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Priserna gäller måndag 13/5 – söndag 19/5 2019 med reservation för 
ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk fläskkarré
Garant, Sverige, färsk, med ben, 
i skivor, ca 0,5-1,5 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 20. Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

Färsk strömmingsfilé
Falkenberg, Clupea harengus, Östersjön, 
sillfilé, i tråg, 400 g, jfr-pris 62,50/kg.

Brudorkidé
2-stänglar.

Bärry
Flera sorter, 250 g, jfr-pris 20,00/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 20.

BONUSKUND

4995
/kg

25:-/st

40:-/st

BONUSKUND 5:-
/st

GÅRDEN FULL MED CAMPINGFORDON!

   
  
 
Spikvägen 7, 451 75 UDDEVALLA
0522 - 68 45 50, fritidsfordon.se

Stort utbud av nya och begagnade husbilar & 
husvagnar för omgående leverans!
Auktoriserad återförsäljare & märkesverkstad

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

inkl. batteri och laddare
(Utan batteri och laddare 595:-)

KNOTT- OCH 
MYGGSKYDD

995:-
Skapar en skyddzon på upp till 
20m2. Stöter bort insekter med 
hjälp av doftmattor: utan lukt, 
rök, eld, kladd och gaspatroner

Järns Sångkör med vänner gav två succéföreställningar i helgen. ”Mamma är lik sin mamma”, en av många 60-talsklassiker under kvällen, sjöngs 
av Yvonne Mårtensson och Jeanette Skoglund. Båda konserterna på Kulturbruket på Dal var fyllda till sista plats. Foto: Karin Åström.

– Sidan 9 –

Suverän 
show!

– Sidan 15 –

200 cyklister  
intog Mellerud

– Sista sidan –

20 år sedan 
”Wärs” brann
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Bolstad
Prästgård

Onsdag 22 maj kl 19
Kjell Åberg, Mellerud 
Dalslands historia på mitt vis.

Entré m. kaffe: 75 kr.

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 
samarb. m. SV Väst. 

Kyrkofullmäktige 

i Frändefors församling 

och pastorat sammanträder

i församlingshemmet.

Onsdag 22 maj kl. 19.00

Ärenden enligt anslag  

och utsänd kallelse.

Ordföranden

  

(Soptippen)
Håller stängt torsdag 16 maj

p.g.a. utbildning

Hunnebyns 
Avfallsanläggning

  

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för nybyggnad 
av transformatorstation på fastigheterna Bolstads-
Torp 3:38, Tillhagen 1:14, Tillhagen 10:3 och Höga 
3:1 (2 st.).

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på föreslagen åtgärd.

Bygglovshandlingarna finna tillgängliga hos  
Tillväxtenhetens kontor, Kommunkontoret,  
Storgatan 13, Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 28 maj 2019.

Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas 
av Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via 
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.se

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

  

Underrättelse för de som berörs av två stycken 
bygglov för rivning och nybyggnation av transfor-
matorstation på fastigheten Liane 1:5 samt nybygg-
nation av transformatorstation på fastigheterna 
Teåker 1:41, Teåker 1:3, Teåker 1:29, Teåker 1:43, 
Halängen 1:12 och Liane 1:1. Med berörd menas 
rågranne eller känd sakägare.

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

Handlingarna finns tillgängliga hos Tillväxtenhe-
ten, 464 80 MELLERUD

Denna underrättelse är endast för kännedom. 

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

Byggloven kungörs på: www.bolagsverket.se/poit

Publiceringsdatum: 2019-05-15

Kungörelse-id är: K277461/19, K277472/19, 
K277422/19, K277452/19, K277442/19, 
K2774449/19, K277431/19, K277409/19, 
K277457/19.

Kungörelse enligt  
Plan- och bygglagen

Melleruds kommun informerar

Odlingslotter  
till uthyrning
För mer information

www.mellerud.se eller besök medborgarkontoret

Vallokaler i Melleruds 
kommun söndag 26 maj 
Valdistrikt Vallokal 
Fagerlid/Järn Fagerlidsskolan, Mellerud 
Mellerud/Holm Tingshuset, Mellerud 
Bolstad Åsebro skola, Åsebro 
Rostock/Dalskog/Ör Karolinerskolan, Dals Rostock 
Skållerud Åsens skola, Åsensbruk 

Samtliga vallokaler är öppna klockan 08.00 - 21.00
Valnämnden 

Information från Kyrkans Hus
Ändrade öppettider för Pastorsexpeditionen och 
gravadministrationen under juni, juli och augusti.

Måndag 10-12, 13-15
Tisdag 10-12, 13-15
Onsdag STÄNGT
Torsdag 10-12, 13-15
Fredag  STÄNGT

(Gravadministration kan övriga tider förbokas via 
telefon 0530-362 18, telefontid vardagar 9-15) 

Stora ingången som tidigare varit öppen under 
dagtid kommer att vara upplåst under expeditionens 
öppettider.

Vi tar emot minnesgåvor/kondoleanser. Betala 
i första hand med swish då vi vill minimera vår 
kontanthantering. När man vill lämna en minnesgåva  
är det bra att:

• Vara i god tid innan begravningsdagen.
• Veta vilken kyrka begravningen äger rum. 

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

15 maj – 22 maj 2019
5:e söndagen i påsktiden

Fredag 17/5 Expeditionen stängd
Måndag 27/5 Expeditionen stängd

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Lör 18/5 11.00 Konfirmation med mässa i Bolstads kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson. 
Sön 19/5 09.30 Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Lars-Åke 
  Petersson.
Ons 22/5 19.00 Vårsoaré med kören Morgonstund under 
  ledning av Anders Fredriksson i Grinstads 
  församlingshem. Sång, diktläsning, lotterier 
  och tårtkalas. Andakt: Ewa Widell.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 15/5 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Erica Staaf.
  Anmälan till lunchen har gått ut. Detta är sista 
  lunchen inför sommaruppehållet.
Tor 16/5 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Martin Edström.
Tor 16/5 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm. En 
  ensemble ur Järns sångkör under ledning av
  Anders Fredriksson.
Lör 18/5 15.00 Konfirmation med mässa i Holms kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 19/5 11.00 Konfirmation med mässa i Holms kyrka, 
  Martin Edström.
Tis 21/5 11.30 Andakt på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 21/5 14.15 Andakt på Berg, Martin Edström.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 16/5 16.00 Sång och Musik på Skållerudshemmet, Kerstin 
  Öqvist, Ewa Widell och Lennart Magnusson.
Sön 19/5 17.00 Musikgudstjänst i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Elisabette Emanuelsson
  sammanfattar 25 år som kantor tillsammans 
  med musiker och körer som funnits med 
  under åren: Benny Augustsson, Katarina 
  Kjörling, Sarah Brandin, Madde Pettersson,
  TreVoces, Skålleruds Församlingskör och 
  Drängar. Fika i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ond 15/5 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Sön 19/5 15.00 Mässa i Dalskogs kyrka, Lars-Åke Petersson.
Ons 22/5 17.30 Vardagsgudstjänst i Stakelunds trädgård, 
  Martin Edström. Vid regn i Gunnarsnäs kyrka.
  Avslutning för Örs Barn och Familj.
  Korvgrillning.

VÅRKONSERT
Kalandersalen Dalsland Center

Lördag 18 maj kl. 16.00
Avslutningskonsert för Elisabette
Vi sammanfattar 25 års samarbete

Skålleruds församlingskör och Drängar. TreVoces

MUSIKGUDSTJÄNST
Skålleruds kyrka

Söndag 19 maj kl. 17.00
Elisabette sammanfattar 25 år som kantor i Skålleruds 

församling tillsammans med musiker och körer
Dirigent: Elisabette Emanuelsson

Pianist: Tommy Christiansen



MELLERUDS NYHETER 3ONSDAG 15 MAJ 2019

MARKNAD

FORDONSTRÄFF

LÖRDAG 23 MAJ

200 fordon & 1000 besökare!

LÖRDAG 18 MAJ 
Servering & Underhållning 
www.jonnyclassic.se

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/5  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 1/6  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 15/6  kl 20.00-23.30

HASSE-PETERS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 21/6  kl 20.00-23.30

CEDRIX
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 13/7  kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 10/8  kl 20.00-23.30

SVANTES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 17/8  kl 20.00-23.30

CHARLIES
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 24/8 kl 20.00-23.30

HILLTONS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 27/7  kl 20.00-23.30

PEOS
1 gammal, 4 moderna. Entré 100:-
Tag med kaffekorg.   Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 16/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE 19.000:-   -  57 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Sommarblommor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Torpvandring
i Bolstad

med Sture Pettersson
Tisdagen 21 maj

Vi träffas vid Fôttestôva 1800

	 Ta	med	kaffekorg!
  VÄLKOMNA	!
Bolstads Hembygdsförening

 

GT-BUSS
ULLARED SHOPPING 
 9 timmar i Ullared 27/5

KIELKRYSS med shopping 
i Heiligenhafen inkl. del i 2b med vå-
ningsäng o 2 fruk. samt 250 kg lastvikt 
17/5, 14/6, 30/8, 22/9, 18/10, 25/10, 
8/11, 22/11, 13/12 
 .................................... fr. 1.775:-/pers
TYSKLANDSHOPPING 
varje vecka från 600 kr

Ring för info och bokning  
eller gtbuss.se

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

MEDLEMSMÖTE 
Onsdag 15  maj kl. 18.00 - 19.00 

Tingshuset i Mellerud
Stoppa högerkrafterna från att växa sig 
starkare och montera ned demokratin! 
Demokratin och våra mänskliga 
rättigheter måste försvaras!

I samarbete med 

Evin Incir 
EU-kandidat

Louise Åsenfors 
Vice ordförande för 
beredningen för 
mänskliga rättigheter Paneldebatt och fika!

Välkomna!

0521 - 69535

Paxa solstolen först, vi är snabbast till Medelhavet! 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats direkt Dubrovnik.

Kroatien 8 dagar fr 9.990:- 
29/9, 6/10, 13/10

Skärgårdskryss, Dubrovnik, Montenegro & Albanien

Kielkryss 3 d 24/5, 7/6, 11/6, 14/6  osv.webbpris...fr. 990:-
11/6 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors

Berlin 4 d 30/5, 11/7, 1/8 (ölfestivalen), 19/9, 10/10.....3.290:-
Kirchberg Tyrolen 8d 18/5, 31/8 all inclusive!..7.990:-
Sydengland med Normandie 24/8................15.990:-
Skottland runt via Kiel 1/5.........................................15.990:-
Alsace rundresa med många provningar 15/9....8.990:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

CYKLA – ÅK BIL – SPRING

Söndag 16/6 start mellan kl. 11-12.00
Start och mål vid Örs Bygdegård (23 km)
Tipspromenad & tävlingar runt härliga Örsjön!

Prisutdelning kl. 14.30
Pris: 100 kr/vuxen (över 15 år) 
50 kr för barn (under 15 år). 
Familjepris 2 vuxna + barn 250 
kr. Detta ingår: Startavgift, grill-
skiva + potatissallad & dricka. 
För barnen korv med bröd.

Anmälan:
orsbygdegard.se eller kan du anmäla dig på telefon till  

Inge Mikkelsson 0530-422 10 

             Anmälan senast 7/6     

För mer info:

Örs Bygdegård, Krokfors

Kaffeservering 

och tävlingar

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

VISNING!

Torsdag 16 maj kl. 14.00-17.30
Köper du en båge och bokar tid för 
synundersökning så kan du vinna ett par 
solglasögon från Etnia Barcelona!
Vi bjuder på bubbel!

Välkommen in till oss!

Besök på 

Ekholmen

 
Rotary
Mellerud

Måndag 20/5

SKOGEN & JAKTENS DAG
LÖRDAGEN DEN 18 MAJ PÅ BALDERSNÄS HERRGÅRD 
På Baldersnäs Herrgård i det natursköna Dalsland kan du  
besöka en storslagen mässa. Skogen och jaktens dag är en 
skog, jakt och friluftsmässa med många utställare och en 
folkfest för hela familjen. Öppetider: 10:00 - 16:00
 FÖRELÄSNING

Rasmus "Björnjägaren" Boström
PÅ SCENEN:Pistol Packin’ Quartet 

Massor med aktiviteter för alla åldrar ponnyridning, 
trofébedömning, hundparad, skyttesimulator m.m.                            

www.skogensdag.info

BOKA BORD 250:-
SÄLJ DINA PRYLAR ELLER KOM OCH FYNDA!

SUPERLOPPIS
LÖRDAG 18/5 KL. 10 - 15

ARENA VÄNERSBORG
Bokning & Frågor Bosse Tallbo
Tel 0705 - 730 630
E-post: bosse.tallbo@vanersborgshockey.se
www.superloppis.com

Fredag 17 maj • kl. 19.00
Carolina Wallin Pérez och Kristin Amparo

För första gången sedan 2012 kommer Mellerudsbör-
diga Carolina Wallin Pérez tillbaka till hemorten för att 
bjuda på musik. Med sig har hon Kristin Amparo och ett 
band, tillsammans kommer de att bjuda på blandade 
låtar ur bådas historia.
Carolina och Kristin träffades för drygt 10 år sedan och 
startade bandet STRiKE. Båda har under åren rört sig 
mellan bl.a. jazz, pop och hiphop.

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

Entré: 250 kr för vuxna; 
210 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär.

Arr:  Kulturbruket på Dal

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

Torget, Mellerud • Tisdag 21 maj

Kanelbullar
6-pack 20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 9 april

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 4 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 maj

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Säterbullar
5-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 18 juni

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Loppis- och antikrunda runt Höljen
Håverud – Upperud – Åsensbruk

Lördag 1 juni kl. 10.00 - 17.00
Ställ ut på din egen tomt eller hyr bord på 4 olika 
platser runt Upperudshöljen (även för dig som bor 

utanför Skålleruds  område)
Mer info och anmälan: www.haverud-upperud.se 

eller 070-640 21 06
Skålleruds Hembygdsförening – Vuxenskolan

FISKBILEN

Skreifilé!     
 (Stor torskrygg)     1/2 kg 149:-

Nykokta 
havskräftor
helt kilo 179:-

Torget Mellerud • Fredag kl. 10-18

Färska räkor
helt kilo  

från 149:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 21 Skolan
Måndag 20/5: Grillkorv, hemlagat potatismos 
och grönsaksmix.
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 21/5: Köttbullar med stuvade ärtor och 
morötter, kokt potatis och lingonsylt.
Dessert: Färsk frukt.

Onsdag 22/5: Fiskgratäng med dill, kokt  
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 23/5: Ost- och skinksås, makaroner 
och broccoli.
Dessert: Björnbärskräm.

Fredag 24/5: Stekt kycklingfilé med örtsås, 
kokt potatis och morotsmix.
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 25/5: Fläskköttsgryta med ananas, kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.

Söndag 26/5: Ugnsbakad lax, citronsås, kokt 
potatis och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Jordgubbsmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 21
Mån-tis, tors-lör: Fisk Grenadier, potatismos 
och grönsaker.  Ons, sön: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Grillkorv* med 
hemlagat potatismos och grön-
saksmix.
Alt: Vegetarisk korv.
Tisdag Köttbullar* med brun-
sås, potatis, skivade morötter och 
lingonsylt.
Alt: Falafel.

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

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

Fredag Stekt kycklinglårfilé* 
med örtsås, ris och morotsmix.
Alt:  Quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

0530-125 40

Dagen innan Kristi 
himmelfärdsdag 

den 29 maj 
stänger vi kl. 15.00

Uppskattade 
återvändare

KANALYRAN 
Aktivitetsplats Mejeriet, 
Smyrnas cafétält och bak-
luckeloppis återkommer 
även detta år på Kanaly-
ran.
Aktivitetsplats Mejeriet an-
ordnar många aktiviteter, 
främst för barn och ungdo-
mar, under både fredag och 

lördag. Det blir allt från 
hoppborgar och elbilar till 
beachfotbollturnering. På 
Mejeriets egen scen blir det 
uppträdanden. 

Smyrna anordnar tradi-
tionsenligt cafétält under 
fredag och lördag.

På kanalyrelördagen an-
ordnas det bakluckeloppis 
från torget upp mot E45.

Repeterar inför vårshowen
Just nu pågår repetitio-
nerna inför estetprogram-
mets vårshow 2019 för 
fullt. Temat är aktuellt, en 
alien kraschar på jorden 
och möts av misstänk-
samhet och fördomar, 
men också av nyfikenhet 
och vänlighet. Allt kryd-
dat med humor och skön 
musik.
Manuset är skrivet av sex 
elever på Dahlstiernska 
gymnasiets estetiska pro-
gram och arbetet med det 
påbörjades i höstas. 

En av dem, Zahraa Al Kha-
faji, är inte längre kvar i Mel-
lerud. Familjen fick inte 
stanna i Sverige och Zahraa 
befinner sig nu i Syrien berät-
tar hennes studiekamrater 
Ludwig Sannebro, Sakhi 
Husseine, Albin Krave, Ja-
vad Sajadi och Jakob Malm-
sköld.

– Vi har inspirerats både av 
filmen E.T och av migratio-
nen, alla nya som kommit hit, 
säger killarna.

Showens namn är Alien 
ETC och för att få till den 
samarbetar de fem estetele-
verna med en grupp elever 
från Rådaskolan som agerar, 
dansar och sjunger.

Florence Schneider, i rol-
len som Alien ETC, säger att 
hon kommer från en planet 
utan vatten, i krig med andra 
planeter. Hon har kraschlan-
dat i Sverige och tycker sig 
ha tur ”som missade Dan-
mark”. Hon möter i pjäsens 
början en grupp flickor och 
får följa med till deras skola, 
iklädd mc-hjälm, för att inte 
väcka uppmärksamhet med 
sitt annorlunda utseende. 

Både hjälmen och olika 
seder och bruk skapar förvir-

För sång och dans i vårshowen står högstadieeleverna, fr.v:  Alice Wallin, Alice Jonsson, Ebba Lindberg, Tilde 
Kirkegaard, Alva Lindvall och Florence Schneider.

Esteteleverna Albin Krave, Jakob Malmsköld, Javad Sajadi, Ludwig 
Sannebro och Sakhi Husseini, har skrivit manus till till showen Alien E.T.C.

Vårsoaré i Grinstad

Kören Morgonstund har sin vårsoaré den 22 maj i Grinstad församlingshem. De bjuder på sång, visor, dikter, 
tårtfrossa och lotteri. Det blir även andakt med Ewa Widell. Arkivbild.

Torpvandring i Bolstad 
med Sture Pettersson

Föreläsaren Sture Pettersson.

Tisdag 21 maj återupptar 
Bolstads Hembygdsför-
ening de populära Torp-
vandringarna, med Sture 
Pettersson (författare 
till boken Bolstad socken 
med gårdar och torp) som 
guide.
Bolstad hade ett stort antal 
torpare under främst 1800-ta-
let, men minnet efter dem 
börjar nu blekna bort.

Hembygdsföreningen vill 
att kunskapen om gångna 
generationers liv skall leva 
vidare. Man inleder  nu där-
för ett arbete med att märka 
ut platserna för de forna tor-

pen med åldersbeständiga 
skyltar med GPS-position.

Ambitionen är att nya ge-
nerationer med till exempel 
sina telefoner som hjälpme-

del skall kunna besöka plat-
serna där våra förfäder levde 
sina liv, ofta under svåra 
förhållanden. Årets torp-
vandring är ett första steg i 
denna dokumentation.

Deltagarna samlas vid Fôt-
testôva i Bolstad och fortsät-
ter till Fagerhagen, där en 
flygkatastrof inträffade un-
der Andra Världskriget, 
1940. Efter att ha besökt 
Skomakarhagen och Norra 
Hagens Soldatstom avslutas 
utflykten i Brevik, där Sture 
Pettersson berättar vidare om 
hur Bolstadtorparna levde 
under tidigare sekler.

ring och konflikter. Häls-
ningsfraser som ”Var hälsad 
store lärare” och avskeds-
danser är inget man är van 
vid i svenska skolan.

Alien ETC försöker få ett 
vanligt liv i Sverige, inte helt 
utan problem. Missförstånd, 
normer och sociala regler 
lyfter många frågor och allt 
blandas med musik- och 
dansnummer. 

Torsdag 23 maj är det pre-
miär på Kulturbruket på Dal 
och föreställningen ges även 
kvällen därpå.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kjell Åberg är historiker, 
teolog och släktforskare. 
Han har ett yrkesförflutet 
som lärare, kommunarkiva-
rie och politiker i Mellerud. 
Han har specialiserat sig på 
domböcker och smedsläkter.

Kjell Åberg har efter pen-
sioneringen ägnat sig åt 
Dalslands historia och spe-
cialiserat sig på att göra re-
gister till sockenböcker och 

annan lokalhistorisk littera-
tur med anknytning till Mel-
leruds kommun. Registren 
kan läsas på hans hemsida. 
Han har flera ledande upp-
drag i ideella föreningar som 
exempelvis Equmeniakyr-
kan i Mellerud, Föreningsar-
kivet i Mellerud och Bolstads 
Prästgårds Vänner.

Dalslands historia 
i Bolstad Prästgård
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BDS BILDELSSHOPEN I MELLERUD
Landsvägsgatan 80

VETERANMARKNAD
LÖRDAG 18 MAJ

Kom och kika på vackra och udda veteranbilar. Ta med hela 
familjen. Det finns korv- och fikaservering och hoppborg för 
minstingarna. I vår butik hittar du rikligt med erbjudanden.

Önskar du sälja något erbjuder vi gratis säljplats för fordons-
relaterade prylar. Kontakta Morgan Hallgren (070-233 27 75) 
så berättar han mer.

Marknaden öppnar kl 9 och pågår till 15. Den arrangeras av 
Veteran Classic Dalsland i samarbete med BDS Bildelsshopen 
i Mellerud. Försäljare är välkomna från kl 7. 

Välkommen!MBW

Storgatan 16  Mellerud  •  0530 - 101 00, 100 69

Måndag 20/5 - fredag 24/5

på 1 plagg 
i Moccafin

Lördag 25/5

när ni handlar för 700:- 
gäller alla tre butiker

Demonstration av närproducerade 
hudvårdsprodukter lördag 25/5 kl. 11 - 14

Från 200 till 5000 :- går även att hyra inför bröllop och baler

• kamillekrem.no • ecohouse.life

Visning av Swarovskismycken

av vår nya uteträdgård
lördag 18 maj kl. 10-15

Invigning!

Lavendel
29:-/st

4 st för 100:-

Fredrik från 
Grön Gestaltning 

finns på plats med 

tips o. råd för din 

trädgård

1/2 priset
på massor 

av krukor o. 
tillbehör

Vi bjuder på 
korv o. dricka!

Uteträdgården invigs

Rebecca Aronsson, Fredrika Edvardsson och Dan Lindström har skissat 
på och konstruerat den nya uteträdgården hos Lindströms Blommor.

Efter att inomhusmiljön 
fräschats upp blev det 
dags att göra i ordning 
uteträdgården. Nu är den 
klar och invigs till helgen.
Utemiljön har varit i fokus 
hos Lindströms Blommor 
den senaste tiden. Uteträd-
gården med perenner, bär- 
och prydnadsbuskar samt 
fruktträd har fått ett nytt ut-
seende.

– Erika Wrisman och hen-
nes svärfar Ted har hjälpt till 
med att gräva och grusa upp 
området. Finliret med skisser 
och konstruktionen har Dan 
Lindström, Rebecca Arons-
son och Fredrika Edvardsson 
fixat med, berättar Susanne 
Schubert Lindström.

Resultatet blev en mer 
välkomnande yta för uteväx-
terna.

– Vi satsar på att bygga 
miljöer som vi hoppas kan 
inspirera våra kunder. Vi 
kommer också att sätta pe-
renner här som vi kan an-
vända i våra egna blomster-
arrangemang, förklarar 
Susanne.

Sortimentet av uteväxter 
blir något större än tidigare, 
det är heller inga problem att 
ta hem växter på beställning.

Populärt är olika typer av 
gräs, familjeträd (fruktträd 
med olika sorter på samma 
träd), växter på stam och 
prydnadsträd. När det gäller 
krukor så är naturliga lerkru-
kor helt rätt.

– Verksamheten går väl-
digt bra, men det är dags för 
Dan att gå i pension. Vi läm-
nar ett blomstrande företag 
som kommer att läggas ut till 
försäljning inom kort, avslö-
jar Susanne.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Danslogen som fyller 45 år

Sven-Göran och Inga-Britt Svensson, Kerstin och Stig Åkesson samt 
Hugo Åkesson hälsar välkomna till ännu en säsong i logen.

De är ett välkänt begrepp, 
inte bara i Dalsland. För 
45:e året öppnar familjen 
Åkesson sitt fina gårds-
museum för dans och god 
gemenskap.  De har skaf-
fat en hjärtstartare och 
hoppas den kan rädda liv 
om situationen uppstår.
Det är med stor tacksamhet 
som Hugo, Stig och Kerstin 
Åkesson ser tillbaka på de 
gångna åren. Sedan 1974 har 
det blivit 734 danser med 
mellan 130-300 besökare per 
tillfälle. Cirka 125 orkestrar 
har passerat. De har alltid 
haft demokratisk dans.

Nio danser är inplanerade 
och populära Hiltons inleder 
det 45:e året kommande lör-
dag. Som vanligt kommer 
man att kunna avnjuta den 
medhavda fikakorgen i fähu-
set.

 Väl dokumenterat
Gårdsmuseet har under åren 
växt och inrymmer nu cirka 

2 000 bruksföremål, allmo-
gesaker samt husgeråd. 

1 334 busslaster har det 
varit genom åren. Även för-
eningar och familjer besöker 
museet. Bröllop och andra 
festligheter är förekomman-
de. Sedan åtta år är även 
Inga-Britt och Sven-Göran 
Svensson med och ordnar 
med allt det praktiska arbetet 
kring danskvällarna. 

Kerstin är känd bland or-
kestrarna för sin stora bak-
konst då de alltid bjudits på 
hembakat fika.  Efter 37 år 
tog hon ett steg tillbaka och 
överlät den viktiga detaljen 
till Inga-Britt och Sven-Gö-
ran.

Hjärtstartare
De har investerat i en hjärt-
startare i år för att öka trygg-
heten, och om det uppstår 
behov kan den rädda liv.

Många människor har pas-
serat och ett specifikt minne 
är när det kom ett par från 

Ljungskiletrakten. ”Ursäkta 
att vi är sena men jag har job-
bat och vi ville gärna komma 
hit”, sade kvinnan.   Hon ser 
sig om i logen och utbrister 
”Oj vad mycket funderande 
och vad mycket kärlek det är 
nedlagt på detta gårdsmuse-
um”, minns Stig Åkesson.

 Marianne Karlsson

Rubrik Rubrik

Rubrik Rubrik

10% på cykel och elektronik

25%
KLUBBDAGAR!

ORT, GATUNAMN | Tel. 000-00 00 00 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–19, Lör 10-16, Sön 10–15

(Gäller på ordinarie priser t.o.m. söndag.)

PÅ VALFRI VARA!

Sapphultsg. 2 Mellerud 
Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu 
www.fritzens.nu

Vi säljer,  servar 
och installerar
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Vår älskade

Ella Jacobsson

* 30 september 1934

har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Björserud
4 maj 2019

OLLE

Lena och Mikael

Johannes och Anna
Anna och Otto

Jonatan och Helle

Sven-Olof och Anna-Lena

Karin och Eric
Ludvig och Elin

Kristofer och Elin

Peter och Christina

Sofia och Jonathan
Filip och Karolin

Ulrika

Sally

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Det är vackrast när det skymmer
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden, över markens hus

Allt är ömhet, allt är smekt av händer
Herren själv utplånar fjärran stränder

Allt är nära, allt är långt ifrån
Allt är givet

människan som lån

Pär Lagerkvist

Begravningsgudstjänsten äger rum i Sundals-Ryrs
kyrka måndag 27 maj kl. 11.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlingshemmet. Svar om deltagande
till Blixt Begravningsbyrå på tel. 0521 - 71 11 63, senast

onsdag 22 maj. Lika välkommet som blommor är
en gåva till Röda Korset på tel. 020 - 50 70 70.

JORDFÄSTNINGTACKDÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

TACK
hemsjukvården, hemtjänsten 
och Bergs sjukhem för en fan-
tastisk och proffsig omvård-
nad och omtanke för Sven 
Larsson och hans anhöriga. Ni 
har varit tålmodiga och gett 
oss ett fantastiskt stöd.

Maj Britt o barnen

BRÅLANDA
Smyrna: Fred 19.30 Li-
feLine Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 11 Gudstj. 
Ssk. Lunch Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan: Torsd 
15 Kongogruppen. 18 Mö-
tesplats. Fred 17 Gemen-
skapsträff i Servicehuset, 
Ukelelegruppen. Servering. 
Andakt Sigward K. Sönd 18 
Söndagskväll m nattv. Sig-
ward K. Servering.
Gestad Missionshus:
Sönd 14 Gudstj. Sigvard K. 
Servering.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Anette J. Carlson. 
Fiol: Lars-Göran Waldetoft. 
Ssk. och kyrkfika. Kyrkbil 
308 70.
Timmervik: Sönd 18 
Gudstj. m nattv. Anette J 
Carlson. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Sigward 
K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Lörd 11 Kon-
firmation m nattv. Ralph 
Liljegren. Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren. Glöm inte 
att anmäla er till årets för-
samlingsresa. Vi besöker 
Skalunda kyrka, Dalporten, 
Skalunda hög, Varnhems 
klosterkyrka och Kata gård. 
Andakt. Anmälan senast 17 
maj till pastexp. 26 23 65 el-
ler till Ralph. 26 23 60. Ta 
med kaffekorg till förmid-
dagskaffe.

Veckans 
ros...

...till tandläkare Amr Haikal, 
Mellerud, för vänligt bemö-
tande och en behandling som 
gav utmärkt resultat.

Margareta
...vill vi på Markusgården ge till 
Eva och Ingemar på Bergs Sä-
teri, då vi har temat bondgård 
uppskattar vi extra mycket att 
vi fick hälsa på hos er och se 
hur era kor har det.. 

Kramar personal och barn på 
Peter Pan och Myggan  

Markusgården

Stort grattis Vilma på din 
5-årsdag!

Kram mamma, pappa, Alice 
och Viktor

Massa grattis till Ludwig 
som fyllde 5 år igår.

Kramar mormor och morfar

Hipp Hipp 

HURRA!

M  näv eräk ni

P re  B  avrej
* 2 j irauna  1 439   

h  ni tanmos allits ra
i  dankas hco gros rots 

12 m ja  2  910
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B mur regä netkasgninvarge  
i  .tehllits 
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DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café. Sönd 11 Gudstj. m 
församlingsmöte. Tisd 19 
Bönesamling. Onsd 19 Bi-
belklass.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Stickcafé. Sönd 17 
Kvällsandakt m Mia Palm. 
Kvällsfika. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 

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

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstad kyrka för Inez 
Hagsgård. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Våren” 
av E. Grieg. Akten förrättades 
av Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 och 198. Barnbarnet 
Hanna Hagsgård framförde 
”Som liljan på sin äng” av J.A 
Hellström. Avsked togs av fa-
miljen, släkt och vänner. Efter 
avskedet fick man höra ”Långt 
bortom rymder vida” av J. 
Dahllöf. Som avslutningsmu-
sik spelades ” Visa vid vindens 
ängar” – M. Paulson. Till min-
net av Inez var koret vackert 
dekorerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum på 
Bolstad kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstad kyrka för 
Leila Dahlqvist. Som inled-
ning på akten framförde kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Tröstevisa” av B. Andersson 
varefter han sjöng ”Där rosor 
aldrig dör” – Osborn/Miller. 
Akten förrättades av Eva 
Marklund och tillsammans 
sjöng man psalmerna 830, 235 
och 251. Avsked togs av familj, 
släkt och vänner. Efter avske-
det sjöng solisten ”Du är alltid 
en del utav mig” av Holm/
Berghagen. Därefter fick man 
höra avslutningsmusiken ” 
Amazing grace” – Folkmelodi. 
Till minnet av Leila var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer att 
äga rum på Grinstads kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Ingmar 
Andersson. Som inledning på 
akten framförde kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Gammal 
fäbodpsalm” av O. Lindberg 
varefter solist Nina Tellander 
sjöng ”Jag väntar vid min 
stockeld” av D. Andersson. 
Akten förrättades av Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 251 
och 190. Avsked togs av syskon 
med familjer, släkt och många 
vänner. Solisten sjöng också 
”Vilken underbar värld av B.G 
Edling/ M. Lundqvist. Därefter 
fick man höra avslutningsmu-
siken ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Till minnet av Ingmar 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Örs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Trons kapell i Väners-
borg för Bengt-Åke Berg. Som 
inledning på akten spelade 
kantor Elin Rydquist ”Invid 
källan”, därefter spelades 
”Utan dina andetag”. Akten 
förrättades av komminister 
Thorbjörn Johansson och till-
sammans sjöng man psalmerna 
249 ”Blott en dag” och 297 
”Härlig är jorden”. Avskedet 
togs inne i kyrkan under musik-
stycket ”Tears in heaven”. Som 
avslutning lyssnade försam-
lingen på ”You raise me up” 
och utgångsmusik var ”Ama-
zing grace”. Gravsättning 
kommer att ske på Nödinge 
kyrkogård.
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MNYHETER
ELLERUDS
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Fredag 31 maj 
har vi stängt

Marknad med veteranfordon

Gunnar Landegren, Bengt Aronsson och Morgan Hallgren framför om-
rådet där veteranfordonsmarknaden ska hållas till lördag 18 maj.

På lördag blir det veteran-
fordonsmarknad på Väs-
terråda. Finaste/roligaste 
fordon utses av en jury, 
veteranfordon ställs ut, 
fordonsrelaterade saker 
säljs och det anordnas 
aktiviteter för familjen.
Bakom arrangemanget står 
Veteran Classic Dalsland 
(VCD) i samarbete med 
BDS. Området intill BDS-
butiken kommer att fyllas av 
fordon och säljare.

– Vi hoppas få hit säljare 
som har saker liggande 
hemma i garagen, det kostar 
inget att ha en säljplats, säger 
Morgan Hallgren, VCD och 
ansvarig för evenemanget.

Morgan startade konceptet 
för många år sedan, då hade 
man både höst- och vårmark-
nad. Nu tar klubben ett om-
tag och gör en nysatsning 
med fokus på enbart en vår-
marknad.

Bil- och mc-träff
Den stora bil- och mc-
träffen Jonny’s Classic 
Meeting arrangeras på 
lördag den 18 maj i Dals 
Långed.
Fordonsträffen är öppen för 
Hot Rods, Street Rods, 
custombilar, sportvagnar, 
veteranbilar och veteranmo-
torcyklar årsmodell 1979 
och äldre. Hit kommer även 
kreativt byggda bilar och 
motorcyklar, nya sportbilar 
som Ferrari, Porsche, Mus-

tang, Corvette, Morgan, 
Lamborghini och Aston 
Martin samt nyare mc av 
märket Harley Davidson och 
Indian. 

En av Sveriges snyggaste 
Harley Davidson-hojar på 
1500 cc visas upp, den har 
bland annat vunnit förstapris 
på Elmia motorutställning. 
Pris delas också ut till Dals-
lands Innovatör 2019.

Bakom träffen som ge-
nomförs för sjunde gången 
står Jonny Andersson.

Göran & Pistol Packin’ Quartet
Till den populära Skogen och 
Jaktens Dag på Baldersnäs 

lördag 18 maj kommer Gö-
ran Blues att spela tillsam-

Göran ”Blues” Karlsson med grabbarna i Pistol Packin’ Quartet när de 
spelade på Säckens Retro.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Allmänheten kan komma 
hit och sälja nya och gamla 
fordons- och garagerelate-
rade prylar. Fordon som är 
äldre än 30 år är välkomna 
att ställas ut. Det är också 
nyare samlarfordon, nyare 
cabbar och speciella fordon. 
Det kan handlar om bilar, mc, 
mopeder och traktorer. En 
jury utser de tre finaste/roli-

gaste fordonen som får fina 
priser.

– Det blir aktiviteter för 
familjen också, till exempel 
hoppborg, säger Bengt 
Aronsson, BDS.

– Vi jobbar på att detta ska 
bli en tradition, tillägger 
Gunnar landegren, VCD.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

mans med det unga rockabil-
lybandet Pistol Packin’ 
Quartet från Kungälv. 

– De är ett fantastiskt gäng 
som spelar gammal skön 
country och rockabilly upp-
blandat med lite blues – en 
perfekt blandning, säger 
Göran. 

Han fick frågan från ar-
rangörerna i Svenska Jägare-
förbundet Norra Dal att spela 
med sitt vanliga band, men 
de hade inte möjlighet att ta 
det.  

– Men så kom jag på att 
gänget från Kungälv kanske 
var intresserade och det var 
de! Vi repade under påsken 
och sedan kom bandet upp 
till Mellerud där vi körde en 
spontanspelning på Säckens 
Retro under cruisingen. Det 
togs emot riktigt bra och 
svängde av bara den, säger 
Göran.

Bandet består av Jonas 
Davik på sång och gitarr, 
Thommy Borssén (en riktig 
liten Jerry Lee Lewis, säger 
Göran) på piano och sång, 
Thomas Ericsson på trum-
mor och Jimmie Pettersson 
på ståbas.

Ånglok till Dals Rostock
På söndag den 19 maj kom-
mer ett ånglok med vagnar 
och stannar vid den lilla 
järnvägsstationen i Dals Ro-
stock. Det är Svenska Järn-
vägsklubben som är ute på en 
resa i Bohuslän och Dalsland. 
Tåget beräknas anlända om-

kring klockan tio på förmid-
dagen. Det ska dras av  ång-
loket DJ 10, byggt av 
NOHAB i Trollhättan 1914, 
ett av de snälltågslok som 
trafikerade banan när förra 
seklet var ungt.  

Med på resan är ett 60-tal 

personer och Kerstin Ljung-
qvist kommer att berätta för 
dem om Stationshuset och de 
får gå in och titta. Den som 
vill kan sedan få åka med 
fram och tillbaka till Dals Ed, 
för några hundralappar. 

Trehjulig cykel öppnade 
en ny värld för Karin

Efter en liten stroke 2016 kör 89-åriga Karin Persson inte bil längre. Lös-
ningen blev en trehjulig cykel som hon använder hela barmarksäsongen. 

89-åriga Karin Persson, 
Mellerud, fick en mindre 
stroke 2016 med lite ba-
lansproblem som följd. 
Då ville döttrarna inte att 
hon skulle köra bil längre. 
Lösningen för denna pigga 
dam blev att ta sig fram 
med en trehjulig cykel.
– Jag hade ju kört bil i 65 år, 
så man undrade ju hur man 
ska leva utan bil. En sommar 
var jag utan fortskaffninge-
medel och det var för trist. 
Till sommaren 2017 hade 
mina döttrar letat upp en 
begagnad trehjulig cykel till 
mig, berättar Karin.

Hon förklarar att det hand-
lar om en helt annan cykel-
teknik, jämfört med att cykla 
på en tvåhjuling. 

– Man måste cykla lite för 
att känna hur den bär sig åt. 
Men man lär sig fort. Jag 
använder den hela barmark-
säsongen och cyklar bland 
annat ner till Sunnanå och 
Vita Sannar. Det hade varit 
väldigt trevligt om fler skaf-
fade en trehjuling, då kunde 
vi ta cykelturer tillsammans, 
framhåller Karin.

Nu tycker hon det är skönt 
att inte ha någon bil. Cykel-
turerna ger träning, det finns 
många fina cykelvägar runt 
Mellerud. Någon elcykel är 

Karin inte intresserad av. 
Hon leder cykeln i uppförs-
backar.

– Jag har cyklat hela livet, 
men skulle inte klara av att 
cykla på en tvåhjuling idag. 
Därför vill jag tipsa andra 

med liknande problem om 
den här möjligheten. Det är 
verkligen hälsovård att cyk-
la, konstaterar Karin.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Parkinsonföreningen Nor-
ra Älvsborg-Bohuslän har 
firat 20-års-jubileum. På 
Parkinsondagen den 11 april 
hölls kalaset på Folkets Hus 
i Vänersborg.

Eva Kristoffersson berät-
tade om vad som hänt under 
åren, WeMeNy underhöll 
festligt och trerätters menyn 

var god. Givmilda företag 
och medlemmar hade skänkt 
vinster till lotterier.

Påskfirandet för medlem-
marna inleddes med laxbuffé  
i Ljungskile på skärtorsda-
gen, en trevlig och uppskat-
tad tradition.

Ann-Mari Nilsson

FÖRENINGSREFERAT
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Hon tar farväl som körledare

Den populära körledaren Elisabette Emanuelson leder Skålleruds För-
samlingskör och Skålleruds Drängar för sista gången kommande helg. 
Därmed avslutar hon sin kantorstjänst i Melleruds Pastorat. Arkivbild.

SKÅLLERUD 
18 och 19 maj leder Eli-
sabette Emanuelsson 
sina två sista konserter 
tillsammans med Skålle-
ruds Församlingskör och 
Skålleruds  Drängar. Hon 
avslutar på detta sätt sin 
kantorstjänst i Melleruds 
Pastorat.
Elisabette kom till försam-
lingen för 25 år sedan som 
nyutexaminerad kantor vid 
Geijerskolan i Ransäter. Hon 
kom som en ny frisk fläkt 
med massor av idéer om hur 
körens musikliv skulle ut-
vecklas. I Skålleruds försam-
ling finns/fanns församlings-
kör  och barn- och 
ungdomskör som Elisabette 
varit ledare för. 

I början var inte försam-
lingskören så stor till antalet 
men den har växt under åren 
från cirka 15 medlemmar till 
omkring 30. 

Körmedlemmar har börjat 

och en del har slutat och det 
har sångerna också. Förutom 
medverkan vid kyrkohögti-
der i Skålleruds kyrka har 
kören varit delaktig vid guds-
tjänster i många andra kyr-
kor, kan nämnas Skara dom-
kyrka, Göteborgs domkyrka, 
Åmåls kyrka och kyrkan i 
Västervik, Ör, Bolstad, Er-
ska, Erikstad, Tisselskog 
med flera. Kören har sjungit 
tillsammans med bland an-
dra Py Bäckman,  Anna-
Lotta Larsson, West of Eden, 
Zandra och Emil Ernebro 
samt Sjömila. 

TV-gudstjänst
Församlingskören har med-
verkat vid mässor av Mozart 
och sjungit tillsammans med 
andra körer och orkestrar i 
olika projekt. Vidare kan 
nämnas medverkan vid TV-
gudstjänst i Västerstrands 
kyrka i Karlstad.

Församlingskören har, 
tillsammans med Erica Lars-

son, framfört några av  Karl 
Karlssons tonsatta dikter.  
Valborgsmässofirande har 
varit ett återkommande eve-
nemang tillsammans med  
Rostocks Manskör i Kalan-
dersalen. Julkonserterna i 
Skålleruds kyrka har varit  
uppskattade. Församlings-
kören har medverkat i en 
musikvideo samt gjort en 
egen CD. Kören har medver-
kat tillsammans med Åsens-
bruks Musikkår, vilken Eli-
sabette var ledare för de sista 
åren innan den upplöstes. 
Det har funnits spex och ro-
ligheter i form av stunderna 
på Kanalhemmet och Kaffe-
repet. Vi glömmer heller 
aldrig det luciatåg som Elisa-
bette övertalade oss att med-
verka i.

Skålleruds Drängar
Elisabette startade upp Skål-
leruds Drängar för elva år 
sedan på initiativ av pappa 
Bengt Fredriksson som 

Vacker och viktig utställning om våra vildbin 
DALS ROSTOCK 
I lördags var det vernissage för en både vacker och viktig 
utställning vid Brunnsparken i Dals Rostock. 

Ängshumla, hona. Foto: Gudrun 
Nilsson.

Hartsbi, hane. Foto: Gudrun Nils-
son.

Många hade samlats i det 
lilla galleriet för att höra na-
turfotografen Gudrun Nils-
son berätta och se på hennes 
vackra bilder. Gudrun bor i 
Ånimskog och har under 
flera år studerat och med stort 
tålamod fotograferat vildbin. 
Hon har bland annat till-
bringat många timmar i örta-
gården med sin kamera. 
 Vildbin är ett samlande 
namn för nästan 300 arter av 
solitärbin och humlor.  När 
man talar om bin tänker de 
flesta på honungsbina i sina 
kupor men minst lika viktiga 
är den stora variationen av 
vilda arter som även de utför 
ett stort arbete med polline-

ring av den mat vi äter. Ex-
empelvis pollineras blåbären 
i våra skogar till stor del av 
våra vildbin.

Specialiserade solitärbin 
Till skillnad från tambiet 
(honungsbiet) och humlorna, 
har solitärbina inga samhäl-
len, därav deras  namn. Un-
gefär en fjärdedel av dem är 
beroende av pollen till sina 
larver från en eller ett fåtal 
växter, en specialisering som 
gör dem mycket känsliga för 
miljöförändringar. 

Guldsandbiet (rödlistat) är 
ett sådant exempel. Honan 
måste ha pollen från vädd-
växter, vanligast är det att 

hon tar det från ängsvädd. Ett 
annat specialiserat bi är blå-
klocksbiet, som måste ha 
pollen från blåklockor. 

Rädda dem
En tredjedel av vildbina är nu 
på väg att försvinna på grund 
av gifter, matbrist, bostads-
brist samt klimat- och miljö-
förändringar. 

Det är av yttersta vikt att vi 
gör allt vi kan för att rädda 
dem, underströk Gudrun.

 Exempel på vad man kan 
göra är att låta en del av gräs-
mattan bli äng, plantera bi-
vänliga blommor, bygga in-
sektshotell och köpa 
ekologisk mat som är odlad 

utan kemiska bekämpnings-
medel. 

Eftersom de flesta solitär-
bin gärna bygger i sandjordar 
är det också viktigt att be-
vara eller skapa miljöer i 
solläge med mer eller mindre 
öppna ytor. 

Gudruns man Dan var 
också på plats och tipsade om 
hur man kan bygga insekts-
hotell. 

Utställningen kommer att 
finnas hela sommaren i Lilla 
Orangeriet vid Brunnspar-
ken och örtagården i Dals 
Rostock och är öppen alla 
dagar.

Utställning för de minsta

Ida Lagnander från Västarvet förevisade utställningen ”Kan själv” för förskolepersonal. Foto: Privat.

Den 7 maj var det visning 
av nya utställningen ”Kan 
själv” av Ida Lagnander 
från Västarvet,  i kon-
strummet på biblioteket, 
för förskolepersonal. 
Utställningen riktar sig till 
barn från noll till två år. Ida 
berättade att utställningen 
bygger på förstudier av för-
skolebarn. Hon har bland 
annat filmat deras reaktioner 
när de undersökt utställ-
ningen. Barnen fick också 

experimentera med en ljud-
tekniker. 

Utställningen är uppbyggd 
så att det finns olika stationer 
man kan besöka, bland annat 
finns det en plats man kan 
sitta och leka med klossar på 
samtidigt som man hör hjärt-
ljud, vilket kan ha en lug-
nande effekt på barnen. 

Personal från Lunden 
tyckte att det kändes som om 
utställningen var gjord uti-
från barnens perspektiv. På 

flera av byggnationerna 
fanns det överraskningsmo-
ment. Och det gillar ju barn. 
Till exempel kom det ljud om 
ett barn trampade på en tri-
angel, om man drog handen 
över en metallbit kom det ett 
annat ljud. Ida gick igenom 
alla stationer med förskole-
personalen, de fick testa 
själva och låtsas att de var ett 
år gamla.

Ann-Marie Larsson

ergi samt ett öppet sinne har 
Elisabette berikat, inte en-
dast de som lyssnat, utan 
även körmedlemmarnas 

Frukost för Dalsland
HÅVERUD 
I januari besökte, som vi 
tidigare skrivit om, en de-
legation från dalsländska 
kommuner, företag och 
organisationer Stock-
holm  för eventen Dals-
land kommer på besök 
och Dalsland bjuder på 
frukost. Förra måndagen 
bjöd eDIT (Ett Dalsland 
i tillväxt) in till frukost i 
Dalsland.
Detta är ett led i det fortsatta 
arbetet med att stärka varu-
märket Dalsland externt och 
internt. För att lyfta landska-
pets fördelar, möjligheter 
och utmaningar bjöd man in 
till frukost i Dalsland Center 
i Håverud.

Näringsliv, kommunpoli-
tiker och tjänstemän, riks-
dags- och regionpolitiker, 
tjänstemän på Fyrbodal och 
Västra Götalandsregionen, 
Högskolan Väst samt 
branschorganisationer mötte 
upp.

Två företagare från Mel-
lerud deltog, från de övriga 
dalslandskommunerna var 
uppslutningen av företagare 
lite större.

Det som diskuterades var 
näringslivets fördelar, möj-
ligheter och utmaningar i 
Dalsland. 

Lina Bjerke, doktor i natio-
nalekonomi på Handelshög-
skolan i Jönköping föreläste 
om ”Gamla utmaningar och 
nya strategier – kraft att ut-
veckla våra landsbygder i ett 
urbaniserat Sverige”. 

Framgångsfaktorer för fö-
retag i gränsbygder, bland 
annat nätverkens betydelse, 
föreläste Leif Berndtsson, 
universitetslektor, Högsko-
lan Väst om, och det hölls en 
frågestund om utveckling 
och tillväxt i Dalsland.

Inspirerande sanningar
Melleruds kommunchef So-
phia Vikström var på plats, 
liksom kommunstyrelsens 
ordförande Morgan E An-
dersson.

– Det var jättebra, just att 
det handlade om samverkan 
mellan företagare, kommu-
ner och politiker. Lina Bjerke 
sade en del sanningar som 
var nyttiga att fundera över, 
till exempel att unga flyttar 
härifrån och hur man ska få 
tillbaka dem och att de som 

inte flyttar är lika viktiga att 
fokusera på, berättar hon.

– Lina Bjerkes inspel anty-
der att vi bör forma om våra 
strategier, vi måste bli dukti-
gare på att ha en relation med 
de som flyttat. Det borde vara 
enkelt med en kommunge-
mensam plattform där vi kan 
visa våra rekryteringsbehov. 
I regel behövs ju inte bara ett 
jobb för att få människor att 
komma tillbaka, efter att man 
bildat familj. Att hitta två 
jobb i en och samma kom-
mun är inte alltid enkelt, men 
det finns ju grannkommuner 
som har jobb att erbjuda, 
säger Morgan.

Cirka 130 personer deltog 
i  det drygt tre timmar långa 
frukostmötet. Kalandersalen 
var fylld till sista plats och 
lite till.

– Det gjorde starkt intryck 
med en sådan uppslutning, 
att Dalsland samlas på det 
sättet, denom eDIT:s initia-
tiv. Den dalslandsandan och 
samarbetet bådar gott, menar 
Morgan E Andersson och 
Sophia Vikström.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

tyckte det skulle vara kul att 
sjunga i en liten manskör. 
Skålleruds Drängar  har un-
der hennes ledning utveck-
lats till en uppskattad och 
efterfrågad kör som sjunger 
både kyrkliga och profana 
sånger. Tillsammans med 
Red Wing Band har de med-
verkat vid uppskattade kon-
serter i Skålleruds kyrka.

Elisabette är själv även 
aktiv i Tre Voces, en trio som 
även består av Katarina Kjör-
ling och Claes Hellberg. Hon 
har gett privatlektioner i 
piano och solosång.  

Vid konserter 18 och 19 
maj kommer repertoaren att 
bestå av några av de sånger 
som sjungits under tiden vi 
fick tillsammans med vår 
Elisabette. Med hjälp av sitt 
smittande skratt och sin en-

musikaliska liv och vi är så 
tacksamma. 

Körmedlemmarna
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Mix av humor och musik med Järns sångkör
MELLERUD 
I fredags och lördags kväll 
rådde 60-tal på Kultur-
bruket på Dal när Järns 
sångkör gav en bejublad 
konsert inför fullsatt sa-
long. Järnkoll på 60-talet 
sprakade av färg, musik 
och humor.
När publiken steg in i sa-
longen hördes introt till Hy-
lands hörna. Scenografier i 
60-tals-anda var uppbyggda 
på båda sidor av scenen, allt 
fanns med, från möbler och 
gardiner, till torkhuven och 
fruktknivarna med handtag i 
plast.

Kören, klädda i 60-talets 

färgsprakande mode, klän-
ningar i syntet som slutar en 
bit över knäna och den tidens 
frisyrer med höjd, strömma-
de in från alla håll och tog 
plats i scenens fond. 

De bjöd på ett pärlband av 
låtar från tiden, kända klas-
siker signerade Hasse och 
Tage, Beatles, Simon and 
Garfunkel, Elvis Presley och 
The Zombies. 

Låtar som Älskade Ängel, 
en gång sjungen av Lill-
Babs, roade publiken i Ca-
milla Berglöv Hermanssons 
tappning, liksom många an-
dra pärlor framförda av kö-
rens eminenta solister. 

Soloinsatser, stämsång 
och humoristiska inspel av-
lösta varandra. 

Till skrattsalvor lockade 
inslag som Roger Richards-
sons och Henrik Gajewskas 
Boktipset, med välkänt ”ni-
nanininina..” intro, minima-
listisk poesi och absolut inga 
leenden.

Psalmer och visor i som-
marens anda hade också sin 
plats i konserten. 

Allt utstrålande glädje och 
musikalitet

Järns sångkör med vänner 
gör gott!
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Renske Spek och Valentijn Schneider sjöng en stämningsfull holländsk låt, ”Laat me” av Ramses Shaffy.

Camilla Berglöv Hermansson i den smäktande låten Älskade Ängel, här med körledaren Anders Fredriksson, 
under Järns sångkör med vänners konsert på Kulturbruket på Dal i helgen.

Inbrott
Inbrott i verktygsbod i Sundserud 1-8/5. 
Stöld av diverse verktyg. Polisen vill gärna 
ha in tips om allmänheten sett någon miss-
tänkt bil eller person.

Trafikolycka
13/5 kl.02.00 inträffade en singelolycka i 
Köpmannebro. En man i 60-årsåldern hade 
kört på mitträcket och fastnat med bilen. Inga 
personskador.

Skadegörelse
11-13/5 har någon dragit upp blommor ur 
blomkrukor i Dals Rostock. 12-13/5 har nå-

gon krossat en bakruta på en parkerad bil i 
Dals Rostock. Målsägaren hörde ett skottlik-
nande ljud och gick sedan ut och upptäckte 
skadegörelsen.

Olovlig körning
På kvällen den 11/5 stoppades en bil i Håve-
rud. Föraren, en kvinna i 35-årsåldern, sak-
nade körkort och är misstänkt för olovlig 
körning.

Viltolycka
På morgonen den 8/5 inträffade en kollision 
mellan rådjur och fordon vid Ingribybro.

Polisrapport Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se 
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Fokus på barns läsning i 
årets skol- och kulturrally

MELLERUD 
Nu drar det ihop sig till 
skol- och kulturrally i Mel-
leruds kommun igen. Det 
är två år sedan mer än 
tusen skolbarn samlades 
på torget till sambatakter 
och med flaggor i en mäk-
tig final på 2017 års rally. I 
år gör man en annan sats-
ning.
I år deltar endast förskole-
klasser i finalen som äger 
rum på Indiankullen onsdag 
den 22 maj.  Temat i år är 
barns och ungas läsande. 
Rallyt pågår hela veckan och 
temat läsning har alla årskur-
ser arbetat med hela läsåret.

Forskning visar att barns 
och ungas läsande minskar. 
Föräldrar läser inte i samma 
utsträckning som förr för 
små barn, läsandet har halv-
erats de senaste 20 åren. Det 
tycker rallyts sammanhål-
lande grupp, Camilla Berglöv 
Hermansson, rektor på Nor-
dalsskolan och Clas-Göran 
Jansson, rektor för Kultur 
Mellerud och särskolan, är 
allvarligt och de berättar att 
temat barns och ungas lä-
sande mötts av ett stort enga-
gemang hos lärarna.

Förskoleklasserna i kom-
munen har själva valt sitt sätt 
att jobba med temat läsning. 

Bokbussen, kameleonten, invigs under skol- och kulturrallyts final på Indiankullen i Mellerud den 22 maj.

Ny förskola 
byggs i centrum

MELLERUD 
En förskola ska byggas i 
före detta Telaris lokaler 
på Österrådagatan, där 
enheten för Stöd- och 
service nu har sina kontor. 
Stöd- och service flyttar 
till lokaler hos AME på 
Storgatan.
– Vi var på gång att göra om 
Blåklinten i Dals Rostock till 
förskola och i Åsensbruk har 
vi till och med lediga platser, 
men behovet av fler platser 
finns i Mellerud och få vill 
åka för att lämna och hämta 
sina barn, konstaterar Anders 
Pettersson, kultur- och ut-
bildningschef i Melleruds 
kommun.

Läget på Österrådagatan i 
centrala Mellerud där fastig-
heten ligger anser han vara 
optimal. En bra utemiljö kan 
skapas på grannfastigheten 
”Pahléns tomt” som ägs av 
Melleruds Bostäder.

– Det är en lugn plats, inte 
mycket boende runt om. Det 
var ju vuxenutbildning tidi-
gare i dessa lokaler. De bygg-
des om för att bli kontor. 
Lokalerna passar bra för 
förskoleverksamhet, med 
viss anpassning, säger An-
ders Pettersson.

3,5 miljoner behöver in-
vesteras för ombyggnation 
och projektering och nu an-
söks om bygglov.

– Vi byggde 60 nya platser 
förra året som är fulla nu. 
Mycket pekar på att det kom-
mer att födas färre barn i år 
jämfört med tidigare år, cirka 
80 barn i år jämfört med 117 
barn 2018. Om behovet 
minskar i framtiden kan mo-
dulerna vi byggt upp till ex-
empel vid Markusgården 
avyttras, säger Pettersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I Telaris gamla lokaler kommer en förskola att byggas. Enheten för Stöd- 
och service flyttar till AME:s lokaler på Storgatan. 

100-årsjubilerande manskör

Lennart Magnusson, körens dirigent i 42 år och Anders Fredriksson som 
hållit i dirigentpinnen de senaste tio åren. Skylten är från 1960-talet.

Rostocks Manskör firar 
100 år 2019 och det inne-
bär ett jubileumsår fyllt av 
framträdanden.
Jubileumsfirandet startar den 
26 maj med en konsert i Örs 
kyrka. Då medverkar solis-
terna Jonna Ydenius, Brå-
landa och Sandra Zackris-
son, uppväxt i Brålanda.

Vid nationaldagsfirandet 6 
juni i Brunnsparken, Dals 
Rostock, medverkar kören 
självklart  – det är ju hem-
maplan och en lång tradition.

Sista helgen i juni bär resan 
av till Hangö i Finland.

– Det är en av Finlands 
mest populära sommarstäder 
som ligger på sydkusten. Vi 
ska ha en kyrkokonsert i 

svenska kyrkan i Hangö. Då 
är Frida Almqvist solist, hon 
är för övrigt uppväxt i Mel-
lerud, berättar Anders Fre-
driksson, körens dirigent se-
dan tio år.

Själva jubiléet sker den 26 
oktober i Kulturbruket på 
Dal tillsammans med väl-
kände Jonas Torrestad och 
pianisten Johan Axelsson. 26 
oktober är det för övrigt ex-
akt 100 år och tre dagar sedan 
manskören bildades.

Fyra dirigenter på 100 år
Rostocks Manskör har under 
de gångna 100 åren haft fyra 
ordinarie dirigenter. Anders 
Eriksson startade kören 1919 
och var dess dirigent under 

20 år. På den tiden bestod 
kören bara av rostockare, 
eftersom det då fanns man-
skörer i både Mellerud och 
Ör.

Anders bror, Erik Eriksson 
från Erikstad, var dirigent 
nummer två. Den sysslan 
skötte han fram till 1968, när 
Lennart Magnusson tog 
över.

– Jag var körledare i 42 år 
fram till 90-årsjubiléet när 
Anders Fredriksson tog över 
efter mig, berättar Lennart.

Något som symboliserat 
kören är otaliga valborgs-
mässoframträdanden i kom-
munen ända sedan 1920.

– Vi har också gjort många 
resor. Vi har besökt Nordens 

länder flera gånger liksom 
Baltikum, Rumänien, USA 
och Italien. Det är nog det 
som hållit liv i kören, konsta-
terar Lennart.

Vid starten 1919 hade kö-
ren nio medlemmar, men 
man växte snart till mellan 
25-30 medlemmar. Så ser det 
ut även idag. Många av tidi-
gare körmedlemmar har 
medverkat i kören under 
både 50 och 60 år. Idag är 
medelåldern ganska hög och 
därför efterlyser man fler 
yngre medlemmar.

I augusti arrangeras därför 
en prova-på-kväll med all-
sång.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Bild från körens 60-årsjubileum. Främst fr.v: Lennart Magnusson, Jan 
Berglöv, Gunnel Eklund och Rolf Björling (Jussi Björlings son).

Kär tradition

FRÄNDEFORS 
Det har blivit lite av en 
tradition att hon kommer. 
Söndagen 5 maj gav Erica 
Wendt tillsammans med 
Stellan Johansson kon-
sert i Equmeniakyrkan i 
Frändefors. De tolkade 
den dalsländske diktaren 
Karl Karlsson. 
Innan de började sammar-
beta har båda tonsatt Karls 
dikter. Ibland samma dikter 
men med olika tonsättning. 

– Karl Karlssons dikter är 
så aktuella idag, sade Erica.

Stellan hade rest med Karl 
och berättade minnen. De 
framförde programmet ”Un-
der stjärnor”.  Karls männis-
kosyn var att människor ska 
komma närmare varandra. 

Genom vänliga ord, att ”öva 
på kärlek” och hellre förlåta 
än att straffa, stjälpa och slå.

Med ett knippe ”lösa trå-
dar” illustrerade pastor Sig-
ward Karlsson söndagens 
tema ”Påskens vittnen”.

– Jesus gav Petrus upprät-
telse och förnyat förtroende 
efter hans svek. Han fick 
hjälp att knyta samman trå-
darna och vi får komma med 
våra lösa trådar, sade Sig-
ward bland annat.  

Erica Wendt avslutade 
med att läsa dikten ”Dals-
land”, av Hjalmar Hillensjö, 
Erikstad, som uppmanade 
till att ta vara på landskapet 
så det kan njutas av kom-
mande generationer.

 Marianne Karlsson

Erica Wendt (Larsson), Skövde och Stellan Johansson, Mellerud, gästade 
Frändefors Equmeniakyrka, andra söndagen i påsktiden.

– Varje skola har använt sig 
av temat där de står och går, 
säger Clas-Göran Jansson. 

Under veckan blir det för-
fattarbesök av Kim Kimse-
lius som skriver barn- och 
ungdomslitteratur  och Johan 
Anderblad, känd från Boli-
bompa, kommer att hålla 
föredrag för barn och för lä-
rare vid två tillfällen. 

Han är läsambassadör, ut-

sedd av Kulturrådet att 
främja läslusten hos alla 
oavsett bakgrund.

En av höjdpunkterna den 
22 maj på Indiankullen blir 
invigningen av Dalslands 
biblioteks bokbuss. 

En skön skapelse, motiv-
lackad av graffitimålaren 
Adam Algotsson. Bussen 
kommer att besöka alla 
grundskolor i kommunen 

under veckan, laddad med 
lämplig litteratur till det ak-
tuella temat.

Finalen och invigningen 
av bussen på Indiankullen 
förmiddagen den 22 maj är 
öppen för alla som är intres-
serade.
 

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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unikt  
tillfälle!

Comia C10 rikligt utrustad 1.800.000:- 

 Nu 1.495.000:-
Comia C6 1.550.000:- 

 Nu 1.350.000:-
Priserna gäller endast de 2 exemplar vi har i lager

Robert Robertsson 070-348 47 26

Håkan Petersson  070-348 46 67

Maskinfirman som har det mesta för dem flesta!

Vincent tog hem traktorn
BRÅLANDA 
För femte året i rad har Do-
torps Traktorklubb anord-
nat ett lotteri där högsta 
vinsten är en traktor. Och 
som traditionen bjuder är 
det inte vilken traktor som 
helst, utan en Ferguson.
Den lilla gråa, engelska trak-
torn, Grållen är populär. Att 
ha chansen att få vinna en 
sådan här klassiker bland 
traktorerna lockar många. I 
år sålde Dotorps Traktor-
klubb hela 1 200 lotter. De 
allra sista lotterna gick åt 
under Nya Nuntorpsdagen, 
där också själva dragningen 
gjordes direkt efter att lot-
terna var slutsålda. 

Till sin hjälp hade man en 
slumptalsgenerator och i 
tisdags bjöds årets pristagare 
i Grållelotteriet in till Dotorp 
för att högtidligen ta emot 
sina priser.

– Tidigare har vi klarat av 
det här ändå, men i och med 
att vi i år utökade lottantalet 
något blev vi tvungna att ha 
ett enkelt och smidigt sätt att 

dra vinnarna på, säger Kurt 
Persson, vice ordförande i 
traktorklubben om den nya 
metoden att ta fram vinnarna 
på. 

Han och Karl-Erik Svens-
son, klubbens ordförande, 
fortsätter att berätta om årets 
Grålle. Att det är en Ferguson 
TEA20 och köptes från Väs-
terlanda, där den gått på ett 
och samma lantbruk i alla år, 
sedan 1948. Den var också 
relativt bra i ordning när den 
köptes in.

– Vi har gjort en allmän 
översyn av traktorn. Den har 
bland annat fått nya däck och 
tätningarna i bakaxeln är 
bytta. Alla hjälps åt att meka, 
vi brukar börja fram på hös-
ten, tillägger Karl-Erik.

Han vann förstapriset
Lycklig vinnare i årets lotteri 
blev Vincent Johansson från 
Köpmannebro, som berättar 
att han och barnbarnet egent-
ligen köpt lotterna ihop, i 
bolag så att säga.

– Dock var det mitt namn 

Vincent Johansson har satt sig bakom ratten på sin lotterivinst. Bredvid 
står Bernt Larsson som vann tredjepriset och Sebastian Hansson som 
vann andrapriset.

Hur öka andelen lokalt producerad mat?
BRÅLANDA 
Detta var en av frågeställ-
ningarna när Gröna Möten 
nyligen bjöd in till semina-
rium hos Gröna Klustret 
Nuntorp på temat ”Vägen 
för lokal råvaruproducent 
till den offentliga målti-
den”. 
Här ville man bygga vidare 
på dialogen om livsmedels-
strategins betydelse för den 
lokala tillväxten och ett lång-

Lena Stang mjölkproducent, Therese Andersson förstekock Bengtsfors kommun, Anna Johansson lantbru-
kare, Katrin McCann, miljöstrateg Dalslands Miljö & Energiförbund, Hedvig Särg, miljöstrateg Vänersborgs 
kommun samt Nathalie Thorstensson, kostchef Lidköpings kommun.  

Malin Jakobsson berättade om sin 
och företagets resa från uppstar-
ten till att ha kommit att leverera 
på marknaden.

siktigt hållbart företagande 
inom de gröna näringarna. 

Deltagarna bestod i huvud-
sak av kostchefer och perso-
nal i offentliga kök samt lo-
kala producenter och även 
miljöstrateger. 

Offentlig upphandling 
Pernilla Fischerström, rådgi-
vare på Länsstyrelsen i Väs-
tra Götaland, informerade 
om den offentliga upphand-
lingen av livsmedel och hur 
man gör i praktiken som rå-
varuproducent. Hon har god 
erfarenhet från att vägleda 
lokala producenter och skapa 
kontakter mellan producent 
och offentlig upphandlare.

 – De offentliga köken har 
mycket stor vilja och inten-
tioner att servera i första 
hand lokal mat på tallriken 
och i andra hand svenskt, 
sade hon bland annat.  

Nathalie Thorstensson ar-
betar som kostchef inom 

Lidköpings kommun och har 
långsiktigt arbetat med att 
öka andelen lokalt produce-
rade råvaror i de offentliga 
köken inom kommunen, 
vilket hon berättade om. 

Om erfarenheterna av att 
leverera till offentliga kök 
delade Malin Jakobsson med 
sig av. Hon har varit med 
under hela resan med meje-
riet där hon är vd, från start 
2015 till idag.  

Viktigt att mötas 
Dagen avslutades med en 
enkel workshop där man 
diskuterade hur man kan 
samarbeta och utveckla den 
lokala råvaruproduktionen. 

I en av grupperna påtalades 
just vikten av att kostperso-
nal i offentliga kök och pro-
ducenter får träffas. 

Viktigt lära barn
De flesta av deltagarna kom 
från landsbygdskommuner 

och det påtalades att skola på 
landsbygden inte är detsam-
ma som lantbrukskunskap.

 – Det är viktigt att barnen 
inte bara får bra mat i skolan 
utan även får lära sig vad bra 
mat är, sade Therese Anders-
son, förstekock i Bengtsfors 
kommun. 

I grupperna lyftes hur lant-
bruket kan vävas in i läropla-
nen genom ”Facetime a 
Farmer”. Även transporter, 
logistik och politik, att poli-
tiken och tjänstemännen 
måste samarbeta, togs upp. 

Det uppmärksammades 
också att förutsättningarna är 
väldigt olika beroende på 
kommunernas storlek, här 
jämfördes dalslandskommu-
nerna med Göteborgs stad. 

Det gavs exempel på vissa 

skolor som schemalagt mål-
tiderna. Producenter undrade 
vad för krav som ställs på 
dem vid en upphandling och 
det pratades såväl klimatan-
passning som biologiska 
mervärden. 

– Lantbrukarna är själva 
nyckelpersonerna till att be-
vara den biologiska mångfal-
den i Dalsland. Att landska-
pet betas, hur vi använder vår 
mark och samtidigt att själv-
försörjningsgraden ökas, 
påtalade Katrin McCann från 
Dalslands Miljö och Energi-
förbund, en av dagens semi-
nariedeltagare. 

Ing-Marie Norrman

som stod vid det vinnande 
numret, men vi ser det som 
vi vunnit båda två, säger 
Vincent, som både är med-
lem i traktorklubben och äger 
flera gamla traktorer sedan 
tidigare. 

Bland annat syns i klubb-
lokalen, bland alla andra 
medlemmarnas renoverings-
objekt, en Lanz Bulldog -39 
som han håller på att repa-
rera.

Andrapriset i årets lotteri, 
en verktygssats, gick till Se-
bastian Hansson från Udde-
valla. En mycket traktorin-
tresserad ung man som 
besökte Nuntorp i lördags 
och då passade på att köpa 
lotter. Tredjepriset, en bil-
vårdshink, vanns av Bernt 
Larsson från Brålanda.

Ing-Marie Norrman

Att lyckas med digital marknadsföring

Robin Olsen, NyföretagarCen-
trum Väst, informerade om digital 
marknadsföring i Tingshuset.

Nyligen anordnades ett 
seminarium om digital 
marknadsföring i Tings-
huset. Robin Olsen, Nyfö-
retagarCentrum Väst stod 
för informationen.
16 deltagare hade anmält sig 
för att lära sig grundläggande 
strategi och få hjälp att 
lyckas med sociala medier. 

– Oavsett vilket företag du 
har används samma verktyg 
och program. Idag ska vi 
fokusera på sociala medier 
som Facebook och Instagram 
samt kommunikation, inled-
de Robin Olsen.

Han är 24 år och bor i Troll-

hättan och arbetar som kon-
sult inom digital marknads-
föring och beskriver sig som 
en digital strateg.

Han gick igenom vikten av 
att ha rätt strategi, förstå vil-
ken målgrupp man vänder 
sig till, ha rätt försäljningska-
naler, att utvärdera informa-
tionen med mera.

– Konkurrensen är väldigt 
hög idag, det funkar inte att 
bara starta ett Facebook-
konto. Stoytelling är viktigt 
och du behöver en klar vi-
sion. Ska du vara med måste 
du även ha en mobilanpassad 
hemsida, förklarade Robin 
Olsen.

Att förstå målgruppen och 
anpassa budskapet därefter 
är en förutsättning för att 
lyckas. Han spaltade upp 
fyra viktiga delar:

Gör kunden medveten om 
att du finns.

Gör kunden intresserad.
Skapa en önskan från kun-

den.
Se till att kunden handlar/

bokar.
– Rätt budskap till rätt 

målgrupp i rätt tid. Det är det 
som gäller, sammanfattade 
Jonas Olsen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
www.mellerudsnyheter.se
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Utsättning av 
Gullspångsöring

SUNNANÅ 
10 550 tvååriga Gullspång-
söringar sattes ut i Sun-
nanå hamn lördagen den 4 
maj, ett samarbete mellan 
Laxfond Vänern och Mel-
leruds Trollingklubb.
För att Vänern ska kunna 
fortsätta erbjuda ett först-
klassigt lax- och öringfiske 
krävs årliga utsättningar av 
lax och öring av hög kvalitet. 
Laxfonden samarbetar med 
klubbar och övriga intres-
senter runt Vänern på lik-
nande vis som i Mellerud.

Trollingklubbarna samlar 
in pengar på olika sätt via 
försäljning av dekaler, båt-
flaggor med mera samt bi-
drag från medlemmar. Lax-
fond Vänern sätter ut fisk 
från avkastningen av sitt ka-
pital men i nuläget krävs 
extrainsatser från alla intres-
senter runt sjön för att upp-
rätthålla fisket. Lördagens 
utsättning är ett utmärkt ex-
empel på bra samarbete.

Vid senaste Sunnanåträf-
fen fanns Länsstyrelsen på 
plats och tog prover på fiskar, 

Tommy Nerstrand, fiskeguide och projektledare för Lax i Vänern samt 
Agneta Helander, ordförande Melleruds Trollingklubb. Foto: Privat.

Gullspångsöringarna 
mäter cirka 20 centi-
meter. Foto: Privat.

I lördags släpptes 10 550 Gullspångsöringar ut i Sunnanå hamn, ett samarbete mellan Melleruds Trollingklubb 
och Laxfond Vänern. Foto: Privat.

man sponsrade sedan med 
fem smolt per provtagen fisk.

– 540 smolt är Länsstyrel-
sens bidrag, cirka 4 000 kom-
mer från Melleruds trolling-
klubb och resten från 
Laxfond Vänern, säger Ag-
netha Helander, ordförande i 
Melleruds Trollingklubb.

Det bjöds på kaffe och 
kaka samt ballonger till bar-
nen dagen till ära. 

– Detta är så roligt, efter-
som det skapar ett stort enga-
gemang. Men många vet inte 
att det finns lax och öring i 
Vänern, säger Agnetha.

Krävs mer insatser
I år kommer 70 000 Gull-
spångsöringar att sättas ut i 
Vänern. Laxfonden har som 
mål inför år 2020 att kunna 
utöka till närmare 90 000 
smolt men då krävs ännu mer 
insatser. En förhoppning är 
att även Vänerns 13 kom-
muner (som även är Laxfon-
dens stiftare) är med och bi-
drar till laxfisket.

Laxfonden driver sedan ett 
år tillbaka projekt Lax i Vä-
nern som är ett Leaderpro-
jekt. Målet är att skapa en 

modell att via olika frivillig-
avgifter kunna öka medel för 
utsättningarna. Projektledare 
för Lax i Vänern är Tommy 
Nerstrand som även är fiske-
guide i Vänern sedan drygt 
20 år tillbaka. Tjänsten är på 
halvtid och projektet pågår 
till augusti 2020.

Det finns många anled-
ningar till att upprätthålla ett 
bra laxfiske i Vänern, men 
främst är det besöksnäringen 
runt Vänern som drar hit 

besökare från hela Norden 
och delar av Europa som 
skapar värdefulla intäkter. 
Särskilt under perioder som 
vår och höst då boendean-
läggningar med flera har 
mindre beläggning.

Vårfest med drag
SUNDALS RYR 
Det var verkligen fullt drag 
i Sundals Ryrs försam-
lingshem när den årliga 
vårfesten gick av stapeln. 
Våren sjöngs in ute på trap-
pan, det var en aning blåsigt, 
men vad gör det när kören 
sprider en varm och härlig 
stämning. Sedan en rad väl-
kända och omtyckta sånger 
klingat ut, bjöds det in till 
kaffe, smörgås och kaka. I 
vanlig ordning såldes det 
åror som man kunde vinna 
gotte-hinkar eller kaffe på. 

Årets vårtalare, Christina 
Milén Jacobsson, talade om 
den efterlängtade våren, hur 
fantastiskt det är att naturen 
vet vad den ska göra och att 
det fungerar varje år. Det fina 
talet handlade också om byg-
deutveckling och vikten av 
att skapa mötesplatser, ett 
ämne som verkligen träffade 
mitt i prick eftersom årets 
vårspex handlade om ”År-

bols handelsbod”, en plats 
där man kunde träffas. 

Hon läste till sist den tänk-
värda dikten av Tage Da-
nielsson ”En droppe droppad 
i livets älv, har ingen kraft till 
att flyta själv. Det ställs ett 
krav på varenda droppe: 
Hjälp till att hålla de andra 
oppe!”  

Årbols lanthandel
Så började föreställningen 
om Årbols lanthandel där 
chefen Jenny och den an-
ställda Sally hade fullt upp 
med att packa upp varor och 
ta emot kunder. Sally, alias 
Björn Karlsson, var i år blond 
men hade lika höga klackar 
som vanligt. I ett medryck-
ande tempo fick vi serverat 
en mängd goa gamla låtar. Ett 
litet rött paket, Kaffe utan 
grädde, Money money mo-
ney, Banankontakt och 
många fler.  

Man gör till exempel en 
finsk dansbandslåt, komplett 

med kör och ståbas och extra 
allt, av baksidestexten på ett 
paket Oboy!  En försäljare 
kommer och försöker sjung-
ande sälja in ”Den berömde 
Dr Sloan´s liniment, ett bra 
patent som gör dig ”hot”, det 
travas endast en liten skvätt, 
ut sköna bruna flaskan med 
Sloan´s porträtt…”.

Angelica ”som varit i la-
gårn sen fem på möra” gör en 
underbar tolkning av en en-
sam nödställd dräng som 
sjunger sin refräng ”Mjölkbil 
ta mig med, till en plats där 
människor bor, här är öde 
alltför öde, mjölkbil ta mig 
med…” 

Men jag vågar lova att alla 
var mycket nöjda över att 
vara just där man var denna 
eftermiddag i Sundals Ryr. 
Det hördes inte minst på 
applåderna som aldrig ville 
ta slut efter föreställningen.  

Susanne Borssén

Kören sjunger finska baksidestexten på ett paket Oboy.

Skolrankingar har brister
Idag förväntas i princip alla 
ha åtminstone en gymnasie-
utbildning. Över 99 procent 
påbörjar gymnasiet även om 
inte alla fullföljer utbild-
ningen. Gymnasiebehörig-
het är en av de indikatorer 
som Folkhälsomyndigheten 
valt för att mäta folkhälsan, 
då man konstaterat att det 
finns ett tydligt samband 
mellan utbildningsnivå och 
hälsa. 

Våren 2018 var 84,4 pro-
cent av eleverna i Sverige 
behöriga till något av gym-
nasieskolans nationella pro-
gram. Det innebär att 15,6 
procent saknade behörighet, 
vilket motsvarar knappt 17 
200 elever. Att klara en gym-
nasiebehörighet är kanske 
den viktigaste förebyggande 

faktorn för ett liv utan bi-
dragsberoende, kriminalitet 
och missbruk, något man 
konstaterade redan 2010 i 
Socialstyrelsens ”Social rap-
port 2010”. 

Nyligen presenterades en 
skolranking från Lärarnas 
riksförbund och i kategorin 
skolresultat saknades krite-
riet gymnasiebehörighet. 
Även i Lärarförbundets årli-
ga skolranking ”Bästa skol-
kommun” saknas kriteriet 
gymnasiebehörighet men 
även där jämförs elevers 
meritvärde. 

Meritvärdet mäter hur 
många betygspoäng som 
eleverna uppnår. I praktiken 
kan en grupp elever med 
höga betygspoäng öka merit-
värdet kraftigt på skolan/

kommunen. Det finns exem-
pel på kommuner som visar 
på ett högt genomsnittligt 
meritvärde samtidigt som en 
fjärdedel av eleverna i kom-
munen inte når gymnasiebe-
hörighet.  Detta framkommer 
aldrig i Lärarfackens ran-
kingar då kriteriet gymnasie-
behörighet saknas, vilket jag 
tycker är beklagligt. 

Gustav Fridolin utryckte 
att ”att gymnasiebehörighet 
är kommuners viktigaste 
uppgift” när han träffade 
Fyrbodals skolchefer och 
nämndsordförande i Troll-
hättan för två år sedan.

 Anders Pettersson,

skolchef, Melleruds kommun

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

DEBATT

Jag tycker att hundrastgår-
den mellan Storgatan, Dals-
landsgatan, Viaduktgatan 
och järnvägen är alldeles för 
liten för att inbjuda till lek 
och skutt! Inte en enda gång 
har jag heller sett någon 
kompis vara där och det finns 
inga ljuva dofter att memo-
rera på denna klaustrofobiska 
fläck. 

– Dä ä ente hvalet (= det är 
inte värt det)! brukar husse 
säga till mig, när han tror att 
jag vill göra ett besök ändå. 
Han har så rätt!

Jag föreslår därför att rast-
platsen utvidgas väsentligt 
– gärna till hela gräsplanen, 
om det inte finns andra, 
bättre planer för den. Då 
skulle man även kunna dela 

in inhägnaden i två områden, 
en för de mer välvuxna och 
en för de mer gulliga hun-
darna. Vi som är både ock 
kan ju välja från gång till 
gång.

   Lars Helmer, ordförande och 

enda medlem i opinionsföreningen 

#kopplaav, genom  Ingvar Lisius,

adjungerad sekreterare 

Till de som styr !
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SPORT

FOTBOLL 
Brålanda IF går tungt som 
nykomlingar i division 4. 
Lördagens bortamatch mot 
IFK Valla såg till en början 
ut att gå rätt väg, efter Tobias 
Svenssons ledningsmål på 
Sparbanksvallen i den 15:e 
matchminuten. Men i den 
andra halvleken föll dalslän-
ningarna och lyckades inte 

hålla uppe sitt försvarsspel 
över planen. Nu placerar 
man sig sist i tabellen, men 
har dock inga stora avstånd 
upp till säker mark.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fortsatt tungt för BIF
SLUTRESULTAT
IFK Valla – Brålanda IF

5-1 (1-1)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
15’ 0-1 Tobias Svensson
27’ 1-1 Merweis Shirsad
60’ 2-1 Självmål
65’ 3-1 Liam Adolfsson
74’ 4-1 William Meyer
84’ 5-1 Liam Adolfsson

FOTBOLL 
Fengersfors IK tog sin första 
seger för säsongen när 
Bengtsfors andralag bese-
grades med 3-0.

Alla målen kom i den an-
dra halvleken, efter en sva-
gare första halvlek då ingen 
av lagen skapade några glöd-

heta chanser.Tilläggas skall 
att Fengersfors keeper Mar-
kus Täng räddade en straff åt 
sitt Fengersfors i avgörande 
läge, då Bengtsfors hade hårt 
tryck för en reducering i mit-
ten på den andra halvleken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FIK:s första seger SLUTRESULTAT
Fengersfors IK – 

Bengtsfors IF lag 2
3-0 (0-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
52’ 1-0Thomas Sääv
76’ 2-0 Kern Hodges
87’ 3-0 Mattias Andersson

FOTBOLL 
Tösses damer går som tåget 
i division 4 och tog i onsdags 
sin fjärde raka seger. Detta 
trots att man hamnade i un-
derläge mot Eds FF:s U-lag.
Men tack vare Anna Söder-
qvists kvittering precis före 

paus fick gästerna vittring på 
segern och direkt efter paus 
kom segermålet som tar 
Tösse upp i topp.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fjärde raka för Tösse SLUTRESULTAT
Eds FF U-lag – 
Tösse IF dam
1-2(1-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal N
Målskyttar:
30’ 1-0 Vendela Klenfelt
41’ 1-1 Anna Söderqvist
48’ 1-2 Izabell Doverhorn

Musikfylld kväll 
MELLERUD 
Fredag 26 april var det 
återigen dags för Ung-
domshuset Stinsens må-
natliga projekt ”Konsert-
fredag” och både musiker 
från Göteborg och Mel-
lerud intog scenen för en 
musikfylld kväll. 
Något som nästan blivit till 
tradition är Ungdomshuset 
Stinsens konsertfredagar 
som infaller sista fredagen 
varje månad sedan huset 
återinvigdes i början av året. 
Nu föll turen på sista freda-
gen i april och förra veckan 
stod ett gäng unga musiker 
på scen för en entusiastisk 
publik. 

Först ut var Emre, som är 
16 år och går under artist-
namnet Tusen Frågor. Han 
introducerade sin egen mu-
sik som ”old school rap” och 
engagerar publiken i att ge 
honom teman att rappa om då 
han kör ”freestyle” till egen-
producerade ”beats”. 

– Jag försöker vara egen, 
det är ju så hip-hop ska vara, 

förklarar han och säger att 
det ska höras var du kommer 
ifrån baserat på ditt ”sound”, 
precis som det gjorde i början 
när hip-hopen började arta 
sig som musikgenre. 

På scenen stod även Ida 
Schönbeck från Göteborg, 
som framförde sina egen-
skrivna låtar. 

– Jag började skriva i 
tredje klass, berättar hon och 
förklarar att hon numera pro-
ducerar allt som har med 
hennes musik att göra, vilket 
har lett till att hon släppte 
albumet ”Soluppgång” på 
bland annat Spotify förra 
året.

Spelade ny singel
Sist ut av göteborgsartisterna 
var Nemo Sparding som är 
15 år och vanligtvis står och 
spelar på olika gator i Göte-
borg. Nu hade han tagit med 
gitarren norrut och spelade 
både nya singeln Borderline 
Love och ett flertal covers. 

– Han lirar gitarr, men det 
låter som tio olika instrument 

Emre rappade freestyle med inspiration från bland annat Parham. 

Nemo inspireras av Ed Sheeran 
och Tyler Joseph i sitt musice-
rande 

Ida Schönbeck skriver och produ-
cerar pop på svenska

samtidigt, säger Kalle Karls-
son som är eldsjälen bakom 
kulturprojektet Kultur4ürAl-
les som utgår från Göteborg. 

Efter deras framträdanden 
intog Ervin Fejzulovic återi-
gen scenen för att rappa 
några låtar. Ervin är van vid 
Stinsen-scenen, men tog fre-
dagen till ära med sig elva-
årige Gassan upp på scenen 
och de två rappade tillsam-
mans. Ett väldigt roligt av-
slut på en konsertfylld kväll. 

Karolina H. Wessman 

Läste i ttela att Gunnar Lidell 
varit ute och cyklat. Aktuellt 
reportage handlade om en 
trevlig guidad tur på cykel i 
Vänersborg. Tyvärr så fort-
satte han att vara ute och 
cykla fast under senaste 
kommunfullmäktigemötet, 
dock utan cykel.

Under punkten ansvarsfri-
het för nämnder, styrelser 
och enskilda förtroendevalda 
i Vänersborgs kommun 2018 
skrev kommunens revisorer 
i sin berättelse att de inte fun-
nit skäl till anmärkning och 
att de tillstyrkte ansvarsfrihet 
för alla som omfattas av re-
visionen. Då föreslog Lidell 
att återremittera ärendet. 
Problemet var bara att det 
inte gick att återremittera, 
avsändaren är kommunens 

revisorer och de hade redan 
avlagt sin rapport. Lidell tog 
efter nån timma tillbaka yr-
kandet.

I stället yrkande han att 
ärendet skulle bordläggas 
med uppdrag att samhälls-
byggnadsnämnden skulle 
avge ett yttrande över en 
granskningsrapport rörande 
renoveringen av kommun-
huset innan beslut. Gransk-
ningsrapporten rör flera år, 
alltså inte endast 2018 som 
revisionen omfattar. Bord-
läggning betyder just att 
lägga på bordet och inte göra 
nåt med ärendet för att be-
sluta senare. Lidell återtog då 
även detta yrkande efter 
många olika inlägg och 
ajourneringar.

Då yrkade Lena Eckerbom 

Ute och cyklar utan cykel

Vi bor i vår stuga under sex 
månader om året och tycker 
att vi skulle få Melleruds 
Nyheter. Men posten vill inte 
dela ut tidningen. Vad ska vi 
göra?

Har satt upp en dekal på vår 
postlåda. Ändå får vi ingen 
Melleruds Nyheter.

Tryggve Lihv

Varför får vi inte  
Melleruds Nyheter?

Wendell att i första hand 
skulle alla utom samhälls-
byggnadsnämnden ges an-
svarsfrihet och om detta föll, 
skulle dåvarande ordförande 
i nämnden, Benny Augusts-
son, inte beviljas ansvarsfri-
het. Lidell yrkade bifall till 
förslaget. Beslutet blev att 
alla utom samhällsbygg-
nadsnämndens ledamöter 
fick ansvarsfrihet.

Det infinner sig en känsla 
att detta tyvärr ingår i ett 
mönster. För en tid sedan var 
det Bo Carlsson som ordfö-
rande i NÄRF som inte fick 
ansvarsfrihet, ganska nyli-
gen så var det ett drev mot 
Marie Dahlin som lämnade 
sina uppdrag och nu Benny 
Augustsson. Frågan är vem 
står näst på tur?

Det pratas ofta om uppfö-
randekoder bland politiker-
na. Det är beklämmande att 
höra en av de största tillskyn-
darna av dessa koder själv 
utövar härskarmetoder – 
härska genom att söndra.

 Trogen lyssnare

DEBATT

VI FIRAR 17 MAJ MED

PÅ ALLA JØTULKAMINER

17% RABATT

JØTUL F 373 ADVANCE JØTUL F 3

NU 19 837:- NU 13 197:-
Ord. pris 23 900:- Ord. pris 15 900:-

Svart lack Svart lack

BÄSTSÄLJARE KLASSIKER

Kampanjen gäller braskaminer, kassetter och insatser från  
13–26 maj 2019. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Se fler kampanjprodukter på jotul.se Landsvägsgatan 64, Mellerud

Mellerud • Tel. 0530-133 01
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Huvudsponsor:

Lördag 18/5 kl. 14.00  
Håvåsen

Div 5

HIF lag 2 - Åsebro IF

Karolinertrampet
Lördag 1 juni
Cykeltävling i klassisk Kroppefjällsterräng 
Bansträckning på 30 km eller 10 km och för barnen 3,5 km. 
En tävling både för motionär och elit.

Sträcka tom 28/5 Efteranmälan
30 km 200:- 300:-
10 km 150:- 250:-
3,5 km 50:- 100:-

Info för anmälan: www.karolinertrampet.se 
Frågor: info@karolinertrampet.se

Info för anmälan: www.karolinerjoggen.se

Karolinerjoggen
Nationaldagen torsdag 6 juni
Löpning i klassisk Kroppefjällsterräng
Motions- och tävlingsklasser, 4,5 km eller 14 km och för barnen 1 km. 
Spring, jogga eller gå banan.

Klass Sträcka tom 31/5 Efteranmälan
Herr 21/ Dam 21 14 km  200:-  300:-
Motion lång 14 km  200:-  300:-
Motion kort 4,5 km  150:-  250:-
Barn födda 2008 eller senare  1 km  50:-  100:-

Bäckefors IF föll igen
SLUTRESULTAT

Bäckefors IF – 
Melleruds IF lag 2

0-4 (0-2)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
24’ 0-1 Oskar Flodin
29’ 0-2 Marcus Rydberg
84’ 0-3 Hampus Soppi Svensson
89’ 0-4 Ludvig Stefansson

FOTBOLL 
Bäckefors IF förlorade 
hemma på Bäckevallen i 
lördags mot Melleruds IF:s 
U-lag.

Det var lagets tredje raka 
förlust och för Edmans gäng 
ser det tungt ut. Men det skall 
tilläggas att man hittills bara 
mött lag som är förväntade 
att vara med i toppen av ta-
bellen.

I lördagens match gjorde 
MIF två snabba mål i mitten 
av den första halvleken, som 
såg ut att stå sig matchen ut. 
Men med bara fem minuter 
kvar kom ytterligare två mål 
från gästerna, som vann med 
4-0.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro IF gör mål och bjuder 
på finspel i division 5. Trots 
plumpen senast, med bara en 
poäng mot IFK Åmåls andra-
lag, visade laget mot Ellenö 
att man är bättre än så.

Återigen gjordes mycket 
mål och matchen kändes 
avgjord redan i mitten av den 
första halvleken, då Fredrik 
Grenander satte 3-0, hans 
åttonde mål på tre matcher.

Trots detta är det Eds FF 
som leder serien, tätt följt av 

Åsebro ångar på
SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Ellenö IK

4-0 (3-0)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
15’ 1-0 Jonatan Ugrell
17’ 2-0 Benjamin Grimheden
24’ 3-0 Fredrik Grenander
74’ 4-0 Jonatan Ugrell

just Åsebro, Färgelanda och 
Melleruds U-lag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda har gått ner 
sig efter en riktigt pangstart 
på säsongen.

Nu har man istället inkas-
serat tre förluster på de tre 
senaste matcherna och den 
senaste matchen kommer 
man sent att glömma. På 
besök i grannkommunen 
Vänersborg blev laget över-
körda av Vänersborgs FK 
med hela 6-0.

Å/B höll nollan i 30 minu-
ter, men sedan kom hemma-
lagets mål och dalslänning-
arna orkade inte hålla emot. 
Nu väntar en matchfri helg, 
där tiden förhoppningsvis 
kan läggas på att slipa på 
detaljerna som skall ge tre 
poäng i omgången efter.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mardrömsmatch för Å/B
SLUTRESULTAT

Vänersborgs FK – 
Åsebro/Brålanda

6-0 (2-0)
Div. 2 Nv Götaland

Målskyttar:
32’ 1-0 Malin Wallgren
40’ 2-0 Agnes Loodh
72’ 3-0 Agnes Loodh
79’ 4-0 Wilma Karlsson
82’ 5-0 Malin Wallgren
85’ 6-0 Sajra Fejzic

FOTBOLL 
Frändefors herrar hade 
mycket otur i lördagens hem-
mamatch mot Tösse IF. 

I en annars spelmässigt 
jämn tillställning lyckades 
Tösses Sebastian Andersson 
skruva in en hörna direkt i 
mål. Målet som kom i den 

33:e matchminuten blev 
matchvinnande. Frändefors 
har nu tre raka förluster, men 
visar trots detta en positiv 
formkurva.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Oturligt för Frändefors
SLUTRESULTAT

Frändefors IF 
– Tösse IF

0-1 (0-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
33’ 0-1 Sebastian Andersson

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF lyckades inte 
följa upp segern i premiären 

Förlust för KIF

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF 

– Eds FF
0-2

Division 6 Dalsland

i säsongens andra match. Eds 
FF:s andralag såg till att 
vinna med 2-0 på Brunnsval-
len. Kanske kan KIF studsa 
tillbaka upp på segerspåret 
igen till helgen då man möter 
Högsäters andralag på Ge-
nevi IP.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Ett uddlöst Mellerud 
förlorade i fredags kväll 
hemma på Rådavallen 
mot Ahlafors IF. Förlus-
ten var den andra i år och 
kom efter storsegern på 
bortaplan i matchen förra 
veckan.
– Det är tidigt efter matchen 
så jag måste fundera på var-
för det blir så här, jag tycker 
inte alls vi är där vi ska, sade 
huvudtränaren Lennart 
”Kral” Andersson efter slut-
signalen på ett regnigt Råda-
vallen, där Ahlafors precis 
hade vunnit med 2-0 mot 
Mellerud.

I matchens första halvlek 
var spelet jämnt men Melle-
rud kom inte till några riktigt 
farliga chanser, så som gäs-
terna lyckades skapa.

Redan efter fyra minuter 
hade Ahlafors ett skott i stol-
pen och efter drygt tio minu-
ter fick MIF-keepern Alex-
ander Karlsson bekänna färg 
när han på ett friläge gjorde 
en vass benparad som höll 
Mellerud kvar i matchen.

Uddlöst Mellerud förlorade

Melleruds IF föll mot serieledarna Ahlafors i fredags, i regn och kyla på Rådavallen, med 2-0. Här en pigg 
William Sundelius som krigade på i 85 minuter. Foto: Marcus Ek. 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF 
– Ahlafors IF 
0-2 (0-1)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
34’ 0-1 Robin Eriksson
79’ 0-2 Robin Eriksson

– Vi kom inte till alls, vi 
hade svårt att skapa målchan-
ser. Nu har vi väl några lägen, 
men vi får helt enkelt inte till 
det, sade ”Kral” om sitt lags 
offensiv, som jämfört med 
det defensiva spelet, inte alls 
fungerade.

Turligt mål
Till slut föll då det första 
målet på Rådavallen. Ett 
skott från distans som turligt 
styrde på en anfallare och 
helt ställde unge målvakten 
Karlsson. Oturligt för stun-

den men inte helt orättvist 
sett till hur matchbilden sett 
ut.

Den andra halvleken inled-
des med en chans för Mel-
leruds Sebastian Hedlund 
efter en vacker framspelning 
av Albin Broberg, men skot-
tet sköts över. 

Fler chanser än så skapa-
des knappt av Mellerud, is-
tället kunde Ahlafors utöka 
till 2-0 med tio minuter kvar 
av matchen, då en felpass-
ning i försvaret gör att mål-
skytten kom helt fri mot 

Alexander Karlsson, ett mål 
som betydde tre poäng till 
serieledarna Ahlafors.

– Vi förlorade mot ett 
bättre lag, de är bättre än oss, 
går inte att säga något annat. 
Det vinner för mycket när-
kamper och för mycket boll 
och har ett bättre passnings-
spel. Vårt passningsspel 
stämmer inte alls, sade Len-
nart ”Kral” Andersson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Gedigen och virkesrik gård

Bengtsfors, 65 ha

Trevlig gård med bostad och

ekonomibyggnader. Brygga för

bad och fiske i Krokstjärnet.

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

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

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Fredag 17 maj kl. 18.00-19.00

Ör - Stränge 6, Mellerud
Trevligt fritidshus på 
Kroppefjälls sluttning med 
utsikt över Örsjön.
Boarea 40 m2. Uthus med 
förråd och mulltoa.
Tomt 2 990 m2.

Pris: 410 000 kr

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

FASTIGHETSMARKNADEN

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

8/5 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Trots ett surt och kallt väder 
kom 82 personer till start i 
vårens sista promenad. Rätt 
rad: 1.X Planetväxel. 2. X 3. 
3. 1 Karlstad. 4. 2 Skölp. 5. 
1 Biscaya bukten. 6. X Gus-
tav IV. 7. 2 Granbarr. 8. X 
Tolvskillingsopran. 9. 1 81. 
10. 2 En. 11. 1 Råg och vete. 
12. X 1832. Barnfrågor: 1. 
2 Doddo. 2 1 Gruvarbetare. 
3. 2 Valborgsmässoafton. 4. 
X Blåkulla. 5. 1 Tassar. 6. X 
Varg. 7. 2 Ylar. 8. 1 Bäver. 9. 
X Gran. 10. 2 Aska. 11.1 
Fladder mus. 12. 2 Ros. Ut-
slagsfråga: 47 maskrosor i 
burken. Vinnare: 1. Ida 
Karlsson. Skållerud 2. An-
ders Larsson Mellerud. 3. 

OKK TIPSPROMENAD 12/5
Loic Manchec Håverud. 
Extravinnare: Jonatan Lan-
din, Eivor Vernersson och 
Leif Olsson Åsensbruk. 
Barnvinnare: Alicia An-
tonsson Mellerud, William 
Karlsson Mellerud och Hugo 
Oscarsson. 

OK Kroppefjäll tackar 
deltagare och funktionärer i 
vårens promenader! Väl-
komna till höstens nya pro-
menader. Se annons i Mel-
leruds Nyheter och 
meddelande på klubbens 
hemsida, och Facebooksida.

FOTBOLL 
Frändefors damer har det 
tungt även denna säsong, 
även om det sett betydligt 
bättre ut i år. Två tunga ud-
damålsförluster, som lika 
gärna hade kunnat betyda 
poäng, har gjort att man står 
nollade efter fyra spelade 
matcher. I söndags hemma 
på Frendevi kom dock sä-

Frändefors föll igen
SLUTRESULTAT

Frändefors IF  
– IF Viken

0-5 (0-2)
Div 4 Bohuslän/Dal N

songens första stora förlust, 
när IF Viken vann med 5-0. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mardrömsmatch för Å/B
FOTBOLL 
Nykomlingarna Håfre-
ström har blandat och 

HIF starka vändning gav seger

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Stala IF
4-2 (1-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
7’ 0-1 Jesper Frykberg
17’ 0-2 Christoffer Dahlström
25’ 1-2 Florijan Fejzulovic
50’ 2-2 Ali Makiya
70’ 3-2 Hamed Hosseini
89’ 4-2 Meron Berhe Ghile

gett så här i inledningen på 
säsongen i division 4, både 
offensivt, defensivt och 
poängmässigt. I lördags 
visade man på styrka och 
lagmoral, när man vände 
0-2 till seger 4-2 på hem-
maplan.
Håfreströms IF mötte Stala 
IF hemma på Håvåsen i lör-
dags och fick en mardröms-
start. Efter 17 minuter hade 
Stala gjort två mål och flerta-
let fick säkert en deja-vu från 
matchen helgen före, då 
Kungshamn ledde med 2-0 
efter 18 minuter.

Men istället för att vika ner 

sig tog sig HIF i kragen och 
såg till att förändra situatio-
nen.

– Det kändes bra från bör-
jan, men vi slarvar och de har 
två lägen som de sätter. Det 
är tungt att ligga under med 
2-0. Men sedan börjar vi 
jobba och har bättre inställ-
ning i slutet på första och får 
in en boll före halvlek, berät-
tar assisterande tränaren 
Glenn Öder, som syftar på 
Florijan Fejzulovics reduce-
ring till 1-2.

I den andra halvleken var 
det bara Håfreström, gäs-
tande Stala hade inget att 

sätta emot. Redan tidigt kom 
kvitteringen genom Ali Ma-
kiya och när matchens lirare, 
Hamed Hosseini gjorde 3-2 
kändes matchen avgjord.

– Hamed var bra, han 
sprang ohyggligt mycket och 
taggade igång lagen. Sedan 
gör vi en riktigt bra laginsats, 
så jag är jättenöjd. Det var en 
behövlig seger, nu måste vi 
hålla detta så vi inte går till-
baka igen, berättar Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stenhårt i Brudfjällsracet

D 47 Cykel
1. WILSON Cecilia, Strokeride CK 
1:37:09.0 .
2. ANDERSSON Jessica, Saknas 
1:49:06.7.
3. ANDERSSON Monica, Åmåls 
CA 2:03:07.4.
H 47 Cykel
1. PETTERSEN Joachim, Stages 
Cycling 1:18:33.0 (banrekord).
2. PORATH Hugo, Tramp Dals-
land 1:18:33.2 (banrekord).
3. MATHISEN Paal, Team Stages 
1:25:48.9.
H 116 Cykel
1. MJØLNERØD-LIE Stian Hytera, 
Road Team 2:58:44.
2. BÄCKER Pär, Superbonobo/
Mattila IK 2:58:44.7.
3. JOHANSSON Anders Höna, 
CK Wänershof 2:58:45.0.

RESULTAT

Hugo Porath  körde Brudfjälls-
rundan med lysande resultat. Han 
satte banrekord och blev tvåa med 
tiden 1:18.33.2, två hundradelar ef-
ter ettan.

Mellerudsbördige Anders ”Höna” 
Johansson, CK Wänershof, kam-
made hem tredjeplatsen i Brud-
fjällsracet på tiden 2:58:45.

Starten har gått i Brudfjällsracet, här kommer klungan i full fart på väg 166 mot Dals Rostock.

CYKEL 
Cirka 200 cyklister kom till 
starten i Brudfjällsracet 
(116 kilometer) och Brud-
fjällsrundan (47 kilome-
ter). Unge Hugo Porath, 
Mellerud, var med och 
satte nytt banrekord över 
Brudfjällsrundan.
Innan starten klockan 10 i 
lördags var området kring 
Rådahallen fyllt av cyklister 
som antingen värmde upp 
eller stod i kö för att få start-
lappar av arrangören Oluf 
Skoogh och hans medhjäl-
pare.

Lars-Åke Joelsson köade 
tillsammans med sonen Kri-
stoffer, som tränar inför Vät-
ternrundan.

– Han kör för en klassiker. 
Vi kör långa rundan idag, det 
var några år sedan sist för 
min del, berättar Lars-Åke.

Reino Fredriksson är Dals-
lands Sparbanks enda repre-
sentant.

– Jag är besviken att inga 
arbetskamrater ställer upp,  
vi är ju ändå sponsorer till 
loppet, säger Reino leende. 
Det är premiär i Brudfjälls-
rundan, men jag har tränat en 
del. Jag har cyklat till och 
från jobbet, fyra mil tur och 
retur.

Markus Porath, Mellerud 
vilar denna dag då han ska 
köra Svenska Cupen i Vår-
gårda på söndagen. Han 
coachar sonen Hugo, som 
går i nian och ska köra 47 
kilometer. Hugo ska också 
köra i Vårgårda.

Hugo visade var skåpet ska 
stå och satte banrekord till-
sammans med segraren i 
klassen.

Bekvämt bakåtlutad i en 
stol ätande banan syns ett 
välkänt ansikte; Anders 
”Höna” Johansson som kör 
för CK Wänershof.

– Jag kör racet som en trä-
ning inför Vätternrundan där 
vårt lag går för att slå rekor-
det, konstaterar han.

Han gick senare i mål som 
trea efter ett stenhårt lopp.

Rävspel och snack
– Vi var tre som stack rätt så 
tidigt och vi hade baktider att 
gå på. Det är mycket rävspel 
och snack under ett lopp. Det 
var ett jävligt hårt race, man 
lär sig genom åren att inte 
vika ner sig i snacket. Racet 
är årets höjdpunkt för många, 
för mig är det ett skitroligt 

lopp eftersom det känns som 
hemmaplan, berättar 
”Höna”, som dagen efter 
segrade i Kungälvsrundan 
över 10,6 mil.

Oluf Skoogh var mäkta 
nöjd med dagen.

– Oerhört roligt, vi hade en 
bred topp och många glada 
motionärer. Det inträffade 
inga incidenter, även om 
flera blev rädda för en husbil 
som körde väldigt fort över 
fjället. Gunilla Wernersson 
och Annelie Arvidsson hade 
en bra dag i depån i Håverud, 
både dryck och proteinbars  
tog slut. Det var några som 
missade en skylt och cyklade 
rakt och då fick man 71 kilo-
meter istället för 47 kilome-
ter. En av dem var elvaårige 
Oliver Pettersson från Dals 
Långed, som mest funderade 
på om hans föräldrar skulle 
bli oroliga då han blev borta 
längre än beräknat, berättar 
Oluf.

Nästa år planeras start och 

mål att av säkerhetsskäl vara 
förlagt till norra sidan av 
bron över akvedukten i Hå-
verud.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Plats 10 i Brudfjällsrundan blev det 
för Reino Fredriksson, Dalslands 
Sparbank på tiden 1:37:03.
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Dalslands Sparbank söker
Rådgivare till Mellerud 
Dalslands Sparbank söker nu en rådgivare med 
kundkontakt som vill bli en del av vårt team i Mellerud. 
Du blir en aktiv medspelare på vår spännande resa att möta 
våra kunder på olika mötesplatser. 

Läs mer och ansök på www.dalsbank.se.  
Sista ansökningsdag 2019-06-09 

Vid frågor kontakta:  
Marcus Johansson, Kontorschef Mellerud
0530-440 41
marcus.johansson@dalsbank.se

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
från 5,99

Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFESTFOTHÄLSAN
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

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

ALUMINIUMRODDBÅT 
Pris 3.000:-. Tel. 070-670 57 61.

SäljeS
FRYSSKÅP Elektrolux  
155 cm i bra skick 1.000:-.  
Tel. 070-551 96 83.ÅKLANDS LUNNEDRAG 

för hydraul med 5 kättingar. Pris 
1.200:- tel 0521-315 41.

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

Rekryteringen sker i samarbete med Mercuri Urval. Du är välkommen med din ansökan 
senast den 26 maj 2019 på www.mercuriurval.se. Ange ref nr SE-13698.

För ytterligare information kontakta Mercuri Urvals konsulter Madeleine Frising,  
tfn 0705-93 19 69 eller Jonas Bengtsson, tfn 0709-69 01 65.

Verkställande Direktör
Dalslands Kanal AB och Dalslands Turist AB

olesensbygg@gmail.com

Maskinförare
Gillar du att köra stora maskiner och brinner för livet som 
jorbrukare? Då kan vi erbjuda ett spännande och utvecklande 
arbete till dig. Vi ser gärna att du har gått naturbruksgymnasium 
eller jobbat med likvärdiga arbetsuppgifter tidigare. Arbetet 
kommer att vara flexibelt då gården är stor med många och 
varierande sysslor. I arbetet ingår även en viss del helgarbete 
samt arbete med slaktsvinen och biogasen.

Vikarierande grisskötare
Vi söker dig som tycker att det är roligt och utmanande att jobba 
med grisar på ett resultatorienterat sätt. Vi sätter högt värde på 
om du har ett tränat djuröga och tidigare har jobbat med grisar, 
men det är inte ett krav. Det är meriterande om du har gått 
delegerad läkemedelsbehandling, men självklart löser vi detta 
om du står utan denna del. 
Tjänsten som maskinförare är ledig omgående och vikariatet 
blir aktuellt efter sommaren. 
Tjänsterna tillsätts löpande så tveka inte att skicka in din 
ansökan på mejl: qvantenburgs.sateri.ab@telia.com 
För mer information ring David Kvantenå 0735-04 59 95

Qvantenburgs Säteri AB brukar idag ca 750 ha åkermark och 
bedriver slaktsvinsproduktion som genererar 17.000 grisar årsvis.  
Vi har en modern maskinpark som kontinuerligt uppdateras. 
Växtodlingen består till största del av spannmål som används som 
foder till grisarna. På gården finns också en biogasanläggning som 
producerar rågas från gödsel som vidare blir till fordonsgas. 

Qvantenburgs Säteri AB 
söker personal 

Räddningstjänsten 
behöver DIG!

Norra Älvsborgs Räddingstjänst Förbund söker

BRANDMAN/KVINNA
med placering i Mellerud och Åsensbruk.

Vill du hjälpa dina medmänniskor i nödläge?

Vi kan erbjuda dig:
* En bra utbildning.

* Ett trivsamt gäng med god kamratskap.

Vi vill att du:
* Har god fysik.

* Har körkort, B och gärna C.

Vi ser gärna kvinnliga sökande!
Låter det intressant?

Hör av dig till oss. Vi har mycket att berätta.

Platschef, Mellerud

Patrik Tellander

070-574 05 73

Facklig representant

Lennart Gustavsson

070-626 16 85

Din ansökan måste vi ha senast fredag 31/5.

Sänd den till: NÄRF, Larmvägen 1

  461 38 Trollhättan

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädfällning
• Sten-/plattsättning
• Fruktträdsbeskärning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Murar
• Planteringar
• Gräsklippning

Robert Offesson 
070-365 11 47

• Trädgårdsrådgivning
• Skötsel av planteringar 
• Robotgräsklipparinstallation

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Vassvikens
Antikt & Loppis

Bakluckeloppis 
1-5 maj kl. 11-15

073-828 80 26
Vassviken 501 Ånimskog

MÄNGDER AV 
BETESPUTSAR 
 i lager från 

Kom förbi eller  
ring oss för pris!

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 
Öppettider: Mån - fre  7.00 - 16.00

Ring oss nu 0530-72 50 50
mellerud@veteranpoolen.se

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

LEDIGA PLATSER
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Rokvist’s trädgårdssservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

MÖBELTAPETSERARE

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
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
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

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

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
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
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

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

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

STÄD

Lönebrinks bilskadecenter
Billackering, plåt- och plastre-
parationer, stora som små 
jobb såväl privata som för-
säkringsskador. Försäljning av 
lackprodukter 0521-25 40 19, 
Frändefors, lonebilskad@live.se

TJÄNSTER
Veteranpoolen
Vi hjälper dig med hantverk, 
städ, omsorg och trädgård m.m. 
Behöver du hjälp på företaget 
ibland? Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila  
mellerud@veteranpoolen.se
Välkommen!

Kryptan i Brålanda AB
Vi köper och lägger ner  
ert gamla aktiebolag
Magnus 070-219 39 32
www.gustafssonekonomi.se

AKTIEBOLAG

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

 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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Pensionärsdag
Onsdagar

Normaltvätt inne & ute 
ord. pris 299:- 149:-

Tel. 073-079 35 39

Allt inom golv 

och mattor
Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

070-461 42 78

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

SKROTHÄMTAREN  
DALSLAND & BOHUSLÄN

Hämtar skrot  
och skrotbilar

Tel. 070-228 31 08

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se
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Sommar-
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MNYHETER
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

utkommer 
28 maj

Manusstopp 17 maj

Annonser bokas hos 
Christina
Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.20 - 18 maj

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. 20 – 18 maj

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Sverige!
10.40 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
11.10 Vem vet mest?
11.55 Mästarnas mästare
12.55 The Graham Norton show
13.40 Matiné: Skandal i 
 Hollywood
15.30 Strömsö
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: 
 Schweiz-Norge
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Låt mig dansa
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Josefsson
21.00 Ishockey-VM: Ryssland-Italien
23.00 Rapport
23.05 Västerns erövrare
23.35 Studio Eurovision
00.35 Sommarpratarna

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 EU-val 2019: Toppkandi-
 daterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM: 
 Schweiz-Norge
19.00 Familjen i förändring
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ryssland-Italien
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fatta EU, Fatta historia
23.05 Osynk, 
23.15 Skam España
23.40 Moro squad
00.10 Vetenskapens värld
01.10 Familjen i förändring
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.35 Joanna Lumleys 
 sibiriska äventyr
18.25 Omöjlig ingenjörskonst
19.10 Rota n' roll
20.05 Flyg till världens ände
21.00 Matematikens magiska 
 värld
22.00 Hemlös i Moskva
23.00 Kubas förbjudna korallrev
23.50 Italiens hemliga städer

20.00 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
21.00 Fatta EU - teckenspråkstolkat
21.15 Tack gud jag är homo 
 - teckenspråkstolkat
21.30 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
22.00 Sommarpratarna
23.00 Smartare än en femte-
 klassare
00.00 Eurovision Song Contest 
	 2019:	Semifinal	1	
 - syntolkat
02.00 EU-valet 2019: 
 Toppkandidaterna 
 - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta
  eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Renées brygga
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Sveriges yngsta mästerkock
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten, 22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta 
 eller hemma bäst?

05.00 American dad
05.25 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30 Ink master
09.55 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 The sitter
22.40 Simpsons
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.40 Cops
02.15 Brit cops
03.05 My name is Earl
03.30 Family guy
04.20 American dad

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Smartare än en femte-
 klassare
11.10 Josefsson, 12.10 Dips
12.30 Eurovision Song Contest 
	 2019:	Semifinal	1
14.30 Ett hundliv: Himlen är full 
 av hundar
14.40 Mord och inga visor
15.30 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: Sverige-
 Österrike
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Rekonstruktion av uthyrd 
 sommarstuga
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Finland-
 Danmark
21.00 Eurovision Song Contest 
2019:	Semifinal	2
23.00 Rapport
23.05 Västerns erövrare
23.30 The Graham Norton show
00.20 Josefsson

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Se mitt sound
16.45 Livet är en fest
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM: Sverige
 -Österrike
19.00 Familjen i förändring
19.30 EU-val 2019: 
 Toppkandidaterna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Bypass
00.00 Amie & Fannas Striptrip
01.15 Familjen i förändring
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och 
 bytt
17.30 Omöjlig ingenjörskonst
18.15 Mitt år med Korowai-stammen
19.15 Djurvärldens tappra ungar
20.10 Mata Hari - den vackra 
 spionen
21.00 Kubas förbjudna korallrev
21.50 Australiens vilda natur
22.35 Hemlös i Moskva

19.30 EU-valet 2019: Toppkandi-
 daterna - teckenspråks-
 tolkat
21.00 Ishockey-VM: Finland
 -Danmark
23.00 Al Pitcher på paus
23.15 Sommarpratarna
00.15 Gift vid första ögonkastet 
 England
01.00 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
02.00 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Renées brygga
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Hälsningar från
21.00 Enkelstöten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta 
 eller hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
05.35 Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30 Face off
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off, 21.00 Sex tape
23.00 Simpsons
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops, 02.25 Brit cops
03.10 My name is Earl
03.35 Family guy
04.25 American dad

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Vem vet mest?
10.55 Mästarnas mästare
11.55 Sverige!
12.25 Anslagstavlan
12.30 Eurovision Song Contest 
	 2019:	Semifinal	2
14.30 Låt mig dansa
14.45 Columbo
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: 
 Österrike-Norge
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Zlatan i Alperna
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: 
 Finland-Storbritannien
23.00 Rapport
23.05 Västerns erövrare
23.35 Suits
00.15 Girls
00.45 Sommarpratarna

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Året med norska kunga-
 familjen
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM: 
 Österrike-Norge
19.00 Den siste sabotören
19.30 Drottning Sonjas 
 barndomshem
20.00 Munch i helvetet
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Fåfängans marknad
00.00 Teddybears live
01.00 Se mitt sound
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Livet är en fest

14.00 UR Samtiden
17.00 Cars and coffee
17.05 Skattjägarna
17.30 Matematikens magiska värld
18.30 Min natur
19.10 Gammalt, nytt och bytt
19.40 Fem fenomen i skolan
20.10 Smartast i naturen
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Byta liv på prov
22.40 Joanna Lumleys sibiriska 
äventyr
23.30 Dokument utifrån: 
 Bye Bye Britain

20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Sommarpratarna
22.00 Amie & Fannas Striptrip
23.10 Eurovision Song Contest 
	 2019:	Semifinal	2-	syn-
 tolkat
01.10 EU-valet 2019: Toppkan-
 didaterna - teckenspråks-
 tolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta 
 eller hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Renées brygga
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.15 Väder
22.25 Let's dance – resultatshow
22.50 Knight and day
01.00	Min	brors	flickvän
03.00 Tooth fairy 2

05.10 Våra värsta år
05.35 Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30 Face off
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Seinfeld
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld, 18.00 Simpsons
20.00	 Tattoo	fixers
21.00 Superstore
22.00 Lockout, 00.00 Simpsons
01.00 American dad
02.00 24: Legacy, 02.50 Cops
03.15 Brit cops
04.05 My name is Earl
04.25 American dad

05.50 Landet runt
06.35 Rekonstruktion 
 av uthyrd sommarstuga
06.50 Vem vet mest?
07.35 Låt mig dansa
07.50 Josefsson
08.50 Smartare än en femte-
 klassare
09.50 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
10.20 Stockholm My Love
11.45 Zlatan i Alperna
12.00 Ishockey-VM: Studio
12.15 Danmark-USA
15.00 Lettland-Ryssland
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Kanada-Tyskland
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 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Eurovision Song Contest 
 2019: Final
00.30 Rapport
00.35 Al Pitcher på paus
00.50	 Nattfilm:	Snabba	cash	
 - Livet deluxe

09.45 Moro squad
10.15 En kunglig romans
11.05 Vetenskapens värld
12.05 Familjen i förändring
13.35 Historien om Eurovision 
 Song Contest
14.30 När Franco stal Eurovision
15.30 Nyheter på lätt svenska 
 - om EU-valet
15.50 Sverige idag
16.15 EU-val 2019: 
 Toppkandidaterna
17.45 Flugor
17.50 Ishockey-VM: 
 Kanada-Tyskland
19.00 Ishockey-VM: 
 Danmark-USA
19.30 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: 
 Sverige-Schweiz
23.00 Slagskott
01.00 Den siste sabotören
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Pizzapojkar
15.05 Fem fenomen i skolan
15.35 Joanna Lumleys sibiriska 
 äventyr
16.25 Byta liv på prov
17.15	 Amerikas	finaste	natur
18.05 Flyg till världens ände
19.00 Matematikens magiska 
 värld
20.00 Seriestart: Från Marocko 
 till Timbuktu
21.00 Australiens vilda natur
21.50 Italiens hemliga städer
22.40 Smartast i naturen
23.30 Mata Hari - den vackra 
 spionen

20.00 Gift vid första ögonkastet 
 England
20.45 Tack gud jag är homo 
 - syntolkat
21.00 Eurovision Song Contest 
2019: Final - syntolkat
00.30 Girls
01.00 Västerns erövrare
02.25 Strömsö

05.00 Trinny & Susannah 
 stylar om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
12.55 Let's dance – resultatshow
13.25 Finaste familjen
14.00 Friidrott
16.00 Enkelstöten
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Jönssonligan dyker upp 
 igen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Robocop
00.35 Mindscape
02.40 My old lady

05.15 Våra värsta år
05.35 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 2 1/2 män
08.30 Last man on earth
09.30 Lethal weapon
10.30 Buffy the Vampire Slayer
12.30 NCIS: Los Angeles
15.30 The Amazing Race
16.30 Magnum P.I
17.30 Fotboll
21.00 Easy A
23.00 Two night stand
00.50 The sitter
02.25 The Hungover Games
04.05 American dad
04.30 Cops
04.50 Community
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Dom kallar oss artister:
  Ögonblicket
06.05 Strömsö
06.35 Sverige!
07.05 Föräldragården
07.20 Kikki Danielsson - ett porträtt
08.20 Flocken
08.50 Columbo
10.05 Smartare än en femteklassare
11.05 Vem vet mest?
11.50 Eurovision Song Contest: Final
15.20 Dom kallar oss artister
15.25 Hjärtats tidtabell
15.40 Dips
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: Tyskland-USA
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Schweiz-Ryssland
23.00 Rapport
23.05 Västerns erövrare
23.35 Mord och inga visor
00.25 Smartare än en femteklassare

09.40 Sverige idag
10.00 Gudstjänst
10.45 Se mitt sound
11.15 Livet är en fest
11.45 Munch i helvetet
12.45 Den siste sabotören
13.15 Drottning Sonjas barndomshem
13.45 Året med norska kungafamiljen
15.00 En kunglig romans
15.50 Sverige idag
16.15 Sverige under kalla kriget: 
 Om kriget kom
16.30 Docstop: Stjärnor på youtube
17.00 Fais pas ci, fais pas ca
17.50 Amir frågar
17.55 Pi hur funka? - teckenspråk
18.00 Ishockey-VM: Tyskland-USA
19.00 Världens natur: Den gåtfulla 
 göken
19.55 Fågelfångaren Knut
20.00 EU-val 2019: Toppkandidaterna
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Död på export
22.55 Nyheter på lätt svenska 
 - om EU-valet
23.15 Gudstjänst
00.00 Blodets makt
00.55 Moro squad

09.00 UR Samtiden
15.00 Cars and coffee
15.05 Skattjägarna
15.30 Gammalt, nytt och bytt
16.00 Smartast i naturen
16.50 Från Marocko till Timbuktu
17.50 Min natur
18.30 Min okända Dali
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Grizzlybjörnens rike
21.00 Flyg till världens ände
21.55 Enastående människor
22.55 Hemlös i Moskva

20.00 EU-valet 2019: Toppkandidaterna 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Vem vet mest?
21.45 Sommarpratarna
22.45 Sverige!
23.15 Eurovision Song Contest 2019: 
 Final - syntolkat

05.00 Vad blir det för mat
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Solsidan
12.30 Farmen VIP
13.30 Hälsningar från
14.30 Batra & Robin
15.55 Hela kändis-Sverige bakar
16.55 Sveriges yngsta mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.25 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Robinson
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Terminator: Genisys
00.35 GW:s mord
01.35 Norrlandspolisen
02.40 MacGyver
03.35 MacGyver
04.35 Elementary

05.15 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 2 1/2 män
09.00 First Impressions
10.00 Kevin can wait
11.00 Buffy the Vampire Slayer
14.00 NCIS: Los Angeles
15.55 Draft day
18.00 Superstore
19.00 Ink Master: Redemption
20.00 Amazing Race
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Lethal weapon
23.00 Ink Master: Redemption
00.00 Son of Zorn
01.00 Nitro circus crazy train
02.00 First Impressions
02.55 24: Legacy
03.35 Son of Zorn
04.25 Kevin can wait

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Fatta EU
11.40 Fatta historia
12.15 Osynk
12.2 5Sverige!
12.55 Matiné: Fröken vildkatt
14.40	 Säsongsstart:	Home	fires
15.30 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: Sverige-Lettland
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Kära pappa
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio inför
20.15 Ishockey-VM: Kanada-Danmark
23.00 Västerns erövrare
23.25 Rapport
23.30	 Nattfilm:	Rättegången	-	Amsalem	
 vs Amsalem
01.25 Skam España

07.40 Sverige idag
08.00 Fais pas ci, fais pas ca
08.50 Amir frågar
08.55 Pi hur funka? - teckenspråk
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 EU-val 2019: Toppkandidaterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM: Sverige-Lettland
19.00 Munch i helvetet
20.00 EU-val 2019: Toppkandidaterna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Fjordarnas hemliga liv
23.15 Agenda
00.00 Kolossal barock - mässan för 53 
 stämmor
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Fem fenomen i skolan
17.30 Smartast i naturen
18.20 Matematikens magiska värld
19.20	 Amerikas	finaste	natur
20.10 Joanna Lumleys sibiriska äventyr
21.00 Världens natur: Den gåtfulla 
 göken
21.50 Från Marocko till Timbuktu
22.50 Italiens hemliga städer
23.40 Enastående människor

20.00 EU-val 2019: Toppkandidaterna 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Drottning Sonjas barndomshem
21.30 Året med norska kungafamiljen
22.45 Sommarpratarna
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 EU-valet 2019: Toppkandidaterna 
 - teckenspråkstolkat
01.15 Agenda - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Renées brygga
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Farmen VIP
21.00 Norrlandspolisen
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 CSI
03.50 Fixer upper

05.10 Last man on earth
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 Seinfeld
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Simpsons
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Impractical jokers
22.00 Magnum P.I
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops, 02.30 Brit cops
03.15	 Tattoo	fixers
04.00 Family guy
04.45 American dad

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Matiné: Domaren
12.00 Ishockey-VM: Studio
12.15 Ishockey-VM: Finland-Tyskland
15.00 Ishockey-VM: Tjeckien-Schweiz
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15 Ishockey-VM: Slovakien-Danmark
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Hopptornet
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Sverige-Ryssland
23.00 Rapport
23.05 Ishockey-VM: Kanada-USA
00.05 Girls
00.35 Sommarpratarna

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 EU-val 2019: Toppkandidaterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey-VM: Slovakien-Danmark
19.00 Ishockey-VM: Tjeckien-Schweiz
19.30 Ishockey-VM: Studio
20.00 EU-val 2019: Korrespondenterna
20.30 Nyheter på lätt svenska 
 - om EU-valet
20.50 Äppelbygd
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Se mitt sound
22.45 Kvinnor bakom kameran
23.40 Munch i helvetet
00.40 Hunt, ett solo till Våroffer
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och bytt
17.30	 Amerikas	finaste	natur
18.20 Enastående människor
19.20 Italiens hemliga städer
20.10 Australiens vilda natur
21.00 Dokument utifrån: Död på export
21.55 Flyg till världens ände
22.50 Byta liv på prov
23.40 Mata Hari - den vackra spionen

20.00 En nationalpark på havsbottnen
20.10 Ishockey-VM: Kanada-USA
22.45 Suits
23.25 Fatta EU - syntolkat
23.40 Agenda - teckenspråkstolkat
00.25 EU-val 2019: Toppkandidaterna 
 - teckenspråkstolkat
01.25 Josefsson - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Renées brygga
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Robinson
20.00 Hela kändis-Sverige bakar
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Våra värsta år
05.35 Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30 Face off
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the Vampire Slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off, 21.00 Click
23.10 Seinfeld, 00.10 Family guy
01.10 American dad
02.15 Cops, 02.40 Brit cops
03.25	 Tattoo	fixers
04.15 Family guy

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Vita sannar, Örnuddsvägen 5
Nybyggnation av en trevlig enplansvilla för fritid. 4 rok 
Boa 80 kvm. Tomt  1406 kvm. Öppen planlösning  med 
kök och vardagsrum. Härligt läge vid populära Vita 
sannar vid Vänerns strand med sjöutsikt.

 Pris 2.880.000:- eller bud

VÄNERSBORG – Bokvägen 22
Välplanerad gavellägenhet med balkong i söderläge.  
1:a med sovalkov och kök, 47,5 kvm, vån 3/4. Ljus och 
fin inredning, Vitkaklat badrum  m tvättmaskin (2017), 
Bra förvaring. Månadsavgift 4.030:-.

Pris 230.000:-

DALS ROSTOCK – Blåklintsvägen 9
1½-plansvilla med carport och förråd. 157 kvm. Tomt 
757 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Myresjöhus 1979. 
Praktisk med stor flexibiltet och viss renovering. Luft/
luft, direkt el. Nära naturen samt fritids och skola 1-6.

Pris 600.000:-

Boka visning!

BRÅLANDA – Vallmovägen 1
Enplansvilla med vidbyggt dubbelgarage, 4 rok. 
Boa 113 kvm, bia   kvm. Tomt 994 kvm. Öppen 
planlösning, och interiört uppdaterat. Nytt kök 2013. 
Braskamin, direktel, uteplatser i tre väderstreck. 

Pris: 990.000:-

SÅ
LD

!

NYTT PRIS!

NYTT!

MELLERUD – Svartebäck 2:15
Trevligt läge  och fin utsikt i fritidshusområde. Tomt 
2000 kvm. El och vatten finns framdraget till tomt-
gräns. El, vatten, avlopp och fiber bekostas av köpare.

Pris 295.000:-

Visning: Torsd. 16/5 kl. 17-18

BYGGA NYTT?
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Rejäl klotgrill 
med askupp-
samlare samt 
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klot Ø57cm. 
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Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 
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20 år sedan Wärdshuset på Dal brann

Den 20 maj är det 20 år 
sedan anrika Wärdshuset 
på Dal stod i lågor efter att 
en pojke lekt med tänd-
stickor inne i en garderob.
    – Det var en helt obe-
skrivbar känsla, det var 
bara att springa ut för att 
rädda sig, minns ägaren 
Anders Forsberg.
Anders berättar om den da-
gen i maj när hans livsverk 
totalförstördes i ett enormt 
brinnande inferno. Branden 
ska ha synts över hela Dals-
land.

– Föräldrarna till en liten 
pojke satt och åt lunch, 
medan pojken sprang runt i 
lokalen och sedan blev borta. 
Jag och en ur personalen, 
Martin Johansson, blev oro-
liga och började leta efter 
honom. När vi såg att det 
kom lågor ur en garderob 
bröt vi upp dörren och då slog 

det ut eldsflammor. Det var 
en varm vårdag och vi hade 
tvärdrag i lokalen, vilket 
innebar att elden spreds ex-
plosionsartat när den fick 
syre, berättar Anders. 

Anders fru Katarina och 
parets två barn, Ellen 5 år och 
Daniel 1 år, satt och åt lunch 
i restaurangen med några 
vänner.

– De fick kasta sig ut, Ka-
tarina fick inte ens med sig 
sin handväska, säger Anders.

Tände på en sedel
Efter förhör kom det fram att 
pojken, som var sju år gam-
mal, hade tänt eld på en 
tjugokronorssedel och sedan 
lagt den i en pappkartong 
inne i garderoben som var 
fylld av galgar. Sedan hade 
pojken gått ut och ställt sig 
på andra sidan vägen.

– Vi var tre stycken som 

Eldhavet slukade hela restaurangdelen, medan hotelldelen klarade sig.

Den 20 maj 1999 eldhärjades den klassiska byggnaden Wärdshuset på Dal, efter att en pojke lekt med tänd-
stickor inne i en garderob på entréplan.

Ägaren Anders Forsberg med familjens hund Zula, en rhodesian ridge-
back, som brukar ligga i en fåtölj inne på Anders kontor.

1990 målade Anders Forsberg om fasaden i en grå  färg. Foto: Privat.

Så här såg Wärdshuset på Dal ut innan Anders Forsberg målade om det 1990, 
när han tog över verksamheten. Foto: Privat.

Ett år efter branden var fastigheten uppbyggd igen, men med en helt 
annorlunda och mer modern utformning.

jobbade den dagen. Allt gick 
så otroligt snabbt. Det tog 
bara fem minuter från att vi 
såg lågorna till att det inte 
gick att göra något åt bran-
den. En obeskrivbar känsla, 
konstaterar Anders.

Han tog över verksamhe-
ten 1 januari 1990 efter An-
ders Berglund och fastighe-
ten var vid brandtillfället 
1999 nyrenoverad.

– Vi höll på att renovera 
hotellet som jag köpt en må-
nad tidigare. Detta var en 
avgörande anledning till att 
jag samma dag som det brann 
tog beslutet att bygga upp 
restaurangen igen, säger An-
ders.

Inget åtal
Händelsen rubricerades som 
mordbrand, men ledde inte 
till några åtal. Ingen dömdes 
heller till något brott.

– Polisen och försäkrings-
bolaget gjorde utredningar 
och jag och min fru Katarina 
blev förhörda av polis hem-
ma samma kväll, i varsitt 

rum. Det var enda gången vi 
förhördes.

Återuppbyggnaden gick 
på tiotals miljoner kronor. 
Först togs det fram en ritning 
på hur fastigheten såg ut 
innan branden.

– Den jobbade vi på hela 
tiden, men jag kände efter ett 
tag att det var fel. Dels blev 
det för dyrt och dels för stort. 
Jag ritade en något mindre 
skiss själv, försäkringsbola-
get sade först att den var 
orealistisk. Men de gick se-
dan med på det förslaget ef-
tersom de tyckte det var en 
bättre lösning. Egentligen 
hade jag velat ha det ännu 
mindre, avslöjar Anders.

Tillsammans med en arki-
tekt togs den färdiga rit-
ningen fram. Anders ville ha 
en engelsk pub och en vin-
terträdgård samt en restau-
rangdel med högt i tak.

– Det skulle bli en stor 
nattklubb som kunde ta in 
mycket folk. Det var också 

fullt varje helg när vi öpp-
nade, förklarar han.

Klart inom ett år
Projekteringen tog sex må-
nader och bygget fem måna-
der. Anders hade ett år på sig 
från försäkringsbolaget att 
bygga nytt,vilket han lycka-
des med.

– Jag och Göran Wahlgren 
hade fullt upp varje dag plus 
att vi drev hotellet samtidigt. 
Det var mycket jobb, erkän-
ner Anders.

Skillnaden mellan det 
gamla och nya Wärdshu-
set?

– Det gamla var väldigt bra 
och vi driver verksamheten 
på ungefär samma sätt idag. 
Fast nu är allt mer tekniskt 
avancerat – en modern an-

läggning med bra brandsä-
kerhet. Jag har ett väldigt 
roligt jobb, men vi har känt 
av både med- och motgångar 
genom åren. Just nu är det en 
väldig medgång och det be-
ror på konjunkturen och allt 
som händer i Mellerud. Vi 
har 100 procent fokus på 
hotellverksamheten idag. 
Våra hotellrum räcker inte 
till, det är i princip alltid 
fullbelagt, framför allt under 
vardagarna. Jag har dragit 
ner på nattklubbsverksam-
heten, men vi har alltid 
mycket folk när vi har öppet. 
När Haaks spelade förra hel-
gen hade vi 600 besökare, 
berättar Anders. 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Du träffar Madde och hennes glada 

medarbetare på Hemköp Torget!

Följ oss!
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Bärry


