierat utbud. Nu 
har vi 3 650 kvadratmeter 
ytterligare att hyra ut, säger 
Ingmar Johansson, ansvarig 
för uthyrningen i Melleruds 
Handel.

Den nya Coopbutiken på 
Västerråda blir en stor ar-
betsplats med ett 30-tal an-
ställda, det inkluderar perso-
nalen i den befintliga 
Coopbutiken vid Köpman-
torget. 

– Det känns jätteskönt att 
komma igång, för vår del är 
detta en viktig etablering för 
hela regionen. Vi söker en 
butikschef och ansökning-
arna börjar komma in. Men 
vi har ingen brådska, det ska 
vara klart till våren, konsta-
terar regionchef Fredrik 
Fast. 

Han kommer bland annat 
att besöka jobbcaféet i Mel-
lerud för att träffa lokalbe-
folkningen med anledning 
av rekryteringen av butiks-
personal.

Vecka 42 levereras för 
övrigt stommen till köpcen-
trat som ska stå färdigt i ok-
tober 2019.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Dalsland på bokmässan
I Dalslands monter på Bok-
mässan i Göteborg, som 
pågår 27-30 september, 
är programmet späckat.

Det handlar om dalsländska 
konstnärer, förläggare, bib-
liotek, muséer, hantverk och 
personligheter.

Några av gästerna i mon-
tern är feministsmeden och 

konstnären Jessica Fleet-
wood, Kulturrepubliken 
Dalsland, Melleruds Ung-
domsråd, historikern Dick 
Harrison, Daniel Poohl, 
chefredaktör för Expo, riks-
spelmannen Einaar Hansan-
der, barnboksförfattaren Pia 
Hagmar och många andra.

Entreprenören Michael 
Strandberg från Bengtsfors 

samtalar på scen med fort-
bollsprofilen Glenn Hysén 
och tv-profilen Agneta Sjö-
din. Kan Dalsland vara en 
gemensam nämnare för 
dem?

Dessutom delas Dals-
landsmedaljen ut. I år går den 
till Benny Ruus, direktör för 
Dalslands kanal.

Parkinsonföreningen Nor-
ra Älvsborg-Bohuslän 
gjorde en dagsresa med buss 
till Falköping där vi möttes 
av solen. Ett stopp på Wrå-
gården med förmiddagskaffe 
och bisonsafari kom först. 
Mäktiga djur. Sedan åkte vi 

till Konstgården Redberga, 
för att bli guidade av Harald 
Wibergs änka. Många fina 
naturteckningar och annan 
konst fanns att se. Hungriga 
kom vi till Falbygdens Ost, 
mätta blev vi på ostbuffén. 
Titta och handla i butiken var 

kul. Dagen avslutades med 
ett besök på Wallanders Nos-
talgimuseum i Vilske-Kleva. 
Där fanns många saker vi 
mindes från förr. Nöjda och 
trötta åkte vi hemåt.

Ann-Mari Nilsson

FÖRENINGSREFERAT

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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PREDIKOTURER

SORGTACK
JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Olle Eliasson. Som inled-
ning på akten spelade Maria 
Andersson ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg. Ak-
ten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 251, 
249 samt 297. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Trös-

tevisa” av B. Andersson. Vid 
kistan togs avskedet av bar-
nen med familjer, släkt och 
vänner. Till minnet av Olle 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter ceremo-
nin bjöds gästerna med till 
Bystugan för en minnes-
stund. Gravsättning kommer 
att äga rum på Dalskogs 
kyrkogård.

Hipp Hipp 

HURRA!

Vi vill fira fotbollskillen 
Lemmy Tellander i Lilla 
Edet som den 17 september 
fyllde 9 år.

Vi som firar är mamma, 
pappa, Loke, Vidar, Gustav, 
mormor, morbror, mostrar, 

kusiner

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Följ oss på

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

20% rabatt på höstens nyheter

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklass. 
Torsd 17 Språkcafé. 19 Gi-
tarrkurs för nybörjare. Fred 
18 Tonår. Sönd 11 Gudstj. 
Predikan Tommy Petterson 
i Åsensbruk. Månd 17 U-
landsgruppen. Tisd 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Fred 18 
Tonår. Lörd Equmenias Käm-
palek i Lidköping. Sönd 17 
Gudstj. Emanuel Georgsson. 
Nattv. Kvällsfika. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons

SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Torsd 18.30 Alpha, 
Grundkurs i kristen tro. Fred 
15 Andakt på Servicehuset. 
Fred 18.30 - 20.00 Fredax 
- för dig i åk 3-7. Sönd 11 
Gudstj. ”Att följa” Predikan 
David C. Ssk. Församlings-
möte. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Fred 19 Tonårskväll. 
Sönd 11 Gudstj. Teofil Carls-
son. Kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 19-20 Ny-
fiken på... Samtalsgrupp. Att 
dela tankar, frågor och tro 
med varandra i fsh. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Anette J Carl-
son. Ssk. och kyrkfika. Kyrk-
bil 308 70. Månd 12 Middags-
bön i fsh. 12.15-13.30 Lunch 
i fsh. 17-19 Kulturcafé i fsh. 
Tisd 17-19 Himmel och pann-
kaka i Brålanda fsh. Fest för 
alla åldrar!
Timmervik: Sönd 14 Gudstj. 
för alla åldrar, Anette J Carl-
son. Barnbibel till 5-åringar. 
Kyrkfika. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Gudstj. i Brå-
landa. Teofil Carlsson. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sönd 11 Famil-
jegudstj. m Jubilatekören med 
musiker. Barngrupper. Kyrkfi-
ka. Torsd 14 Gemenskapsträff 
på Ringhem. Karin Wirenborg 
sång till piano och gitarr. En 
sensommarbukett av visor av 
b.la. Taube, Birger Sjöberg 
med flera. Tisd 13.30 Gudstj. 
på Ringhem, Margareta Ols-
son.

Veckans 
ros...

...till Dan, Magnus, Stig, Jonas 
och Sanna för all hjälp.

Reumatikerföreningen 
Mellerud

28 projekt delar på 18 
miljoner i Karlstads stift

Karlstads stift får 18 
miljoner kronor för vård 
och underhåll av kyrkor, 
inventarier och kyrko
tomter under 2019. 
Pengarna har nu fördelats till 
28 projekt i Värmland och 
Dalsland. Allt från tak, fasa-
der, fönster, orglar och för-
studier ska få del av peng-
arna. De största projekten 
sker i Sillerud, Filipstad, 

Holm, Töftedal och Öde-
borg.

De 18 miljoner kronor som 
tilldelas Karlstads stift kom-
mer att resultera i bland an-
nat omläggning och skiffer- 
och plåttaktak, tjärning av 
spån på fasader och tak samt 
fönster- och fasadunderhåll. 
De antikvariska projekten 
ska genomföras under perio-
den 2019-2020. Det beslu-

tade stiftsstyrelsen vid sitt 
sammanträde den 17 sep-
tember.

Fem större projekt
Störst ersättning utgår till 
omläggning av plåttaket på 
Silleruds kyrka, fortsatt och 
avslutande renovering av 
fasaden på Filipstads kyrka, 
båda i Värmland, och skif-
fertakomläggning av Holm, 

Töftedal och Ödeborgs kyr-
kor i Dalsland.

På många orter är kyrkan 
den äldsta byggnaden. Till-
sammans med kyrkogården 
utgör den en sammanhål-
lande symbol för kontinuite-
ten i samhället. Kyrkornas 
kulturhistoriska värden ska 
därför bevaras och miljöerna 
är till huvuddelen skyddade 
enligt kulturmiljölagen.

Sundals-Ryrs nya kyrka, Brålanda pastorat: 91 000 kro-
nor. Fasadbesiktning inför framtagande av åtgärdsförslag, 
förstudie. 
Dalskogs kyrka, Melleruds pastorat: 56 000 kronor. Drift 
av brandsäkerhetssystem. 
Holms kyrka, Melleruds pastorat: 1 773 000 kronor. 
Omläggning av skiffertak. 
Järns kyrka, Melleruds pastorat: 56 000 kronor. Projek-
tering/åtgärdsförslag omläggning av skiffertak. 50 000 
kronor. Översyn av orgel. 
Skålleruds kyrka, Melleruds pastorat: 68 000 kronor. 
Drift av brandsäkerhetssystem. 563 000 kronor. Fasad-
målning. 

Beslut från Stiftsstyrelsen för 2019  
om projekt i tidningens område:

Holms kyrka kommer att få ett nytt skiffertak, en satsning på drygt 1,7 
miljoner kronor. Arkivbild.

Födelsedags- och pensionärsfest
Bolstad församling firade 
”De äldres dag” med fö
delsedagsfest i Grinstads 
församlingshem förra 
söndagen efter gudstjäns
ten i Grinstad kyrka.
Det firades födelsedag och 
De äldres dag samtidigt. Ef-
ter gudstjänst i Grinstad 
kyrka blev det fest för de som 
fyllt 80, 85, 90 eller mer och 
pensionärsdag.

Prästen Pär-Åke Henriks-
son predikade kring dagens 
tema ”Döden och livet” med 
betoning på det hopp om 
evigt liv som den kristustro-
ende har.

Under september är det i 
Svenska kyrkan ”Diakonins 

månad” och i år är temat de 
äldres ohälsa. Då passar det 
ju bra att träffas och ha en god 
gemenskap, som ger bättre 
hälsa.

Livserfarenhet
Maria Larsson och Kerstin 
Öqvist från Bolstads försam-
lingsråd, Erica Staaf, diakon 
och några pigga pensionärer 
hade gjort fint i församlings-
hemmet och bjöd på mat, 
kaffe och tårta.

Vid presentationen av fö-
delsedagsbarnen berättade 
de om namnens ursprung och 
betydelse. Anna-Greta Bro-
berg, Arne Larsson, Astrid 
Sjöberg, Berthel Jonsson, 

Maria Larsson och Kerstin Öqvist från Bolstads församlingsråd och Erica 
Staaf, diakon, ordnade tårtkalas.

Birgitta Eriksson, Gösta Er-
iksson och Gösta Quick har 
fyllt eller fyller 80 år under 
året. Karin Johansson 85 år, 
Erik Eriksson 90 år och 
Märta Svensson 93 år. 

Ett par jubilarer hade inte 
möjlighet att delta.

Förutom hyllningssång 
och hurrande fick de en ros.
Pär-Åke Henriksson gladde 
med dragspelsmusik.

Viktig tradition
Tidigare granne till försam-

lingshemmet, Ingvar Hilmér, 
81 år, har varit förtroende-
vald i kyrkan. Han tycker det 
blivit bra när Bolstad, Er-
ikstad och Grinstad försam-
lingar slogs ihop. Det har 
blivit en större gemenskap 
och det är bra för verksamhe-
ten.

– Det är roligt att det här 
lever vidare och hoppas ung-
domarna inser värdet av det 
och fortsätter, säger han.  

 Marianne Karlsson
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Shoppingkväll  
i Mellerud

Torsdag 27 september    
00

20%
på allt mellan 17-20

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

20%
på allt 

kl. 17-20

Storgatan 16, Mellerud, tel. 0530-101 00 el. 100 69

Bokhandeln   
Hälsoshopen

Gäller ej kort och kommission Kl. 18-20

25%Handla för 
500:- få

Storg. 6, Mld
Tel. 0530-400 47  

www.modeforyou.se

mellan  
17-20

20%

Välkommen in till oss!

Gäller ej 
undanlagda 

plagg

Tel. 0530-101 04

20% 
på ALLT mellan kl. 17-20

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

SKOR
Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

 
mellan kl. 17-20 

gäller ej undanlagda varor och presentkort

20%

STORGATAN 10, MELLERUD

20% 
på utvalda produkter 

kl. 17-20

20%
på hela sortimentet
Gäller ej presentkort och beställningsvaror

Erbjudandet gäller 
27/9 kl. 17-20

Samtal pågår
Hur ska Melleruds kom-
mun styras den kom-
mande mandatperioden?
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Tommy W Johansson 
(S) meddelar att det pågår 

samtal mellan olika konstal-
lationer i de olika partierna. 
Allt ska senast vara färdigt 
till kommunfullmäktigemö-
tet i oktober.

Följande personer har klarat spärren för inval till kom-
munfullmäktige på persoliga röstetal:
Moderaterna: Ludwig Mossberg. 78 röster (9,31%)
Centerpartiet: Peter Ljungdahl 86 röster (7,61%)
Morgan E Andersson 74 röster (6,55%)
Kristdemokraterna: Daniel Jensen 61 röster (18,65%)
Socialdemokraterna: Tommy W Johansson 157 röster 
(10,08%)
Sverigedemokraterna: Ulf Rexefjord: 149 röster (13,3%)
Kommunpartiet i Mellerud: Jörgen Eriksson 131 röster 
(30,54%)

Personvalda

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Ludwig Mossberg (p) 1. Henrik Nilsson
 Eva Pärsson 2. Sven Eriksson
 Roland Björndahl
 Patrik Tellander

C Peter Ljungdahl (p) 1. Karolina Hultman Wessman
 Morgan E Andersson (p) 2. Gustav Hilmér
 Karin Nodin 3. Josip Kezic
 Christina Andersson
 Lars-Gunnar Larsson
 Martin Eriksson

L Anette Levin 1. Mauri Simson
  2. Stig Larsson

KD Daniel Jensen (p) 1. Ann-Christin Larsson
 Lisbeth Berglöv 2. Camilla Berglöv-Hermansson

S Tommy W Johansson (p) 1. Kent Bohlin
 Marianne Sand Wallin 2. Olof Sand
 Thomas Hagman 3. Anders Andersson
 Christine Andersson 4. Naim Berisha
 Michael Melby
 Florence Jonasson
 Lars Nilsson
 Eva Larsson

V Elin Segerlind 1. Pål Magnussen
  2. Kristina Kay

MP Tony Johansson 1. Sofia Falander
  2. Henrik Sandberg

SD Ulf Rexefjord (p) 1. Gulnara Mikkola
 Reine Hassel 2. Ann-Christine Österberg
 Berny Dahlberg 3. Tony Andersson
 Martin Andersson
 Liselott Hassel
 Gert Lund

KiM Jörgen Eriksson (p) 1. Reidar Gustafsson
 Anita Augustsson 2. Cina Walterlin

(p) = personvald. Detta innebär: 1. Att kandidaten har fått minst 5 procent 
av partiets röster. 2. Att kandidatens personröster är minst 50 till antalet. 
3. Att partiet har fått mandat som kandidaten kan ta i anspråk.

3,41% (-0,66) 1 mandat (+-0) • 202 röster

26,25% (-4,38) 8 mandat (-2) • 1557 röster

2,65% (-0,99) 1 mandat (+-0) • 157 röster

5,51% (-0,49) 2 mandat (+-0) • 327 röster

19,05% (-4,41) 6 mandat (-1) • 1130 röster

2,71% (-2,37) 1 mandat (-1) • 161 röster

14,13% (+1,78) 4 mandat (+-0) • 838 röster

18,88% (+8,69) 6 mandat (+3) • 1120 röster

7,23% (+2,85) 2 mandat (+1) • 429 röster

Samtliga distrikt Melleruds kommun

KiM

Kommunfullmäktige nästa mandatperiod
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Ägarbyte och generationsskifte 

Anders Ydstedt gav många tips 
till företagare som funderar på 
att sälja.

Ett fåtal mellerudsföretagare deltog i heldagen om generationsskifte. De flesta kom från Bengtsfors, Ed och 
Åmål.

Annika Johansson med make tog 
över familjeföretaget Sven Jo-
hansson Bygg i Dals Ed.

Bertil Göransson och Linda Rzepa, Reveda AB i Mellerud har redan gjort 
sitt skifte och ville samla nyttig information till sina många företagskun-
der.

Förra onsdagen avhand-
lades temat ägarbyte 
och generationsväxling 
på Dalsland Center i Hå-
verud. Kalandersalen var 
fullsatt och temat brän-
nande aktuellt för många 
företagare. En fjärdedel 
av alla företag i Dalsland 
har ägare som är äldre än 
64 år. 
I salen fanns representanter 
från Svenskt Näringsliv, Fö-
retagarna och näringslivs-
chefer från Mellerud, Åmål, 
Bengtsfors och Dals Ed. 
Dessutom utgjordes publi-
ken av företagare som står 
inför ett ägarbyte och sådana 
som redan gått igen proces-
sen och kunde berätta om 
sina erfarenheter.

Avskaffad arvsskatt viktig
Entreprenören, rådgivaren 
och författaren Anders 
Ydstedt började sitt föredrag 
med att påminna om vad det 
innebar att arvs- och gåvo-
skatten avskaffades för 15 år 
sedan. Det var politisk enig-
het i frågan, anledningen till 
det var att skatten försvårade 
familjeföretags generations-
skiften. Ägarskiften sker ti-
digare nu. Företag har flyttat 
tillbaka till Sverige och skat-
teintäkterna har ökat med 
500 miljarder.  

– Kom ihåg detta när dis-
kussionen kommer upp igen, 
uppmanande Ydstedt.

Han presenterade en 
checklista med viktiga punk-
ter för den som tänker sälja 
eller generationsskifta. 
Några av dem, förutom att 
förbereda i tid är: Att trimma 
företaget, det vill säga doku-
mentera rutiner och proces-
ser, vänta in ett bra projekt, 
kanske ta in en extern vd och 

som kontroll ställa sig frå-
gan: Kan jag vara borta i ett 
halvår?

– Om det gäller ett genera-
tionsskifte är det viktigt att 
prata med hela familjen. 
Generationsskifte kan röra 
upp mycket känslor och det 
kan vara bra att ta hjälp av en 
expert, eller andra företagare 
som gått igenom samma pro-
cess, tipsade Ydstedt. 

Var finns köpare?
Köpare kan finnas i kund-
kretsen, bland leverantörer, 
konkurrenter, anställda eller 
affärsbekanta. 

– Fundera i detta samman-
hang över olika modeller för 
betalningen. Planera pen-
sionsuttag och ta hjälp av 
flera rådgivare och jämför 
vad de säger, själv har jag tre 
banker, sade Ydstedt.  

Ett råd inför försäljning är 
att ta fram ett mindre pro-
spekt, kanske utan att röja 
företagets identitet och utse 
en ansvarig för kontakt med 
eventuella köpare och ta reda 
på vad företaget är värt. 

– Priset beror på säljarens 
vilja och köparens nytta. Ett 
slutgiltigt pris avgörs av för-
handlingar. Ditt företag kan 

vara värt mycket för någon 
annan. Paketera väl och håll 
allt öppet tills allt är under-
skrivet. Lås dig inte vid en 
köpare, rådde Ydstedt.

Vilka kan ge råd? 
Affärsjurister, skattekonsul-
ter, banker, andra företagare 
i branschen, företagsmäklare 
och revisorer kan vara vikti-
ga bollplank inför en försälj-
ning. Ydstedt höjde dock ett 
varningens finger för att ha 
företagets revisor som hu-
vudrådgivare, då denne står i 
ett förhållande till företaget 
som kanske inte är helt fritt 
från eget intresse.

Han underströk också hur 
viktigt det är att förbereda sig 
på vad man ska göra när man 
inte längre driver företag. 

– En mental plan behövs 
för hur du ska använda din 
tid. Det är farligt att ”ta igen 
sig”, att fixa sommarstugan 
räcker inte, menade Ydstedt.

Sålde till anställda
Två företagare berättade hur 
de hade gjort det. Först ut var 
Olle Edvardsson, tidigare 
ägare till Dalslands Bilser-
vice i Bengtsfors. 

– Jag ville inte sälja så att 

mina anställda blev utan 
jobb, sade han. 

Lösningen blev att fem 
anställda bildade ett sidobo-
lag och köpte 20 procent var 
av aktierna. Olle Edvardsson 
behöll fastigheten i några år 
tills de anställda, numera 
företagsägarna, kunde köpa 
även den.

– Jag erbjöd företaget till 
ett vettigt pris och det har 
blommat vidare, konstatera-
de han nöjt.

Hans råd till andra företa-
gare är att inte fixera sig vid 
en hög betalning, tänka posi-
tivt och se framåt, inte bakåt. 

Köpte familjeföretaget
Annika och Peter Johansson 
köpte familjeföretaget Sven 
Johansson Bygg av Annikas 
föräldrar 2007. Det skedde 
efter att man förankrat affä-
ren hos samtliga familjemed-
lemmar, i många samtal.  
Prissättning, tidplan och 
köpform bestämdes och af-

fären blev en inkromsaffär. 
Företaget som har expande-
rat kraftig, omsätter idag 125 
miljoner och har 70 anställda.

Deras råd var att planera i 
god tid, att skilja på sak och 
person (viktigt när det gäller 
familjerelationer), att ta 
hjälp av en extern rådgivare 
och att fråga andra företagare 
om råd. Dessutom poängte-
rade de vikten av att göra en 
grundlig företagsvärdering 
(särskilt om någon ska kom-
penseras) och att ha en tydlig 

kommunikation med perso-
nalen.

– Det viktigaste är att ha 
mål och visioner, att ha ett 
aktivt styrelsearbete. Det är 
en ynnest att få ta över ett 
företag som redan finns, 
tyckte Annika Johansson. 

Dagen fortsatte med att 
belysa vilken hjälp som finns 
att få. Bland föreläsarna 
fanns bland andra Nyföreta-
garcentrum, Almi och Dals-
lands Sparbank.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Återigen succé med Forever Floydian

Lars-Gunnar Larsson, Lunatics frontman, i en gitarrsekvens.

Sju trettiondelar av Järns Sångkör under konserten i helgen.  

Till nästintill fullsatta 
salonger tolkades Pink 
Floyds musik med två 
föreställningar på Kul-
turbruket under helgen. 
Järns Sångkör, Dalslands-
orkestern och inte minst 
The Lunatics bjöd på 
mycket fina tolkningar, 
som fick stående ovatio-
ner av publiken. Det här 
var andra generationens 
uppsättning.

Forever Floydian 2018; Pink 
Floyds musik i unika arrang-
emang, med stråkar, kör och 
orkester. Låtarna som fram-
fördes är alla skrivna av Pink 
Floyd-medlemmar och kom 
från sju av gruppens totalt 14 
album. 

Gruppen bildades 1965 i 
Cambridge i England. Grup-
pen hade stor framgång och 
var betydande inom den 
psykedeliska popmusiken.

– Det här är mäktig musik, 
mycket svår att tolka, men de 
gör det väldigt bra, helt fan-
tastiskt, säger Reidun Väs-
teräng och Roger Andersson 
från Trollhättan, i pausen.  

– Jag lyssnade lite till Pink 
Floyd på 70-talet, tror till och 
med jag har någon inspelning 
med dem där hemma, men 
sedan har det liksom blivit 
bortglömt, sade Roger.

För andra i publiken var 
Pink Floyd helt okända innan 
kvällens föreställning. Flera 
lovordade också Kulturbru-
ket på Dal för möjligheten att 
få ta del av bra underhåll-
ning, precis som denna. 

Äkta Floydianer
Detta var andra uppsätt-
ningen av Forever Floydian, 
som hade sin urpremiär för 
två år sedan. Att vara en Floy-
dian innebär att man avgudar 
sina idoler Pink Floyd. Hel-
gens föreställningar bjöd inte 
bara på en unik musikupp-
sättning, utan även ljud och 

ljus framfördes i äkta floydi-
ansk stil. Att bandmedlem-
marna i det högst lokala 
bandet The Lunatics har Pink 
Floyd som förebild inom 
musiken går inte att ta miste 
på. Föreställningarna inled-
des med låten Breathe, från 
Pink Floyds album Dark Side 
of the Moon som släpptes 
1973.

– Vi är jätteglada att vi kan 
köra Pink Floyds musik på 
det här sättet, med stråkar, 
kör och band, säger en nöjd 
frontman i Lunatics, Lars-
Gunnar Larsson.  

The Lunatics
Gruppen The Lunatics bilda-
des 2009 och är ett resultat 
av att ett gäng musiker, som 
spelat tillsammans i ung-
domsåren och återförenades 
på Lars-Gunnars 50-årsfest.

Gruppnamnet är taget från 
texten i Pink Floyds låt Brain 
Damage (som naturligtvis 
var en av låtarna som spela-
des under helgens föreställ-

ningar). Redan 2012 drog 
man ihop en festival på Bal-
dersnäs där P-Floyd, ett tri-
buteband från Dalarna spe-
lade. 

Tanken var sedan att efter-
följaren skulle bli en storsla-
gen show i gamla pappers-
bruket i Åsensbruk, med 

band, körer och ”local hero-
es”, men svårigheten med 
logistiken satte stopp. Att nu 
ha avverkat en andra lyckad 
föreställning på Kulturbru-
ket känns mycket bra, tyckte 
samtliga inblandade aktörer.

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

Kafferepets historia med 
Birgitta Rasmusson

Sundals Ryrs byalag hade bjudit in Birgitta Rasmusson och ett 70-tal kom och tog del av "kafferepets historia".

Sjutton sorters kakor fanns det till kafferepet. Birgitta Rasmusson tar 
sig en titt på dem.

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft septembermöte i 
Ekebro bygdegård, Frände-
fors. Gunnar Hallsten hälsa-
de medlemmarna välkomna 
till sammankomsten och 
presenterade programmet. 
Dagens underhållare var 
Niklas Karlsson och Roland 
Ljung, som gav oss en otro-
ligt trevlig och glad stund 
med sin stora repertoar.

Rolands kluriga historier 
var trevliga avbrott till Nik-
las fina musik och sång som 
bestod av bland annat El-
vislåtar, Skaraborgsresenä-
rens visa samt en låt av Lasse 
Stefanz med annan text.

Efter kaffeservering infor-
merade Magnus Hummer-
hjelm om de landskapscirk-
lar som föreningen startar i 
höst. Ragnar Hallsten berät-
tade idrottshistoria om skid-

tävlingar, boule samt orien-
tering. Vid träffen i Mariestad 
för några år sedan träffades 
gamla kamrater, som då pra-
tade gamla minnen.

Därefter blev det åter un-
derhållning. Rolands dikt om 
tomtar och troll och om åld-
randets problem blev upp-
skattad. Niklas sjöng bland 
annat ”Tack för åren som vi 
fått” med innehåll av både 
vemod och glädje. Den upp-
skattades av publiken, som 
alla var pensionärer. Även 
deras roliga sång med histo-
rien om Roy och Rogers fir-
mafest på Macken gav glada 
skratt.

Applåderna för underhåll-
ningen var kraftiga och en 
extra slutlåt gavs.

Efter lotteridragningen 
blev det avslutning av mötet 
och nationalsången sjöngs 

FÖRENINGSREFERAT
med dagens underhållare 
som försångare.

Doris Severinson

En söndag i mitten av 
september bjöd Sundals 
Ryrs byalag in till föredrag 
med Sveriges kakdrott-
ning Birgitta Rasmusson. 
Birgitta har jobbat på Ica- 
förlaget och Ica provkök, 
men är för de flesta mest 
känd för att hon sitter i 
juryn i TV-programmet 
”Hela Sverige bakar”. 
Under sina år på Ica provkök 
har hon bland annat varit 
med och skrivit Sveriges 
mest sålda bok Sju sorters 
kakor, som har sålts i fyra 
miljoner exemplar.

Det började 1945 med en 
kaktävling som tidningen 
Ica-kuriren utlyste. Man fick 
in 8 000 recept och efter ett 
svårt juryarbete utsåg man 
Wienerstänger som vinnare. 

Men vad skulle man göra 
av alla inskickade recept? 
Man bestämde sig för att ge 
ut en receptbok. Sju sorters 
kakor innehåller 350-360 
recept och har omarbetats 
och kommit i en ny utgåva 
ungefär vart tionde år. Alla 
recept provbakas och utvär-
deras, några tas bort och 
några nya tillkommer i varje 
upplaga.

Kakhistoria
Birgitta berättar på ett sprud-

lande och engagerat sätt om 
kaffet och kakorna genom 
tiderna. Hon talar om att nun-
norna i Vadstenakloster åt 
pepparkakor redan i slutet av 
1400-talet och att Kung Karl 
XII var den som tog kaffet 
från Turkiet till Sverige. Men 
den typiskt svenska traditio-
nen med kaffe och småkakor 
började under sista halvan av 
1800-talet. Det var då man 
började odla vete och kaffe-
importen tog rejäl fart. Först 
ut var pepparkakan och 
kringlan. På ett traditionellt 
kafferep ska det finnas en 
sorts finare bulle, en mjuk 
kaka och minst sju sorters 
småkakor, gärna fler, och 
därefter följer en tårta. 

Trendigt nu
Birgitta berättar vidare att det 
nu är mycket trendigt med 
allt som har med den gamla 
kafferepstraditionen att göra. 
Enorma muggar med caffel-
atte eller cappucino, vulgärt 
stora muffins och jättelika 
kanelbullar får nu träda till-
baka till förmån för riktigt 
kokkaffe i fina koppar, dukar 
med spets och små goda ka-
kor. Allt kommer åter, de hela 
bönorna tar mer och mer 
plats i butikernas hyllor och 
är man lycklig ägare av en 
gammal hederlig kaffekvarn, 
då är man verkligen med sin 
tid. 

Efter föredraget var det 
stort kafferep. Inte mindre än 
17 sorters kakor fanns det att 
njuta av och kaffet dracks 
självklart i kaffekoppar, inte 
i muggar. Birgitta hade fullt 
upp med att signera böcker. 
Det var många som köpte 
hennes senaste ”Birgittas 
bästa” och ”Birgittas bästa 
julkakor”. 

I höst kan vi återigen se 
kakdrottningen Birgitta på 
TV då sjunde säsongen av 
”Hela Sverige bakar” sänds. 
 Susanne Borssén

Romeopengar 
till nya tjurar

• 100 tjurar delas ut och det 
finns tre kvar
• Projektperiod 2016 till 2018
• Den första tjuren delades ut i 
december 2016 och hans kalvar 
föddes i våras
• Alla län har fått minst en Ro-
meo, bortsett från Norrbotten
• Både små och stora gårdar har 
fått en Romeo
• Medeltalet för antalet kor på 
en Romeogård är 54 kor
• Hälften av alla företagare som 
har fått en Romeo är under 40 
år
• Nästan hälften av företagarna 
anger bevarande och skötsel av 
betesmark som skäl till varför de 
vill ha en Romeo

FAKTA:Nu är det bråttom för den 
som vill få en tjur från 
projekt Romeo. Det finns 
bara tre tjurar kvar av de 
hundra som ska delas ut 
och sista dagen för att 
ansöka är den 10 oktober.  
Två tjurar finns i tidning-
ens utgivningsområde.
LRF har tillsammans med 
Sveriges nötköttsproducen-
ter och McDonalds Sverige 
drivit projektet Romeo sedan 
2016 vars syfte är att få fram 
mer svenskt nötkött genom 
att öka antalet dikor. 

För den företagare som vill 
utöka sin verksamhet med 
fler dikor, eller starta nytt, är 
10 oktober sista chansen att 
få en tjur värd 25 000 kronor. 
Sedan projektet startade har 
97 tjurar delats ut till företa-
gare runt om i Sverige. 

Några av de gårdar som har 
fått en tjur är nystartade och 
ska fylla en tom ladugård, 
andra gör en stor satsning för 
fler djur och bygger ut och 
någon har mjölkkor men vill 
komplettera verksamheten 
även med dikor.

Två Romeotjurar
En av gårdarna drivs av 
37-årige Robert Magnusson, 
Nordtorp, Brålanda. Här 
finns köttdjur av blandras. 
Robert är nystartad och har 
som målsättning att gå från 
noll kalvningar till tjugofem 
i första skedet.

– Det känns bra. I början 
av sommaren i år fick vi hit 
vår tjur Måns. Han var ett år 
när vi fick hem honom och är 
av rasen Limousin. Han har 
haft sina första betäckningar 
redan, säger Robert.

Magnus Andersson, Östra 
Korsbyn, Ånimskog har 
också fått en tjur genom pro-
jektet. På gården finns kött-
djur av blandras.

– Romeo kom i februari 
och var ett år då. Han är av 
rasen Simmental. Ett ekono-
miskt tillskott är alltid bra, 

men mest positivt med pro-
jektet är satsningen på 
svenskt kött, tycker jag, sä-
ger Magnus.

Han har som mål att öka 
med minst 20 kalvningar 
under en treårsperiod. I våras 
hade han drygt 40 kalvningar.

Mer svenskt kött
Syftet med projekt Romeo är 
att få fram mer svenskt nöt-
kött genom att öka antalet 
dikor. Tjurarna beräknas leda 
till att antalet dikor fördubb-
las under en femårsperiod på 
de gårdar som fått en tjur, 
från 5 260 kor när projektet 
startade till 10 600 kor år 
2021.

För att få en Romeo ska 
man ha ökat antalet kor/kalv-
ningar med 20 stycken inom 
två år. Ökning ska bestå un-
der tre år och totalt ge minst 
60 kalvar. Romeo ska vara 
stambokförd och försäkrad. 
Gården ska dessutom kunna 
visa på god ordning och dju-
romsorg.

Resultat från projektet och 
vem som får de sista tjurarna 
presenteras på Elmia Lant-
bruk i oktober. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Simmentaltjuren Romeo kom till Magnus Andersson i Östra Korsbyn, 
Ånimskog i februari 2018. Foto: Åsa Andersson, Åsas Foto.

 

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Lördag 29/9 15.00  
Kaffe o mys på Prästkragen
Onsdag 3/10 15.00  
Gemenskap på Solrosen 
Gäst: Ukulelegruppen

Veckoaktiviteter:
- Måndag
07.30 Rör dig frisk – STC 
09.30 Minnesträning (kortspel)
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
12/10, 2/11, 23/11

www.mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL 
Mellerud följde upp förra 
helgens 1-3 förlust mot 
Gerdsken på hemmaplan 
med 0-4 på bortaplan mot 
IFK Tidaholm. Trots att tre-
backslinjen byttes mot fyra 
försvarare orkade MIF var-
ken resa sig eller stå emot 
serietvåan. 1-0 i paus utöka-
des strax efter vilan till 2-0 
och därefter kom ytterligare 

FOTBOLL 
Tösses herrar vann på Råda-
vallen mot Melleruds andra-
lag i söndags med 3-0. Tösse 
gjorde två snabba mål i 
matchminut tio respektive 13 
och efter det kunde gästerna 
stänga igen. Unga Mellerud 
lyckades inte få hål på ett mer 
rutinerat Tösse. Segern ser ut 
att ge Tösse en topp fem 

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF tog en riktigt 
tung seger hemma mot Hå-
freströms andralag i lördags. 
Redan i den nionde minuten  
satte Carlos Rodén 1-0 och 
det resultatet stod sig match-
en igenom. Lagen drog på sig 
var sina röda kort i en tämli-
gen stökig match. Utöver de 
två röda fick lagen dela på 
åtta gula kort. Segern gör att 
det nu bara skiljer tre poäng 

Storförlust för MIF
SLUTRESULTAT

IFK Tidaholm 
- Melleruds IF
4-0 (1-0)

Div. 3 M Götaland

två mål. Mellerud på femte-
plats har nu släppt in tredje 
mest mål i serien.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Två snabba avgjorde 
för Tösse

SLUTRESULTAT
Melleruds IF lag 2

- Tösse IF
0-3 (0-2)

Division 5 Dalsland

SLUTRESULTAT

placering denna säsong, med 
två matcher kvar att spela.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tre tunga för KIF

mellan trean KIF och serie-
ledarna Håfreström, med sex 
poäng att spela om.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjälls IF –
Håfreströms IF lag 2

1-0(1-0)
Division 6 Dalsland

ÅIF tog poäng från serieledarna
SLUTRESULTAT

Håfreströms IF –  
Åsebro IF

4-4 (3-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
12’ 1-0 Burim Avdijaj
31’ 2-0 Flamur Mollapolci
39’ 3-0 Flamur Mollapolci
53’ 3-1 Jonatan Ugrell
58’ 4-1 Milton Olsson
65’ 4-2 Alassane Ouarma
85’ 4-3 Jonatan Ugrell
90+3’ 4-4 Alvin Johansson

Håfreströms IF kom på fall när Åsebro IF besökte Håvåsen. 4-4 slutade matchen trots stor ledning för hem-
malaget i paus. Foto: Marcus Ek

FOTBOLL 
Söndagen bjöd på en 
rafflande tillställning på 
Håvåsen i Åsensbruk där 
Håfreströms IF tog emot 
serietrean Åsebro. Hem-
malaget såg ut att gå mot 
en ny stabil seger, men 
matchen slutade 4-4 efter 
sent ÅIF-mål.
Håfreström såg hur stabila ut 
som helst första 45 minuterna 
på Håvåsen i toppmatchen 
mot Åsebro. Målen trillade 
in som vanligt för seriele-
darna i division 5 Dalsland.

Skytteligatvåan Burim 
Avdijaj inledde målskyttet 
och gästerna Åsebro hängde 
inte alls med.

– Det var bättre än förra 
söndagen, men vi började 
denna matchen på samma 
sätt som mot Brålanda. Då 
var vi inte alls med i matchen, 
berättade Åsebros tränare 
Per Aronsson. 

Stor ledning
Håfreström gick ifrån 3-0 
lagom till pausen till en led-
ning som såg ut att redan 
ligga i Håfreströms ficka.

I andra halvlek ändrade sig 

SPORT

spelet, Åsebro tog över allt 
mer och hemmalaget såg ut 
att tröttna. Kanske tog man 
ut segern i förskott.

När ÅIF kvitterade till 3-1 
genom Jonatan Ugrell kom 
dock Håfreströms replik om-
gående från Milton Olssons 
skalle. 

Det var Åsebro som trots 
nytt bakslag visade framföt-
terna och sakta knappade 
man in. 4-2 genom Alassane 
Ouarma med knappt 30 mi-
nuter kvar gav hopp till gäs-
terna.

– I andra går vi in och tar 
tag i det, vi började löpa och 
göra det besvärligt för Håfre-
ström. Vi jobbade på och fick 

utdelning, man får ju en 
väldig medgång när man gör 
lite mål, man blir starkare 
och starkare, berättade 
Aronsson, tränare i Åsebro.

Sent avgörande
När matchen gick in i sitt 
slutskede kom 4-3 från Åse-
bros tvåmålsskytt Jonatan 
Ugrell. Gästerna fortsatte att 
mala på och hade en kvitte-
ring inne, men den dömdes 
bort, för ruff mot målvakten. 

I den tredje övertidsminu-
ten hände det.

– Vi fick ytterligare ett 
läge, en frispark som Benja-
min Grimheden nickar fram 
till Alvin Johansson, som 

nickar in den på mållinjen 
egentligen. Då kändes det 
nästan som en seger, med 
utgångsläget efter första 
halvlek. Killarna visar en 
fruktansvärd moral. Hade vi 
spelat fem minuter till så 
hade vi nog vunnit. Vi hade 
mycket bollinnehav, men här 
fick vi utdelningen för vårt 
slit jämfört med förra match-
en, berättade Per Aronsson.

Med två matcher kvar bi-
behåller Håfreström sitt 
övertag, en trepoängsledning 
före Brålanda på andraplats 
och ytterligare tre poäng ner 
till Åsebro på tredjeplatsen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Över förväntan för nysatsningar

Kroppefjäll B&B drog igång sin verksamhet runt midsommar och planen 
är att hålla öppet året runt. Foto: Privat.

Under våren och försom-
maren startade Kroppe-
fjälls B&B samt Håveruds 
Hotell upp, två nysats-
ningar för att erbjuda fler 
övernattningsmöjligheter 
i kommunen. Säsongen 
har gått över förväntan.
Håveruds Hotell startade upp 
i maj och har haft gäster från 
16 olika länder som registre-
rats via booking.com.

– Vi har haft besökare från 

till exempel Alaska, Kina 
och Hawaii. Under hela juli 
och halva augusti har vi varit 
fullbokade. Vi har redan bok-
ningar till nästa år, berättar 
delägaren Roy Bourjeily.

Hotellet har öppet decem-
ber ut, sedan ska man troligt-
vis stänga en kortare period 
för bland annat fönsterbyten 
innan man öppnar igen.

– Det har gått över förvän-
tan. Det har varit en fantas-

Håveruds Hotell öppnade upp i maj i år och har haft fullbokat under hela 
juli och halva augusti. Foto: Privat.

tisk sommar med vackert 
väder, så vi har fungerat som 
ett badhotell. Nedanför ho-
tellet finns en strand och 
många har badat där i som-
mar, säger Kerstin Lindberg, 
som är driftsansvarig.

Blev en restaurang
Vid uppstarten var tanken på 
att ha ett kök som serverade 
lättare rätter, men det utveck-
lades snabbt till att bli en 
restaurang.

– Vi gör maten själva, alla 
i personalen är kockar. Det 
har varit väldigt lyckat och 
många besökare kom till oss 
enbart för att äta. Idag har vi 
full meny plus mycket hem-
bakat. Vi kommer även att ha 
julbord i år, förklarar Kerstin.

Hon är noga med att tipsa 
gästerna om olika besöksmål 
och aktiviteter i Dalsland.

– Det är viktigt att bidra till 
att sätta Dalsland på kartan, 
understryker Kerstin.

Under sommaren har man 

haft fyra-fem personal. Verk-
samheten erbjuder 22 rum, 
två lägenheter plus en sjö-
stuga – totalt 65 bäddar. Här 
har dessutom öppnats ett 
konferenscenter och bok-
ningarna har börjat trilla in.

Försiktigt positiv
Kroppefjälls B&B öppnade 
upp vid midsommar. Som-
marsäsongen i juli gick över 
förväntan, enligt ägaren Mi-
kael Olsson.

– Jag är försiktigt positiv. 
Vi har även haft en del bröl-
lop i augusti och september 
och arbetare till vindkraft-
parken i Ränsliden har bott i 
stugorna i sommar. Det har 
framför allt varit gäster från 
Sverige och vi såg en tendens 
att man bokade samma dag 
man ville komma. Jag tror 
det beror på det varma väd-
ret. I juli var det riktigt bra, 
då hade vi hög beläggning, 
säger Mikael.

Kroppefjälls B&B fortsät-

ter att hålla öppet året runt.  
Men Mikael tror att det tar tid 
att hitta tillbaka till Kroppe-
fjäll, som har en lång tradi-
tion av boende med naturen 
runt hörnet.

I hotellbyggnaden finns ett 
30-tal rum med totalt ett 80-
tal bäddar. Under sommaren 

har man haft en heltidsan-
ställd plus extrapersonal. 
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Gemensamt för 
båda anläggningarna är att de 
under en period fungerade 
som asylboenden.
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Rudevi Idrottsplats
Division 3 Bohuslän/Dal Damer

Söndag 30 september kl. 15.00

 

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Åsebro/Brålanda – Eds FF

Dagens matchbollar är skänkta av:
ICA Supermarket Kronan, Sylves Lantbruk, Mikaels Bilservice

DAGENS 
MATCHVÄRD:

����
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��� �
�

Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 29 september kl. 15.00

Åsebro IF – Fengersfors IK

 

Dagens matchbollar är skänkta av:
Bilbolaget Roy Andersson AB, Thores Däck, Värmdal & Traktorservice

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Söndag 30/9 kl. 15.00  
Håvåsen

Div 6

HIF lag 2 - Eds FF lag 2

Innebandy 
Division 5

Rådahallen
Fredag 28 september kl. 20.00
Melleruds IBK - Utbynäs SK

MELLERUDS IBK

GIANT

S

FOTBOLL!
Rådavallen

Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF - TIDAHOLMS GoIF

Söndag 30/9 KL. 16.00

Ute & Inne, VärmDal &B Traktorservice, XL Bygg

Nykomlingarna som vill uppåt
HANDBOLL 
Melleruds Handbolls-
klubb vann division 5 
Västsvenska Västra förra 
säsongen, tre poäng före 
Redbergslid. Nu väntar en 
säsong i division 4, men 
laget vill fortsätta klättra 
och har division 3 som mål 
för klubben, enligt huvud-
tränaren Johan Eriksson.
Det var en supersäsong 
2017/2018 för nystartade 
handbollsklubben MHK. 
Damlaget gick obesegrade 
igenom division 5, med bara 
tre poängtapp på 16 matcher.

Nu väntar division 4 för 
Mellerud.

– Det kommer att gå någon 
mikrodel snabbare i fyran än 
i femman. Och det kommer 
att bli lite yngre motståndare. 
Förra året var det ganska hög 
medelålder på de vi mötte, så 
även om det inte blir några 
ungdomslag vi skall möta är 
motståndarna lite yngre, men 
inte mycket. Sedan är det nya 
lag, så det ska bli spännande 
som tusan, berättar damernas 
huvudtränare Johan Eriks-
son som går in i sin femte 
säsong som A-lagstränare.

i förra veckan och kommer 
vara borta några månader. 
Sedan har vi det med knäska-
dor, men jag tror vi kommer 
att kunna genomföra sä-
songen, tjejerna är ju duktiga 
som tusan, säger Eriksson, 
som har fått några tillskott 
och ett som han hoppas 
kunna få.

– Vi jobbar lite på målvak-
ten Frida Eliasson, med ett 
samarbetsavtal, då vi skulle 
behöva en målvakt till. Jes-
sica Wänerlöv kan ju stå i 
mål, men vi skulle behöva ha 
henne som utespelare, hon är 
så allround. Frida spelar just 
nu i Göteborg Finest IK, men 
med ett samarbetsavtal så 
hoppas vi att hon kan spela 
för båda lagen. Sedan har vi 
några tjejer som aldrig spelat 
handboll, men som tränat 
under hösten. De blir bättre 
och bättre, men det är svårt 
att börja senare i livet, förkla-
rar Johan med bara några 
dagar kvar till seriepremiä-
ren i division 4, hemma i 
Rådahallen mot Chalmers 
Handbollsklubb.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

vann det svenska laget två 
matcher, mot Estland och 
Ukraina. Mot Frankrike tog 
det stopp, Frankrike som 
sedan gick hela vägen och 
tog guld.

– I lagspelet spelade jag 
dubbel, tillsammans med 
Tilda Sjöö. Vi vann första 
matchen mot två estländska 
tjejer, men förlorade vår an-
dra match mot ukrainskt 
motstånd. I tredje matchen 
mot Frankrike vann vi vår 
match i två raka set, men la-
get förlorade i totalen mot 
Frankrike med 2-3, så vår 
seger spelade ingen roll, sade 
Malena Norrman som även 
spelade singel och mix i den 
individuella tävlingen.

– Jag gjorde bättre ifrån 
mig i singeln än vad jag 
trodde att jag skulle göra, det 
var en tight match i 16-dels-
finalen mot den sjätteseedade 
tjejen från Bulgarien. Det är 
små marginaler som avgör, 

det är lätt att man slår ut en 
boll precis vid linjen, då för-
lorar man på det. Men det var 
nervöst och jättebra tryck i 
hallen, sade Malena, som 
vann två singelmatcher innan 
hon åkte ut mot Maria Del-
cheva från Bulgarien.

I mix spelade Norrman 
tillsammans med Joel Hans-
son från Göteborg, som hon 
tidigare tävlat tillsammans 
med. Duon vann den första 
matchen, mot en duo från 
Lettland. Men i den andra 
matchen blev det förlust mot 
två holländare efter tre tuffa 
set.

– Nu vill jag satsa på att 
komma med till junior VM, 
uttagningen är om ungefär 
två veckor. Turneringen spe-
las i Markam, Kanada i bör-
jan av november, berättar 
Malena.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Malena om EM-äventyret: 
”Bättre än jag trodde”

Malena Norrman in action. Foto: Torbjörn Jansson-Badminton Sweden.

BADMINTON 
Melleruds stora badmin-
tonlöfte, 17-åriga Malena 
Norrman, är nu hemkom-
men från EM-äventyret 
i Estland. Det blev ingen 
pallplats varken för henne 
eller för det svenska laget, 
men hon är nöjd med pre-
stationen ändå.
Under de tio dagar Malena 

och det svenska landslaget 
var på Junior-EM i Estland, 
spelade Malena Norrman 
åtta matcher. Tävlingen in-
leddes av fem dagar med 
lagspel och följdes sedan av 
fem dagar med individuella 
tävlingar.

I lagspelet, där Sverige var 
ett av 33 lag, gav varje en-
skild match en poäng till la-
get vid seger. Till en början 

FOTBOLL 
15 minuter efter slutsignal på 
Håvåsen skulle Brålanda IF 
börja spela match mot Färge-
landa IF på Sörbyvallen. 
Man visste att tre poäng 
skulle betyda massor i slut-
striden, eftersom Håfreström 
bara fick en poäng mot Åse-
bro. Men chansen att knappa 
in på serieledarna togs inte. 
Istället vann Färgelanda med 

FOTBOLL 
Bäckefors IF tog en fin seger 
i det nedre skiktet i division 
5 Dalsland när man på hem-
maplan besegrade Frände-
fors med 3-2. Jesper Wärn 
Holgersson blev matchhjälte 
när han i den 83:e matchmi-
nuten fixade segermålet som 
gör att Bäckefors har god 
marginal ner till bottenlagen, 

FOTBOLL 
Frändefors damer fick aldrig 
smaka på segerns sötma un-
der 2018. Det blev förlust i 
säsongens sista match, mot 
bottenkollegan LDB Dals-
land. Hemmalaget vann med 
ynka 1-0 på Ekhagsvallen, 
efter ett mål i den 25:e minu-
ten. Frändefors har haft stora 
problem i offensiven och 
lyckades inte få hål på LDB. 

Tog inte chansen
SLUTRESULTAT

Brålanda IF –
Färgelanda IF
2-3 (1-1)

Division 5 Dalsland

3-2 och nu skiljer det tre 
poäng upp till serieledarna 
Håfreström. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Knep seger i slutet
SLUTRESULTAT

Bäckefors IF –
Frändefors IF
3-2 (1-1)

Division 5 Dalsland

där matchens förlorare Frän-
defors befinner sig.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Missade sin chans
SLUTRESULTAT

LDB Dalsland
– Frändefors IF

1-0 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal dam

Laget slutar på två poäng och 
med fem mål framåt denna 
säsong. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Division 3 är målet
Målsättningarna inför sä-
songen har laget klart för sig, 
man vill uppåt.

– Som jag sagt tidigare så 
borde Mellerud vara ett sta-
bilt division 3-lag, där ska 
vår målsättning klubbmäs-
sigt vara. Det känns rimligt 
med det underlaget vi har, 
säger Eriksson, som inför 
denna säsongen byter spel-
sätt.

– Vi kommer att ändra 
spelidé inför säsongen, får se 
om vi får fart på den. Vi har 
varit igång nu i fyra veckor 

och då har vi försökt nöta in 
vår nya spelidé från början, 
så det har inte blivit något 
direkt försäsongsträning, 
berättar Johan.

Han tränar förutom damla-
get klubbens Flickor 14-15 
samt Pojkar12-13 och följer 
klubbens juniorer när det är 
dags för distriktssamlingar.

– Det är full fart, jag vet 
inte riktigt hur jag hinner 
med. Det är 55 matcher i år 
med de lagen jag rattar, med 
USM och distriktsträningar. 
Men det är det bästa jag vet, 
berättar tränaren med pas-
sion för handboll.

Likvärdig trupp
Inför säsongen är truppen i 
stort sett densamma som 
vann division 5. Enda skill-
naden är att det är några tjejer 
som tillkommit, men inga 
spelarförluster, mer än av 
naturliga orsaker.

– Vi har några tjejer som är 
mammalediga, så de kom-
mer att ha svårare att åka på 
bortamatcher eftersom de 
fortfarande ammar. Sedan 
har vi lite skador, Ella Rege-
skog bröt benet på träningen 

Johan Eriksson gör sin femte sä-
song som A-lagstränare.
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DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!
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0530-400 70

Passa på 
att utnyttja  
ROT-avdraget
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www.dprorservice.se

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Tel. 070-
890 98 28

Mattor – Våtrum
Fullständig  

läggningsservice

Tel. 070-
890 98 28

Försäljning av

Fullständig  
läggningsservice

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• 3 rok. 70m2, Åsensbruk

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

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

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

070-461 42 78

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

Öppettider
Mån - Fre
700 - 1600

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

109.900:- 
+ moms

    

Vi har även ett antal XUV590 
fjolårsmaskiner i lager

Vinterförvaring 
av båt, bil, husvagn mm

Utomhus 50kr/m2

Inomhus oisolerat 100kr/m2

Inomhus isolerat 200kr/m2

Daniel 070-250 80 39

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.

UTHYRES

Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 3/10 kl. 10.00. Väl-
komna!

PRO Mellerud: Frågesport 
med Lennart. PRO-lokalen 
3/10 kl.17.

FÖRENINGSNYTT

Åsebro/Brålanda knappar in
FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda knappar 
in på serieledarna Svar-
teborg/Stångenäs/Lysekil 
efter ny seger. Tjörns DFF 
besegrade man på borta-
plan med 4-0 i söndags.
Åsebro/Brålanda tog en vik-
tig trepoängare i söndags 
borta mot Tjörns DFF. Efter 
förra helgens seger mot se-
rieledarna fanns en risk att de 
skulle tappa fler poäng.

Detta blev också fallet, då 
Svarteborg/Stångenäs/Lyse-
kil förlorade sin andra raka 
match i lördags, mot serie-
trean Eds FF. Det gör att det 
nu bara skiljer en poäng mel-
lan Åsebro/Brålanda och 
Svarteborgs kombinations-
lag inför den sista rafflande 
omgången.

– Vi visste att Ed hade 
slagit Svarteborg och att vi 
var tvungna att göra jobbet. 
Vi har ju Ed i nästa match, så 
det känns som om många av 
tjejerna redan var där i sina 
tankar. Men Svarteborg har 
förlorat två matcher, vilket 
man inte såg komma, så allt 
kan hända i den sista om-
gången, berättade huvudträ-
nare Morgan Jacobsson.

SLUTRESULTAT
Tjörns DFF – 

Åsebro/Brålanda
0-4 (0-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
32’ 0-1 Cecilia Vänerlöv
40’ 0-2 Sandra Petersson
63’ 0-3 Sandra Petersson
66’ 0-4 Blerona Avdijaj

Guld i Götalandsmästerskap
FRIIDROTT 
På årets Götalandsmäs-
terskap utomhus i helgen 
på  Ekevalla IP i södra 
Skåne hade Dals Södra 
FFI en tävlande, Tove Berg 
F13, i slägga.
Tove har under den senaste 
månaden snabbt avancerat i 
slägga och även satt nytt di-
striktsrekord i närtid. 

Med sitt kast på 41,95 me-
ter tog hon guld på lördagen. 
Hon kastade drygt åtta meter 
längre än silvermedaljören.

I kula blev det en femte-
plats på söndagen med nya 
personliga rekordet 11,83 
meter. 

Dals Södra FFI

Tove Berg, Dals Södra FFI tog en guldmedalj med sitt kast på 41,95 meter. 
Åtta meter längre än motståndaren på andra plats. Foto: Privat.

Brålanda säsongens sista 
match och mycket står på 
spel. Seger är det som gäller, 
då Svarteborg/ Stångenäs/ 
Lysekil har en poängs för-
språng på både Åsebro/Brå-
landa och Eds FF.

Åsebro/Brålanda har dock 
försprånget där på bättre 
målskillnad än Ed och även 
bättre än Svarteborgs kombi-
nationslag, dock bara med tre 
bollar. Det som gör det hela 
ännu mer spännande är att 
tvåan Åsebro/Brålanda ställs 
mot trean Eds FF på Rudevi 
på söndag. Skulle Svarteborg 
tappa poäng, då blir matchen 
i Åsebro direkt avgörande.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Trevande start
I matchen som spelades på 
Ekåsvallen var det Åsebro/
Brålanda som var det bättre 
laget, även om det inte märk-
tes till en början:

– Inledningsvis är det lite 
trevande och det är dålig 
koncentration i passnings-
spelet. Men vi var aldrig 
hotade bakåt, så det finns en 
trygghet ändå. Vi kom inte 
till med passningsspelet och 
slog bort mycket helt i onö-
dan, berättade Jacobsson.

Vänerlöv tillbaka
Men utdelningen skulle 
komma, då med en extra glad 
målskytt i Cecilia Vänerlöv 
som varit långtidsskadad. 
Hennes 0-1-mål för Åsebro/
Brålanda löste upp spelet.

– När vi fick första målet  
började det släppa och sedan 
blev det bra i andra halvlek. 
Vi hade mycket lägen och 
hade kunnat göra fler mål. 
Resultatet var väl i under-
kant, men de hade en bra 
målvakt, berättade Jacobs-
son.

Avgörande match
Till helgen spelar Åsebro/

Tösse slutade trea i debutsäsongen
Det har varit en fin första 
säsong för Tösse IF:s damer 
i seriespel i division 4 Bohus-
län/Dal. Man slutar trea, nå-
got huvudtränare Hasse Blixt 
är nöjd med.

– Det är väldigt bra. Vi är 
nykomlingar och det har gått 
bättre och bättre för oss. Vi 
har blivit stabilare, även om 
vi inte spelat med samma lag 
i två raka matcher. Men i hel-
het är vi ”görnöjda”, berät-
tade Blixt efter matchen

Utespelare i mål
I söndags spelade man 1-1 
hemma mot Bengtsfors an-
dralag. Trots otur med sjuk-
domar och skador kunde man 

mönstra ett slagkraftigt lag, 
som bland annat innehöll en 
11-åring i Tuva Eriksson. 
Tösse var det bättre laget, 
men hade otur i slutet av den 
första halvleken.

– Vi har spelövertaget, de 
slog mest långt. De får sitt 
mål på det sättet, med en 
långboll som gick över mål-
vakten. Vår ordinarie mål-
vakt fick ryggskott, så vi fick 
ställa en utespelare mellan 
stolparna. Så man kan inte 
klandra henne för det målet, 
berättade Blixt som dock fick 
se en kvittering i mitten på 
den andra halvleken.

–Vi tryckte upp vår mitt-
back med 20 minuter kvar. 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – 

Bengtsfors IF lag 2
1-1 (0-1)

Division 4 Bohuslän/
Dal damer

Målskyttar:
37’ 0-1 Lovisa Johansson
60’ 1-1 Lina Bryntesson

Då fick vi en snabb omställ-
ning, då hade hon knappt 
varit anfallare i 20 sekunder. 
Hon fick en djupledsboll och 
rann igenom och kunde sätta 
kvitteringen, berättade Blixt 
om mittbacken Lina Bryn-
tessons kvittering till 1-1, 
som också blev slutresulta-
tet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
I säsongens sista match 
för Tösse får man med sig 
en poäng på hemmaplan 
mot Bengtsfors IF lag 2. 
Tösses mål kom genom 
mittbacken Lina Bryntes-
son.
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Wressel’s Glas & Hantverk
Bilglas – Planglas – Plast – Spegel
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STÄD

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

MÖBELTAPETSERARE

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

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

KONTORSPLATSER
M. Gustafson Ekonomi AB
Vi har för tillfället några
kontorsplatser lediga i Brålanda.
Magnus 0702-19 39 32
www.gustafssonekonomi.se

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

STÄD

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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Kap & Gearsåg!

Vi kan färg!

Skruvdragare!

Inredning!

Vi kan kök!

Högtryckstvättar
& dammsugare

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

vår hudterapeut Stina-Marie

Välkommen att boka tid!

Vi välkomnar

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Melodikrysset v.39 - 29 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. 39 – 29 september

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Fråga Lund
10.55 Högskolad
11.20 Landet runt
12.05 Matiné: Lilting
13.30 Strömsö
14.00 Cykel: VM
17.15 Önskedrömmar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
21.30 Kalles och Britas sex liv
22.00 Kampen om livet
22.30 Lärlabbet
23.00 Högskolad
23.25 Rapport
23.30 Tjejer gör lumpen
00.00 I heroinets spår
00.55 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hundraårskåken
16.45 Fem kvinnor
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Helt historiskt
19.30 Förväxlingen
20.00 Meningen med livet
20.30 Afrikas nya kök
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Deutschland 83
23.05 Vetenskapens värld
00.05 Bergmans video
00.50 Plus
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Människosläktets äventyr
18.15 Omöjlig ingenjörskonst
19.00 Gränslöst äventyr i 
 Vietnam
20.00 Myanmar med Simon 
 Reeve
21.00 Seriestart: Språknyheterna
21.30 Europa: Från dinosaurie 
 till människa
22.20 Killarna som vill förändra 
 Indien
23.15	 Amerikas	finaste	natur

20.00 Svenska dialektmysterier
20.30 Hundra procent bonde
21.00 Helt historiskt
21.30 Kalles och Britas sex liv
  - syntolkat
22.00 Perspektiv på världen 
 - syntolkat
22.30 Billions
23.25 Skavlan
00.25 Robins
00.55	 Springfloden	-	syntolkat
01.40 Duellen - syntolkat
02.40 Timjan, tupp & tårta 
 - teckentolkat

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Day after tomorrow
23.25 Simpsons
00.25 Family guy
01.25 American dad
02.20 Scrubs
03.10 My name is Earl
03.30 Community
03.55 Family guy
04.45 American dad

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
17.50 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 Bonde söker fru
21.00 Maria Wern
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Strömsö
10.25 Skratta då - en rolig histo-
 ria om svensk stand-up
11.25 Uppdrag granskning
12.25 Tjejer gör lumpen
12.55 Kalles och Britas sex liv
13.25 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
13.55 Det stora racet
14.45 Skavlan
15.45 Allt för Sverige
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 Timjan, tupp & tårta
21.00 Kroppshets
22.00 Opinion live
22.45 Seriestart: Idas skilda 
 världar
23.15 Rapport
23.20 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Meningen med livet
16.45 Afrikas nya kök
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Seriestart: Jakttid
19.30 Förväxlingen
20.00	 Den	sista	hummerfiskaren
20.30 Korna i Djurarpsdalen
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Phoenix
23.50 Babel
00.50 Engelska Antikrundan
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Kung utan makt
17.10 Språknyheterna
17.40 Omöjlig ingenjörskonst
18.25 Nya Zeelands kust
19.10	 Amazonas	elektriska	fiskar
20.00 Mitt år med älgen
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Vietnamkriget i bilder
22.40 Killarna som vill förändra 
 Indien

20.00 Salongen
20.45 Tjejer gör lumpen
21.15 Kroppshets - syntolkat
22.15 Perspektiv på världen 
 - syntolkat
22.45 Robins
23.15 Allt för Sverige
00.15 Arbogafallet - tecken-
 språkstolkat
00.45 Arvinge okänd - tecken-
 språkstolkat
01.45 Fråga Lund - tecken-
 språkstolkat

05.10 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Kingsman: The secret 
 service
23.35 Simpsons
00.35 Family guy
01.35 American dad
02.30 Scrubs
03.15 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 Bytt är bytt
21.00 Drömmen om slottet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55	 Hawaii	five-0
00.55 Law & order: Special 
 victims unit
01.50 Brottskod: Försvunnen
02.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Go'kväll
09.55 Idas skilda världar
10.25 Fråga Lund
11.25 Timjan, tupp & tårta
12.25 Det stora racet
13.15 Duellen
14.15 Opinion live
15.00 Kroppshets
16.00 Vem vet mest?
16.40 Mord och inga visor
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.00 Världens Barn - Start-
 skottet
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
16.45 Plus
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
19.30 Förväxlingen
20.00 Ett möte med Philip Roth
20.55 Typer
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Cesar Chavez
23.25 Deutschland 83
00.15 Meningen med livet
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Afrikas nya kök

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Frisörer i världen
17.45 Europa: Från dinosaurie 
 till människa
18.35 Guld på godset
19.35 Seriestart: Kärlek från 
 början till slut
20.05 Naturens utbrott
21.00 Patagonien
21.50 Udda platser i världen
22.45 Människosläktets äventyr
23.40	 Amazonas	elektriska	fiskar

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
21.30 Au pair i Kanada
22.00 Skratta då - en rolig histo-
 ria om svensk stand-up
23.00 Tomas Andersson Wij 
	 spelar	med	Sofia	Karlsson
00.00 Uppdrag granskning
01.00 Nattsändningar

05.10 American dad
05.30 Våra värsta år
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30 2 1/2 män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00 Stargate SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Brooklyn nine nine
20.30 2 1/2 män
21.00 Taken
22.00 Bad ass 2: Bad asses
23.55 Day after tomorrow
02.25 Simpsons
03.10 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
16.50 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
22.15 Väder
22.25	 Idol	2018	–	resultatshow
22.50 Idol extra
23.10 Transformers: Age of 
 extinction
02.40 The dictator
04.15 Fixer upper

05.05 Världens Barn 
 - Startskottet
05.35 Fråga doktorn
06.20 Opinion live
07.05 Uppdrag granskning
08.05 Allt för Sverige
09.05 I will survive – med 
 Andreas Lundstedt
09.35 Kalles och Britas sex liv
10.05 Skavlan
11.05 The Split
12.00 Cykel: VM
17.10 Selams stil
17.30 En dansk chefskock i 
 New York
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 Boychoir
00.10	 Nattfilm:	Presidenten	och	
 Miss Wade
04.45 Vem vet mest?

09.20 Jakttid
09.50 Engelska Antikrundan: 
 Arvegodsens hemligheter
10.20 Förväxlingen
12.50 Babel
13.50 Vetenskapens värld
14.50 Plus
15.20 Helt historiskt
15.50 Sverige idag på romani 
 chib/arli
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16.15	 Den	sista	hummerfiskaren
16.45 Korna i Djurarpsdalen
17.15 Svenska dialektmysterier
17.45 Hundra procent bonde
18.15 Bergmans video
19.00 Kulturstudion
19.02 Mikadon, operett av 
 Gilbert och Sullivan
21.20 Seriestart: Falsk identitet
23.10 Kulturveckan
23.40 Helt historiskt
00.10 Fem kvinnor
00.40 Hundraårskåken
01.10 Jakttid
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
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 Europa: Från dinosaurie 
 till människa
20.15 Nya Zeelands kust
21.00 Elefanternas farliga van-
 dring
21.50 Historiens onda män
22.40 Dokument utifrån: Vår 
 man i Egypten
23.40 Vietnamkriget i bilder

20.00 Duellen - syntolkat
21.00 Det stora racet
21.50 Svenska nyheter
22.20 Gift vid första ögonkastet 
 Nya Zeeland
23.05 Liberty
00.05 Tomas Andersson Wij 
01.05 Nattsändningar

05.10 Community
05.30 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	 Tattoo	fixers
19.00 Heroes reborn
20.00 Lethal weapon
21.00 The sitter
22.50 Kingsman: The secret 
 service
01.30 Arena
03.15 Veni vidi vici
03.50	 Tattoo	fixers
04.45 Family guy

05.20 Paul Hollywood bakar
  jorden runt
06.00 Hela Danmark bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30	 Idol	2018
13.30	 Idol	2018	–	resultatshow
13.55 Idol extra
14.30 Ishockey: Skellefteå–HV71
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Rebecka Martinsson: Till 
 dess din vrede upphör
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Rebecka Martinsson: Till 
 dess vrede upphör, forts
23.35 Shutter Island
02.25 Winter's tale
04.40 Husjägarna – Danmark

Boka nu!
Christina eller Marie

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se

marie@mellerudsnyheter.se

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Onsdag  
21 november
Manusstopp:

Torsdag   
15 november

BLACK 
FRIDAY  
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.30 Sverige!
06.00 Fråga Lund
07.00 Svenska nyheter
07.30 Kroppshets
08.30 Duellen
09.30 Sportstudion
09.40 Cykel: VM
15.50 Sportstudion
16.00 Fotboll: Damallsvenskan
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
22.25 Salongen
23.10 Rapport
23.15 Au pair i Kanada
23.45 Mord och inga visor
00.30 Mord och inga visor
01.20 Grotescos sju mästerverk
01.50 Sändningsuppehåll
04.45 Au pair i Kanada

08.40 Sverige idag 
 09.00 Hundraårskåken
09.30 Meningen med livet
10.00 Gudstjänst
10.45 Kulturveckan
11.15 Ett möte med Philip Roth
12.10 Mikadon, operett av Gilbert och 
 Sullivan
14.30 Svenska dialektmysterier
15.00 Afrikas nya kök
15.30 En bild berättar
15.35 Sverige idag
15.45 Rapport
15.50 Cykel: VM
16.45 Anslagstavlan
16.50 Sverige idag på meänkieli
17.00 Min judiska historia
17.30	 Kortfilmsklubben	-	franska
17.45 Barnen som överlevde Förintelsen 
18.00	 Seriestart:	Min	squad	XL	-	romani
18.30	 Seriestart:	Hårt	arbete	-	kova	työ
19.00 Seriestart: Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Våldtagen av FN
23.00 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Naturens utbrott
15.55 Guld på godset
16.55 Myanmar med Simon Reeve
17.55 DOX: Dox: Våld, porr och politik 
 – vem suddar på webben?
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	 Amerikas	finaste	natur
21.00 Seriestart: Strapatser i Papua Nya 
 Guinea
22.00 Nya Zeelands kust
22.45 Språknyheterna
23.15 Killarna som vill förändra Indien
00.05 Människosläktets äventyr

20.00 Motor: VM rallycross
22.00	 Springfloden	-	syntolkat
22.45	 Arbogafallet	-	teckenspråkstolkat
23.25 Selams stil
23.45 Vem vet mest?
00.30 Sverige!
01.00 Strömsö
01.30	 Kroppshets	-	syntolkat
02.30	 Duellen	-	syntolkat

05.10 Family guy
05.35 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
14.00 The blacklist
15.50 Click
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 Man with a plan
20.30 Superstore
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Veni vidi vici
22.50 American dad
23.50 Married
00.50 Superstore
01.20	 Tattoo	fixers
02.20 American dad
03.10 Amazing race
03.55 Battle creek
04.45 Married

05.45 Köket
06.00 Hela Danmark bakar
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Bonde söker fru
13.55 Bytt är bytt
14.55 Biggest loser VIP
15.55 Kockarnas kamp
16.50 Hela Sverige bakar
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: Kuriren
00.10 Maria Wern
01.10 Gråzon
02.10 Meet my Valentine
04.10 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Landet runt
09.55 Strömsö
10.25 Sverige!
10.55 Sportspegeln
11.25 Nobelpriset i medicin
12.00 Högskolad
12.20 Kaffe att ta med
12.35 Duellen
13.35 Au pair i Kanada
14.05 Allt för Sverige
15.05 Matiné: Lyckan kommer: En saga 
 för vuxna barn
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med 
	 Sofia	Karlsson
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 Seriestart: Vår tid är nu
21.00	 Världens	Barn	-	uppdraget
21.05 Liberty
22.05 Nattsändningar

07.40 Sverige idag
08.00 Min judiska 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 Seriestart: Byggnadsvårdarna
17.10 Seriestart: Åtta årstider
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Svenska dialektmysterier
19.30 Förväxlingen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Fem kvinnor
22.50 Kärlek och sex i Japan
23.50 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Språknyheterna
17.30 Naturens utbrott
18.20 Europa: Från dinosaurie till 
 människa
19.15 Patagonien
20.05 Människosläktets äventyr
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Frisörer i världen
22.25 Kärlek från början till slut
22.55 Strapatser i Papua Nya Guinea
23.55 Historiens onda män

20.00	 Vår	tid	är	nu	-	syntolkat
21.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
21.30	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
22.15 Allt för Sverige
23.15 Gift vid första ögonkastet Nya 
 Zeeland
00.00 Grotescos sju mästerverk
00.30 Duellen
01.30	 Alla	för	en	-	syntolkat

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

05.15 Vad blir det för mat
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Doktorn kan komma
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.55 Bagges hemlösa hundar
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 Law & order: Special victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Det stora familjeäventyret
04.50 Husjägarna – Danmark

05.15 Salongen
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Idas skilda världar
10.25 Kampen om livet
10.55 Lärlabbet
11.25 Saknad
11.40 Nobelpriset i fysik
12.15 Fråga doktorn
13.00 Fantasia
13.10 Timjan, tupp & tårta
14.10 Vår tid är nu
15.10 Matiné: Chans
16.30 Tomas Andersson Wij spelar med 
 Jonathan Johansson
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	 Världens	Barn	-	uppdraget
21.05 Det stora racet
21.55 Dox:	Kim	Dotcom	-	fångad	på	nätet
23.45 Nattsändningar

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 En bild berättar
17.05 Kampen om kronan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Hundra procent bonde
19.30 Förväxlingen
20.00 Kulturveckan
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Billions
23.10 Ett möte med Philip Roth
00.05 Svenska dialektmysterier
00.35 Engelska Antikrundan
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Nattsändningar

14.00 UR Samtiden
17.00 Patagonien
17.50 Strapatser i Papua Nya Guinea
18.50 Elefanternas farliga vandring
19.40 Kärlek från början till slut
20.10 Historiens onda män
21.00 Dokument utifrån: Våldtagen av 
 FN
22.00 Udda platser i världen
22.50 Naturens utbrott
23.45 Vietnamkriget i bilder

20.00	 Fråga	Lund	-	teckenspråkstolkat
21.00	 Vår	tid	är	nu	-	teckenspråkstolkat
22.00	 Timjan,	tupp	&	tårta	-	teckentolkat
23.00 Deutschland 83
23.45 Babel
00.45 Hundraårskåken
01.15 Jakttid
01.45	 Arbogafallet	-	teckenspråkstolkat
02.25	Min	squad	XL	-	romani

05.10 American dad
05.30 Community
06.00 Jims värld
06.25 Community
06.45	 Stargate	SG-1
07.35 Våra värsta år
08.30 Jims värld
09.00 Brooklyn nine nine
09.30	 2	1/2	män
10.00 Cops
11.00 Seinfeld
12.00	 Stargate	SG-1
13.00 How I met your mother
14.00 Scrubs
15.00 Cops
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
18.30 Fotboll: Lag meddelas senare
23.30 Simpsons
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.30 Scrubs
03.30 My name is Earl
04.00 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 Det stora familjeäventyret
15.55 Veterinärerna
16.55 Bagges hemlösa hundar
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 Brottsjournalen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 MacGyver
23.55 Law & order: Special victims unit
00.50 Brottskod: Försvunnen
01.50	 Hawaii	five-0
02.50 Fixer upper
03.50 Det stora familjeäventyret
04.50 Husjägarna – Danmark

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 27/9 kl. 17.00-18.00Nyinkommet!

Visning: Torsdag 27/9 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Erlandsrud / Sjögatan 8
I attraktivt område ligger denna trivsamma och renoverade enplansvilla med källare. Källaren är inredd med en stor gillestuga med gjut-
järnskamin, gym, dusch/wc och allrum. Tomten gränsar till grönområde. 4 rok. Boyta: 129 kvm. Tomtareal: 906 kvm. Pris: 2 195 000:-

Mellerud / Erlandsrud / Räfsargatan 4
Stor 1½-plansvilla i lugnt barnvänligt område med närhet till grönytor. Uterum, vidbyggt garage och fristående förråd. 6 rok. Boyta: 160 
kvm. Tomtareal: 994 kvm. Pris: 1 300 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

BÄCKEFORS – Björtveten 16
Byggnad med möjligheter. 1.750  kvm. Tomt 19.050 
kvm. Produktionslokaler 1.530 kvm, delvis uthyrt, 
lokalerna  kan anpassas. Idag finns bilverkstad, lager 
och affärslokal. Förråd i separat lokal. Kontor 220 kvm.

Pris: 1 900 000 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

NYTT!

DALS-ROSTOCK – Brunnsvägen 74
Helrenoverad 1920-talsvilla, 3 rok. Boa 69 kvm. Bia 
30 kvm. Tomt 510 kvm.  Ljust öppet kök, inbyggd ve-
randa, vardagsrum, badrum och två sovrum på andra 
våningen. Förråd. Centralt läge. Uppväxt trädgård.

Pris: 650 000 kr

DALS-ROSTOCK – Brunnsvägen 72
Enplans tegelbyggnad med hel källare och stor 
asfalterad plan/parkering. Boa 197 kvm. Tomt 922 
kvm. Uppvärmning el/olja. Delvis uthyrd. Lämplig som 
verksamhetslokal.  

Pris: 500 000  kr

NYTT!

Visning: Torsd 4/10 kl. 16

30

-17

30

Visning: Torsd 4/10 kl. 16

00

-16

30

Boka visning!

Budgivning!

FURUSAND –  Järns Sannar 5
Fritidshus med garage/gästrum. 2 rok. Boa 48 kvm. 
Ofri grund. Hyra tomt ca 10.794 kr/-18(index). Vidun-
derlig utsikt över Vänern. V/A. Toalett och badrum. 
Kamin. Ren.behov. Garage/gästrum på 57 kvm. 

Pris: 975 000 kr

NYTT!

Visning: Lörd 6/10 kl. 11

00

-12

00
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Följ oss på

Bordsduk 
Finns i flera färger

Allvädersstövlar 

Flanellskjorta

Mellerud

    

100:-
4 för

99:-
/st

Ljung

199:-
/par

Fodrade 
regnkläder
Jacka 199:- 
Byxa 149:-

Njut av hösten

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

gräsklippare Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghet

Utförsäljning
vi säljer ut våra visningsexemplar av 

grästrimrar

En laddad och (bio)gasad kväll
Inom projektet Samska-
pande Grön Omställning 
bjöd Dalslands Miljö & 
Energiförbund i onsdags 
in till en informationskväll 
i Tingshuset kring framfö-
rallt el- och biogasbilar. 
Den som ville, bland de 
30-talet intresserade som 
mötte upp, fick också ta sig 
en provtur i en Tesla

Jenny Christensen inledde 
tillsammans med Jonny Le-
andersson med att informera 
om projektet Samskapande 
Grön Omställning där dals-
landskommunerna ingår 
tillsammans med Hjörrings 
kommun i Danmark. Även 
Aahlborgs kommun, Ahl-
borgs Universitet, Chalmers 
Tekniska Högskola och En-
ergikontoret Skåne är invol-
verade i projektet som kom-
mer att pågå under tre år.

 Målet är att skapa en håll-
bar utveckling i dialog med 
politiker, tjänstemän med-
borgare och näringsliv för att 
stimulera till ökad efterfrå-
gan och produktion av energi 
från förnybara källor. 

De stöd och bidrag som för 
närvarande finns att få för 

energi- och klimatåtgärder 
är; Investeringsstöd om 30 
procent för solceller, gäller 
alla.

Investeringsstöd till åtgär-
der som minskar utsläppen, 
gäller ej privatpersoner

Bidrag för att installera 
laddstation, endast privat-
personer

Bidrag till elcykel, elmo-
ped eller elmotorcykel om 25 
procent, endast privatperso-
ner

Vad är Bonus Malus? 
Information om det skatte-
system för nyregistrerade 
fordon, som infördes från 
första juli gavs också. Bonus 
Malus syftar till att fler ska 
växla om till lägre koldioxid-
utsläpp. Bonus för den som 
kör miljövänligt och malus 
för motsatsen, vilket innebär 
att miljöanpassade fordon 
med relativt låga utsläpp av 
koldioxid premieras med en 
bonus, medan fordon med 
relativt höga utsläpp av kol-
dioxid belastas med högre 
skatt. 

Tanken är att det blir själv-
finansierat.  Det är endast nya 

Elbilen som visades upp och även kunde provköras under den laddade och gasade kvällen i Mellerud var en 
Tesla Model X.

Anders Broberg från Sundals Ryr 
berättade om sitt liv som biogas-
bilsägare.

personbilar klass I och II, 
lätta bussar och lätta lastbilar 
som berörs av bonus malus. 

Fordonsskatten förblir 
oförändrad för de bilar som 
redan rullar på vägarna i dag. 
När bilarna sedan blir fyra år 
försvinner extraskatten.

En man och hans biogasbil
Anders Broberg fick sedan 
berätta om sitt liv med sin 
biogasbil, eller rättare sagt 
två. Familjen har två bilar 
och båda körs på biogas.

 Anders inledde med att 
tala om hur mycket koldi-
oxid som reduceras, beroen-

de på vilken gas man kör på, 
naturgas 20 procent, gas från 
matavfall 80 procent och 
med gas från gödsel blir det 
så mycket som 140 procent 
på grund av att metanutsläp-
pen också minskar. 

– Jag tycker det är förträff-
ligt ur alla synpunkter, sade 
Anders, och speciellt när vi 
här i vårt område har biogas-
produktionen i vår absoluta 
närhet. Det är absolut bästa 
bränslet på landsbygden.

Anders fortsatte sin infor-
mation med att berätta att en 
gasbil har två tanksystem och 
också en fullstor bensintank. 
Själv kör han på gas till 90 
-95 procent och i södra Sve-
rige är det inga som helst 
problem med biogastanksta-
tioner. 

Han bemötte de negativa 
synpunkter som ibland upp-

kommer kring biogasbilarna, 
med bra information. Skill-
naderna mot en vanlig bil 
ansåg han inte var många och 
absolut inte till nackdel. 
Dock får en gasbil ha tätare 
serviceintervaller på grund 
av att gasmotorn går lite torr-
rare och varmare och vid 
besiktningen ska även tankar 
och ledningar godkännas. 
Effekten är densamma.

Ladda och köra
Livet med en elbil berättade 
sedan Tom Sjötun om. Han 
är ägare till den Tesla som 
fanns med och både visades 
upp och användes för prov-
körning. Tom själv bor i 
Ödskölt och jobbar i Göte-
borg och ser inga som helst 
problem. Han bemötte också 
några negativa påståenden 
som ibland förs fram kring 

elbilarna med fakta, bland 
annat att det tar för lång tid 
att ladda. 

– Bilen laddas hemma över 
natten, det är väldigt sällan 
batterierna är helt urladdade 
på kvällen. Man startar alltid 
med en bil som är fulladdad, 
förklarade han. 

– Med min Tesla har jag 
kört 24 100 kilometer på fyra 
år och har aldrig haft slut på 
batteriet. Jag laddar sedan 
endast fem sekunder under 
dagen. Längsta resan han 
gjort gick till England tur och 
retur via Danmark, Tyskland, 
Holland och Frankrike. 

Under hela kvällen var 
åhörararna med på noterna 
och det ställdes många frå-
gor. Intresset för att köra 
grönt i Mellerud verkade 
vara stort.

Ing-Marie Norrman

Flytt av 
asylsökande

Migrationsverket säger 
upp 15 lägenheter i Mel-
leruds kommun. De asyl-
sökande som bor i dem 
kommer att flyttas, därav 
är 15 skolbarn.
I dagsläget hyr Migrations-
verket 56 lägenheter i Mel-
leruds kommun, de 15 lägen-
heter som nu sägs upp ägs av 
Fastighetsfabriken i Väst 
AB.

– Kanske kan någon av de 
asylsökande hitta en ny lä-
genhet i Mellerud men de 
flesta kommer att flytta, sä-
ger Tommy Bengtsson, Mig-
rationsverket i Vänersborg.

Han berättar att 200 asyl-
sökande har sin bostad i Mel-
leruds kommun idag. Minsk-
ningen av antalet lägenheter 
i Mellerud har sin grund i den 
landsomfattande avveck-
lingen av antalet boendeplat-
ser för asylsökande.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Brand
17/9 på eftermiddagen brann en lada i Tjäregraven, Grinstad 
ner. En traktor förstördes. Det finns ingen misstanke om brott.

Olovlig körning
18/9 körde en man med återkallat körkort bil med släp på E 
45 vid Linderud. 18/9 vårdslöshet i trafik, en bil körde in i 
ett träd på fel sida vägen. 18/9 Körde bil med för tungt släp 
vid Bergs kullar.

Stölder
17/9 Målsägande läste annons om att någon ville köpa en 
kärra och en grusräfsa. Svarade att han hade en kärra att 
sälja och när han var borta i ett ärende stals den.18-19/9 stals 
en registreringsskylt nr: CSW 429.15-20/9 stals en  vit 
plasteka med motor, Yamaha 4 hk, i Örsjön. Inbrott i förråd 
i Söbyn 1-22/9. Försök till stöld av diesel i Dals Rostock 
21-22/9.

Djurskollisioner
Kollision mellan vildsvin och fordon i Dalskog den 17/9.
I Bränna kollision rådjur/fordon 17/9.

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


