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

Dethleffs Trend T 7057

3 793 kr/mån

Beg 2016 Queenbed|| ACC i bodel
Pris: 689 000 kr
|

*

* Månadskostnad gäller vid 20% kontantinsats och 15 års betalningstid

Prisexempel:

Priserna gäller måndag 20/5 – söndag 26/5 2019 med reservation för 
ev slutförsäljning och tryckfel.

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

Öppet alla dagar 8 - 22

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, gäller även delad, 800-900 g, 
jfr-pris 36,67-41,25/kg.

Kaffe
Löfbergs, malet, flera sorter, 
gäller ej eko, Fairtrade, 450 g, 
jfr-pris 50,00/kg-
Max 1 köp/hushåll vecka 21

Färskost
Arla, flera sorter, 150 g, jfr-pris 33,33/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 21.

BONUSKUND

129:-
/kg

5:-
/st

Handla för minst 100:- 
så får du köpa laxfilé för

45:-/st

2 för

99:-
3 FÖR

BONUSKUND

Välkommen till 
bonuskundsträff 

onsdag 22/5

Öppettider 
Mån-fre 9-18 
Lördag 10-14 

 Eller dygnet runt på Molino.se 

Presenttips till 
Mors dag!3

Ostbricka
149:- Voluspa 

fr. 159:-

Kryddor
119:-

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

VERKTYG
för hem & trädgård

Plattrensare 

                         från 1 915:-

Oron är stor hos de som är drabbade av Vänersborgs kommuns beslut att stänga restaurangen på Ringhem i Frändefors under helger. Britt Gustavs-
son samtalar med Marie Hyppönen och Anniki Wernung om hur det kan komma att bli framöver. Alla tre är bekymrade. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 8 –

Oro och ilska
– Sidan 18 –

Dahlberg kan ta 
hem eAllsvenskan

– Sista sidan –

Gick promenad
för tillgänglighet
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Arbetsgivarträff med  

ARBETSFÖRMEDLINGEN  
om nya arbetssätt och verktyg

Företag och arbetsgivare i Dalsland välkomnas till en exklusiv träff med 
Arbetsförmedlingen den 4 juni klockan 14.00 på Tingshuset i Mellerud.  
Missa inte chansen att bli bland de första i Sverige som får information 
om nya arbetssätt och får testa de nya verktygen. 

Föranmälan krävs och görs via länk på arrangerande kommuners hemsi-
dor. Deltagandet är kostnadsfritt! Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

ÅRSMÖTE 

Närens FVO
Torsdag 13/6 kl. 19
Skålleruds Gård 

Kaffe serveras   Välkomna!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 12.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 23/5 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 3.500:- 

 

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 
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

IOGT-NTO MELLERUD

Välkomna att fira
FOLKNYKTERHETENS DAG

Kristi himmelfärdsdagen den 30 maj kl. 17.00 
i Templargården, Postgatan 25, Mellerud 
Tal av Marie Dahlin, musikunderhållning av Brålanda 

Dragspelsklubb. Insamling till förmån för FUB och 
Idégruppen Älvan.  

Vi bjuder på alkoholfria fruktdrycker. Brålanda MHF-avd. 
kommer med sin husvagn och informerar om aktuella frågor

Servering         Lotteri       Fri entré
IOGT-NTO Mellerud Våra Gårdar         NBV Väst

torsdag 30 maj kl. 11-16
Arenan i Brålanda

En dag full av aktiviteter för 
barnfamiljer

Barnmöte kl. 13.30 
Alexandra och Emanuel Hyllerud

Försäljning av korv och fika
Arr: Kyrkorna i Brålanda och 

fritidsgården Sörgården
Alla välkomna!

Nominera Årets ambassadörsföretag 
2019 i Melleruds kommun

Årets ambassadörsföretag 2019 
Årets ambassadörsföretag är ett pris för att uppmuntra och stimulera 
företagandet i Melleruds kommun.

Kriterier
Företagare som i sin gärning och sitt engagemang varit en god ambassadör 
och förebild för Melleruds kommun. Personen eller personerna ska äga och 
driva företaget, eller vara delägare.

Information och nominering
Nominera ditt förslag till: naringsliv@mellerud.se
Sista nomineringsdag: fredag den 7 juni
Vid frågor kontakta Marie Hörnlund Näringslivsutvecklare 
Melleruds kommun marie.hornlund@mellerud.se
www.mellerud.se/naringsliv-och-arbete/årets-ambassadorsforetag/

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22 maj - 30 maj 2019
Bönsöndagen 26 maj,  
Kristi Himmelsfärds dag 30 maj.

Måndag 27/5 Expeditionen stängd
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
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.
Sön 26/5 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson, Eva Marklund, Erica Staaf. 
  Avtackningar. Kyrkbänksfika
Tor 30/5 8.00 Gökotta i Erikstad Kyrkoruin, Kerstin Öqvist. 
  Trumpet: Oskar Alfredsson. Vid regn i 
  Erikstad kyrka. Tag med något att sitta på 
  och kaffekorg.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 23/5 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Eva Marklund.
Fre 24/5 17.00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström. Avslutning för Holms barn och 
  familj. Korvgrillning och lekar ute om vädret 
  tillåter.
Sön 26/5 8.30 Frukost i Kyrkans Hus, Musikfrågesport vid 
  frukosten.
Sön 26/5 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tor 30/5 8.00 Gökotta i Domarringen, Martin Edström. Vid 
  regn i Järns kyrka. Tag med något att sitta på 
  och kaffekorg.
Tor 30/5 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Martin Edström.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 26/5 11.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Carlo Nielsen.
Tor 30/5 8.00 Gökotta i Ryr, vid Ryrs dansbana, Ewa Widell. 
  Tre Voces. Tag med något att sitta på och 
  kaffekorg.
Tor 30/5 10.30 Andakt på Skållerudshemmet, Ewa Widell. 
  Tre Voces.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 22/5 17.30 Vardagsgudstjänst i Stakelunds trädgård, 
  Martin Edström. Vid regn i Gunnarsnäs kyrka. 
  Avslutning för Örs barn och familj. 
  Korvgrillning.
Sön 26/5 16.00 Konsert i Örs kyrka, Rostocks Manskör firar 
  100 års jubileum. Andakt: Eva Marklund
Tis 28/5 15.00 Prat och Kakkafé i Gula villan, Brunnsparken.
Ons 29/5 12.15 Mässa på Karolinen, Martin Edström.
Tor 30/5 7.00 Gökotta på Borekulle, Pär-Åke Henriksson. 
  Vid regn i Eds skola. Tag med något att sitta 
  på och kaffekorg.

Besök på 

Anders Kihlbergs 

Fritidsområde  

i Åsensbruk

 
Rotary
Mellerud

Måndag 27/5

Öppet hus vid Steneby kyrka 
Kristi himmelsfärdsdag 
30 maj kl. 11.00 - 16.00

Kl. 11.00 Andakt vid ”Brinnande busken” 
Kl. 15. 00 ”Se på din värld” - miljökonsert med alla 
 pastoratets körer och musikalbarnen 
Kl. 11.15-15.00 Välkommen att besöka våra 5 stationer  
 klättra upp i kyrktornet, fika, utställning, lekar,  
 blomstertips

Se hur vi arbetar med miljöfrågor 
Välkommen!

för mer info se www.svenskakyrkan.se/stenebypastorat eller facebook

Boka annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp 3 juli
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Kontakta Christina
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se
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SkogsElmia är en mötesplats mitt i den skogliga marknaden. 
Här hittar du produkter och tjänster för hela kedjan från frö till inmätning. 
På mässan 2019 står skogsägandet i fokus.

Följ med oss till 
Nordens ledande skogsmässa!
Dalslands Sparbank ordnar bussresa till SkogsElmia 
Fredagen den 7 juni

Mer information kring resan och anmälan gör via 
www.dalsbank.se eller till Dalslands Sparbank Kundtjänst på tel. 0530-440 00

Sista anmälningsdag onsdag den 29 maj
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MELLERUD

FREDAG 24/5 kl 1100-1500 
Wärdshuset på Dal, Mellerud
Köper allt inom svenska och utländska mynt och sedlar, 

tandguld, GULD, silverföremål, klockor, frimärken. 
Även större samlingar.

Medlem i Sveriges Mynthandlares förening

Ring Joakim för frågor, gratis värdering 
eller hembesök: 0703-361 220

JOAKIMS
MYNT & SEDLAR

PRISEXEMPEL:
 10:- ............1972 .................45:-
 5:- ..............t o m 1971 .......25:-
 2:- ..............t o m 1940 .......40:-
 2:- ..............1942-66 ...........20:-
 1:- ..............t o m 1941 .......20:-
 1:- ..............1942-68 ...........10:-
 50 öre .......t o m 1961 ..........5:-
 25 öre .......t o m 1961 ..........250

 10 öre .......t o m 1962 ..........150

  Ej 10, 25, 50 öre nickel 1920-47

GULD och SILVER köpes till högsta dagspris!
18 k 240:-/gram. Bli inte lurad med priser på 24 k 

eller avgifter. Ring så förklarar vi mer.

Jubileumskonsert!
Rostocks manskör 100 år
Örs kyrka Söndag 26 maj kl. 16.00

Solister Jonna Ydenius och  
Sandra Zakrisson

VÄLKOMNA!

Kungörelse 
Preliminär offentlig röstsammanräkning i Melleruds 
kommun av, efter valdagen, inkomna förtidsröster, 
äger rum i Erikstadsrummet, Storgatan 11 i Mellerud, 
onsdag 29 maj 2019, klockan 09.00

Den preliminära rösträkningen är en offentlig för-
rättning vilket innebära att allmänheten kan närvara.
Valnämnden 

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 

På måndag är det försent....
Försitt inte möjligheten att 
stärka demokrati och öppenhet 
i europaparlamentet;

gärna genom en 
socialdemokratisk valsedel!

HALLÅ!

Framtidspartiet i Mellerud

Veteran Classic
DALSLAND

Tisdagsträffar i Sunnanå
28 maj - 27 augusti kl. 18.00-21.00

Servering finns.
För mer info: www.veteranclassic.se

LOPPIS- & ANTIKRUNDA
RUNT HÖLJEN

Lördag 1 juni kl. 10.00-17.00

VÄLKOMMEN!
HÅVERUD – UPPERUD – ÅSENSBRUK

För info och karta: www.haverud-upperud.se
Skålleruds hembygdsförening i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan
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Fredag–söndag har vi medlemsdagar 
i butiken. Då får du som är medlem 
handla med 10 % rabatt på ett helt köp.
Rabatten finns laddad på medlemskortet. Gäller ej tobak, 
spel, läkemedel eller andra förmedlade tjänster.

Välk� � n!

10 %
RABATT
FÖR MEDLEMMAR.

CNCKCESC_1912xx_Medlemsrabatt_Affisch_v12_2019_70x100.indd   1 2019-02-25   09:59

Mellerud och Åsensbruk

Gäller 24/5 - 26/5

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!

Följ med Nordalskretsen på vandring i

reservatet på Mjölkudden 
Tisdag 28 maj kl 18:00

Följ med på en sjönära försommarvandring i reservatet på 
Mjölkudden. Ett botaniskt intressant område och  

tiden är ju rätt för fågelsång. Samling vid Upperuds sluss. 
Glöm inte fikakorgen. 

              Mer info: www.nordal.naturskyddsforeningen.se

Nostalgimässa
Öppet kl.10-16, Mässentré 100:- ( under 15år gratis)i Ed Lör. 1 juni

Beatles med Pepperland
Bosse Bildoktorn är på plats!

Nostalgimarknad - Veteranfordon - Utställningar

Beatles med Pepperland
& Bosse Bildoktorn

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 22 Skolan
Måndag 27/5: Hemlagad pyttipanna med 
mangoraja och broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 28/5: Biff Stroganoff, potatis,  blomkål.
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 29/5: Fiskburgare med bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 30/5: Kycklingfärslimpa med kokt 
potatis, gräddsås och bukettgrönsaker.
Dessert: Päronkaka med vaniljsås.

Fredag 31/5: Trädgårdslasagne, vitkålssallad.
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 1/6: Stekt panerad rödspätta med 
remouladsås, kokt potatis, sommarblandning och 
citronklyfta.
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 2/6: Skivad fläskkarré med brunssås, 
kokt potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och  
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 22
Mån, ons-sön: Pannbiff potatismos och  
grönsaker.  Tis: Potatisbullar med bacon,  
lingonsylt och grönsaker.

Måndag Kyckling pyttipanna*, 
mangorajadressing, broccoli.
Alt: Vegetarisk pytt.
Tisdag Biff Stroganoff* med ris 
och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor.

Onsdag Fiskburgare** med 
bröd, hemlagat potatismos, dress-
sing och sallad.
Alt: Grönsaksburgare.

Torsdag LOVDAG

Fredag LOVDAG

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Loppis– 
och antik-
runda 
runt Höljen

Lördag 1 juni  är det lop-
pis- och antikrunda runt 
Höljen i Håverud, Uppe-
rud och Åsensbruk. Skål-
leruds Hembygdsförening 
arrangerar.
Alla kan vara med, även den 
som bor utanför Skålleruds 
område. De som bor i områ-
det (från Skålleruds kyrka i 
söder till Håverud i norr) kan 
ha en egen loppis i sin träd-
gård eller vid garaget.
Det går också att hyra in sig 
på sex olika platser runt sjön 
Höljen. 

En karta över loppis- och  
antikrundan kommer att fin-
nas på Coop i Åsensbruk, på 
Kanalmuseet i Håverud och 
på Dalslands Konstmuseum 
i Upperud. Kartan kommer 
även att finnas på Facebook. 

Det är loppis- och antikrunda runt 
Höljen den 1 juni.

En plats att mötas på
Under Konstvandringen, 
Kristi himmelfärdshelgen, 
30 maj till 2 juni, kommer 
Eva och Patrick Petrén 
Allier på Sandlycke gård 
att ha utställning i ladan 
och dessutom öppet inpå 
natten med musik och ser-
vering av mat och dryck 
under lördagskvällen.
– Vi förverkligar vår dröm att 
få igång verksamhet här på 
gården. Här bodde en gång 
två bröder som hette Boman 
och på deras tid, första hälf-
ten av 1900-talet, var Sand-
lycke en plats man möttes på, 
så vill vi att det ska bli igen, 
säger Eva.

Hon och Patrick upptäckte 
gården 2012, trodde det var 
en hembygdsgård men hit-
tade en nervält till salu-skylt 
i gräset. 2013 flyttade de hit 
från Göteborg med tanken på 
en mer hållbar livsstil och för 
att kunna göra saker som 
detta – få konst, musik och 
människor att komma sam-
man.

Förutom mat dryck och 
servering blir det under lör-
dagskvällen 1 juni livemusik 
av Songs of Boda – en göte-
borgsbaserad låtskrivare och 
gitarrist vid namn Daniel 
Skoglund. Dessutom kom-
mer poeten Yasmine Eleman 
på besök, även hon från Gö-
teborg.

Eva och Patrick Petrén Allier på Sandlycke Gård berikar konstvandringen i Kristi himmelfärdshelgen med ett 
kvällsevenemang.

– Vi tycker det är roligt att 
göra något här på orten även 
kvällstid. Nu under konst-
vandringen och senare i som-
mar även under Rostocks-
rundan. Här händer så 
mycket, det finns så många 

engagerade människor i Dals 
Rostock, det vill vi hänga på 
och boosta, säger Patrick och 
Eva.

Evenemanget sker i sam-
arbete med Kulturrepubliken 
Dalsland, studieförbundet  

Sensus, Leader och Kroppe-
fjälls Bed & Breakfast där 
långväga gäster kan bo.

– Jag jobbar i Göteborg. 
Där finns ett jättestort in-
tresse för Dalsland och vad 
som erbjuds här, säger Eva.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

PLÖJNINGSKURS
Lördag 8/6 kl. 10-14 ca på Nuntorp
Fika, lunch, kursavgift 200:-/person

Sista anmälningsdag 31/5. Maxantal: 20 st

Anm.: Lennart Andersson, 070-245 00 81 eller
Karl-Erik Svensson, 
070-361 93 25

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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0530-125 40

Dagen innan Kristi 
himmelfärdsdag 

den 29 maj 
stänger vi kl. 15.00

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna 
till oss!

Maria 48 delar. 
Ord. pris 2.499:-
Extrapris 1.399:-

Mira 48 delar  
Ord. pris 2.399:-
Extrapris 1.499:-

Rund gryta 4,2 liter 
Ord. pris 2.699:- Extrapris 1.899:-

Chateau, Line, 
Intermezzo, Merlot 
och Street
Gäller t.o.m. 190615

20%
rabatt  
på glas

20%
rabatt

Tallrikar och skålar 
30, 50 och 60 cl 
Gäller serviserna:  
Corona, Eden,  
Kulinara, Mon Amie, 
Ostindia, Sundborn, 
Swedish Grace 
Gäller t.o.m. 190615

Presenttips!

Fordonsträffar drar igång

Området i Sunnanå hamn brukar vara fyllt av veteranfordon vid tisdagsträffarna, framför allt bilar men också 
mopeder och motorcyklar. Arkivbild.

På tisdag 28 maj startar 
Veteran Classic Dalsland 
(VCD) sina populära tis-

dagsträffar i Sunnanå 
hamn.
Efter en del turer då det varit 

osäkert om VCD kunde ha 
kvar sina träffar på samma 
plats som tidigare, står det nu 

Dalslands historia 
i Bolstad Prästgård

Ikväll den 22 maj håller 
Kjell Åberg, Mellerud, fö-
redrag om ”Dalslands his-
toria på mitt vis”  i Bolstad 
Prästgård. 
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 pensio-
neringen ägnat sig åt Dals-

lands historia och specialise-
rat sig på att göra register till 
sockenböcker och annan lo-
kalhistorisk litteratur med 
anknytning till Melleruds 
kommun. Registren kan lä-
sas på hans hemsida. Han har 
flera ledande uppdrag i ide-
ella föreningar som exem-
pelvis Equmeniakyrkan i 
Mellerud, Föreningsarkivet i 
Mellerud och Bolstads Präst-
gårds Vänner.

klart att man får vara kvar. 
Ytan kommer dock att fung-
era som ställplats för husbilar 
övriga sex dagar i veckan.

Från klockan 12 på tisda-
gar fram till att det sista ve-
teranfordonet lämnat platsen 
är husbilarna hänvisade till 
grusplanen vid hamnen.

– Det känns jättebra, det 
har ju varit mycket diskus-
sioner. Vi hoppas på ett bra 
samarbete med Melleruds 
kommun, det har alla nytta 
av, säger Gunnar Landegren, 
VCD.

Nu på tisdag drar de popu-
lära tisdagsträffarna igång, 
det blir totalt 14 stycken i 
sommar. Vid vackert väder 
brukar de locka mellan 400-
500 besökare. Som mest 
brukar 150-160 fordon med-
verka.

– Vi har i alla år diskuterat 
hur vi ska få bilarna att 
stanna längre. Ofta dyker de 
upp redan vid 16-tiden och 
åker vid 19-tiden. En del 
besökare kommer efter att de 
har åkt och undrar var alla 
fordon är. Vi hoppas kunna 
sätta upp bommar i framtiden 
som inte öppnas förrän vid 
18-tiden, då kan vi få utstäl-
larna att stanna den tiden som 
står i programmet, förklarar 
Gunnar Landegren.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
www.mellerudsnyheter.se

Firade förskolans dag

ÅSENSBRUK 
När det i torsdags var dags 
att fira förskolans dag tit-
tade Melleruds Nyheter 
in på Tallåsens förskola 
i Åsensbruk. Här var det 
full aktivitet i det vackra 
vädret.
Klockan är halv tio på tors-
dagsförmiddagen och på 
Tallåsens förskolas baksida 
är det full aktivitet. Här vär-
mer man upp inför det stun-
dande ”Förskoleracet” under 
Maria Lobovas ledning. 

När alla barn fått upp flåset 
är det dags att ta sig an 
slingan ut i skogen. En del 
nöjer sig med ett varv, andra 
tar fyra, ja till och med fem 
varv. De allra minsta får hjälp 
av de lite större barnen. 

När alla kommit i mål blir 
det fika och så dyker en stor 
härlig groda upp och det blir 
många kramar. Efteråt kan 
man testa på en liten hinder-
bana. Till sist är det dags för 
prisutdelning, alla får såp-
bubblor.

Uppvärmning inför ett lopp är A och O, alla både personal och barn går all in.

Dags för start, när grinden öppnas ut i skogen, rusar alla barnen iväg 
utmed den noggrant snitslade banan. 

Minst men störst
Tallåsen är kommunens 
minsta förskola, här går totalt 
38 barn, men man har största 
gården runtikring. 

– Vi har det väldigt trevligt 
här, vi är ett gott gäng som 
jobbar med barnen. Vi har 
nära till sjön och vi besöker 
ofta Skållerudshemmet. Det 
är viktigt att vi ger barnen en 
bra start med trygghet och 
tillit, säger Susann Edqvist 
som är förskollärare vid 
Tallåsen. 

Hon berättar också att man 
nyss firat baklängesdagen. 
Allt man gjorde gjorde man 
baklänges. Detta för att på-
minna om hur viktigt det är 
att barnen också i bilen åker 
just baklänges. En stor biltill-
verkare står bakom det hela 
och man får ansöka om att 
vara med. De presenter, sä-
kerhetsvästar, pysselböcker,  
medaljer och diplom, som 
delades ut till barnen var 
mycket uppskattade.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13

Välkommen in till oss!

50% rabatt på par 2

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under maj och juni 2019
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Vår vän och kollega 

Hasse 
Olofsson 

 
Finns inte längre hos oss. 

 
Ett träd fäller sakta sina blad 

Ett ljus brinner stilla ut 
En livslåga har slocknat 

En arbetsfylld levnad är slut  
 

Vi kommer att 
sakna dig Hasse! 

 
Arbetskamraterna 

på Ahlstrom-Munksjö 
i Billingsfors 

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Gertrud Johansson

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

Veckans 
ros...

...till mina arbetskamrater för 
uppvaktning och avtackning.

Ann-Katrin Jenomica

Hipp hipp hurra! Vi säger 
grattis till Ellen Fredriksson, 
Dals Rostock som fyllde 4 år 
i går 21/5.
Stora grattiskramar från mor-

mor Marianne och  
morfar Stig-Arne

Vill gratta lille solstrålen 
Gustav Tellander i Lilla Edet 
som den 19 maj fyllde 2 år.

Grattis från mamma, pappa, 
Loke, Lemmy, Vidar, mormor, 
morbror, mostrar och kusiner

Vi vill fira fotbollskillen Her-
man Karlsson i Åsensbruk 
som den 24 maj fyller 7 år.

Vi som firar är mamma, 
pappa, Jack, farmor, mormor, 
morbror, mostrar och kusiner

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Sönd 11 Gudstj. m Lars Jo-
hansson (andrahandskollekt 
till Sjukhuskyrkan), kaffe. 
Tisd 14.30 Andakter Bergs 
och Fagerlidshemmen. 19 
Bönesamling .
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Församlingsmöte. 
Sönd 11 Gudstj. Thomas 
Segergren. Kyrkkaffe. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 

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

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Fröskogs kyrka  för 
Jonas Ednell. Som inled-
ning spelade kantor Daniel 
Johansson ”Amazing grace”. 
Akten förrättades av Inger 
Ekström, präst från Åmåls 
församling och tillsammans 
sjöng man psalmerna 199 
”Den blomstertid nu kom-
mer” och 249 ”Blott en dag”. 
Församlingen lyssnade även 
till ”You’re always on my 
mind” Elvis och ”Before you 
accuse me” Creedence. Mar-
garetha Ednell läste ”Teck-
net” från sin diktsamling 
Mormor och jag. Som ut-
gångsmusik spelades ”Mitt 
hjärtas melodi” och avsked 
togs vid graven av den 
närmsta familjen. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Gunvor Bäckström. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Jag har hört om en 
stad”. Akten förrättades av 
Eva Marklund och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
251 och 249. Patrik Harrys-
son sjöng ”Tears in heaven” 
av Eric Clapton och som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av barnen med 
familjer, släkt och vänner.

Till minnet av Gunvor var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Holms 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst 
har ägt rum i Holms kyrka för 
Stig Eriksson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-

Trafiknykterhetens dag
På många platser i lan-
det uppmärksammades 
denna viktiga dag den 14 
maj, bland annat av MHF. 
Flera företag och organisa-
tioner finns med. Kan nämna 
Bilprovningen, Polisen, 
Synsam och Besikta.

I Mellerud fanns MHF-
avdelningen i Brålanda med. 
Johnny Jonsson hade med 
sin husbil, fylld med mate-
rial som åskådliggjorde faran 

Johnny Jonsson, Brålanda och Evert Norrman, Mellerud.

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNINGAR

BRÅLANDA
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön. 
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe.
Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
på Servicehuset. Anette J. 
Carlson. Sönd 14 Utflykts-
kyrka. Samling vid Brå-
landa församlingshem för 
avfärd till utflyktsmålet. 
Mer information finns på 
pastorsexpeditionens tele-
fonsvarare och på Facebook 
några dagar i förväg. Sönd 
18 Gudstj. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70.

Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308 70.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkan. Sig-
ward K. Servering. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Lennart Karlsson sjunger 
egna och andras visor till gi-
tarr. Kaffe och andakt. Sönd 
11 Familjegudstj. i kyrkan, 
Jubilatekören, barngrup-
pernas terminsavslutning. 
Firande av morsdag. Kyrk-
fika. Daniel Westin. Tisd 
13.30 Gudstj. m nattv. på 
Ringhem. Daniel Westin.

driksson ”Air” av J.S Bach 
varefter han sjöng ”Där rosor 
aldrig dör” av J.Osborn/J.C. 
Miller. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249 och 297. Avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner. Efter avskedet fick man 
lyssna till när Anders sjöng 
”En ton från himlen” av G. 
Strandsjö. Därefter spelades 
avslutningsmusiken ”Vå-
ren” av E. Grieg. Till minnet 
av Stig var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning ägde rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Marianne Dybeus. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Gammal fäbodpsalm” 
av O.Lindberg varefter man 
fick höra sonen Erik, på Eu-
phonium framföra ”En vän-
lig grönskas rika dräkt” av W. 
Åhlén.  Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 198, 251 och 297. 
Avsked togs av familj, släkt 
och vänner. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Vå-
ren” av E. Grieg. Till minnet 
av Marianne var koret vack-
ert dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.

av att inte vara nykter i trafi-
ken.

MHF sammarbetade i 
Mellerud med Besikta som 
dukade upp informationsma-
terial inne i hallen. Man 
hälsade på bilägare som 
skulle utföra kontroll av sina 
fordon och lämnade materi-
al.

I Sverige skadas varje år 
cirka 1 400 personer och 80 
personer dör på grund av 
rattfylleri. MHF:s mål är att 
ingen ska skadas eller dödas 
till följd av alkohol och dro-
ger i trafiken.

Årets fokusfrågor: Droger 
i trafiken – ge polisen rätt att 

göra rutinmässiga snabb-
drogtester i trafiken. Fler 
kontroller – gör fler utand-
ningsprov och inför automa-
tiska nykterhetskontroller. 
Villkorat körkort – den som 
kört rattfull och får behålla 
körkortet med villkor på al-
kolås. Underlätta för fler att 
gå med i programmet.

MHF riktar stort tack till 
personalen på stationen för 
gott samarbete. Företrädarna 
för MHF denna dag var för-
utom Johnny även Evert 
Norrman, Mellerud.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp  
3 juli

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta Christina
Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se

0530-125 40

Fredag 7 juni 
stänger vi kl. 12.00
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Vi har buketter  
och rosor till morsdag

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Sommarblommor 
6-pack.

4990

99:-
Trädgårdshortensia 

Hängpetunia i ampel  
 

Ord. pris 179:-

149:-

Söndag 26/5

MORS DAG!

   

Lev livet lite gronare:

Stor Dahlia
Ord. pris 129:-

99:-

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: Vard 10-19, lörd 10-17, sönd 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se

Förlängda öppettider

Lördag 10-17  

Söndag 11-17

Öppettider:
Mån-fre 10-19

Lör 10-18   

Sön 11-16

Köpmantorget 11, Mellerud

Kom och fika hos oss 
på Mors dag!

Denna annons är bara 
för pappor och barn!

Vi bjuder alla mammor 
på fikat!

20% 
på alla smycken  
denna veckan!

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud - Tel. 0530-101 04

Vi hjälper er att välja ut 
något till morsdag

Fläsk� lé
med pommes frites 

& bearnaisesås
inkl. dryck, sallad, ka� e
och jordgubbsbakelse 

Välkommen!

den 26/5 hos oss!

119kr

Vid E45, Storgatan 62
Tel 0521-306 40 
www.rasta.se

den 26/5 hos oss!Mors DagFira

Mors 
dag

söndag
26 maj

Lyckat födelsedagskalas

Stående från vänster: Laila Andrén, Anita Winge, Ann-Britt Oskarsson, Åke Joelsson, Ann-Britt Danielsson. 
Sittande från vänster: Anne-Marie Karlsson, Greta Gustavsson, Solveig Gårdstam, Harriet Bengtsson, Ingegärd 
Karlsson, Mary Eriksson. Foto: Privat.

BÄCKEFORS 
Fredagen den 10 maj hade 
Bäcke-Ödskölt församling 
födelsedagskalas för de som 
fyllt/fyller jämt från 80 och 
uppåt under 2019. 

Födelsedagsgästerna väl-
komnades med ett vackert 
dukat bord och förutom sång 
och musik bjöds det på smör-
gåstårta och tårta till kaffet. 
Det var en eftermiddag fylld 

av glädje, prat och glada 
återseenden. Efter gratula-
tionssången fick varje jubilar 
en vacker ros.  

Brålanda MHF-avdelning 
höll sitt årsmöte 14 februari 
2019 i stationshuset. Ordfö-
rande Johnny Jonsson hälsar 
20-talet medlemmar väl-
komna. Började med paren-
tation över medlemmar som 
avlidit under året, ljuständ-
ning. 

Till mötesfunktionärer 
valdes, Nils-Erik Söderkvist 
som ordförande, till sekrete-
rare utsågs Evert Magnus-
son.

Verksamhetsberättelse-
och ekonomisk redovisning 
kommenterades, godkändes. 
Revisionsberättelsen gav 
stöd för beslut om ansvarsfri-
het för styrelsen. 

Ur verksamheten kan näm-
nas ett antal aktiviteter, 
”Kvar i täten” använt MHF:s 
husvagn vid flera tillfällen. 
Fanns med i Mellerud i sam-
band med Folknykterhetens 
dag samt vid höstmarkanden 
på Västerråda. Avdelningen 
har varit representerad i olika 
lokala föreningar. Planerad 
resa blev tyvärr inställd, få 
anmälda. Tre medlemmar 

ÅRSMÖTE

 Gerd Andersson, Johnny Jonsson 
och Anna-Lisa Fröjd avtackades 
med blommor.

hade uppnått tiden, 60 år, för 
att erhålla förtjänstmärken, 
men alla var förhindrade att 
närvara.

Val av styrelse. Ordf. 
Johnny Jonsson, v.ordf. 
Evert Norrman, kassör Evert 
Nilsson, sekr. Irene Kjelsson 
samt Mats Andersson och 
Anders Fredrikson.

Sedan skedde ett stort antal 
val till övriga funktioner och 
uppdrag.

Gerd Andersson och Anna-
Lisa Fröjd lämnade efter 
många års deltagande, sina 
uppdrag i samband med års-
mötet. Ordf. Johnny över-
lämnade blommor och tack-
ade båda för allt engagemang 
och arbete för avdelningen.

Kaffe och semla servera-
des, lottdragning. Ordföran-
de Johnny avslutar mötet.

Text och foto: 
Evert Magnusson
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Upprörda känslor kring neddragning

Britt Gustavsson och Tommy Eriksson sitter och läser artikeln i dagens 
Ttela  om neddragningen innan det är dags för lunch. 

FRÄNDEFORS 
När socialförvaltningen i 
Vänersborgs kommun nu 
beslutat om att stänga 
restaurang Ringblomman 
på Ringhem i Frändefors 
under helger och röda 
dagar skapar det både 
oro och ilska hos de drab-
bade. Kylda matlådor som 
erbjuds istället är inget 
man vill ha och den sociala 
samvaron värnar man om. 
Det är lunchtid på Ringhem 
och i restaurang Ringblom-
man sitter inte bara boende 
från trygghetsboendena intill 
utan även några äldre som 
bor kvar i sina villor, men 
som väljer att äta sin lunch i 
äldreboendets restaurang, 
inte minst för den sociala 

gemenskapens skull. Sam-
talsämnet för dagen är beske-
det om att restaurangen från 
och med första juni kommer 
att vara stängd under helger 
och röda dagar. 

Sociala gemenskapen 
viktig
– Det är för bedrövligt, allt 
sedan servicelägenheterna 
försvann har det bara blivit 
sämre. Enligt avtalet mellan 
Vänersborgs kommun och 
Vänersborgsbostäder ska vi 
som hyresgäster ha tillgång 
till matsalen. Att de nu väljer 
att stänga ner den, de dagar 
vi behöver den som bäst, är 
illa. Lördagar och söndagar 
är de dagar då det känns mest 
ensamt, då är det skönt att få 
gå hit till matsalen, säger Gunilla Bjurström och Stig Foldemark har precis ätit lunch som idag smakade mycket bra, men de är djupt 

oroade över att behöva få kyld mat.

60 år sedan realexamen

Vi tog realen vid Samrealskolan i Mellerud 20 maj 1959. Bakre raden 
från vänster: Göran Magnberg, Vänersborg, Lena Björndahl-Enquist, 
Kiruna, Kerstin Johansson, f. Rutgersson, Brålanda, Björn Pettersson, 
Frövi, Irene Gustavsson, f. Jakobsson, Mellerud, Inga-Lill Mellqvist, f. 
Haglund, Karlstad, Roland Palm, Vallentuna, Mariann Sjöberg, f, Carlsson, 
Bengtsfors. Främre raden från vänster: Lars-Henrik Strid, Vänersborg, 
Inga-Lisa Åsenhed, f. Larsson, Ödeshög, Inger Lindstrand-Pettersson, 
Göteborg, Ingeborg Nordström, f. Larsson,  Mellerud, Barbro Kloberg, 
f. Dahl, Trollhättan, Monica Andersson, f. Dömstedt, Torslanda, Mariann 
Ström-Björkvist, Vänersborg, Maj Emauelsson,  f. Gustavsson, Ånimskog, 
Margareta Carlsson, f. Pettersson, Mellerud. Foto: Evert Magnusson.

MELLERUD 
Det är 60 år sedan de tog realexa-
men på Samrealskolan i Mellerud. 
Av klassens 32 elever kom 17 till 
Sunnanå i lördags för att träffas 
och prata minnen.
Träffen var förlagd till restaurangen i 
Sunnanå där deltagarna intog en trerät-
ters middag. Var och en berättade sin 
levnadshistoria och delade med sig om 
sina familjeförhållanden. Det var för 
övrigt sjätte gången som eleverna träf-
fades och firade jubileum.

Det blev en lyckad träff med många 
härliga minnen och möten.

Den som utan tvekan hade längst 
resväg var Lena Björndahl-Enquist 
som flög ända från Kiruna.
 Susanne Emanuelsson 

 susanne@mellerudsnyheter.se
Den 20 maj 1959 tog 32 elever examen på Samrealskolan i Mellerud. Foto: Privat.

Samrealskolan fanns 1959 i de byggnader som idag inhyser Rådaskolan. 
Rektor för skolan 1959 var Sven Nordholm. Foto: Privat.

Britt Gustavsson som också 
smakat på maten i de kylda 
förpackningarna och menar 
att den inte är tilltalande.

Man påtalar också att lå-
dorna enbart kommer att le-
vereras en gång per vecka.  
Att det finns de som inte har 
så stora kylskåp, de ska 
rymma både mediciner och 
annat. Och att alla inte har 
mikro. 

– Vi tyckte det var väldigt 
bra när vi flyttade hit för 
drygt två år sedan, men det 
har blivit sämre undan för 
undan. Kostnadsaspekten 
som nu påtalas känns som en 
bagatell, anser Gunilla och 
Gösta Bjurström och Stig 
Foldemark tillägger; 

 – Ja, det är en tydlig skill-
nad på service etcetera på 
bara några få år, dessutom 
funderar jag på miljöaspek-
ten kring de här plastför-
packade matlådorna.  

Åka till Brålanda?
I informationen om föränd-
ringen till de boende, angavs 
bland annat att restaurang 
Solrosen i Brålanda kommer 
att ha fortsatt öppet och att 
det går bra att äta där när det 
är stängt på Ringblomman. 

– För mig som fortfarande 
är rätt så rörlig går det ju bra, 
jag kan ta bussen till Brå-

landa, men jag är nog undan-
taget. Hur ska det gå till för 
alla andra med rullatorer, 
rullstolar och allt annat, sä-
ger Tommy Eriksson upp-
rört.  

Löften när servicehusen 
lades ner
När Ann-Britt Fröjd (C) får 
informationen om föränd-
ringen blir hon bekymrad, 
samtidigt som hon är väl 
medveten om de ekonomiska 

ramarna, men dock inte ex-
akt hur det görs.  

– Ett av löftena som gavs 
när servicehusen lades ner 
var att matsalen skulle vara 
öppen. Det är viktigt med 
mötesplatser för att bryta 
isoleringen, säger hon bland 
annat.

– I samband med nedlägg-
ningen av servicehusen be-
skrev vi att vi skulle se över 
möjligheten att hålla restau-
rangen öppen helgdagar, den 

ambitionen har vi också haft. 
Dock är vi nu i ett mer eko-
nomiskt utsatt läge och bedö-
mer att vi inte kan ha öppet 
matserveringen helgdagar. 
Den sociala samvaron har vi 
inte stängt dörren för då lo-
kalen, i samarbete med oss, 
finns fortsatt öppen för de 
som nu möts i restaurangen, 
menar socialchefen i Vä-
nersborgs kommun Karin 
Hallberg. 

Ing-Marie Norrman
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Energifyllt på Kulturbruket
MELLERUD 
Glädjechock! Så beskrev 
en av besökarna på Face-
book fredagens konsert 
med Carolina Wallin Pèrez 
och Kristin Amparo. Det är 
lätt att hålla med. Sånger-
skorna och medföljande 
musiker utstrålade glädje 
hela kvällen. 
När Carolina och Kristin 
förklarade hur roligt det var 
att få göra konserten i Mel-
lerud var det långt ifrån en 
intränad artighetsfras.

Carolina inledde kvällen. 
Kompad av Ida Lindberg på 
piano och keyboard, Josef 
Kallerdal, bas och Anders 
Olsson, trummor, blandade 
hon eget material med låtar 
från hennes skiva med Kents 
musik, allt sjunget på svens-
ka. Hennes texter är små 
vardagsbetraktelser, ofta 

kring relationer, som på nya 
singeln ”Du som hade fel”. 

Bästa ordet för hennes 
komp är smakfullt. Ibland 
fick jag känslan av att de bara 
smög sig i in och att deras 
enda syfte var att lyfta låtarna 
och Carolina. Men de visade 
också att det kan svänga re-
jält med bara tre musiker och 
utan att man drar upp voly-
men.

Framträdandets höjdpunkt 
var Carolinas tolkning av 
Kents ”Utan dina andetag”. 
Med bara Ida Lindberg på 
piano stannade tiden för en 
kort stund i Kulturbruket. 
Följt av kvällens längsta 
applåd.

Egna visor
Kristin Amparo måste ha en 
av populärmusiksveriges 
bästa röster. Hon är en sann 
sångekvilibrist utan att för-

störa sångerna med onödigt 
wailande. Hela tiden med 
full kontroll oavsett register 
och dessutom med en otrolig 
diktion, där varje ord hörs 
klart.

Hon överraskade med att 
enbart spela egna sånger, 
visor i modern skrud, ibland 
med inslag av latinamerikan-
ska rytmer. Precis som Caro-
lina så skriver hon sina texter 
på svenska, ibland med poli-
tiska undertoner. ”Barnen 
dör” har miljötema och en låt 
tog sitt avstamp i de barn som 
vid mexikanska gränsen 
skiljts från sina föräldrar av 
Trumpadministrationen.

Hela tiden leder hon ban-
det med sin nylonsträngade 
gitarr. Kristin är inte bara en 
suverän sångerska, hon är 
även en högst kapabel gitar-
rist. Hela tiden sken glädjen 
i att få spela sina egna låtar 

igenom. Hon påpekade att 
för flera av låtarna var det 
premiär i offentliga samman-
hang.

Bakom sig hade hon Josef 
Kallerdal på bas, Nils Kako-
seos på gitarr och Christoffer 
Cantillo på trummor.  

 Avslutande punk
– Vad är punk? frågade en 
yngre medlem av publiken 
när Kristin vid slutet av sitt 
framträdande förebådade 
konsertens slut.

– Det är när man skriker, 
blev svaret.

Men Kristin och Carolina 
är för duktiga sångerskor för 
att hemfalla till skrik. I duon 
Strike spelar de punk utan 
illvrål. Ofta tvåstämmigt, 
ibland genom att turas om, 
levererade de en räcka korta 
låtar med full fart som ge-
nomgående tema. Carolina 

Carolina Wallin Pérez med Ida Lindberg.  

Kristin Amparo med två av sina medmusiker.

Några av de yngre besökarna släpper loss till Strike.

Ånglok kom på besök 

DJ 10, byggt 1914 på Nohab i Trollhättan, stannade i Dals Rostock i söndags och plockade upp passagerare.

med distortion på sin bas och 
Kristin som den tuffaste 
trummis vi sett på Kulturbru-
ket på länge. 

Ibland utstrålade tjejerna 
energi nog för att ersätta ett 
par kärnkraftverk och de 
yngre i publiken fattade sig-
nalen och dansade på scenen. 

En häftig avslutning på en 
härlig musikkväll.

– Varför är det inte slutsålt? 

undrade en jag talade med i 
en av pauserna. Jag funderar 
på samma sak.

 Lars Nilsson

FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD / 0530-131 10 / MELLERUD@FASTIGHETSBYRAN.SE

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD 

Noga med att välja mäklare?
Att sälja eller köpa bostad är ditt livs viktigaste affär. Och då ska du självklart inte nöja 
dig med första bästa mäklare.

På Fastighetsbyrån är vi ändå ganska stolta över att ha så pass många nöjda kunder som 
vi hjälpt genom bostadsaffärens alla faser. 

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

DALS ROSTOCK 
I söndags förmiddag an-
lände Dalslands Järnvägs 
ånglok nummer 10, tillver-
kat av Nohab i Trollhättan 
1914, till Dals Rostocks lilla 
station.
Loket drog en radda vagnar 
från historisk tid, däribland 
restaurangvagn, personal-
vagn och sovvagn. Ett stort 
antal människor hade sam-
lats vid stationen och 55 av 

dem steg på tåget och åkte 
med till Dals Ed och tillbaka 
efter att järnvägsklubben fått 
bese stationshuset i Dals 
Rostock där Kerstin Ljung-
qvist fanns på plats och infor-
merade. 

Det var Svenska Järnvägs-
klubben som anordnat resan 
i samarbete med Bergslager-
nas Järnvägssällskap, en 
ideell förening som håller till 
i Bergslags-Lärje, väster om 
Gamlestan, numera statio-

nen Göteborg-Marieholm. 
Sällskapet har ett 100-tal 
fordon med körbara restaure-
rade ånglok, ellok och diesel-
lok varav DJ 10 är ett.

– Jätteroligt att så många 
kom och såg tåget och att så 
många ville åka med också, 
säger Kerstin Ljungqvist 
som var en av de 55 passage-
rarna.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Informativ kväll om rätten till trygghet
BRÅLANDA 
På temat ”Lantbrukare 
och jägare har rätt till 
trygghet” bjöd Kristde-
mokraterna i Vänersborg 
in till informationskväll 
inför det stundande EU-
valet på Åttersruds byg-
degård. 
Kvällen var väl förberedd 
med korta informativa pass 
inledningsvis, följt av intres-
sant polisinformation. Efter 
pausen tog David Lega, 
KD:s toppnamn på EU-
valslistan vid och följde 
delvis upp frågeställningarna 
tidigare under kvällen.

Carl-Ewert Berg hälsade 
välkommen och poängterade 
att stad och landsbygd ska 
värderas lika. Han berättade 
också kort om hur man arbe-
tar i området med framför allt 
kommunikationer och ut-
bildning. Magnus Jacobs-
son, riksdagsman från Udde-
valla, tog sedan vid och 

riktade in sig mot otrygghe-
ten för lantbrukare och jä-
gare. 

– Om vi hotar jordbrukar-
na, vad ska vi då själva ha att 
äta på bordet, sade han bland 
annat. 

Frida Qvantenå represen-
terade Dalbo Hushållnings-
gille. Hon gav sin syn på 
saken och menade att de 
grupper som inriktar sig mot 
att hota och trakassera lant-
brukare har blivit fler och 
starkare. Hon tog upp de so-
ciala mediernas baksidor och 
lantbrukets framsidor. 

Johan Stegard, LRF, me-
nade att enbart tre procent av 
lantbrukarkåren är öppna 
med att de blivit drabbade. 

– De här aktuella personer-
nas strategi är att skrämmas, 
jag uppmanar starkt till att 
anmäla allt, avslutade han.

Polisen förstår inte oron
Så tog då polisens represen-
tanter vid. De berättade att 

Båda kandiderar de till Europaparlamentet för KD, Maria Nilsson från 
Vänersborg och David Lega från Göteborg.

Det var mycket information och som bjöds kvällens åhörare, som också hade en hel del frågor.

Polisområdeschef Lena Matthijs gav mycket bra information om skillna-
den mellan brott och aktivism/oppinionsbildning inom lagens gränser.  

Åkesson (SD) på blixtvisit

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skriver autograf till Elias Ottosson, en av många som 
samlats på torget under besöket.

MELLERUD 
Förra onsdagen gjorde 
Jimmie Åkesson (SD) en 
blixtvisit i Mellerud som 
en del av partiets EU-
valturné.

Under kampanjresan inför 
EU-valet kommer Åkesson 
att besöka närmare 100 kom-
muner och hjälpa partiets 
kommunföreningar i val-
kampanjen. Syftet med besö-
ket var bland annat att få fler 

Jimmie Åkesson flankerade av representanter för SD i Mellerud; LIllis 
Grödem och Liselott Hassel.

partimedlemmar att gå och 
rösta i EU-valet.

Åkesson höll inget tal, utan 
svarade på frågor och skrev 
autografer till sympatisörer.

Tre unga grabbar berättar 
att de kommer att rösta på 
Sverigedemokraterna när de 
har åldern inne.

– Vi vill att invandringen 
ska minska, det är därför vi 
röstar på SD. För 20 år sedan 
var det lugnt i Mellerud, nu 
är det mycket mer oroligt, 
säger Oskar Alexandersson, 
16 år, Simon Öder, 17 år och 
Elias Ottosson, 16 år.

Liselott Hassel, fullmäkti-
geledamot för SD i Mellerud 
var mycket nöjd över partile-
daren gästade Mellerud.

– Det känns otroligt stort 
att få hit en man som Jimmie, 
han är jättetrevlig. Så spän-
nande att det kom så mycket 

folk, vi har fått mycket 
backup, konstaterar Liselott.

– Vi är EU-kritiska och 
anser att för mycket makt är 
förlagd till Bryssel. Vi vill 

skicka ner EU-kritiker till 
Bryssel så att makten hamnar 
hos medlemsländerna istäl-
let. Idag har vi två represen-
tanter i Bryssel och det är 

rimligt att vi får en till, fram-
höll Jimmie Åkesson.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

det finns ett direktiv från 
myndighetens sida om en 
speciell satsning mot jord 
och djur, samtidigt som de 
lyfte kvällens tema till en li-
ten annan nivå. 

Här framkom bland annat 
att i västra Sverige finns en-
dast ett tiotal så kallade ex-
tremister, som visserligen är 
effektiva när de vill, men från 
polisens sida hittar man inga 
underlag till allt som sprids i 
media och sociala medier. 
Uppgifter och händelser från 
2013 valsar runt. Man me-
nade att lantbrukare här i 
området inte är drabbade, 
dock finns oron.

– Vi förstår egentligen inte 
oron och om ni blir utsatta så 
måste ni anmäla, sade man.

– Vi jobbar för att straffvär-
det ska höjas. Det gäller att 
bevisa att hoten har en bak-
omliggande orsak. Polisen 
jobbar också aktivt mot de 
aktuella individerna och 
samordnar nationellt. Inom 
polisen ser man ett långt 
värre problem med kringre-
sande kriminella, som inte 
uppmärksammas på samma 
sätt, trots flera mord. Här kan 
man tala om problem, stölder 
av fordon, traktorer, maski-
ner etcetera är långt värre och 
man passade på att ge en 
passus till kvällens politiker 
gällande gränsövervakning-
en och möjlighet att kontrol-
lera från landet utgående 
trafik.

– Aktivisterna ligger på en 
nivå som är mycket svår att 
komma åt, men vi tar det på 
allvar. Brott måste bekäm-
pas, men gör man en offent-
lig tillställning på sin gård så 
får man också stå ut med 
aktivism, sade Lena Matthijs 
och fortsatte med att tydligt 
förklara lag och rätt vad gäl-
ler ordningsstörningar, hem-
fridsbrott, olaga intrång, var 
gränserna går när det gäller 
vår allemansrätt, hemfrids-

zonen (tomt, gårdsplan, bo-
stad, förråd, garage) samt 
yttrandefriheten, som är 
mycket stark i vårt land.  

Freden, välståndet  
och klimatet
 Efter pausen tog David Lega 
vid och lyfte kvällens frågor 
i ett EU-perspektiv. 

– Det är idag en hård ton i 
samhället och på sociala me-
dier. Det kan vi inte lösa i EU, 
men vi kan påverka vem som 
uppfostrar våra barn, hur 
länge vi kan vara föräldrale-
diga, hur skolan ser ut, sade 
han och gick därefter vidare 
till jordbrukspolitiken där 
han ansåg att EU lägger sig i 
frågorna på fel sätt. 

– Vi måste ha koll på själv-
försörjningsgraden, inte ge 
bidrag till små ineffektiva 
gårdar utan satsa på de ef-
fektiva och på djurvälfärd, 
miljö och ett rent lantbruk, 
sade han bland annat. 

Han avslutade med vad 
han anser är EU:s tre vikti-
gaste uppdrag; fred, välstån-
det och klimatet. 

Ing-Marie Norrman
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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!

0530-125 40

Fredag 31 maj 
har vi stängt

Fritidshemmens dag 
firades i Åsebro

ÅSEBRO 
Förra tisdagen var det 
Fritidshemmens dag över 
hela landet. I Melleruds 
skolområde tog man ut 
det hela lite i förskott och 
firade det hela redan un-
der måndagen. Alla mötte 
upp vid Åsebro Festplats.
Från Åsens skola, Karoliner-
skolan, Nordalsskolan och 
Fagerlidsskolan bussades 
”fritidsbarnen” till Åsebro, 
där åsebrobarnen välkom-
nade med en sång som hand-
lade om barnkonventionen 
och barnens rätt i samhället. 

– Vi har haft barnkonven-
tionen som ett tema och job-
bat mycket med detta då 
barnkonventionen blir 
svensk lag första januari 
nästa år. Vi har pratat om 
värderingar, vem som har rätt 
till vad och om hur bra vi 
egentligen har det i Sverige. 
Vi har också gjort en film om 
ett barn i krig, förklarar Pau-

Åsebrobarnen hälsade de andra välkomna med en sång; Alla måste få 
veta, alla måste få höra, alla måste få veta att vi har barnens lag, löd 
refrängen. 

Valter Karlsson och Nils Stang har slagit sig ner på bänken invid en stor 
gran för att prata lite på tu man hand.

Rektor Lena Andersson kom för att säga hej. Här tillsammans med My Eriksson, Elin Lans, Amy Alexandersson 
och längst fram Liam Carlsson Andersson.

Örs barnkör rullade ut på turné

Örs Barnkör framförde flera sånger i Kungälvs kyrka. Foto: Privat.

Söndag morgon 12 maj 
packade hela Örs barnkör, 
det vill säga sju tjejer, med 
föräldrar, syskon och kör-
ledare Maria Andersson 
in sig i bussen vid Karoli-
nerskolan och rullade ut 
på turné. 
Första stoppet var vid Kung-
älvs vackra kyrka. Det är 
norra Europas bäst bevarade 
barockkyrka som stod klar 
1683, efter att man bränt ner 
den äldre kyrkan för att den 
inte skulle falla i danska hän-
der under Gyldenlöwefejden 
1676. Med fantastiska mål-
ningar av göteborgsmålaren 
Erik Grijs i det korsformade 
kyrkorummets välvda trätak 
och ett enormt votivskepp 
var det mycket att titta på.

Församlingen sken upp när 
barnen stämde upp i första 
sången ”Tack min gud för att 
jag vaknar”. Och det såklart, 
man kan ju inte på förhand 

Turnén avslutades med uppskattat besök på Liseberg. Foto: Privat.

lin Andersson, fritidspeda-
gog vid Åsebro skola.

Dansk brännboll
Efter sången och samlingen 
blev det lite fika, alla plock-
ade upp det man hade med, 
senare skulle det också gril-
las korv. Men först stod 
brännboll på agendan,   
– dansk brännboll. 

Dansk brännboll har lite 

snällare regler än den sed-
vanliga varianten. Man 
springer runt sex koner istäl-
let för fyra och poäng räknas 
utifrån hur många koner man 
hinner passera innan bollen 
kommer in. Man blir således 
inte bränd. Dessutom, om 
man inte klarar att träffa bol-
len med slagträet får man 
kasta ut bollen istället.  

Från Åsebro skolas sida är 

veta att just denna barnkör är, 
som Daniel Westin brukar 
säga ”Värsta grymmaste 
kören”.

Under prästen Evelina 
Bohlins tänkvärda predikan 
om kristendomens dubbla 
tidsperspektiv, att både leva 
i nuet och med framåtsträ-
vande mot evigheten, fick 
barnen gå och pyssla med 
diakonen i församlingshem-
met innan de kom tillbaka för 
att sjunga den avslutande 
sången ”Jag går på livets 
väg” och ta emot församling-
ens jubel och applåder. An-
dra sånger kören sjöng var 
”Gud finns överallt”, ”Visa 
mig vart vägen leder” och 
”Alla Guds barn”. 

Till Liseberg
Bussen rullade vidare mot 
resans andra mål: Liseberg! 
Med åkpass till alla, härligt 
väder och få besökare lycka-
des alla åka sina favoritkaru-
seller. Lisebergsbanan var 
mångas favorit, de vuxna 
utmanades i nya värstingen 
Valkyria och så åkte vi Flume 
Ride såklart. En Flume Ride-
stock fullastad av mammor 
fick skjuva igång sig själva i 
starten bara, men sedan gick 
det bra.

Om man vill höra denna 
härliga kör innan sommaren 
så har de avslutning med 
vardagsgudstjänst i Gun-
narsnäs kyrka den 22 maj. 
Kören består av: Thilde An-
derberg, Anna Andersson, 
Havanna Andersson, Tilde 
Claesson, Harriet Davidson, 
Ida Oscarsson och Charlie 
Stenberg. Alla går i årskurs 
två på Karolinerskolan. 

Bodil Söderlund Davidson 

man mycket glada över det 
fina samarbetet med Åsebro 
IF. 

– Här har vi ju tak över 
huvudet om det skulle regna, 
säger Paulin och berättar 
också att man varje måndag 
nyttjar den trevliga grillkåtan 
och platsen runt som man 
ställt i ordning tillsammans 
med ÅIF:s supporterklubb.

Ing-Marie Norrman
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Kommunchefen skriver

Upperud

Den 6 maj öppnade Socialförvaltningens 
servicecenter i nya lokaler. Detta kommer 
förenkla för alla som har ärenden till Social-
förvaltningen. 

Om någon månad är ombyggnaden av den röda tegel-
byggnaden på östra sidan av Österrådaplan färdig. I 
början av juli är det tänkt att alla de verksamheter som 
ska vara placerade där har flyttat in. Det kommer att 
vara invigning av det nya servicecentret den 10 juni 
klockan 13.00. Invigare blir socialnämndens ordföran-
de Daniel Jensen.

– Hit kan besökarna komma av många anledningar, 
säger Frida Larsson, administrativ chef på förvaltning-
en. Det kan gälla ansökan om äldreomsorg, LSS-ären-
den eller ärenden till Individ- och familjeomsorgen.

Hela IFO
Till servicecentret flyttar alla delar av Individ- och fa-
miljeomsorgen, både vuxen- och barn/ungdomsenhe-
terna, inklusive familje- och beroendebehandlarna. Det 
kommer att göra det enklare för dem som söker stöd, 
samtidigt som det underlättar samarbetet mellan de oli-
ka enheterna.

Tidigare har socialsekreterarna tagit emot besökarna 

på sina kontor. Nu kommer besök och samtal istället 
att ske i nyinrättade besöksrum. De ligger i den del av 
byggnaden som tidigare användes av posten. Rummen 
ligger också i direkt anslutning till den nya entrén, som 
blir där man tidigare gick in till posten.

Administrativ enhet
En annan nyhet är att hela Socialförvaltningens admi-
nistration flyttas till servicecentret. Administratörerna 
förs också samman till en enhet istället för att tillhöra 
olika. Deras chef Frida Larsson ser stora fördelar med 
detta. Tidigare har många administratörer känt sig en-
samma på sina enheter, nu kan de bli delar av en gemen-
skap. Förut hade cheferna olika mycket stöd beroende 
på om de hade en administratör på plats eller inte. 

– Nu kan vi ge alla enhetschefer samma stöd, säger 
hon

En del av den administrativa enheten är Bemannings-
enheten. De leder heltidsprojektet i kommunen, som 
syftar till att alla på sikt ska erbjudas heltidsanställning. 
Dessutom sköter de Socialförvaltningens vikariepool.

– Genom servicecenter kan vi hjälpa medborgare 
med alla slags ärenden som rör Socialförvaltningens 
verksamheter, säger Frida.

Socialförvaltningens servicecenter öppnar

Frida Larsson och Helena Sundström utanför entrén till det nya servicecentret. Helena träffar man ofta på om man 
kommer till receptionen.

Varje år får parkavdelningen 
i Mellerud mycket beröm för 
hur de pryder kommunen 
med blommor. I år blir det 
vissa förändringar och även 
en utökning.

Mer blommor
Målet är att utveckla det gröna i 
våra tätorter och ha mer blommor 
på offentliga platser.
De ”fyrkanter” vi vant oss vid kom-
mer att bytas ut mot stora grå kru-
kor. De kommer att placeras i cen-
trala Mellerud och i Håverud, men 
sätts ut först efter skolavslutningen. 
Det blir dock fler utsättningar i år än 
tidigare.

Temat för krukorna är ”Kärlek 
och förälskelse – Choklad, rosa 
moln och fyrverkerier”. Det innebär 
chokladblommor, röda kärlekspe-
largoner och en slags gräs som ger 
intryck av fyrverkeri.

På Köpmantorgets stenlagda delar 
planteras nya perenner. Växternas 
klätterstöd är tillverkade av Ingemar 
Fredriksson i Dals Rostock. Plante-
ringen görs innan krukorna sätts ut.

Det kommer också att sättas ut 
sommarblommor i Åsensbruk och 
Dals Rostock.

Ny verksamhetsledare
Hasse Larsson gick i pension i vå-
ras efter 46 år i kommunens tjänst. 
Hans ersättare heter Elisabeth No-
reen.

Mer blommor och asfalteringar i sommar

Personal på Gata/Park. Från vänster: Sören Elofsson, verksamhetsledare på Gatuavdelningen, Lorentz Norberg, enhetschef, Christina Kjellin, Driftledare Gata/Park, 
samt Elisabeth Noreen, verksamhetsledare parkavdelningen.

Hon kommer närmast från Göte-
borgs stad där hon haft en liknande 
roll. Hon är dalslänning och har nu 
flyttat tillbaka efter 30 år.

Asfaltering
Lorentz Norberg, enhetschef för 
Gata/Park, berättar om de asfalte-
ringsarbeten som kommer att ge-
nomföras under sommaren.

I Gerdserudsområdet återställer 
man gatorna efter de stora VA-ar-

beten som gjorts där. Man gör ock-
så i ordning en del av Linnégatan. 
Dessa arbeten ska vara klara i slutet 
av augusti.

I Dals Rostock åtgärdas Villavä-
gen, Syrénvägen och Trädgårdsvä-
gen. De ska vara klara under hös-
ten. Detsamma gäller Floragatan i 
Mellerud.

Gång- och cykelvägarna mellan 
Skräcklan och Dals Rostock, samt 
mellan Skroten och Sunnanå kom-

mer att få ny ytbeläggning. Man 
lägger först på klister, därefter ma-
kadam, och sedan vältras den ner.

I juni startar arbetet med att ge 
platsen utanför Rådahallen nytt ut-
seende. Avdelningen har också lagt 
grunden för två nya vägar runt det 
kommande köpcentret vid E45.

Budget och upphandling
I kommunens investeringsbudget 
finns i år 2,1 miljoner för asfaltsar-

beten. Förhoppningsvis kommer de 
att räcka till mer än de arbeten som 
nämnts ovan. Under hösten sker det 
också en ny upphandling av asfalte-
ringsarbeten. Det fyraåriga kontrak-
tet med NCC går ut och ska ersättas.

Totalt har enheten ett 15-tal tjäns-
ter. Under sommaren utökas detta 
med säsongsanställda för att sköta 
alla grönytor.

Det blev ett uppskattat tillfälle i mars där ungdomar lärde ut sina digitala 
färdigheter till våra äldre invånare. Jag undrar om inte själva mötet över 
generationsgränserna ändå var det mest speciella. Oftast är det vi äldre som 
lär ut de till yngre. Här är det tvärtom – våra ungdomar har växt upp med 
den digitala världen vid sin sida.

Vårens arbete har mycket fokus på bygget av Ängenäs, ett modernt och 
trivsamt boende för våra äldre med demens som inte klarar av att bo hemma 
längre. Vi följer tidplan och budget för boendet. 

Enligt den senaste statistiken har vi ökat antalet kommuninvånare. Det 
finns många barn i Mellerud, mer än vad vi har kapacitet för. Vi har därför 
arbetat febrilt under våren för att skapa flera förskoleplatser. 

Nu förbereder vi oss inför sommaren. Rekrytering av sommarjobbare på-
går för fullt. Mellerud förbereder sig inför en ny besökssäsong. Under våren 
har vi kunnat utveckla Sunnanå hamn för att få hamncafét mer tillgängligt. 
Vi har rekryterat turistvärdar till våra turistbyråer. Planeringen inför Kana-
lyran pågår för fullt, även om den inte kommer vara lika stor som förra året. 
Samtidigt hoppas jag att det kan bli en härlig familjefest.

Tiden nu mellan hägg och syren är, tycker jag, den absolut vackraste tiden 
på året. Med dofter från blommande träd och den gula solen som lyser upp 
grönskan. Jag följer med intresse och förväntan parkenhetens arbete med 
kommunens blommor och växter. Temat är kärlek och förälskelse, choklad, 
rosa moln och fyrverkeri. Vilket härligt poppuri! Detta är en utsmyckning 
av Mellerud som skapar trivsel och glädje.

Tillsammans gör vi Mellerud bättre

Nominera till nytt pris
Melleruds kommun har inrättat ett nytt pris – Årets ambas-
sadörföretag – för att uppmuntra och stimulera företagandet 
i Melleruds kommun. Vi vill ha er hjälp med att nominera 
företagare! Kom med tips på företagare som i sin gärning och 
sitt engagemang varit en god ambassadör och förebild för Mel-
leruds kommun. Personen eller personerna ska äga och driva 
företaget, eller vara delägare. Nominera företagare genom att 
maila naringsliv@mellerud.se senast fredagen den 7 juni.

Kulturskolan
Vecka 21 är det dags för årets Skol- och Kulturrally. Årets 
tema är barns och ungas läsande. Alla är välkomna till finalen 
och invigningen av den nya Bokbussen vid Indiankullen den 
22 maj. 

Invigning 10 juni
Vi inviger Socialförvaltningens servicecenter den 10 juni mel-
lan klockan 13-15. Välkomna!

Kanalyran 5-7 juli
Sommaren gör sig snart påmind och då är det åter dags för 
årets stadsfest – Kanalyran. Under fredagen och lördagen råder 
yra i centrala Mellerud och på söndagen flyttar festen upp till 
Håverud.
Kom och titta på eller delta i olika aktiviteter, strosa runt på 
marknaden eller njut av musik och god stämning. Håll dig upp-
daterad med det senaste om Kanalyran på www.kanalyran.se. 

Tillfälligt ändrade öppettider
Fredagar mellan 31 maj-21 juni och 12 augusti-31 december 
2019 stänger medborgarkontoret klockan 13. Om du har en 
bokad tid med en tjänsteperson i kommunhuset efter kl. 13 
kommer din besöksmottagare och hämtar dig enligt överens-
kommelse.
Under turistsäsongen, vecka 26-32, fungerar medborgarkonto-
ret som turistbyrå och får då utökade öppettider: måndag-fre-
dag kl. 08-18 och lördagar kl. 10-14.

Renhållningen informerar
Det är öppet på Hunnebyns återvinningscentral lördagen den 
25 maj kl. 09-14. Vi bjuder på kaffe och informerar om ren-
hållning.
Du vet väl också att det finns en miljöcontainer tillgänglig på 
Melleruds Kommunförråd vardagar mellan klockan 7-16. Där 
går det att lämna mindre mängder farligt avfall.

Självservice och e-tjänster
Visste du att det pågår lö-
pande arbete inom Mel-
leruds kommun för att 
utveckla våra e-tjänster. 
Du hittar e-tjänsterna på  
www.mellerud.se.
På mitten av sidan finns rutan 

”Självservice och e-tjänster”. Här 
hittar du bland annat ansökan om 
bygglov, ansökan till Kulturskolan, 
grävningsanmälan med mera. 

Syftet med e-tjänsterna är främst 
att göra ansökningarna smidigare 
för medborgare samtidigt som det 

även underlättar administrationen. 
De elektroniska blanketterna sig-

nerar du med Bank-ID. En del blan-
ketter kommer fortfarande att kunna 
genereras i pdf-format, till exempel 
för dig som inte har Bank-ID.
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Här syns en bild från 20 augusti 1988 på ELA:s förstasida på Gull-May 
och riksdagens dåvarande talman, Ingemund Bengtsson. De träffades 
på bokmässan i Göteborg, där Gull-May medverkade i Vänersborgs kom-
muns monter.

1967 flyttade Gull-May 
Lindström till Brålanda. 
Hennes man hade fått ar-
bete där vid den nybyggda 
spannmålssilon.
   – Jag tänkte, att här blir 
jag inte gammal, skrattar 
Gull-May. 52 år senare 
bor hon fortfarande kvar 
i samma hus.
Gull-May föddes på All-
männa BB i Stockholm 
samma dag som andra 
världskriget bröt ut.

– Min pappa har alltid 
skämtat om det och undrat 
vilket som var den största 
olyckan, säger hon.

Vid krigsutbrottet arbetade 
pappan och hans två bröder 
hos sin far med rivning av 
byggnader på Medborgar-
platsen. Rivningsvirket kör-
des ut till Segeltorp där sö-
nerna fick arbeta med att dra 
ut spik ur virket. När arbetet 
tog slut flyttade Gull-Mays 
familj till Stenstorp, i närhe-
ten av Skövde, där pappan 
varit sommarbarn i många år.

De kom inte tillbaka till 
Stockholmstrakten förrän 
1944, då de åter bosatte sig i 
Segeltorp.

Bönder
Sommaren 1953 fick föräld-
rarna sin första riktiga se-
mester, i en lånad sommar-
stuga i Dalarna. I hagen 
utanför bärgades hö och be-
tade kor. De mindes barndo-
mens somrar. Pappans tankar 
gick till Gröneberg i Sten-
storp. Mamman mindes 
barndomen på fosterföräld-
rarnas arrendegård. När se-
mesterveckan var till ända 
hade de bestämt sig för att bli 
bönder!

Tre månader senare var 
huset sålt och gården Hälla 
utanför Trosa inköpt. Famil-
jen flyttade in med nyköpt 
ko, 20 får och 30 höns. Går-
dens häst ingick i gårdsköpet. 

– Vi blev snabbt medvetna 

Flitig författare med händelserikt liv
om att huset saknade värme-
panna, wc, vatten och avlopp.

Fadern hade målat sin för-
sta oljemålning 1944 och 
periodvis försörjt familjen 
med tavlor. De såldes ofta av 
honom själv utanför grin-
darna vid LM Erikssons fa-
brik i Midsommarkransen.

Gull-May, som på grund 
av flytten fått sluta realskolan 
redan efter ett år, bidrog un-
der den första vintern med 
inkomst från Wohlins rökeri 
i Trosa och senare från en 
praktikplats på Trosa apotek.

Äventyret har Gull-May 
skildrat i boken ”När livet är 
som bäst”, som kom ut 1997. 
Det är hennes bästsäljare 
som gått ut i 3 500 exemplar.

Första sommaren på bond-
gården var en enda lång fest, 
med släktingar från Stock-
holm på besök. Under vin-
tern fick Gull-May en prak-
tikplats på Åda säteri med 
300 djur. Det var en förutsätt-
ning för att bli antagen till en 
ettårig kurs på Ökna Lant-
bruksskola, som följdes av 
utbildning till kontrollassis-
tent vid Stenkvistaskolan.

Yrket var en tillgång för 
lantbrukarna, som med hjälp 
av ”assistenten” fick klart för 
sig hur mycket deras enskilda 
kor producerade.

– Men jag saknade både 
körkort och bil och hade 
svårt att få arbete. Istället fick 
jag plats som hushållerska på 
Postgården utanför Skövde. 
Lantbrukaren hade tidigare 
varit ladugårdsförman på 
Åda säteri, och tillsammans 
studerade vi Postgårdarnas 
historia. 

2001 kom boken Postgår-
den som ett resultat av detta.

Till Brålanda
Så småningom dök jobb som 
kontrollassistent upp, ofta 
som vikariat i Bohuslän och 
södra Dalsland.

Tiden som kontrollassis-
tent har hon skildrat i boken 

Ett knappt halvår senare 
kom hon att lyssna till ett 
program i radion om träd-
plantering i öknar. Fem plan-
terade träd kunde rädda livet 
på en hel familj, sa de.

– Jag ringde dem och fick 
insamlingsmaterial med pos-
ten.

Det blev början till ett nytt 
liv, nya bekantskaper och ett 
nytt sätt att tänka.

Till Kenya
När Gull-May kom för att 
fråga om bidrag för andra eller 
tredje gången började folk 
ställa frågor: Hur vet du att 
pengarna kommer fram? 

– Jag tröttnade på tjatet och 
bestämde mig för att resa ner 
och granska projektet.

Hon fick helhjärtat stöd av 
vännen och kyrkoskrivaren 
Kalle Karlsson. Utan honom 
är det tveksamt om resan hade 
blivit av. Han gav henne 
också en bok i engelska.

Med knagglig engelska och 
på tok för liten reskassa gav 
hon sig iväg på en sex veckor 
lång resa till Kenya för att 
inspektera trädodlingarna. 
Det var en strapatsrik resa, 80 
mil från huvudstaden Nairobi 
till Turkanaöknen. Trädplan-
teringen motsvarade inte på 
något sätt den information 
som Stiftelsen spridit i Sve-
rige...

– Det var inte roligt att vid 
hemkomsten möta alla gene-
rösa bidragsgivare och tving-
as berätta om det saknades 
resultatet av vår insamling.

Radion fick tag på det trå-
kiga resultatet och i ett år fi-
gurerade Gull-May flitigt i 
tidningar och andra media för 
att berätta om vad hon upp-
levt. Det blev också många 
föredrag.

Sedan blev det tyst om trä-
den och insamlingen och det 
kändes konstigt.

Gull-May med böckerna hon har skrivit. De har tryckts i totalt 15 000 exemplar.

PORTRÄTTET

Förstasidan av tidningen Land 26 september 1986. Under rubriken ”Vart tog min u-hjälp vägen” berättar Gull-
May om resan till Kenya för att se vart hennes u-hjälpspengar hamnat. En resa som blev en stor besvikelse.

– Så jag skrev en bok om 
resan, ”Fruktlösa trädkro-
nor”. Flera förlag tackade nej, 
men gav  uppmuntrande ord. 
Med hjälp av Nicklassons 
Tryckeri fick jag ut boken i 
egen regi i september 1986.

Året efter kom uppföljaren 
”För getternas skull”.

– Jag blev förändrad av 
upplevelsen. Blev misstänk-
sam mot det mesta, säger 
Gull-May.

Så hon fortsatte i flera år, för 
att via Insamlingskontrollen 
få en bättre kontroll över in-
samlingar till välgörande än-
damål.

Släktforskning
Gull-May började släktfors-
ka när hon bodde i Skara 
1966 och påpekar stolt, att 
hon på (mycket) långt håll 
faktiskt är släkt med Greta 
Garbo.

Resultatet finns i två 
böcker ”Så går vi runt ett 

enebärssnår” om mammans 
släkt och ”Ölandstokar” om 
pappans. Till båda finns det 
studieplan för studiecirklar, 
likt den PRO i Mellerud hade 
kring ”Så går vi runt”.

Fortfarande aktiv
Även om det är tio år sedan 
senaste boken är Gull-May 
fortfarande aktiv. Förutom 
att hon sköter all distribution 
av böckerna själv håller hon 
föredrag och presentationer.

Bokförsäljningen har gått 
över all förväntan och i au-
gusti väntar Släktforskarför-
bundets årsmöte i Borås. Ett 
positivt tillfälle att sälja 
böcker.

Och hon konstaterar att 
hon haft ett händelserikt liv, 
och vi andra tackar för att hon 
har fäst mycket av det på pap-
per.

Lars Nilsson

”Med lagårdslukt i håret”, 
1998.

Via arbetet träffade hon 
Einar, som hon gifte sig med 
1960 och med vilken hon fick 
två barn.

Efter ett par år i Skara, där 
maken arbetade som före-
ståndare för Hushållnings-
sällskapets försöksgård led-
de arbetet dem till Brålanda. 
Där hade maken fått arbete 
som förman för den nybygg-
da spannmålssilon.

Samtidigt kom Gull-May 
in på en kurs på Veterinär-
högskolan i Stockholm, där 
hon under tre månader utbil-
dade sig till seminör.

Sorg
1978 skiljde sig paret. Gull-
May löste ut maken och 
bodde kvar i huset med bar-
nen.

Fem år senare förändrades 
hennes liv, när sonen Lennart 
tog sitt liv. Hennes liv skulle 
aldrig mer bli detsamma.
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”Trogen lyssnare” ansåg den 
15 maj att undertecknad var 
ute och cyklade, inte bara vid 
en cykeltur för någon vecka 
sedan, utan också vid vårt 
senaste möte med kommun-
fullmäktige. Insändarskri-
benten drar paralleller till ti-
digare turer kring avgångna 
förtroendevalda och kallar 
det för ”härskarteknik” när 
jag som företrädare för en 
majoritet av kommunfull-
mäktige med framgång yr-
kade på ej ansvarsfrihet för 
en tidigare ordförande i 
NÄRF. Likaså påstås det att 
jag som förtroendevald 
skulle ”härska genom att 
söndra”, detta för att jag på-
talade förekommande ordval 
och uttryck som jag i text inte 
vill återge, och som ledde till 
att den aktuella politikerns 

parti agerade mycket distinkt 
och tydligt. Min samman-
fattning av dessa två ärenden 
är dels att det var en demo-
kratisk och helt offentlig 
debatt och tillika beslut gäl-
lande den avgångne ordfö-
randen i NÄRF, och att 
dessutom ge mig ansvaret för 
hur ett motståndarparti han-
terar sina interna nomine-
ringar och beslut, är att ge 
mig som företrädare för op-
positionen alldeles för stort 
ansvar. 

Gällande det aktuella ären-
det vid kommunfullmäktige 
24 april, så fanns det många 
anledningar till att lyfta ut 
ärendet om ansvarsfrihet för 
samhällsbyggnadsnämnden, 
närmare bestämt cirka 31 
miljoner! Det vill säga de 31 
miljoner kronor som kom-

munhusets renovering har 
kostat utan att någon upp-
handling har skett, vilket 
extremt tydligt påpekats av 
revisorerna. För egen del har 
jag aldrig läst en så starkt 
kritisk revisionsrapport och 
jag har ändå läst några 
stycken… 

Om ”Trogen lyssnare” 
lyssnade på hela ärendet, så 
vet jag också att vårt förslag 
om att undanta SBN denna 
gång (ärendet kommer till-
baka i KF senast i juni) i 
frågan om ansvarsfrihet, var 
exakt det förslag som kom-
munfullmäktiges ordförande 
föreslog under mötet, men 
som senare drogs tillbaka 
efter gruppmöte med deras 
grupp (S-C-MP). 

För demokratin och yttran-
defriheten i Vänersborgs 

kommunfullmäktige, hop-
pas jag verkligen att alla le-
damöter i Vänersborg kan 
fortsätta lägga förslag, mo-
tioner och interpellationer 
utan att bli beskyllda för 
härskarteknik, TACK! 

Detta svar på en anonym 
insändare är för mig ett un-
dantag, jag brukar inte göra 
det, min uppfattning är att 
öppenhet och demokrati 
skall ske publikt och att per-
soner som inte vill/vågar 
agera under sitt egna namn 
inte kan räkna med svar från 
mig. Däremot får du/ni mer 
än gärna höra av er med frå-
gor och synpunkter via tele-
fon, brev eller e-post, Väl-
komna!

Gunnar Lidell (M)

Svar till ”Trogen lyssnare” 15 maj

Vi lever i en allt mer interna-
tionell värld. Vi reser mer 
och vi umgås genom sociala 
medier allt mer över grän-
serna.

Samtidigt står vi inför 
många utmaningar som inte 
kan lösas av enskilda natio-
ner. Miljö och klimat, migra-
tion, bevarande av freden i 
Europa samt gränsöverskri-
dande brottslighet är sådana 
frågor.  

Som del av Europa och 
världen är Sveriges medlem-
skap i EU viktigt. I EU kan 
vi påverka och även vara 

med och styra utvecklingen i 
rätt riktning. Vi ser oroande 
signaler om att vissa länder 
börjar dagtinga med demo-
kratiska värderingar och 
rättsstatens principer. Vi 
måste stå upp och arbeta 
emot detta.

Likaså måste vi motarbeta 
oschysst konkurrens på ar-
betsmarknaden. Alla som 
arbetar i Sverige ska göra det 
på de villkor och regler som 
gäller här.

Så gör din röst hörd i EU-
valet. 

Rösta för ett EU som krä-

ver att alla medlemsländer 
följer demokratiska värde-
ringar. Rösta för ett EU som 
driver en ambitiös klimatpo-
litik. Rösta för ett EU där alla 
länder tar ansvar för migra-
tionen. Rösta för ett EU som 
bekämpar internationell 
brottslighet genom polis-
samarbete. Rösta på ett EU 
som arbetar för en internatio-
nell tribunal där de som 
stridit för IS ställs inför rätta. 
Rösta för att svenska löner 
och arbetsregler ska gälla 
alla som arbetar i Sverige. 

Rösta för ett EU där 

mänskliga rättigheter ska 
omfatta alla som lever och 
bor i vår kommun. Rösta för 
ett EU där kvinnors rättighe-
ter ska fortsätta utvecklas, så 
att våra barn och barnbarn 
kan få leva ett helt jämställt 
liv!

Så rösta i EU-valet och 
tänk på att en röst på oss är 
en röst på allt det ovan 
nämnda.

Socialdemokraterna  
                                       i Mellerud 
            

Missa inte att rösta på söndag!

Mörttjärns naturreservat på 
Kroppefjäll i Dals Rostock 
bildades 2007 med Melle-
ruds kommun som fastig-
hetsägare och förvaltare. Ett 
av reservatets syften är att 
bevara den värdefulla kultur-
miljön med monumenten i ett 
tätortsnära område som är 
unikt för friluftslivet. Orden 
är vackra men verkligheten 
tyvärr en helt annan.

För drygt ett år sedan utsat-
tes utsiktsplatsen Brattås för 
skadegörelse. Den lilla 
bergsbron hade vräkts om-
kull och låg vid sidan av ra-
vinkanten. Likaså hade 
Eolsharpan utsatts för skade-
görelse och några av harp-
strängarna har slitits loss och 
slängts på marken. Jag kon-
taktade medborgarkontoret 
två gånger om för att påtala 
skadegörelsen, första gången 
som privatperson och andra 
gången som företrädare för 

Kroppefjälls Hembygdsför-
ening. Svaret jag fick var att 
detta skulle åtgärdas.

Nu har det gått ett år och 
inget har hänt. Fortfarande 
ligger bron omkullvält och 
harpsträngarna slängda på 
marken. Är tanken att det ska 
se ut så här även kommande 
turistsäsong? 

I hembygdsmuséet säljer 
vi skriften ”Dr Saedens run-
da” där man kan läsa om alla 
dessa kulturmonument men 
tills vidare får vi lägga denna 
skrift på hyllan tills skadegö-
relsen är åtgärdad. Vår fråga 
till de ansvariga i Melleruds 
kommun är hur tidsplanen 
ser ut, för att skadegörelsen 
ska vara åtgärdad? 

Vår förhoppning är att 
detta görs omedelbart. 

Kroppefjälls  
Hembygdsförening 

genom Birgitta Hellman

När åtgärdas
skadegörelsen?

Skadegörelsen vid Brattås med den omkullvräkta bron.

På söndag stänger valloka-
lerna för andra gången på ett 
år och promenaden till val-
lokalen är minst lika viktig 
denna gång som i september 
förra året. Denna gång hand-
lar det om hur vi vill att vårt 
Europa ska se ut och vad vi 
vill ha för politik i Europa-
parlamentet. 

I en mellerudskontext kan 
Bryssel och Europaparla-
mentet förefalla vara långt 
borta, men det som beslutas 
där har i själva verket stor 
betydelse för oss och genom-
syrar hela vår vardag.

Just nu målar vissa partier 
i brist på politiska idéer upp 
en mörk nidbild av att Eu-
ropa håller på att tas över av 
’’högerextremism’’, andra 
partier vill göra EU till en 
superstat och till och med ge 
Europaparlamentet rätt att 
beskatta svenska medborga-
re. Vissa partier fortsätter att 
driva symbolpolitik beträf-

fande klimatlösningar och 
andra verkar ha grisknorrar 
som huvudfokus. Gemen-
samt för flera andra partier är 
att de vill överföra makt över 
vår gemensamma svenska 
välfärd till politiker nere i 
Europaparlamentet. 

Vad Vänsterpartiet vill 
göra med EU är det väl 
många som undrar, även jag. 
Men man kan väl anta att de 
precis som i den svenska in-
rikespolitiken vill bekämpa 
rikedom istället för fattig-
dom och på så vis uppnå ett 
slags samhälle där samtliga 
ska ha det lika dåligt, och 
demokratin ska som i alla 
andra kommunistiska länder 
så fort som möjligt avskaf-
fas.

I denna minst sagt bisarra 
röra av olika politiska viljor 
vill vi moderater att Europa-
parlamentet ska ha mindre 
inflytande över sådant som 
berör oss här i Sverige och i 

Mellerud. Vi vill dock att 
Europasamarbetet ska vara 
starkt i de frågor där det krävs 
ett gränsöverskridande sam-
arbete. I EU ska vi samar-
beta gällande frågor som 
berör migration, klimat och 
frihandel. 

Koll på Europas gränser. 
Istället för en okontrollerad 
invandring likt den vi skådat 
i Sverige de senaste åren vill 
vi ha en kraftigt åtstramad 
migration de närmsta åren. 
Vi vill ha ett kvotflyktingsys-
tem där rätten till asyl ska 
prövas utanför EU:s yttre 
gräns. Vi säger nej till mer 
anhöriginvandring och vi vill 
också att EU-medborgare 
som begår brott i Sverige ska 
utvisas och nekas återinträde 
i Sverige.

Kärnkraft är klimatsmart. 
Istället för ineffektiv sym-
bolpolitik kommer Modera-
terna i EU att driva på för mer 
kärnkraft bland medlemslän-

derna, då detta är absolut 
nödvändigt för att klara de 
högt uppsatta klimatmålen, 
utan att belasta vardagen yt-
terligare för våra svenska 
medborgare genom höjda 
bränsleavgifter och skatter.

EU-parlamentet ska givet-
vis även fortsätta arbeta med 
och utveckla frihandeln som 
tjänat Sveriges ekonomiska 
tillväxt mycket väl.

I en tid där somliga partier 
vill ha ett svagare EU och 
andra partier vill överföra 
mer makt från Sverige till 
Bryssel står vi för ett bättre 
alternativ. Vår politik grun-
dar sig alltid i individens 
frihet och möjlighet att be-
stämma över sitt eget liv, och 
politiker ska reglera och be-
stämma mindre över just 
detta.

Ludwig Mossberg (M)

Moderaterna, för ett tryggare 
Sverige och ett bättre EU

Melleruds Demensfören-
ing har haft medlemsmöte. 
Ordföranden Kerstin Nord-
ström hälsade välkommen 
till mötet. Medverkande för 
kvällen var Camilla Björk 
Karlsson. Hon är enhetschef 
för vuxenenhetens bistånds-
handläggare. Vi blev infor-
merade om hur det fungerar 
när man söker bistånd för 
anhöriga. När man har rätt till 
bistånd och när man har be-
hov av bistånd från kommu-
nen.

Det kan gälla allt från att få 
mat hem, trygghetslarm, 
tvätt och städning. Omvård-
nadsinsatser, medicinering, 
promenader, dusch, allt man 
behöver. Mellerud har en 
snabb handläggningstid om 

biståndet. Mycket intressant 
att få veta.

Kerstin hade en hälsning 
med från demensförbundets 
ordförande Per Rahmström 
som var här på äldredagen 
och höll ett föredrag om De-
mensförbundet. Han pratade 
också om vikten av att ha en 
framtidsfullmakt.

Mötet avslutades med 
kaffe och kaka. Vi diskute-
rade också inför nästa möte 
den 13 maj. Då skall vi få mer 
information om hur bygget 
av äldreboendet går.

Demensföreningen har 
också planer på en liten resa 
i slutet av augusti. Alla med-
lemmar är inbjudna att åka 
med.

FÖRENINGSREFERAT

Lions Brålanda har haft sitt 
aprilmöte. President Carl-
Anders Magnberg öppnade 
mötet och hälsade alla väl-
komna och särskilt två gäster 
från Lions, Stenungssund.

Mötet beslutade därefter 
att klubben skall medverka 
på Nuntorpsdagen 4 maj för 
att bland annat visa sitt in-
köpta katastroftält, ett sådant 
som skänkts till katastrof-
platser världen över. Därtill 
beslutades om att inköpa en 
scenvagn att användas vid 
olika event i bygden. 

Information gavs också 

om att alla förberedelser för 
nationaldagsfirandet i Cen-
trumparken är klart och att 
artister, musik och ljud är 
bokade för de fyra allsångs-
kvällarna i augusti. Funktio-
närer för CK Wänerhofs 
Fjällrunda lördagen 27 april 
gicks igenom.

Mötet beslutade också att 
på nationaldagen utdela årets 
kulturpris till Sture Petters-
son för sin mångåriga doku-
mentation av Brålandabyg-
den.

Dennis Carlsson 
Lions, Brålanda

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
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Tipsade om hur man kan bli 100 år

Doktor Park avtackades med en blombukett och varma applåder av den ivrigt lyssnande publiken. 

BRÅLANDA 
Eva Hjalmarsson, Brå-
landa Väntjänst, bjöd 
förra fredagen in läkaren 
doktor Park från Brålanda 
vårdcentral till en föreläs-
ning i Tallen. Ett 25-tal 
kom för att få tips om den 
spännande utmaningen – 
att bli 100 år.

– Idag vet vi hur cirka 25 
procent av människokrop-
pen fungerar, men forskning 
pågår så om tio år kanske vi 
medicinerar annorlunda än 
nu. Medicin måste vi troligen 
alltid ha, men vi kan med små 
medel göra väldigt mycket 
själva för en god hälsa, sade 
Park. 

– Drick ett glas vatten det 

första du gör på morgonen, 
ha det vid sängen. Vi sover 
ofta med öppen mun och då 
avdunstar vätska så därför är 
det livsviktigt att fylla på för 
hjärta, hjärna och blodkärl.

Blodkärlen blir stelare så 
då är det bra för blodtrycket 
att vara i rörelse och att 
sjunga.

– Sätt på datorn, tv, radio 

Somnade vid ratten

Den manliga föraren uppgav att han somnat vid ratten. Bilen hamnade 
i diket på andra sidan vägen, lyckligtvis kom ingen mötande trafik vid 
olyckstillfället.

I torsdags klockan 09.38 
inkom ett larm om trafiko-
lycka på E45 strax söder 
om Mellerud.
Räddningstjänsten från Mel-
lerud var snabbt på plats. Det 
var en södergående bil som 
efter en vinglig färd hamnat 
i diket på motsatt sida vägen.
Föraren, en äldre man, upp-

gav att han somnat vid ratten.
Polis var snabbt på plats 

och mannen blåste positivt i 
alkoholmätaren. Senare vi-
sade det sig var felaktigt re-
sultat, då mannen blåste 0,0 
på polisstationen. Trafiken 
var avstängd åt båda håll, 
med långa köer som resultat.

Susanne Emanuelsson

Anwar Rasul.

Socialdemokraterna med-
lemsmöte hölls onsdag 15 
maj. Ett 25-tal aktiva social-
demokrater möttes i vårt 
vackra Tingshus, som fick 
beröm av inbjudna gäster. 
Orsaken till mötet var främst 
att samtala om den osäkerhet 
och begynnande rädsla som 
gror inom oss som är poli-
tiskt aktiva i Mellerud.
Vi går till val för att hindra 
att högerextrema krafter bre-
der ut sig runt om i Europa. 
Mötet var viktigt för att ta 
verkligen ta reda på vilka 
krafter det handlar om och 
hur farliga för oss dessa 
verkligen är. Vår ordförande, 
Marianne Sand Wallin, in-
ledde med att berätta om den 
nya högern och extremhö-
gern så som den utvecklar sig 
i Sverige. Vi umgås dagligen 

FÖRENINGSREFERAT

och sjung med, det stärker 
kärlen, sade Park.

Att låta musklerna arbeta 
är ett sätt att må bra. Park 
tipsade om att se på nyhe-
terna stående och allra helst 
på tå.

Ha roligt
Aktiviteter för att hålla sin-
net på topp rekommendera-
des. 

– Hitta på något roligt, gå 
på en ny lunchrestaurang, 
bio, föreläsningar, besök en 
annan ort och bo på hotell, 
sade Park.   

Du är vad du äter. Doktor 
Park tipsade om att börja 
med salladen, sedan köttet 
och därefter potatis och bröd, 
för att det är positivt för buk-
spottkörteln.

Många funderingar byttes 
under frågestunden. 

En del av de närvarande 
har doktor Park som sin lä-
kare och uppskattade att 
träffa honom på detta sätt 
och de ser gärna fler rådgi-
vande föreläsningar, vilket 
även han tyckte var viktigt. 

 Marianne Karlsson
 Barnfamilj i krock

Förra onsdagen vid 18-ti-
den inkom ett larm om tra-
fikolycka med flera fordon 
i fyrvägskorsningen vid 
Magnersbyn.
En bil med en kvinna och två 
barn kom från Hamranehål-
let och körde mot Mellerud. 
Samtidigt kom en bil från 
Rearsbyn med en manlig 
förare, som inte uppfattade 
bilen med barnfamiljen som 

kom från höger. Bilarna kol-
liderade i korsningen.

Kvinnan klagade på smär-
ta i ett ben och var chockad. 
Barnen klarade sig utan fy-
siska skador, liksom den 
manlige bilföraren. 

På plats var styrkan från 
räddningstjänsten i Melle-
rud.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

i lokalpolitiken med vanligt, 
hyggligt folk som säger sig 
företräda Sverigedemokra-
terna i Mellerud. Under da-
gen hade Jimmie Åkesson 
besökt SD:s tält på torget. 
Det var ganska många skol-
ungdomar där och de bjöds 
på smarrig tårta. Fast lite 
konstig var det eftersom SD 
i Mellerud nyligen motione-
rade i kommunfullmäktige 
om att alla sötsaker skulle tas 
bort ur kosten på kommu-
nens skolor och förskolor.

Det skulle ha kunnat stanna 
där, med ett gott leende på 
läpparna, men högläsning ur 
SD:s principprogram kring 
tankar om svenskhet, diskri-
minering, mänskliga rättig-
heter och kvinnors rättighe-
ter fick allas leenden att 
stelna till. Den extremhöger 
som nu har makten i länder 
som Ungern, Polen och an-
dra länder som Italien, Ru-
mänien och Bulgarien går 
inte att jämföra med Sverige, 
men det beror främst på att 
de inte har makten här, me-
nade en av våra gästförelä-
sare Louise Åsenfors, som är 
engagerad i den västsvenska 
styrelsen för mänskliga rät-
tigheter. Det kan bli så här 
också. I så fall kommer både 
mänskliga rättigheter, fria 
medier och demokratins oli-
ka skyddsvallar så som vi 
känner dessa att kunna för-
ändras här också.

Förre SSU:aren Sofia An-
dersson, numera ordförande 
i utbildningsnämnden i 
Trollhättan talade om kvin-

nors rättigheter och påminde 
om att det i år är precis 100 
år sedan kvinnor fick rösträtt 
i vårt land. Hon tog upp flera 
frågor som vi som bor i Sve-
rige och Mellerud numera 
tycker är ganska självklara, 
som kan hotas, såsom abort-
rätt, rätt till egen utbildning 
och lika lön, mäns våld mot 
kvinnor med mera.

Därefter tog Melleruds 
egen Anwar Rasul över talar-
stolen och talade om det så 
kallade hedersvåldet som vi 
skarpt måste markera emot. 
Det är svensk lag som gäller 
och dessutom är det skam-
våld det borde heta, menade 
Anwar som leder en intern 
arbetsgrupp inom Socialde-
mokraterna i Mellerud kring 
ämnet. Vi får ofta höra att 
integrationen inte fungerar, 
men sanningen är den att den 
fungerar mycket bra i Sveri-
ge, framför allt i jämförelse 
med de flesta andra länder. 
Han avslutade med att be-
rätta om hur en bra integra-
tion brukar gå till när det 
fungerar och nämnde att när 
vi får kritik är det ofta assi-
milation som kritikerna är 
ute efter.

Kerstin Nordström sträck-
te sig därefter för att nå mik-
rofonen i talarstolen i Tings-
huset och berättade den 
fantastiska historien om när 
hon själv år 1946, sex år gam-
mal var med på Unga Örnars 
första läger i Danmark efter 
kriget. Hela lägret präglades 
av mänsklig värme under 
parollen ”aldrig mer” och 

Trafikbrott
14/5 stoppades en bil på Ängenäsgatan, Mellerud. Tre män i 
20-årsåldern var i bilen. Patrullen misstänkte att de var på-
verkade. Alla är misstänkta för narkotikabrott eget bruk, 
föraren även misstänkt för drograttfylleri. Polisen inväntar 
analyssvaren. Grov olovlig körning den 14/5 lv 166, Liane. 
Man i 60-årsåldern körde lastbil utan behörighet för det.

Inbrott
14-15/5 har någon slangat diesel utanför Jonserud. Bostads-
inbrott dagtid 15/5. Krossad glasruta, stöld av diverse gods..

Metallslägga
På em den 16/5 utbröt bråk mellan grannar i Åsensbruk. En 
fick slag av en metallslägga i huvudet och fick åka till Dals-
lands sjukhus för att sy.

Skadegörelse
12-17/5 har någon kastat sten genom alla fönster på en som-
marstuga i Dalbergså. 17-19/5 har någon sprayat med röd 
färg på en bil på järnvägstationens parkering. 18-19/5 har 
någon förösökt stjäla en bil i Erikstad, ett fönster krossat. En 
annan bil har det gjorts inbrott i, den fick också en framruta 
krossad.

NÄRF-larm
18.40 igår tisdag kolliderade två personbilar i korsningen lv 
166 och Brunnsvägen i Dals Rostock. Fem personer inblan-
dade. Endast lättare personskador. Vid 22.20-tiden igår tisdag 
larm om gräsbrand strax norr om bron i Köpmannebro. Någon 
hade eldat ute och elden blossat upp igen på en yta av 20 kvm. 
Stor spridningsrisk.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 

Kerstin fäste blicken på oss 
alla och undrade vad vi har 
hamnat någonstans idag den 
15 maj 2019? Mycket tänk-
värt.

Lars Nilsson, vår egen lo-
kala första majtalare detta år, 
avslutade med att botanisera 
kring vad som egentligen är 
riktigt svenskt inom mat och 
musik i Mellerud. Han kom 
till slutsatsen att de enda två 
maträtterna som finns bara i 
Sverige just nu är surström-
ming och kebabpizza! Efter-
som surströmming är ett fe-
nomen ifrån Ångermanland 
fanns det egentligen bara en 
rätt kvar. Kebabpizza kan 
man bara beställa på restaur-
ang i Sverige, försök själva 
utomlands så får ni se me-
nade Lars. Han avslutade 
med den musik som vanligen 
spelas i traktens stolta ameri-
kanska bilar. Ingen spel-
mansmusik konstaterade 
han, utan amerikansk rocka-
billy med härstamning från 
de svarta slavar som hade sitt 
ursprung i Afrika. Hur svensk 
är egentligen det?

Mötesdeltagarna antog ett 
uttalande, lämnade Tingshu-
set flera erfarenheter rikare 
och det är så det ska vara i vår 
fina kommun Mellerud. 
Kunskap är makt och nu blir 
det samtal med medborgare 
runt om i kommunen fram till 
den viktiga valdagen till EU 
parlamentsvalet 26 maj 
2019.

Socialdemokraterna  
i Mellerud
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Fick Silverbroscher och hederspris
BRÅLANDA 
På Hushållningssällskapet 
Västs stämma på Nuntorp 
Brålanda, 29 april delades 
fyra Silverbroscher ut 
samt två hederspriser ur 
Hästaveslfonden.
Silverbroschen delas ut, efter 
nominering av respektive 
Hushållningsgille, till kvin-
nor som verkat för landsbyg-
den. Silverbroschen tillver-
kas av Birgitta Hilling, 
Spekeröd.

Silverbroschmottagare 
(från tidningens utgiv-
ningsområde): 

Inger Johansson, Frän-

defors. Nominerad av Dalbo 
hushållningsgille. Inger har 
utvecklat gården Grundsbo 
tillsammans med familjen 
via äggproduktion till nöt-
produktion. Varit med och 
startat föreningen Klöver 
och timotej med butik i Vä-
nersborg. 

Motivering: Inger tilldelas 
Silverbroschen för sitt stora 
engagemang för bygden 
bland annat genom den digra 
dokumentationen från 2015 
och framåt då det gäller Nun-
torpsskolans långa resa att bli 
de gröna näringarnas knut-
punkt på Dalboslätten.

Kerstin Ljungqvist, Dals 
Rostock. Nominerad av 
Dalbo hushållningsgille. 
Kerstin är författaren, konst-
nären och entreprenören som 
har skapat ett kluster av hant-
verkare och kulturbärare i 
Dals Rostock. Den vackra 
ateljén, Örtagården, stations-
huset är några av hennes 
projekt som gör samhället 
mycket mer intressant för 
besökare att komma till. Hon 
har skrivit flera böcker och är 
sin egen förläggare. Ett ex-
empel på hennes böcker är 
”Nyttans växter” vilket är en 
stor uppslagsbok med över 

Shetlandsstoet Dalsgårds Valencia tilldelades hederspris ur Hästavels-
fonden för Bästa ungsto ponny. Ägare: Magnus Karlsson, Brålanda.

Dessa fyra kvinnor tilldelades varsin Silverbrosch. Fr.v: Inger Johansson, Frändefors, Kerstin Ljungqvist, Dals 
Rostock, Lena Svedin Larsson, Kode och Ida Alfresson, Herrljunga. 

Silverbroschen som delats ut.

Avrättningar i Brålanda
BRÅLANDA 
Carl von Linne´ passe-
rade här 1746 och såg då 
hur korparna festade på 
kroppen av en ”olyckelig 
som låg på stegel jämte 
vägen vid Brålanda hed”. 
Hembygdsföreningen 
sätter nu upp en infor-
mationsskylt vid tidigare 
galgbacken mitt emot 
Brålanda kyrka.

Brålanda Sundals Ryrs hem-
bygdsförening har studerat 
”Den gamla onda tiden”,  hur 
rättsväsendet fungerade då 
dödsstraff förekom. De sätter 
upp en skylt vid avrättnings-
platsen Stommen Brålanda 
hed. Den låg vid vägen intill 
kyrkan. 

Avrättningsplatserna låg 
ofta intill kyrkor, kanske för 
att den dömde skulle hinna 

be Gud om förlåtelse innan 
bödeln genomförde döds-
straffet. Ofta var kropparna 
kvar en tid, för att varna de 
vanartiga, innan de grävdes 
ner på platsen.

Galgbacken
Mellan 1740 och 1773 finns 
dokumenterat fem avrätt-
ningar på galgbacken vid 
Brålanda hed. Fler kan ha 

Studiecirkeldeltagarna Helge Henriksson, Sigvard Lindhe med informationsskylten han tillverkat, Marianne 
Larsson, Anders Fredriksson, Bengt Aronsson, Bo Elofsson, Sonja Pettersson och Jan Andersson, vid tidigare 
galgbacken Stommen Brålanda hed.

Tolkad bild efter magnetometerundersökning 2013. Kartan visar ett eko 
från lämningar som inte är synliga ovan jord. Blå linje äldre stig, röda 
prickar brännplatser, lila prickar intressanta arkeologiska fenomen, tro-
ligen gravar, grönt streck nuvarande grusväg. Asfaltvägen är E45 samt 
vägen till Brålanda kyrka. Källa Hembygden Dalsland 2014.  

förekommit och domar kun-
de överklagas till Hovrätten 
i Jönköping. 

Sundals häradsrätt dömde 
och genomförde till avrätt-
ning två kvinnor för barna-
mord, en man för blodskam 
som gjort sin styvdotter gra-
vid och två unga män för ti-
delag. De halshöggs och 
brändes. 

I boken Hembygden 2012 
finns beskrivet ytterligare 
nästan 50 brott från 1598, de 
flesta av dessa fick mildare 
straff.  I början av 1800-talet 
slutade galgbacken använ-
das.

– Alla avrättningsplatser är 
fornminnen så då vill vi sätta 
upp en informationsskylt 
här, säger Marianne Larsson, 
ordförande Brålanda Sun-
dals Ryrs hembygdsfören-
ing.

Galgbacken var cirka 
2 400 kvadratmeter, där finns 
lämningar efter hus. Största 
delen är idag åkermark men 
ett rejält snöbärsbuskage 
växer på den östra delen av 
platsen.  

En geoteknisk undersök-
ning av galgbacken gjordes 
2013 av Skandinavisk Ar-
keologisk Geofysik AB och 
man fann då under jordytan 
två brännplatser och åtta ar-
keologiska fenomen, troli-
gen gravplatser. 

 Marianne Karlsson

1000 växter kring svensk 
medicinalväxtodling och 
dess historia.

Motivering: Kerstin tillde-
las Silverbroschen för sitt 
energirika och generösa sätt 
att skapa mötesplatser i det 
lokala samhället och för sitt 
entreprenöriella förhåll-
ningssätt i konsten, historien 
och kulturens tjänst.

Hederspris ur Hästavels-
fonden:

Bästa ungsto ponny: Dals-
gårds Valencia, shetlandssto.
Ägare: Magnus Karlsson, 
Brålanda.

Bästa ungsto kallblod: 
Holly, nordsvenskt sto. 
Ägare: Rune Hansson, 
Skepplanda.
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FOTBOLL 
Fengersfors IK går fortfa-
rande obesegrade efter seger 

Fengersfors vann 
målkalas

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK –
Dals Långeds IK

5-4 (2-3)
Division 6 Dalsland

Målskyttar:
2’ 1-0 Patrik Nilsson
8’ 1-1 Hampuz Fält Myrås
14’ 2-1 Thomas Sääv
33’ 2-2 Mattias Bryntesson (straff)
36’ 2-3 Fredrik Dahlin
46’ 3-3 Jesper Englund
47’ 3-4 Pontus Flink
78’ 4-4 Jesper Englund
91’ 5-4 Patrik Nilsson

i lördags hemma mot Dals 
Långeds IK.

Det blev ett målkalas med 
nio gjorda mål fördelat på de 
båda lagen, men hemmalaget 
drog det längsta strået. Re-
dan efter 15 minuter ledde 
Fengersfors med 2-1, men 
efter en halvtimma såg det 
tungt ut. Straff för gästerna 
och rött kort på hemmalagets 
Bashar Al-Abuhalje betydde 
2-2 och några minuter senare 
kom 2-3 för Långed. 

Men Fengersfors kom till-
baka, och Patrik Nilssons 
mål på tilläggstid för 
Fengersfors betydde tre po-
äng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lyckad tävlingsdag för MeRK
RIDSPORT 
I lördags tävlade ett lag 
från Melleruds Ridklubb i 
Gota cup ponnyhoppning 
på Nuntorp (Dalslands 
HSK). 
Med i laget var sex ryttare. 
Två av dessa var privatryt-
tare med egna ponnyer och 
resterande fyra var lektions-
ryttare med ridklubbens pon-
nyer. 

På tävlingen gick det rik-
tigt bra. Ryttarna presterade 
bra och fick fina resultat un-
der dagen, mestadels felfria 
rundor. 

– Vi är mycket stolta över 
vårt lag - både hästar och 
ponnyer, meddelas från 
klubben. 

Med i laget var Alfred Ols-
son på Björksta Nord-Pan, 
Kimberly Johnsson på Da-
kota, Alice Jonsson på Tuva 

Unik, Alma Hermansson på 
Romeo, Annie Andersson på 
Cals Lilly och Alma Olsson 
på Paul’s Fancy. De första 
fyra är lektionsryttare och 
lektionshästar.

Evelina Olsson, MeRK

Hela laget hurrar efter en lyckad tävlingsdag. Från vänster: Alma Olsson, Alma Hermansson, Alfred Olsson, Alice Jonsson, Kimberly Johnsson & 
Annie Andersson.

Alma Olsson med sin ponny Paul’s Fancy.

En glad Alfred Olsson efter två 
felfria rundor med ridklubbens 
ponny Björksta Nord-Pan.

SPORT

Dahlberg kan vinna eAllsvenskan
FAKTA
Namn: Douglas Dahlberg
Ålder: 22 år
Spelarnamn: Hoortygoose
Lag: GIF Sundsvall
Spelat FIFA: sedan FIFA06 & 
seriöst sedan FIFA14
Spelstil: Varierat
Favoritformation: 4-2-3-1

Samtliga matcher i grundserien samt även kommande slutspel på lördag, 
sänds live av Discovery på dPlay. Lördagens final kommer även att visas 
på kanal 9, klockan 19. Här intervjuas Douglas och till höger står hans 
kommande motståndare i kvartsfinalen, Örebro SKs Oskar Wettéus. 
Foto: eAllsvenskan

Douglas Dahlberg och hans lagkamrat Elias Gärdh i GIF Sundsvall är klara för slutspel, efter att ha vunnit sju 
av elva dubbelmöten i grundserien av eAllsvenskan. Foto: eAllsvenskan.

E-SPORT 
Douglas Dahlberg, 22 år, från Mellerud, är en av Sveri-
ges främsta på fotbolls TV-spelet FIFA, som Melleruds 
Nyheter tidigare skrivit om. Efter en vinter och vår med 
gruppspel i eAllsvenskan, så har han och hans två lag-
kamrater i GIF Sundsvall tagit sig till slutspel i tävlingen.

eAllsvenskan är Sveriges 
största professionella FIFA-
tävling där Allsvenskans och 
några av Superettans största 
klubbar deltar och gör upp 
om titeln och en ranking i 
kvalet till världsmästerska-
pet eWorld Cup.

Turneringen spelas på EA 
SPORTS FIFA19 på Play-
Station 4 i FIFA Ultimate 
Champions Mode och är en 
del av internationella EA 

Global Series som EA 
SPORTS drive. För Douglas 
Dahlbergs GIF Sundsvall har 
det gått väldigt bra, så pass 
bra att de är klara för slutspel.

Av tolv lag var det åtta som 
tog sig till slutspel. Sundsvall 
slutade på en fjärdeplats i 
tabellen. 

Fjärdeplats i grundserien
Tillsammans med lagkamra-
terna Elias Gärdh och Faris 

Keflit gjorde man 27 mål på 
elva dubbbelmöten och vann 
sju av dessa.

– Fjärdeplatsen är vi väl-
digt nöjda med att hamna på 
i tabellen, vi säkrade slut-
spelsplatsen i näst sista om-
gången mot Malmö. Där vi 
tog en säker seger med 3-0. 
Sista matchen i serien mot 
Djurgården kunde vi därför 
gå in avslappnat och spela 
hem tre poäng, berättar Dou-
glas.

– Säsongen har varit väl-
digt lyckad för vår del. Hela 
eAllsvenskan har varit ett 
lyckat projekt och har verk-
ligen lyft FIFA i Sverige. För 
egen del är jag nöjd med 
mina prestationer, det har 
varit väldigt många taktiska 
matcher från min sida efter-
som jag ofta spelade retur-
mötet, berättar Dahlberg.

I eAllsvenskan spelar man 
alltid bästa av två, där borta-
målsregeln gäller precis som 

i Champions League i fot-
boll. 

Livesändning
Alla matcher Dahlberg spe-
lat under säsongen har sänts 
live på internet via Dplay, 
Discoverys plattform som 
kanal 5, kanal 9 och Euro-
sport sänds på. 

– Det är speciellt att spela 
live framför massa kameror, 
det blir ett helt annat spel än 
när man spelar hemma i sof-
fan. Men jag trivs med det, 
pressen är något jag älskar, 
säger Douglas.

Nu väntar ett slutspel i 
Anexxet i Stockholm, inför 
både livepublik och live på 
TV eller via stream. GIF 
Sundsvall kommer att ställas 
mot sexan Örebro SK, ett lag 
som har tre poäng färre än 
Sundsvall, men som sprutade 
in mål under grundserien, 
hela 38 stycken.

– Örebro SK är duktiga, 
framförallt har de en duktig 
spelare som gjorde flest mål 
i serien. Men jag känner ho-
nom rätt väl och vi ska se till 
att det ej tar stopp i en kvarts-
final, berättar Douglas om 

sin motspelare Oskar Wette-
us, som gjorde 25 mål.

En kvarts miljon kronor
Om GIF Sundsvall skulle 
vinna helgens slutspel i 
Stockholm kommer melle-
rudssonen Douglas Dahlberg 
och hans lagkamrater att 
krönas till Svenska mästare i 
FIFA. Förutom det står även 
pengar på spel, hela 250 000 
kronor går till vinnande lag. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Fredag 24 maj kl. 19.15

Åsebro IF – Tösse IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
XL-Bygg Mellerud, Boab Hjuldelar, AJ Dahlbergs Slakteri AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Bertil Johansson Bygg AB

Huvudsponsor:

Lördag 25/5 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 4

HIF - Brålanda IF
Matchbollarna skänkta av: 

Lundgrens Bygg, Melleruds Mäklarna, Däckarna

FOTBOLL!
Rådavallen
Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar skänkta av: 
Hilding Anderssons Åkeri, Handarbetsboden, Holms Pastorat 

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
ALINGSÅS FF

Fredag 24 maj kl. 19.30

FOTBOLL 
Åsebro är en absolut topp-
kandidat i division 5 Dals-
land, precis som det förvän-
tades av laget.

Efter fyra matcher är man 
ännu obesegrade, även om 
lördagens drabbning mot 
Håfreströms andralag blev 
en aning tight. Efter en mål-
lös första halvlek tog Åsebro 
ledningen via självmål, men 
kort därefter kvitterade An-
ton Öhrling på straff för 
Håfreström.

Men med 20 minuter kvar 
hann Jonatan Ugrell före en 

Ugrell matchvinnare
SLUTRESULTAT
Håfreströms IF lag 2 

– Åsebro IF
1-2 (0-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
49’ 0-1 Självmål
55’ 1-1 Anton Öhrling (straff)
69’ 1-2 Jonatan Ugrell

FOTBOLL 
Håfreströms IF börjar hitta 
formen, detta efter lagets 
andra raka seger, borta mot 
IK Svane i fredags kväll. 

HIF tog ledningen med 2-0 
tidigt i matchen, efter nick-
mål av Flamur Mollapolci 
och ett självmål av Svane. 
Men hemmalaget reducerade 
och låg sedan på för kvitte-
ring i hela den andra halvle-
ken.

– I andra halvlek krigade 
vi i 45 minuter medan de låg 
på för en kvittering. Inget 
skönlir, men vi tog en riktigt 

SLUTRESULTAT
IK Svane – 

Håfreströms IF
1-2 (1-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
16’ 0-1 Flamur Mollapolci
24’ 0-2 Självmål
35’ 1-2 Eric Söderberg

Krigarseger för HIF

go seger och höll för trycket, 
berättar HIF:s assisterande 
tränare Glenn Öder.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

RIDSPORT 
Förra helgen arrangerade 
Dalslands Hästsportklubb 
tävlingar på Nuntorp, där 
andra omgången av Gota-
cupen för ponny ingick. 
Alla de nio lagen, där bland 
annat Melleruds Ridklubb 
deltar med lag, klarade upp-
giften med en ny typ av be-
dömning utan några problem 
och blev således likaplace-
rade. I MeRKs lag ingick 
Alfred Olsson/Björksta 
Nord-Pan, Alice Jonsson/
Tuva Unik, Kimberly Johns-
son/Dakota, Alma Hermans-
son/Romeo, Annie Anders-
son/Cals Lilly samt Alma 
Olsson/Paul´s Fancy. 

Med detta kommer det 
också att bli en sista omgång 
i Gotacupen där allt står på 
spel.

Klassvinnare
För hemmaekipagen blev 
tävlingen lyckosam där 
DHsK-ekipagen i de två sista 
klasserna för dagen plockade 
hem såväl segrar som fram-
skjutna placeringar.

Som klassvinnare stod 
Freja Hansson på Menai 
Skylark, Nellie Olsson på 
Mc Gregor, Filippa Karlsson 
på Terrific Savannah samt 
Tuva-Lisa Carlsson med 
både Sunlight T och Lundby 
Sally. Dessutom lyckades 
Nellie Olsson knipa en tred-
jeplacering med sin andra 
ponny Gita och Michelle 
Petersson fixade en andra-
placering med Lindåsens 
Castle Dancing Lady.

Från klubbens sida är man 
mycket nöjd med arrange-
manget.

Hemmaekipage i topp

Hemmaryttaren Tuva-Lisa Carlsson nöjde sig inte med en seger under 
tävlingshelgen på Nuntorp utan såg till att vinna två klasser, dels med 
Sunlight T och dels med Lundby Sally.

– Vi har många duktiga 
funktionärer i klubben som 
ställer upp och det är ett 
måste, annars skulle det inte 
fungera. Samtidigt är vi väl-
digt tacksamma över de före-
tag här från närområdet, som 

sponsrat med både priser till 
de tävlande som andra saker 
som vi har behov av under en 
tävling som denna, säger 
tävlingsledaren Camilla 
Björk Karlsson. 
 Ing-Marie Norrman 

FOTBOLL 
Femte förlusten kom för 
Brålanda i lördags när man 
på hemmaplan förlorade 
med 0-4 mot topplaget 
Bengtsfors IF. Men trä-

BIF kämpar i botten efter ny förlust

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

Håfreströms IF
0-4 (0-2)

Div 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
14’ 0-1 Patrik Strand
24’ 0-2 Victor Remneland
67’ 0-3 Christoffer Sandström
75’ 0-4 Victor Remneland

Ronny Fredriksson och hans Brå-
landa IF famlar efter halmstrån i 
botten av division 4, med ett ny-
komponerat lag jämfört med det 
som kvalade upp till serien i höstas. 
Foto: Tobias Coster.

naler allihop, berättar Brå-
landas rutinerade tränare 
Ronny Fredriksson.

Skapar inte mycket
Serietvåan Bengtsfors tog till 
vara på två individuella miss-
tag i mitten på den första 
halvleken och hade övertaget 
i matchen. Brålanda skapade 
inte mycket och när man åkte 
på en snöplig straff i den 
andra halvleken tog energin 
slut på Brålanda.

– Vi skapar inte så mycket 
i matchen, sätter inte deras 
målvakt på mycket prov. 
Låter dumt att säga att vi 
försvarade oss bra när vi 
släpper in fyra mål, men vi 
gör faktiskt det. Det är tungt 
just nu, men som sagt, tänk 
om de andra lagen i botten 

naren Ronny Fredriksson 
är trots en poäng på fem 
matcher hoppfull om att 
klara säsongen med nytt 
kontrakt.
Nykomlingarna i division 4, 
Brålanda IF, har haft en tung 
start på säsongen 2019. För-
utom skador, sjukdomar och 
andra bortfall i spelartrup-
pen, så har även resultaten 
gått åt helt fel håll.

– Jag har aldrig varit med 
om något liknande under min 
tränarkarriär, vi har ett nytt 
lag på planen jämfört med 
vilka spelare som var med i 
kvalet i höstas mot Ström-
stad. Men som tur är förlo-
rade även de andra lagen i 
botten, så det blir en inbördes 
fight mellan oss. Det blir 
viktiga matcher, som seriefi-

försvarare i ett läge som såg 
ut att gå till spillo och satte 
segermålet 2-1.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Melleruds IF fick se sig 
besegrade på nytt när 
man på bortaplan mot 
Främmestads IK förlorade 
med 1-2. MIF har nu tappat 
mark i division 3 och befin-
ner sig i bottenskiktet.

Lördagens match på Bergevi 
IP blev inte som planerad för 
Melleruds IF som ville studsa 
tillbaka från hemmaförlusten 
senast mot Ahlafors. Gäster-
na hamnade i underläge efter 
dryga 20 minuter, men var 
inte utspelade trots att glöden 
saknades.

– Tycker det fortfarande är 
lite energilöst, men det var 
bättre än matchen före, berät-
tar MIF:s Marcus Rydberg.

Ganska snart efter att andra 
halvlek dragit igång kom en 
kvittering från Mellerud. Al-
bin Broberg gjorde en soloräd 
och kunde sätta 1-1. Men det 

Ny förlust för energilöst MIF

Albin Broberg gjorde det han skulle som anfallare, mål, men det räckte inte till någon poäng för Mellerud som 
bara tagit fem poäng på de första sex matcherna. Foto: Marcus Ek.

SLUTRESULTAT
Främmestads IK – 

Melleruds IF
2-1 (1-0)

Div 3 M Götaland
Målskyttar:
23’ 1-0 Emil Olesen
51’ 1-1 Albin Broberg
59’ 2-1 Albin Larsson

oavgjorda läget höll sig inte 
länge, utan Främmestad åter-
tog ledningen några minuter 
senare.

Trots ett ribbskott från Joel 
Lundgren blev det förlust för 
Mellerud, som fortsätter leta 
efter formen som man hade 
under försäsongen där man 
såg riktigt starka ut.

– Det var en jämn match, 
den kunde gått åt båda hållen. 
Vi har mycket otur också om 
man skall vara helt ärlig. Jag 
tror att om vi jobbar på kom-
mer vinsterna, kommentera-
de Rydberg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

hade dragit iväg så att vi hade 
blivit isolerade i botten, då 
hade det varit värre, säger 
Fredriksson.

På lördag väntar derby mot 
Håfreströms IF, som börjat 
hitta formen och har två raka 
segrar.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Liten välskött gård

Mellerud, 4 ha            

Liten gård väster om Mellerud
i öppet och vackert läge.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-363 56 35

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

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 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

LITEN PLASTBÅT ca 4,5 m. 
Utombordsmotor 4-takt. Pris: 
4.500:-. Tel. 073-647 86 20, 
0530-321 00 efter 18.

SäljeS

076-571 79 08

Pensionärsdag
Onsdagar

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

Tel. 073-079 35 39

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

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 

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

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

Längder 2-p 429:-     MV 129:-/m
Lampskärm 79:-     Kuddfodral 79:-

Markis 99:-/m 

Möbeltyg  60-150:-/m 

Vaxduk  30:-/m 

Linnelook MV  40:-/m 
Öljettlängder 2-p 299:-   Kappa 40:-/m

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal 
gardinlängder!

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

FASTIGHETSMARKNADEN

LEDIGA PLATSER
Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

8/5 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

FOTBOLL 
Frändefors förlorade sin 
fjärde raka match när man i 

Ny förlust för FIF

SLUTRESULTAT
Melleruds IF U-lag – 

Frändefors IF
3-1 (1-0)

Div. 5 Dalsland
Målskyttar:
44’ 1-0 Rasmus Hedlund
57’ 2-0 Ludvig Stefansson
66’ 2-1 Ahmed Alhussein
89’ 3-1 Hampus Soppi Svensson

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF fick upprät-
telse i lördags efter förra 
helgens tunga hemmaförlust 
mot Eds andralag. På Genevi 
IP tog KIF tre fina poäng, 
men det såg ut att gå en annan 
väg.

Efter underläge med 0-1 i 
paus mot Högsäters andra-
lag, vände man på pannka-
kan inom loppet av sju minu-
ter, när Mathias 
Skoogh-Olsson visade fin 
blick för målet och gjorde två 
mål. 

HGF kom dock tillbaka i 
matchminut 85 för en kvit-
tering och ett poäng såg ut att 
tillfalla båda lagen. Men på 
tilläggstid satte Mohamad 
Snoubar segermålet för 

Sent mål gav poäng
SLUTRESULTAT
Högsäters GF lag 2 – 

Kroppefjälls IF
2-3 (1-0)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
14’ 1-0 Filip Eriksson
53’ 1-1 Mathias Skoogh-Olsson
60’ 1-2 Mathias Skoogh-Olsson
85’ 2-2 Filip Eriksson
90’ 2-3 Mohamad Snoubar

Kroppefjäll, som tog sin an-
dra seger för säsongen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse hemma mot seriele-
darna Eds FF i lördags.

Tösse hade 1-1 i paus efter 
kvittering tidigt i matchen av 
Abdulkadir Elmi Muhumed, 
men gästerna tog ledningen 
omgående i den andra halv-
leken, genom fyramålsskyt-
ten Viktor Johansson. 

I slutet av matchen föll yt-
terligare två mål för seriele-
darna som cementerade för-
lusten ytterligare för Tösse, 

Storförlust mot serieledarna

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Eds FF

1-4 (1-1) 
Div 5 Dalsland

12’ 0-1 Viktor Johansson
17’ 1-1 Abdulkadir Elmi Muhumed
46’ 1-2 Viktor Johansson
79’ 1-3 Viktor Johansson
81’1-4 Viktor Johansson

som trots detta hänger med i 
mitten av tabellen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

söndags gästade Rådavallen. 
I nästan 45 minuter höll 

man nollan, men Melleruds 
U-lag lyckades näta precis 
före paussignalen, genom 
Rasmus Hedlund. 

Det blev dock en spän-
nande avslutning på match-
en, efter att Ahmed Alhus-
sein reducerat till 1-2 i mitten 
på den andra halvleken. På 
tilläggstid kom dock döds-
stöten från Mellerud genom 
Hampus Soppi Svensson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev en storförlust för 
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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

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
Storgatan 26 i Brålanda 

Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Allt inom golv 

och mattor
Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

SKROTHÄMTAREN  
DALSLAND & BOHUSLÄN

Hämtar skrot  
och skrotbilar

Tel. 070-228 31 08

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

Tisdag 28/5 kl. 10-15
finns jag på  

Torget i Mellerud
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Melodikrysset v.21 - 25 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. 21 – 25 maj

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Strömsö
10.40 Sverige!
11.10 Josefsson
12.10 Kära pappa
12.25 Vem vet mest?
13.10 Al Pitcher på paus
13.25 Smartare än en femte-
 klassare
14.25 The Graham Norton show
15.10 Matiné: Learning to drive
16.40	 Home	fires,	17.30 Strömsö
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28	 Sportnytt,	Lokala	nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Hej alla damer
19.30	 Rapport,	Lokala	nyheter
20.00 Josefsson
21.00 EU-val 2019: Opinion live
22.00 EU i fokus
22.30 Kvinnlig rösträtt
22.45 Rösträtt för kvinnor 100 år
23.00 Skam España
23.20 Rapport
23.25 Västerns erövrare
23.50 Josefsson
00.50 Sommarpratarna

09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Fågelskådare på Utsira
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 EU-val 2019: Aminas 
 Europaresa
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Världens lyckligaste land?
20.30	 No	niin,	låt	oss	prata
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The last kingdom
23.00 Moro squad
23.30 Nyheter på lätt svenska 
 - om EU-valet
23.50 Jorden runt på 50 
 konserter
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.45 Joanna Lumleys 
 sibiriska äventyr
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Mata Hari - den vackra 
 spionen
20.10 Flyg till världens ände
21.00 Saturnus kraschade 
 rymdsond
21.55 Japansk teceremoni på väg
22.45 Grizzlybjörnens rike
23.35 Italiens hemliga städer

20.00 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
21.00 Oasis: Supersonic
23.00 EU i fokus - teckenspråks-
 tolkat
23.30 Tack gud jag är homo 
 - teckenspråkstolkat
23.45 Sommarpratarna
00.45 Drottning Sonjas 
 barndomshem
01.15 Året med norska kunga-
 familjen

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 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: Special 
 victims unit
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.05 American dad
05.30 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 Terminator salvation
23.10 Seinfeld
00.10 Family Guy
01.05 American dad
02.05 Cops
02.30 Brit cops
03.15	 Tattoo	fixers
04.05 Family Guy
04.50 American dad

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Josefsson
11.10 Anslagstavlan
11.15 Landet runt
12.00 Hopptornet
12.15 Keyyo med Rheborg i 
 Ryssland
12.45 Smartare än en femte-
 klassare
13.45 Stockholm My Love
15.10 Mord och inga visor
16.00 Ishockey-VM: Studio
16.15	 Ishockey-VM:	Kvartsfinal	1
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Spårviddshinder
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00	 Ishockey-VM:	Kvartsfinal	3
23.00 Rapport
23.05	 Ishockey-VM:	Kvartsfinal	4
00.05 The Graham Norton show
00.55 Suits

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
14.00 Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Där ingen längre kan bo
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00	 Ishockey-VM:	Kvartsfinal	1
19.00	 Ishockey-VM:	Kvartsfinal	2
20.00 Mamma har varit direktör
20.45 Föräldragården
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 The Handmaiden
00.35 Fjordarnas hemliga liv
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Mammachocken
17.30 Omöjlig ingenjörskonst
18.15 Från Marocko till 
 Timbuktu
19.15 Världens natur: Den
 gåtfulla göken
 20.05 Blodets makt
21.00 Grizzlybjörnens rike
21.50 Australiens vilda natur
22.40 Japansk teceremoni på väg
23.30 Island runt

20.00 Fortet som blev lekplats
20.10	 Ishockey-VM:	Kvartsfinal	4
22.45 Spårviddshinder
23.00 Al Pitcher på paus
23.15 Sommarpratarna
00.15 Gift vid första ögonkastet 
 England
01.00 Tack gud jag är homo 
 - syntolkat
01.15 EU i fokus - syntolkat
01.45 Sverige!

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 Bert Karlsson – elefanten i 
 folkhemmet
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 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 The other woman
23.10	 Seinfeld,	00.10 Family guy
01.05 American dad
02.00	 Cops,	02.30 Brit cops
03.15	 Tattoo	fixers
04.00 Family guy
04.25 American dad

05.30 Sverige idag
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10	 Home	fires
11.00	 Home	fires
11.50 Ett hundliv: Garm - ren-
 vallarhunden
12.00 Strömsö
12.30 Spårviddshinder
12.45 Sverige!
13.15 Landet runt
14.00 Vem vet mest?
14.45 Josefsson
15.45 EU-val 2019: Opinion live
16.45 Columbo
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Sverige idag
19.15 Excess will save us
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 EU-val 2019: Slutdebatt
22.00 Mord i paradiset
23.00 Rapport
23.05 Suits
23.45 Girls
00.15 Västerns erövrare

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Se mitt sound
16.45	 No	niin,	låt	oss	prata
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 EU-val 2019: Korre-
 spondenterna
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Marcel Duchamp
20.55 Korta tv-historier: Rapport 
 till himlen
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Kingdom
23.30 Mamma har varit direktör
00.15 Se mitt sound
00.45 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.35 Saturnus kraschade 
 rymdsond
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

20.00 EU-val 2019: Slutdebatt 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Smartare än en femte-
 klassare
23.00 Sommarpratarna
00.00 Strömsö
00.30 EU-val 2019: Korrespon-
 denterna
01.00 EU-val 2019: Opinion live
02.00 Josefsson - 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 Ocean's twelve
01.20 Vägen ut
03.35 Ensam i Berlin

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 Simpsons
20.00 Impractical jokers
21.00 Superstore
22.00 The purge: Anarchy
00.10 Seinfeld
01.10 American dad
02.10	 24:	Legacy,	02.55 Cops
03.20 Brit cops
04.05 Family guy
04.25 American dad

05.35 Sverige idag
06.05 Sommarpratarna
07.05 Stockholm My Love
08.30 Landet runt
09.15 EU-val 2019: Opinion live
10.15 Josefsson
11.15 Sverige!
11.45 Smartare än en femte-
 klassare
12.45 EU-val 2019: Slutdebatt
14.45 Ishockey-VM: Studio
15.15	 Ishockey-VM:	Semifinal	1
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	 Ishockey-VM:	Semifinal	2
22.00 Al Pitcher på paus
22.15 Rapport
22.20 Lördagsbio: A Little Chaos
 Visas inte i SVT Play
00.10	 Nattfilm:	Snowpiercer

08.40 EU-val 2019
09.10 Moro squad
09.40 Kolossal barock - mässan 
	 för	53	stämmor
11.15	 Hunt,	ett	solo	till	Våroffer
11.55 Herbert Blomstedt 90 år
13.20 Fjordarnas hemliga liv
14.15 EU-val 2019
14.45 Nyheter på lätt svenska 
 - om EU-valet
15.05 Mamma har varit direktör
15.50	 Sverige	idag,	Äppelbygd
16.25 Världens natur
17.20 Världens lyckligaste land?
17.50 Ishockey-VM: Studio
19.15	 Ishockey-VM:	Semifinal	2
20.00 Kulturstudion
20.03 West Side Story
20.55 Kulturstudion
20.57 Bernsteins älskade musikaler
21.30 Salamander
22.20 The last kingdom
23.05 Se mitt sound
23.35	 No	niin,	låt	oss	prata
00.05 Världens lyckligaste land?
00.35 Aminas Europaresa
01.05 Fågelskådare på Utsira
01.20 Där ingen längre kan bo
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Japansk teceremoni 
 på väg
16.35 Byta liv på prov
17.25	 Amerikas	finaste	natur
18.15 Flyg till världens ände
19.05 Saturnus kraschade 
 rymdsond
20.00 Från Marocko till 
 Timbuktu
21.00 Australiens vilda natur
21.50 Seriestart: Civilisationens 
 födelse
22.40 Smartast i naturen
23.30 Blodets makt

20.00 Gift vid första ögonkastet 
 England
20.45 En kunglig romans
21.35 Girls
22.05 Västerns erövrare
23.40 Sommarpratarna
00.40 EU-val 2019: Slutdebatt 
 - teckenspråkstolkat

05.40 Köket
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Solsidan
12.00 Finaste familjen
12.30 Trav
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 GES
21.30 Allied
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15	 Allied,	forts
00.05 Life of crime
02.10 Are you here
04.25 Tareq Taylors nordiska 
 --matresa

05.10 Våra värsta år
05.35 Cops
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.35 My name is Earl
08.30 2 1/2 män
10.00 Lethal weapon
11.00 Buffy the Vampire Slayer
13.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Last man on earth
17.00	 Tattoo	fixers
18.00 Amazing race
19.00 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 Get him to the Greek
23.10 Terminator salvation
01.20	 Jarhead	2:	Field	of	fire
03.15 Click
04.55 American dad

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Sommarpratarna
07.00 Matiné: Loffe som miljonär
08.30 Strömsö
09.00 Sverige!
09.30 Columbo
10.45 Vem vet mest?
11.30 Al Pitcher på paus
11.45 Keyyo med Rheborg i Ryssland
12.15 Hej alla damer
12.30 Spårviddshinder
12.45 Excess will save us
13.00 Kära pappa
13.15 Hopptornet
13.30 Matiné: Till nu och för evigt
15.15 Ishockey-VM: Studio
15.45 Ishockey-VM: Bronsmatch
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 EU-val 2019: Valvaka
00.30 Rapport
00.35 Mord och inga visor

08.45 Sverige idag på romani chib
09.05 Marcel Duchamp
10.00 Gudstjänst
10.45 West Side Story - så kom den till
11.40 Bernsteins älskade musikaler
12.15 Jorden runt på 50 konserter
13.10 Hunt, ett solo till Våroffer
13.50 Herbert Blomstedt 90 år
15.15 Anslagstavlan
15.20 Världens lyckligaste land?
15.50 Sverige idag på romani chib
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.15 Tornet på toppen
16.30 No niin, låt oss prata
17.00 Fais pas ci, fais pas ca
17.50	 Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00 Ishockey-VM: Bronsmatch
18.30 Seriestart: Världens natur: 
 Rysslands vilda kust
19.25 Ankungen
19.30 Ishockey-VM: Studio
20.15 Ishockey-VM: Final
23.30 Gudstjänst
00.15 Kvinnor bakom kameran
01.10 Moro squad

09.00 UR Samtiden
15.00 Seglats med Mathilde
15.10 Blodets makt
16.05 Smartast i naturen
16.55 Min natur
17.35 Flykten till vildmarken
18.20 Från Marocko till Timbuktu
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Underjordens hemliga liv
21.00 Flyg till världens ände
21.50 Lycklig utan piller
22.35 Säterliv
23.00 Uutiset: EU-valvaka
23.15 Japansk teceremoni på väg

20.00 EU-val 2019: Valvaka 
 - teckenspråkstolkat
00.30 The last kingdom
01.15 Vem vet mest?
02.00 Sverige!

05.00 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Sveriges yngsta mästerkock
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Inför Elitloppet
14.00 Trav
18.30 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.25 Bingolotto, forts
20.00 Robinson
21.00 EU-valvakan
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 EU-valvakan, forts
01.00 GW:s mord
01.55 Norrlandspolisen
03.00 MacGyver
03.55 MacGyver
04.50 Elementary

05.15 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.35 My name is Earl
08.55 2 1/2 män
09.50 Kevin can wait
10.50 Buffy the Vampire Slayer
13.50 NCIS: Los Angeles
15.50 The other woman
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 Impractical jokers
01.00 Son of Zorn
02.00 Nitro circus crazy train
02.55 Never ever (try this at home)
03.20	 Tattoo	fixers
04.05 24: Legacy
04.50 American dad

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.30 Sommarpratarna
10.30 Ett hundliv: En vinglig leder en 
 blind
10.40 Landet runt
11.25 Sportspegeln
11.55 Vem vet mest?
12.40 Sverige!
13.10 Josefsson
14.10 Strömsö
14.40 Smartare än en femteklassare
15.40 Matiné: Bara en trumpetare
17.10	 Home	fires
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Musikhjälpen 2018 - Återblicken
22.00 Seriestart: Festen
22.15 Festen
22.35 Rapport
22.40	 Nattfilm:	Gentle
00.15	 Home	fires
01.05 Sommarpratarna

07.40 Sverige idag
08.00 Fais pas ci, fais pas ca
08.50	 Kortfilmsklubben	-	spanska
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 En predikstol med hisnande utsikt
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Marcel Duchamp
19.25 Grisar på vandring
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt, 21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Motor: Rallymagasinet
22.50 En riktig fest med Sibelius
00.10 Peacock Tales - en klarinettupplevelse
00.35 Fjordarnas hemliga liv
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Fem fenomen i skolan
17.30 Smartast i naturen
18.20 Saturnus kraschade rymdsond
19.15	 Amerikas	finaste	natur
20.05 Människosläktets äventyr
21.00 Världens natur: Rysslands vilda 
kust
21.50 Från Marocko till Timbuktu
22.50 Civilisationens födelse
23.40 ycklig utan piller

20.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
21.00 Sommarpratarna
22.00 Festen - syntolkat
22.15 Festen - syntolkat
22.35 Seriestart: Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
23.25 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.55 Hemma
01.25 Landet runt
02.10 Morgan Freeman: Jakten på Gud

05.30 Köket
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 Halv åtta hos mig
20.00 Kalla fakta
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
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Son of Zorn
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 Simpsons
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 Impractical jokers
22.00 Magnum P.I, 23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
00.55 American dad
01.55 Cops, 02.25 Brit cops
03.10	 Tattoo	fixers
04.00 Family guy
04.45 American dad

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongsstart: Sommarpratarna
10.10 Fråga doktorn
10.55 EU i fokus
11.25 Kvinnlig rösträtt
11.40 Rösträtt för kvinnor 100 år
11.55 Keyyo med Rheborg i Ryssland
12.25 Musikhjälpen 2018 - Återblicken
13.25 Vem bor här?
14.25 Bruce Springsteen
15.35 Matiné: En djungelsaga
17.10	 Home	fires
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Seriestart: Nedsläckt land
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Sorgen mitt i bygden
21.00 Kaj Linna - mannen som aldrig
 gav upp
22.00 Seriestart: Fjällbackamorden
23.30 Rapport
23.35 Girls
00.05 Skam España
00.25	 Home	fires
01.15 Sommarpratarna

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Bygga bil med James May
17.05 Ambulansbåten
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Antikduellen
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Drottningens hemliga agenter
20.55 K-märkta ord
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Se mitt sound
22.45 Antikduellen
23.15 Skattjägarna
23.45 Marcel Duchamp
00.40 Engelska Antikrundan
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00	 Amerikas	finaste	natur
17.50 Flykten till vildmarken
18.35 Lycklig utan piller
19.20 Civilisationens födelse
20.10 Australiens vilda natur
21.00 Dokument utifrån: Gud, Polen och
  politiken
21.55 Flyg till världens ände
22.45 Byta liv på prov
23.35 Blodets makt

20.00 Bruce Springsteen: In his own 
 words
21.10 Bygga bil med James May
22.00 Fjällbackamorden - syntolkat
23.30 Suits
00.10 Världens lyckligaste land?
00.40 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
01.40 Bygga bil med James May
02.30 Musikhjälpen 2018 - Återblicken

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 Halv åtta hos mig
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
01.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Cops
05.35 Våra värsta år
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Highway patrol
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 The World's End
23.10 Seinfeld, 00.10 Family guy
01.05 American dad, 02.05 Cops
02.30 Highway patrol
03.15	 Tattoo	fixers,	04.05 Family guy
04.50 American dad

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40  

www.mellerudsnyheter.se

Vecka 22 kommer  
Melleruds Nyheter ut 

tisdag 28 maj
Manusstopp onsdag 22 maj

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

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!

Boka visning!

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:-

BYGGA NYTT?

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

Pris: 595.000:-

MELLERUD – Svartebäck   2:11
Trevligt läge  och fin utsikt i fritidshusområde. 
Tomt 2000 kvm. El och vatten finns framdraget till 
tomtgräns. El, vatten, avlopp och fiber bekostas 
av köpare.

Pris 275 000:-
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
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Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Följ oss på

Tacobuffé

    

Nytt på herravdelningen!

995:-

Vuxen 

Barn 

Kortärmad skjorta

Kostym

89:-
49:-

149:-/st
Torsdag - söndag 

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!
Du träffar 

Joanna och 

hennes glada 

medarbetare 

på Hemköp 

Torget!

Följ oss!

5:-
/st

Färskost

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

Promenad med 
tillgängligheten i fokus

MELLERUD 
Sist det begav sig gick man 
runt Mörttjärn i Dals Ro-
stock, nu var det Melleruds 
centrum som gällde. Årets 
tillgänglighetspromenad 
med Funktionshinderrådet 
började utanför Medbor-
garkontoret där det var 
samling. Med på promena-
den fanns också politiker 
och andra representanter 
från kommunen. 
Under promenaden besöktes 
bland annat Pressbyrån, måle-
riaffären, Centrumsalongen, 
entréer utmed Storgatan och 
Köpmantorget samt även In-
diankullen och biblioteket. 
Det fanns även hjälpmedel att 
låna för den som ville känna 
på hur det är att vara funk-
tionshindrad. 

Morgan E. Andersson(C) 
testade med ögonbindel en vit 
käpp under promenaden. 
– Vilken grej, det var chockar-
tat, jag fick helt andra perspek-
tiv. Jag hade ingen koll på 

Samling utanför Medborgarkontoret inför tillgänglighetspromenaden.

Erik Josefsson testar den nyinstallerade trapphissen i Centrumsalongen. 
Sofia Rost väntar på sin tur.

Morgan E Andersson ( c ) fick ta stöd under sin prova-på-promenad 
som blind av Göran Emanuelssons rullstol. Göran är med som repre-
sentant för DHR.

riktningen alls, sade han ef-
teråt.

Toaletten en flopp
 Det första stoppet för prome-
naden blev Pressbyråns toa-
lett. När man efter många om 
och men kom in med rullsto-
len på toaletten var där mörkt 
och trångt. Erik Josefsson, vd 
för Melleruds Bostäder, hade 
fått låna en rullstol för ända-
målet. Mellbo äger också flera 
av de fastigheter som besök-
tes. 

Vidare mot bion stannade 
man till vid måleriaffären. Här 
är trappsteget brant och 
ojämnt och det saknas dörr-
öppnare. Väl framme vid 
Centrumsalongen provades 
givetvis den nyinstallerade 
rullstolshissen 

Viktigt att bryta isolering
– Det här är jättebra, tidigare 
har man som funktionshin-
drad fått åka till Vänersborg 
för att gå på bio. Också Idrotts-
huset har anpassats så att man 
exempelvis kan gå på bingon 
och klara sig själv, så även vid 
Stinsen för ungdomarna. Det 
är mycket goda förändringar, 
det är viktigt att bryta isole-
ringen för funktionshindrade, 
säger Sofia Rost, representant 
för Mag- och Tarmföreningen.

Anette Karlsson, sektorchef 
på Stöd och Service inom so-
cialförvaltningen, antecknar 
under hela promenaden. An-
teckningarna ska sedan läm-
nas över till samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Utifrån 
politiskt avsatta medel får 
man sedan tillsammans med 
Funktionshinderrådet priori-
tera vad som ska göras och 
beta av efter hand. 

– Målet är att det ska var 
tillgängligt för alla oavsett 
hörsel- syn- eller funktions-
nedsättning, säger Anette 
Karlsson.

Ing-Marie Norrman


