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

Hobby650 KFU Prestige –19

2 266 kr/mån

Dubbelbädd eller Barnkammare
Pris från: 

Finansiering från: 

411 520 kr
*

* Finansieringsexempel.  20% kontant. 2,95% ränta. Avbetalning 180 månader. 55 kr aviavgift och 695 kr 
   uppläggningsavgift tillkommer. Effektiv ränta 3,38%. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Din handlare i väst

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

RÖDFÄRG

Rödfärg/Slamfärg från Beckers 
och Stora Kopparbergs Berg-
slag. 10 liter.

från  

359:-

Dalslands Sparbank har delat ut av sitt överskott till föreningar i Dalsland, som fick dela på 950 000 kronor. En riktigt glädjetjut utbringades av 
samtliga bidragsmottagare när de samlades förra veckan på golfrestaurangen i Sunnanå. Foto: Ing-Marie Norrman.

– Sidan 5 –

Priserna gäller måndag 27/5 – söndag 2/6 2019 med reservation för ev 
slutförsäljning och tryckfel.

Pulled pork
Garant, Sverige, kyld, 550 g, 
jfr-pris 63,64/kg. 
Max 3 köp/hushåll/vecka 22. Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

Svensk kycklingfilé
Guldfågeln, Sverige, färsk,
gäller tunnskivad, tvådelad, ca 700-750 g.

Toalettpapper
Fixa, 18-pack, jfr-pris 19,27/kg.

Risifrutti
Flera sorter, 165-175 g, 
jfr-pris 28,57-30,30/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 22.

BONUSKUND

40:-
/st

35:-
/st 5:-

/st

BONUSKUND

99:-/kg

– Sidan 9 –

Äggmobiler för 
ökad trivsel

– Sidan 17 –

Derbyseger för 
Håfreströms IF

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

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

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

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

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

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6

Torget, Mellerud • Tisdag 21 maj

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

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 9 april

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 4 juni

Butterkaka
20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 7 maj

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

Torget, Mellerud • Tisdag 18 juni

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/5  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 1/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 15/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 21/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 13/7  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 10/8  kl 20.00-23.30

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

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 17/8  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 24/8 kl 20.00-23.30

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

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 27/7  kl 20.00-23.30

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

Bolstad
Prästgård

Söndag 2 juni kl 15
Ingrid Aringer och 

Margareta Forssell Olsson
Tandläkarna Svea Leffler och 
Greta Forssell på Vadholmen 

och i Brålanda.
Ny utställning
Entré m. kaffe: 75 kr

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

Gunnars Museum öppet 14 – 15 
Entré: 20 kr. 

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Måndag 3/6
Naturvandring   
Ovandalen, Halleberg 
OBS! Ändrad dag
Avresa kl. 10 Stationshuset

Onsdag 5/6 kl. 15.00 
Gemenskap  
på Solrosen

Välkomna!

Studentexamen på 
Dahlstiernska gymnasiet

Utsläpp onsdag 5 juni kl. 14.00

Marsch till torget och tillbaka,  
uppvaktning på grönområdet vid skolan

Välkomna!

För mer information se 
www.dahlstiernska.se

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

29 maj - 6 juni 2019
Kristi Himmelsfärds dag 30 maj,  
Söndagen före Pingst 2 juni.

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 30/5 8.00 Gökotta i Erikstad Kyrkoruin, Kerstin Öqvist. 
  Trumpet: Oskar Alfredsson. Ta med något att 
  sitta på och kaffekorg.Vid regn i Erikstad 
  kyrka. 
Sön 2/6  Sammanlyst till Holms och Skålleruds  
  församlingar

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 30/5 8.00 Gökotta i Domarringen, Martin Edström. 
  Ta med något att sitta på och kaffekorg. 
  Vid regn i Järns kyrka.
Tor 30/5 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Martin Edström. 
Sön 2/6 17.00 Gudstjänst i Holms kyrka, Martin Edström. 
Tis 4/6 11.30 Mässa på Fagerlid, Martin Edström.
Tis 4/6 14.15 Mässa på Berg, Martin Edström. 
Tor 6/6 11.00 Friluftsgudstjänst i Tingshusparken, 
  Nationaldagen, Kerstin Öqvist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 30/5 8.00 Gökotta i Ryr, vid Ryrs dansbana, Ewa Widell. 
  Tre Voces. Ta med något att sitta på och 
  kaffekorg
Tor 30/5 10.30 Andakt på Skållerudshemmet, Ewa Widell. 
  Tre Voces. 
Sön 2/6 11.00 Mässa i Skålleruds församlingshem, Martin 
  Edström.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 29/5 12.15 Mässa på Karolinen, Martin Edström.
Tor 30/5 7.00 Gökotta på Borekulle, Pär-Åke Henriksson. 
  Ta med något att sitta på och kaffekorg  
  Vid regn i Eds skola. 
Sön 2/6  Sammanlyst till Holms och Skålleruds 
  församlingar

Pastoratsresa 16 juni 
Välkommen med på en gemensam resa till Småland. 
Under förmiddagen når vi Huskvarna och Öxnehaga kyrka. Vi 
firar mässa i kyrkan som leds av Anna-Karin Hultman.  
Efteråt beger vi oss ut på landsbygden och äter en god 
hemlagad lunch. Under eftermiddagen besöker vi någon trevlig 
hantverkare i Skärstadalen och det finns möjlighet att handla 
med något fint hem. 
Under hemfärden stannar vi vid ST Olofs kyrka i Falköping där 
vi fikar tillsammans. Daniel Westin finns på plats och berättar 
om Västergötland.  
Du behöver ha med dig förmiddagsfika. 
Pris 395 kr. I resans pris ingår: Bussresa, Lunch med kaffe 
efteråt och eftermiddagskaffe i Falköping. 
Avresetid: Kyrkans Hus, Mellerud kl. 7.45, Erikstad hpl 
(mittemot Axima) kl. 8.00, Brålanda Rasta kl. 8.10.
Vi är i Mellerud igen ca kl. 19.30
Bindande anmälan, begränsat antal platser.  Anmälan senast 
12/6 till exp på telefon 0530-36200.

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

måndag 3 juni kl. 19.00
Stig Larsson

ordförande

Melleruds Demensförening 

Välkomna till säsongsavslutning
Måndag 3 juni kl. 18.00 på Café Älvan 
Senaste informationen om nya boendet på Ängenäs 
Medverkande: Sektionschef Karolina Christensen 
 Projektledare Lena Hansson 
Kaffe och sommarkakor 

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

ÅRSMÖTE
Erve-Ränns FVO

håller årsmöte i

Källhults Bygdegård

Onsdag 12/6 kl. 18.30

Välkomna!

Melleruds kommuns 
kulturpris 2019
Vem vill du ge Melleruds kulturpris 2019? 
(Förlängd nomineringstid)

Den nominerade ska:
 – vara en aktiv utövare inom det vi normalt  
  betraktar som kultur (musik, litteratur,  
	 	 konst,	teater,	dans,	film,	kulturhistoria	och 
  så vidare) professionell eller amatör.

 – vara folkbokförd i Melleruds kommun.

 – under det gångna året på något vis varit 
  utåtriktat kulturellt aktiv i Melleruds 
  kommun (konsert, uppvisning, utställning 
  eller liknande).

Pristagaren kan vara en enskild person eller en 
mindre grupp (till exempel en ensemble).

Ditt förslag, som ska inkludera en motivering till 
varför denna person/grupp ska utses till vinnare, 
skickas	senast	torsdagen 20 juni till: Melleruds 
kommun,	Kultur-	och	utbildningsförvaltningen, 
464 80 Mellerud eller till e-mail:  
kunregistrator@mellerud.se

Du kan även lämna in ditt förslag direkt till 
Medborgarkontoret, Storgatan 13. Märk ditt förslag 
med ”Kulturpris 2019”. 
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GT-BUSS
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

Vägbeskrivning: Från Färdshuset Facklan, Bäckefors: Kör väg 
166 2,9 km mot Mellerud, skyltat från vägen. Från Mellerud: 
Kör väg 166, 19,2 km mot Bäckefors, skyltat från vägen.
Koordinater: 58.78361.12.18420 

Växtmarknad  
vid Bäcke Sockenstuga (Bäckefors)

Torsdag 30 maj kl. 11:00-14:00
Ett utmärkt tillfälle för Dig som vill fynda växter, trädgårds-
möbler, hembakt, ägg, honung ekologiska tvålar och salvor 
samt mycket annat.
Vi får besök av följande försäljare:
Gällenäs Gård & Grönsaker
Mabäckers Smide
Hjärtebo Gård
Blommor 4 you
Farmartjänst
Ivetas Hembakta
Ingvar Hesselroth – Grillbord
Rose & Johan Magnusson  
– känd från Lands Öppen  
   Trädgård

Samt många lokala utställare

Kaffeservering med hembakt och lotteri
Kontant betalning!

Axels Chark kommer att hålla öppet under växtmarknaden.
Växter emottages tacksamt till Sockenstugans egen försäljning. 
Bordsbokning/förfrågningar: Carolina Klenfeldt 070-379 88 71 
eller Lena Andersson 070-522 52 69

Varmt välkomna!

Bäcke Sockenstugeförening i samarbete med  
Studieförbundet Vuxenskolan

Johnny Nilsson 
 – känd från Lands Öppen Trädgård
Marianne Karlsson  
– känd från Lands Öppen Trädgård
Ragnhilds Trädgård
Peder Carlsson  
– jakt, fiske och bruksknivar
Kåre Karlsson – Trädgårdsmöbler
Laugar of Sweden – Ekologisk hudvård
Gunilla Ek Andersson – Decoupage

Säkra din plats med en förköpsbiljett: 
Swisha 100 kr till 0702 98 39 61, 

skriv BODA+ditt namn.

I samarbete med:

LÖRDAG
1 JUNI

Behöver du boende? Boka på www.kroppe�all.se

FRÅN

TILL

Instagram: @sandlyckegard
Facebook: Sandlycke Gård

Brunnsvägen 122, Dals Rostock

KVÄLLENS PROGRAM
18.00: Grindarna öppnas

19.30: Spoken Word-läsning
20.00: Konsert - Songs of Boda

01.00: Stängning

18:00
01:00

MAT   LIVEMUSIK    BAR

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 14/6, 23/8, 3/9, 6/9, 13/9, 17/9  osv.webbpris...fr. 990:-
17/9 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors

Berlin 4 d 11/7, 1/8 (ölfestivalen), 19/9, 10/10, 28/11.....3.290:-
Kirchberg Tyrolen 8d 31/8 all inclusive!..........7.990:-
Skottland runt via Kiel 24/8.........................................15.990:-
Alsace rundresa med många provningar 15/9....8.990:- 
Rhen & Mosel “Tyska vindalarna” 8/9......................7.990:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 13.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 30/5 kl 16.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

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

UPPERUD 9:9
www.upperud.se  ///  070 749 87 79

Café & lunch under Kristi Flygare 11-18

SKÅLLERUDS 
JAKTVÅRDSFÖRENING
LÖRDAGEN DEN 1  JUNI                 

10:00-15:00              
SKJUTBANAN  I ÅSENSBRUK                        
PROVA PÅ SKYTTE - TIPSPROMENAD - 

VI BJUDER PÅ KORV - FINA PRISER  M.M.

60 ÅR
1959-2019

VÄLKOMMEN!

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

Smirnoff och 
Källner till Bokdagar

Niklas Källner. Foto: Gabriel Lil-
jevall.

Sista författarparet till 
årets Bokdagar i Dalsland 
25-27 juli är Augustno-
minerade samt kritiker- 
och läsarhyllade Karin 
Smirnoff plus en av våra 
främsta TV-underhållare 
och folkkära författare, 
Niklas Källner.
Källner medverkar även som 
presentatör och samtalsle-
dare i Säffle och Åmål. I 
Åmål bildar han presenta-
törs- och samtalsteam med 
riksbekanta Tara Moshizi, 
som medverkat i ett otal lit-
terära sammanhang på TV, 
radio och scen och på Bokda-
gar i Dalsland 2013.

– Vilket drömprogram!, 
säger Bokdagar i Dalslands 
Victor Estby, som själv också 
leder två författarsamtal och 
fortsätter: 

– Jag tycker att vi lyckats 
få till en makalöst stark och 
fin blandning med bredd och 
djup. Vem blir inte glad av att 
bara läsa namnen till årets 
Bokdagar?  

Karin Smirnoff har tidi-
gare arbetat bland annat som 
fotograf och journalist. Jag 
for ner till bror är hennes 
debutroman, som nominera-
des till Augustpriset. 

Till Bokdagarna kommer 
hon med färska uppföljaren 
Vi for upp med mor.

Hyllade författaren Karin Smirnoff.

Niklas Källner är journa-
listen som framför allt gjort 
sig känd som den sympatiska 
reportern i SVT:s tittarsuccé 
Skavlan. Och bilen går bra? 
är hans andra bok. 

Här delar Niklas Källner 
med sig av sina bästa tips på 
hur man fixar kallpratet – 
som faktiskt är ett viktigt kitt 
för goda relationer. Boken 
ger både konkret vägledning 
i olika vardagssituationer 
och bjussar på roliga anekdo-
ter från såväl världspoliti-
kens arena som sfi-klassrum-
met.

Tidigare tillkännagivna 
medverkande till Bokdagar i 
Dalsland i Säffle 25 juli är: 
Sara Lövestam, Jonas von 
Essen, Fatima Bremmer, 
Hans Rosenfeldt, Susanna 
Alakoski och Mats Söder-
lund. 

Tidigare tillkännagivna 
medverkande till Bokdagar i 
Dalsland i Åmål 26-27 juli 
är: Göran Everdahl, Malou 
von Sivers, Fatemeh Kha-
vari och Annie Hellquist, 
Jens Liljestrand, Helena von 
Zweigbergk, Kent Werne, 
Vigdis Hjorth, Anna Tell, 
Jonas Jonasson, Lin Jansson 
och Sami Said.

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Mängder av  
SOMMARBLOMMOR

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Besök på 

Vita Sannar  

Jonas Westman berättar  

om campingen

 
Rotary
Mellerud

Måndag 3/6

FISKBILEN

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

Nykokta 
havskräftor
helt kilo 169:-

Torget Mellerud • Fredag kl. 10-18

Färska räkor
lägsta dagsprisGÅRDSAUKTION

Söndagen den 2 juni kl 12 visning fr kl 10  
då vi försäljer inre och yttre lösöret efter Rune Olofsson,  

Nygård Milleryr Högsäter, dödsbo. 

Inre: Lavoar, byråar, slagbord, ekmöbel, pelarbord, pedistal, chif-
fonjes, skrivbord, teakmöbler, flera antika möbler, trasmattor, glas o 
porslin, takfotgenlampa, väggur, allmogesaker, Dalslands-litteratur  
bl a gods o gårdar, zinkbadkar, damejaner, fickur, vykort m.m. 
Yttre: Tröskverk Reftele, fyrskärig plog, Fiskars, gödselspridare 
Solus center combi, vajerkran o gripklo, traktor Massey Fergus-
son 690 1993, 3245 timmar, tallriksharv Kverneland, bakskopa, 
slåtterbalk Mads Anby, slipsten, ringvält, påhängströska Aktiv, 
såmaskin 21 raders, Åkland Wärtsilä, harv 46 pinnar Vedum Larv 
1975, snöblad, timmervagn FMV, vedkap, hökanon, hölastare, 
motorsåg Jonsered 510 sp, röjsåg Huskvarna 165 R, antik 
åkvagn o släde, virke, kompressor, stegar, cykelkärra, tunnor, 
verktyg, redskap samt mycket mer från en gammal gård. 
Se en del bilder på www.auktion.se. Kontant, swish, kort,  
faktura, servering. Moms tillkommer på en del yttre. 

Vägbeskrivning: Skyltat mot Edstenafors strax söder om  
Högsäter vid väg 172.

Välkomna till en riktig gårdsauktion  
(med anor från 1500-talet) hälsar 

Sten o Patriks Auktioner Mellerud • 070-328 52 10
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 23 Skolan
Måndag 3/6: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 4/6: Thaikycklinggryta, kokt potatis och 
skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 5/6: Hedvigsoppa (Kött från Gröna 
gårdar). 
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås.

Torsdag 6/6: Fläskfilé med potatisgratäng, 
svampsås och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Nationaldagsbakelse.

Fredag 7/6: Ugnsstekt falukorv, kokt potatis 
och stuvad vitkål.
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 8/6: Ugnsbakad lax med kokt potatis, 
citronsås och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Glass med bärsås.

Söndag 9/6: Gulaschgryta (kött från Gröna 
gårdar), kokt potatis och romanabönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 23
Mån-tors, lör-sön: Stekt falukorv,  potatismos 
och grönsaker.  Fre: Ugnspannkaka med stekt 
fläsk och lingonsylt.

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

Onsdag Hedvigsoppa* (Nöt-
färs från Gröna Gårdar), mjukt 
bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quorn-
färs.

Torsdag LOVDAG

Fredag LOVDAG

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

0530-125 40

Dagen innan  
Nationaldagen  

stänger vi kl. 15.00

Läsbussen Läster 
och ”Husdjurens 
Hemliga Liv”

Läsbussen Läster kommer 
till Kanalyran. Biblioteken i 
Dalsland tar i den gemen-
samma satsningen på barns 
och ungas läsande böckerna 
ut från bibliotek och skolor.

 Läster är målad som en 
kameleont och anpassar sig 
efter tema och målgrupp. 
Under lördagen finns Läster 

på plats på Kanalyran för 
nyfikna läsare. 

Har du funderat på vad 
våra husdjur gör när vi inte 
är hemma? Passa då på att se 
filmen Husdjurens Hemliga 
Liv 2. Under Kanalyrefreda-
gen visar Melleruds IF fil-
men kl 17.00 på Centrumsa-
longen. 

Utställning om tandläkaren 
Svea Leffler i Bolstad Prästgård

På söndag eftermiddag 
den 2 juni öppnas somma-
rens utställning i Bolstad 
Prästgård. Den handlar 
om tandläkaren Svea 
Leffler som hade tand-
läkarpraktik i Brålanda 
1947 – 1954 och i sitt hus 
på Vadholmen, Bolstads 
socken åren 1955 – 1960. 
Hon hade rykte om sig att 
vara en skicklig tandläkare 
och hon gjorde de bästa lö-
ständerna på Dalboslätten.  

Sveas dotter Greta Forssell 
var också verksam som tand-
läkare i Brålanda i början av 
1930-talet. Vid utställning-
ens öppnande berättar Ingrid 
Aringer, Lidingö och Marga-
retha Forssell Olsson, Torp 
Bolstad om deras mormor 
Svea Leffler och mor Greta 
Forssell. 

Svea Leffler var sondotter 
till havrepatron Lars Larsson 
på Lövås, Gestads socken 
och född på Norra Rödjan, 

Bolstads socken år 1878. 
Hon  var nummer 16 i raden 
av svenska kvinnor som tog 
tandläkarexamen. Svea hade 
egen tandläkarpraktik i 60 
års tid. I början av 1900-talet  
sågs det inte med blida ögon 
på gifta kvinnor som var yr-
kesverksamma. Svea Leffler 
hade många fördomar att 
kämpa mot och kände sig 
ofta mobbad. 

Växtmarknad vid Bäcke Sockenstuga

Torsdag 30 maj är det dags för årets växtmarknad vid Bäcke Sockenstuga. Foto: Leif Fielstrup Guldbrandsen.

Den populära växtmark-
naden vid Bäcke Socken-
stuga, Bäckefors, arrang-
eras för elfte året torsdag 
30 maj.

Vi tillbringar allt mer tid i 
trädgården och spenderar 
mer pengar på växter, utemö-
bler och dekorationer för vår 
trädgård. Här sammanförs 

trädgårdsintresserade till en 
gemensam mötesplats där 
man kan hitta växter, träd-
gårdsmöbler och dekoration 
till ett rimligt pris.

Konstvandring i fyra dagar

Stenmur, en bild av Tanja Mueller, med galleri i Ryr, Köpmannebro.

Konstvandringen i Dals-
land är ett säkert vår-
tecken som varje år pågår 
under Kristi Himmels-
färdshelgen,  i år  30 maj 
till 2 juni.
Samlingsutställningen är 
förlagd till Åmåls Konsthall 
och öppnar torsdag 30 maj. 
Under vandringen görs om-
kring 10 000 besök i ateljéer, 
verkstäder och på samlings-
utställningen vilket gör detta 
kulturevenemang till ett av 
Dalslands största. Under 
konstvandringen öppnar 42 
ateljéer i Dalsland.

Från tidningens sprid-
ningsområde deltar följande 
konstnärer: 

Korpen, målad av Per Blomberg i Låttsbyn, utanför Dals Rostock.

”Kids day” i Brålanda
På Kristi himmelsfärds 
dag 30 maj blir det en dag 
särskilt för barn på Arenan 
i Brålanda. 
Kyrkorna i Brålanda och 
Sörgården ordnar en dag full 
av festliga och roliga aktivi-
teter, som särskilt riktar sig 
till barnfamiljer. Det blir 
bland annat bungyrun, hin-
derbana, popcornmaskin, 
ansiktsmålning, ballonger, 
tipspromenad, ”Pelle”-kul, 
snickartävling och försälj-

ning av korv och fika.
Höjdpunkten på dagen blir 

Alexandra och Emanuel 
Hyllerud som har barnmöte. 
De berättar genom sång, 
dans och spex om Jesus och 
vilket fantastiskt föredöme 
han är för alla människor, 
gammal som ung.

Alla aktiviteter under da-
gen är kostnadsfria. En frivil-
lig insamling till Sörgården 
kommer dock att ske under 
dagen. 

Älskar du att påta i trädgår-
den, odla och plantera eller 
kanske inhandla trädgårds-
möbler i gammaldags stil, 
grillbord, trädgårdskonst, 
jakt- och bruksknivar, lax, 
ägg,  salvor, tvålar,  honung, 
hembakt och mycket annat 
så är detta något för dig.

Intresset för trädgård 
blomstrar och växtmarkna-
den slår besöksrekord varje 
år, ifjol kom uppskattnings-
vis 1 600 besökare. 

Växtmarknaden är till för 
alla som vill skänka, sälja 
och köpa växter – ja allt som 
har med trädgård och ekolo-
giskt odlande att göra.

Axels Chark kommer att 
ha öppet under växtmarkna-
den. Kaffeservering med 
hembakt , lotteri.

Växtmarknaden arrange-
ras av föreningen Bäcke 
Sockenstuga i samarbete 
med  Studieförbundet Vux-
enskolan.

Tanja Mueller, fotograf, 
tecknare, Ryr, Köpmanne-
bro.

Per Blomberg, konstnär, 
Låttsbyn, Dals Rostock.

Kerstin Ljungqvist, konst-
när, Dals Rostock.

Annette Adler, konstnär, 
Dals Rostock.

Lena Bergsman, kerami-
ker, konstnär, Dals Rostock.

Patrick Allier, bildkonst-
när, Dals Rostock.

Lisbeth Fürdell, konstnär, 
Kolungen, Mellerud.

Wieslawa Foster-Johans-
son, konstnär, Göbyn, Mel-
lerud. 

Harriet Gullin, konstnär, 
keramiker, Vena Kvarn, Mel-
lerud.

Karna Olsson, målare, 
textilkonstnär, Tösse.

Miklós Fözö, skulptör, 
smed, Fengersfors.

Christin Andersson, kera-
miker, Not Quite, Fengers-
fors (ny).

Malin Robertson Harén, 
fotograf, Fengersfors.

Cordula Bielenstein-Mo-
rich, keramiker, Fengersfors.

Det anordnas också ett 
konstvandringslotteri som 
omfattar 3 000 lotter, vin-

sterna kan ses på samlingsut-
ställningen i Åmål.  Drag-

ning sker 3 september.
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BJÖRNEBOL ERIKSTAD 2
MELLERUD | 0530-512 50

 AXIMA.SE

FÖRSÄLJNING 
&

SERVICE

99:-
Bägarranka pyramid ø14 cm kruka. Välj bland flera färger. Ord. pris 149:-

Snittblommor i bunt
Tag 3 betala för 2. Vi bjuder på 
den billigaste. Flera sorter.

Solros 
Trivs i full sol.  
Ord. pris 4990

3990 3 FÖR 2

Lev livet lite gronare:

Yrkesodlarjord PRO
40 l. Med långtidsverkande nä-
ring för dina sommarblommor. 
Ord. pris 79,90/st

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

Förlängd öppettid

Kristi himmelfärds 

dag 10-17

4 FÖR 199:-

Dalslandsföreningar tog 
emot 950 000 kronor

MELLERUD 
Varje år delar Dalslands 
Sparbank ut av sitt över-

För Kroppefjälls IF fanns Mikael Andersson och Maria Pettersson Lans 
på plats.

Magnus Olsson, vd för Dalslands Sparbank.

Föreningarna gratulerar varandra, här Peter Johansson och Berit Pettersson, SK Granan, samt Lars-Gunnar 
Larsson, Drifandi Islandshästförening.

Tolv nöjda representanter för föreningar från mellerudsområdet tillsammans med Markus Johansson kon-
torschef vid Dalslands Sparbanks mellerudskontor.

Vi fick del av vinsten och detta 
ska vi använda pengarna till:
• Bolstads Prästgårds Vänner – inköp 
av vitvaror
• Dalskogs Tennisklubb och Byalag – 
digitalisera bystugan
• Erikstads Bygdegårdsförening – 
inköp av hjärtstartare
• Idègruppen Älvan – trivselaktivite-
ter
• Kroppefjälls IF – inköp av fotbolls-
sarg till ungdomsverksamheten
• Kulturrepubliken Dalsland – Kultur-
evenemang: pilgrimspop och endags-
festival i Håverud
• Melleruds Handbollsklubb – hand-
bollscup
• Skålleruds Hembygdsförening/Ka-
nalmuseet – ta fram en historiebok för 
barn och vuxna
• Brålanda Väntjänst – trivselaktivite-
ter
• Drifandi Islandshästförening – in-
köp av dressyrstaket
• Gröna Klustret Nuntorp ekonomiska 
förening – forskningsprojekt kring 
klimatsmarta proteingrödor
• SK Granan – firande av 50-årsjubi-
leum 

FAKTA

skott till bygdens kultur, 
idrott, föreningsliv, ut-
bildning, utveckling och 
nyföretagande. I år var 
både det totala belop-
pet och antal mottagare 
större än tidigare år. Hela 
43 stycken, i huvudsak 
föreningar, fick dela på 
950 000 kronor. 
– Det här är vår motsvarighet 
till andra bankers aktieutdel-
ning. Det är dock inte hela 
bankens vinst som delas ut. I 
takt med att banken växer 
måste vi också sätta av medel 
till det egna kapitalet, men 

det som sedan blir över går 
tillbaka till bygden. På detta 
vis utvecklar vi tillsammans 
Dalsland. Genom förening-
arna får vi en aktiv bygd, de 
ideella krafterna måste till 
och de gynnar oss alla, sade 
Magnus Olsson, vd på Dals-
lands Sparbank när han häl-
sade hundratalet förenings-
representanter välkomna till 
Sunnanå Golfrestaurang för 
att ta del av årets utdelning.

Tidigare år har utdelning-
arna skett kontorsvis, men 
för första gången bjöd man 
nu in samtliga bidragsmot-
tagare till en och samma 

träff. Alla lät sig väl smaka 
av buffén innan det blev dags 
för själva utdelningen, där 
föreningar från hela Dals-
land, med många olika in-
riktningar fick ta emot sina 
medel. Pengarna som utdelas 
kommer nu att gå till allt från 
inköp av fotbollssarg till 
ungdomarna till att flytta en 
boulebana för de lite äldre 
motionsutövarna. Totalt har 
banken delat ut 7 105 000 
kronor under åren 2010 till 
2019.

Betydelsefullt för  
föreningarna
– Det är viktigt att vi kan vara 
med och förverkliga fören-
ingarnas önskemål. Vi mär-
ker hur betydelsefullt det är, 
hur glada folk blir, när vi 
kontaktar dem om att de fått 
del av våra medel, säger So-
fia Falkman som är mark-
nadsansvarig inom banken. 

Vad pengarna kommer att 
användas till, för förening-
arna från mellerudsområdet, 
syns i faktarutan här intill. 
Nämnas kan även att Bäck-
eskolan samt SPF Bäckefors 
också fick bidrag. 

Arne Östergren berättar att 

man har för avsikt att köpa in 
en hjärtstartare, som ska pla-
ceras utomhus vid Erikstad 
bygdegård, där man anser att 
den gör bäst nytta. Pengarna 
kommer också att räcka till 
utbildning för de som får 
ansvar att sköta hjärtstarta-
ren. 

Berit Pettersson och Peter 
Johansson representerar SK 
Granan.

 – Det här var jätteroligt, 
nu kan vi fira vårt 50-årsju-
bileum som vi tänkt, vilket 
innebär att alla våra barn och 
ungdomar i klubben kommer 
att få vara med och i fira or-
dentligt, säger de båda. 

Ing-Marie Norrman 
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Konfirmation Steneby kyrka

Steneby pastorats konfirmander i Steneby kyrka 19 maj: Bakre raden: Adam Halvordsson, Alva Hassel, Alexandra Martinsen, Vendela Klenfeldt, 
Anna Andersson, Joakim Karlsson, Morgan Hermansson. Främre raden: Laila Andrén, Robin Gustavsson, Olivia Johansson, Alva Baastad, Veronika 
Löfgren, Lena Hildén, Tilda Aronsson, Sara Karlsson, Jonna Mattsson, Ida Magnusson, Helena Olsson.

Hurra hurra för Almer som 
bor i Dals Rostock och fyller 
6 år den 31/5. Hoppas du får 
en härlig födelsedag!

Stora grattiskramar från  
mormor Marianne och  

morfar Stig-Arne

Hipp Hipp 

HURRA!

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Sven Larsson. Som in-
ledning på akten spelade 
Maria Andersson ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström. Ak-
ten förrättades av Carlo Niel-
sen och tillsammans sjöng 
man psalmerna 200 samt 
297. Som avslutningsmusik 
spelades ”Gabriellas sång” 

av S. Nilsson. Vid kistan togs 
avskedet av Maj-Britt, barn 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Sven var 
koret vackert dekorerat med 
blommor i många färger. Ef-
ter ceremonin bjöds gästerna 
med till Bystugan i Dalskog 
för en minnesstund. Grav-
sättning ägde rum på Gun-
narsnäs kyrkogård.

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Lörd 11 Torgsång med 
Camilla och Jan Berglöv. 18 
Sånggudstj. i Salebols hem-
bygdsgård. Sönd 11 Gudstj. 
Nattv. Tommy Pettersson. 
Tisd 19 Bönesamling.

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

Smyrna: Torsd 11 Kids 
Day, Aktiviteter på Arenan, 
konsert. Fred 15 Andakt på 
Servicehuset, Thomas Gra-
nat. Sönd 11 Gudstj. Tho-
mas Granat. Ssk. Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Sönd 
2/6 Se gudstj. andra kyrkor. 

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER
Tisd Städ och arbetsdag vid 
kyrkan.
Brålanda: Torsd 11-16 
Kids day på Brålanda Are-
na. Hinderbana, bungyrun, 
tipspromenad, ansiktsmål-
ning m.m. Gratis inträde. 
Fika och korv till försälj-
ning. 13.30 barnmöte med 
Alexandra och Emanuel 
Hyllerud. Torsd 8 Pilgrims-
mässa, Thomas Holmström 
m.fl. Sönd 11 Gudstj. nattv. 
Anette J Carlson. Kyrkaffe, 
kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Torsd 7 Gök-
otta vid Granan. Anette J 
Carlson. 
Gestad: Torsd 11 Gudstj. 
Anette J Carlson. 10.45 
Trumpet från tornet: Anna 
Fröjd Jåtby. Kyrkbil 321 18.
Timmervik: Sönd 19 Mu-
sik i sommarkväll, Anette 
J Carlson. Gitarr Torbjörn 
Carlson. Sång: Barbro Mag-
nusson. Servering 18-21. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
2/6 Se gudstj. i Frändefors 
kyrka. 
Frändefors: Torsd 9.45 
Tornmusik Andreas Jåtby. 
10 Pilgrimsgudstj. Ralph 
Liljegren. 11.30 Pilgrims-
vandring till Brålanda kyr-
ka. Sönd 10 Gudsrj. m nattv. 
Ralph Liljegren.

Bolstad Hembygdsförenings vandring

För några veckor sedan 
kom Bertil och frågade 
om jag kunde vara med 
igen och fortsätta med 
bygdevandringar i Bolstad 
som vi höll på med för ett 
20-tal  år sedan.  Jag har 
ju en del samlat sedan jag 
skrev Boken om ”Bolstad 
gårdar och torp”
Ja, varför inte? Vi samlades 
en tisdagkväll och ett 50-tal 
besökare hade kommit.

Välkomnade blev vi av 
Bertil Hagsgård.  Först   sam-
lades vi vid  ”Föttestugan” 
och Sture berättade var den 
byggdes och senare blev 
förflyttad två gånger.

Den kallades ”Fötten” på 
grund av att det troligen var 
någon servering i stugan.

Ägarinnan av torpet hade 
fått ett torp alldeles intill sig, 

Sture, Bertil och Tommy skötte om vandringen. Foto: Privat. Nybyggt hus efter olyckan. Roland  i mitten. Foto: L .Seger.

N Hagen stom, så det blev 
ingen mark kvar för Fötten.  
Ägarinnan flyttade då stugan 
någon kilometer, men den 
blev förflyttad ännu en gång.

I detta huset bodde två fa-
miljer, elva personer det blev 
trångt. Nu köpte Gottfrid 
Lövgren huset, ägarinnan 
var en släkting. Hembygds-
föreningen köpte huset se-
nare, 1936.

Nu tog vi cirka 15 bilar och 
cyklar och åkte till platsen 
Fagerhagen en kilometer 
söderut. 

Flygmaskinsolycka
Där hände en olycka med en 
flygmaskin 1940. Den stör-
tade rakt över en stuga där 
gamla tanten dog i eldslå-
gorna. Detta berättade Ro-
land Hektor som bodde en 
kilometer nedanför ned-
slagsplatsen. Det var hans 
moster som omkom samt 
föraren av planet. Roland har 
senare ägt och brukat gården 
och bor där än idag.

Roland berättade det han 
kom ihåg från den dagen, hur 
hemskt det var. Det är roligt 
att få så nära berättat.

Nu till nästa ställe, Soldat-
stom, N Hagen. Här bodde 
soldaten Nöjd i slutet av 
1800-talet. Sonen Johannes 

gick till Norge för att skaffa 
jobb. Han tog istället båten 
över till Amerika. Där gifte 
han sig med en gestadflicka 
och fick fem barn. Efter 
några år reste de tillbaka, 
samtidigt fick de ett barn till.

Nu blev Johannes tilldelad 
en fjärdingsmans plats i Ha-
raldstorp  i  Gestad.

Där föddes fem barn till. 
Av dessa blev fyra  präster. 
Nöjd i Frändefors var en av 
dessa.

Illa sedd man
Nu bilade vi ner till Pukens 
stuga. Någon stuga finns inte 
kvar, men han bodde i en där 
berget var baksida. Puken 
var en illa sedd man. Han 
skulle ta död på hästar och 
hundar åt ortsbefolkningen 
på 1700 talet. Han puka ihjäl 
dessa.

Sedan kom Johannes Ersa, 
han hade så fint eftersom 
hans dotter målade väggarna 
med olika färger. Sista perso-
nen som bodde i stugan var 
Johannes i Kasa. Hans far var 
en torpare från Krynebol.

Johannes  gifte sig i Vråa  
med storbyggmästaren Mag-
nusson dotter Lotta

Han blev skomakare, gick 
omkring och samlade in tra-
siga skor och halvsulade dem 

för 25 öre. Då fick ägaren 
släppa till läder.

Gratis skolmat
Sonen ”Jonsson i Kasa” är 
mycket känd för de tavlor 
han målade.

När han gick i skolan hade 
föräldrarna det mycket fat-
tigt, de kunde inte skicka 
med smörgåsar till hans 
skolgång. Han var den första 
som hade gratis skolmat av 
socknen. Detta ordnade frö-
ken.

Han var så fattig att sock-
nen betalade skolmaten i  
Norra Hagens skola.

Jonsson i Kasa byggde 
senare två stugor innan han 
dog.

Nu var det bara Marte Sven 
kvar att berätta om. Han hade 
såpass fin plantering nere i 
skogen att han fick Hushåll-
ningssällskapets medalj för 
fin trädgård år 1901.

Nu fortsatte vi till Brevik 
alldeles intill  Vänern där vi 
intog kaffe med bullar. En 
mycket trevlig vårkväll.
 Sture Petersson

Mata inga fåglar
Just nu är det mycket måsar, 
måsungar, kajor och kråkor i 
Melleruds centrum. 

Renhållningschef Patrik 
Tellander uppmanar alla att 
se till att soptunnor är stäng-

da och att inte mata fåglarna. 
Kommunen har satt upp få-
gelskrämmor på olika plat-
ser, men det är viktigt att alla 
tänker på att inte locka fåg-
larna att stanna i centrum.

Stora skillnader
i pension

En stor del av Sveriges äldre 
befolkning har det knapert. 
Nästan hela 300 000 perso-
ner över 66 år är låginkomst-
tagare, vilket innebär en total 
månatlig inkomst på som 
mest 11 000 kr. Av dessa är 
drygt tre fjärdedelar kvinnor.

Enligt den oberoende 
tjänsten minPension bör en 
pensionär i Sverige som 
minst klara en budget på 
15 000 kr i månaden före 
skatt. 

Våra siffror visar dock att 
nästan en kvarts miljon kvin-
nor och drygt 75 000 män i 

pensionsålder lever med in-
komster under den gränsen.

I Mellerud bor det 2 444 
personer över 66 år. Bland 
låginkomsttagarna, alltså de 
med en inkomst på mindre än 
11 000kr i månaden är 189 av 
dem män och 402 kvinnor.  
Detta betyder att överrepre-
sentationen av kvinnliga 
låginkomsttagare i Mellerud 
är hela 213 procent. Det kan 
jämföras med Sveriges snitt 
där kvinnliga låginkomstta-
gare är 292 procent fler än 
männen.

Källa: Ratsit
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Kulturrally med invigning av bokbuss
MELLERUD 
Vid Indiankullen invigdes 
under förra onsdagen, 
som en del av Skol- och 
kulturrallyt, Dalslands 
biblioteks bokbuss. Och 
det var inte bara invigning 

på agendan, bokbussen 
döptes också, till LÄS-
TER. 
Bokbussen är en härlig ska-
pelse som är motivlackad av 
graffitimålaren Adam Al-
gotsson. Johan Anderblad, 

författare, läsambassadör 
och känd från Bolibompa 
klippte bandet efter skolchef 
Anders Petterssons invig-
ningstal och var helt lyrisk 
över bussens hela härlighet, 
inte bara lacken. 

 – Det är en helt fantastisk 
bok- och läsbuss. Hela det 
här rallyt är fantastiskt, inte 
bara bussen i sig! Här finns 
bra böcker, en god läsmiljö, 
så jättehäftigt att man vågat, 
wow! Läsningen behöver lite 

Barnen fick göra egna målningar av bokbussen under invigningsdagen om de ville. I gröngräset vid Indiankullen lyssnar man på invigningstalet som handlade en hel del om olika barnböcker.

Läsambassadören Johan Anderblad, känd också Bolibompa, klippte bandet och invigde bokbussen.

Ny styrelse för Dalslands 
Litteraturförening

Ny styrelseordförande, 
flera nya ledamöter och 
ny redaktör för Korpglug-
gen. Dalslands Litteratur-
förening har fin energi i 
sin förening och mycket 
spännande är det på gång 
i vår, sommar och höst.
Vid årsmötet i slutet av mars 
avgick föreningens uppskat-
tade ordförande Björn Skog. 
Styrelseordförande efter ho-
nom blev Åmåls välkända 
bokhandlare Jürgen Picha, 
som man samarbetat med 
kring sina evenemang i stort 
sett sedan begynnelsen. 

Jürgen har fått en flygande 
start och redan hunnit ha 
flera möten med aktiva inom 
föreningen. Med tillskotten 
Johan Abenius, VD för Dals-

lands Turist AB och Anders 
Lindgren, verksamhetsleda-
re för Mötesplats Steneby, 
hoppas föreningen få fler 
idéer och kontakter. Anne 
Bengtsson är den fjärde nya 
ledamoten i styrelsen; hon 
har blivit en alltmer ovärder-
lig volontär vid föreningens 
evenemang och ser därutö-
ver till att bokhyllorna i 
Nordiska Litteraturhuset är 
snyggt skyltade, att stipen-
diaterna har tillgång till cy-
kel och att samverkan med 
organisationer som Rädda 
Barnen fungerar förträffligt.

Ny redaktören för Korp-
gluggen är Elisabeth Enger. 
Det innebär att verksamhets-
ledaren Victor Estby kan 
ägna sig mer åt att utveckla 

Dalslands Litteraturförenings nya 
ordförande, bokhandlare Jürgen 
Picha. Foto: Privat.

Så tycker företagen
Nyligen presenterade  
Svenskt Näringsliv resul-
tatet från den årliga en-
kätundersökningen där 
över 30 000 företagare 
får ge sin syn på företags-
klimatet i hela Sverige. I 
2019-års mätning noteras 
en marginell förändring 
för Mellerud.
Historiskt har Mellerud nått 
relativt goda resultat i 
Svenskt Näringslivs under-
sökning om det lokala före-
tagsklimatet. När företagen i 
Fyrbodal får ge ett “samman-
fattande omdöme” för före-
tagsklimatet i sin kommun 
når Mellerud en bronsplats, 
strax efter Bengtsfors och 
suveräna Dals-Ed. I årets 
undersökning noteras endast 
marginella förändringar för 
Mellerud.

– Det händer mycket spän-
nande i Melleruds näringsliv. 

Nu gäller det att kommunen 
växlar upp näringslivsarbe-
tet och utvecklar relationen 
och samarbetet med företa-
gen. Det är helt avgörande 
för att Mellerud ska kunna 
utvecklas som kommun, me-
nar Anton Oskarsson, 
Svenskt Näringsliv.

 I årets undersökning är 
företagen mest nöjda med 
attityderna från allmänhet, 
media, skolan, tjänstemän 
och politiker. De upplever 
heller inte att kommunen 
utgör någon osund konkur-
rens gentemot företagen. 
Minst nöjda är företagen med 
vägnät, tåg- och flygförbin-
delser samt tillgången på re-
levant kompetens.

 – Frågor som rör infra-
struktur och företagens möj-
ligheter att rekrytera perso-
nal är avgörande för att 
företagen ska kunna fortsätta 

starta, växa och anställa lo-
kalt. Kommunen behöver 
adressera frågorna ytterliga-
re och göra vad man kan för 
att stötta företagen, menar 
Anton Oskarsson.
 Enkätundersökning utgör 
två tredjedelar av underlaget 
för Svenskt Näringslivs ran-
king av företagsklimatet. 
Ifjol kom Mellerud på plats 
136 av landets 290 kommu-
ner. Vilken placering kom-
munen når 2019 avslöjas 
först den 24 september.
 – Jag hoppas att kommunen 
ser resultatet som en extra 
motivation att öka takten i 
arbetet ytterligare, för nöj-
dare företagare i kommunen 
och ett bättre lokalt företags-
klimat, avslutar Anton Os-
karsson.

Svenskt Näringsliv

verksamheten. Med sin 
långa, gedigna bakgrund 
som journalist och redaktör 
har Elisabeth redan visat att 
hon kommer att ge tidningen 
en skjuts framåt.

extra skjuts, uttryckte sig 
Johan Anderblad entusias-
tiskt. Han förklarade sedan 
hur viktigt det är med att alla 
läser för att barnen ska 
komma igång med sitt egna 
läsande. 

– All läsning är bra, böcker, 
mobil, e-böcker, men man 
behöver gifta ihop dem. När 
man läser en längre bok, så 
får man mer – man får en 
läsupplevelse. Man kommer 
djupare in i läsningen, ut-
vecklar sig själv och det 
väcker känslor kopplat till 
den egna erfarenheten, sade 
Johan Anderblad. 

Under dagen fick förskole-
barnen även träffa honom i 
Tingshuset, där han berättade 
för dem om varför det är 
viktigt att läsa. Han utgick då 
från de egna böckerna om 
Bojan.

LÄS-TER ut på turné 
Johans resonemang om läs-
ningen spann sedan Clas-
Göran Jansson, rektor för 
Kultur Mellerud och särsko-
lan, vidare på tillsammans 
med Madeleine Eriksson, 
Åmåls bibliotek. 

– Föräldrar läser inte 
längre lika mycket för bar-

nen, vilket är synd. En bok 
går ju alltid att ha med sig, 
säger Madeleine och Clas-
Göran tillägger att det gäller 
att ha tillräckligt med ordför-
råd för att kunna förstå nyan-
serna i ett språk, vilket är 
mycket viktigt. Samtidigt är 
högläsning ett mycket bra 
sätt att lära sig ett språk på. 

Bokbussen kommer att 
besöka skolorna i Melleruds 
kommun. Till alla sexåringar 
i förskoleklass kommer en 
bok att delas ut, samtidigt 
som man läser tillsammans 
med barnen i bussen. Barnen 
får en uppgift att göra en 
kreativ grej i samband med 
detta, ett sätt att bearbeta 
texten på. På biblioteket blir 
det sedan en utställning om 
barns och ungas läsande där 
de kommunicerat i både ord 
och bild. 

För bokbussens del kör den 
senare vidare runt till de an-
dra kommunerna i Dalsland. 
Den kommer bland annat att 
dyka upp under GLUPSK-
dagarna och Färgelandada-
garna.

Ing-Marie Norrman
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Upphandlar på nytt sätt
Melleruds kommun har 
efter ett möte med Tra-
fikverket nyligen kommit 
överens om hur man ska 
gå vidare med upphand-
lingen av bygget av körfält 
och gångbro till köpcen-
tret på Västerråda.
Tillsammans har man beslu-
tat att göra flera upphand-
lingar istället för en. Alltså en 
för körfält och en för gång-
bron.

– Målet är att vänstersväng-

fältet för infart mot köpcen-
tret ska vara klar i oktober, då 
köpcentret öppnar. Detta 
prioriteras för att undvika 
köer i trafiken på väg 166, 
säger projektingenjör Linda 
Hamrin.

För gångbron för fotgäng-
are över E45 finns ännu 
ingen tidsplan, Trafikverket 
håller, enligt samhällsbygg-
nadschefen Magnus Olsson, 
på att se över möjligheter till 
upphandling.

Melleruds kommun och 
Trafikverket kommer att ta 
fram en tillfällig trafiklös-
ning tills bron är färdig.

– Just nu jobbar vi på en 
plan för hur trafiken ska lösas 
under byggtiden, meddelar 
Linda Hamrin och Magnus 
Olsson.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Inspirerande avslutning på modekurs

visade hur hon av en blomma 
inspirerats till teckningar av 
något som liknade stormhat-
tar som lett till en kollektion 
av klänningar i röda nyanser, 
några med hatt därtill.

Alma Mujanovic hade in-
spirerats av rosetter och 
gjorde en presentation full av 
överraskningar. Rosettinspi-
rerade klänningar gömde sig 
bakom luckor som ledde till 
miljöer som förde tankarna 
till hotell, nattklubbar och 
trädgårdar. 

Festliga kreationer i rosa, 
lila, lysande gult, klänningar 
med inspiration från Italien 
och remakes av en gammal 

favoritklänning följde. Pre-
sentation efter presentation 
applåderades av kurskamra-
ter och kursledaren Sofia 
Petrén hade idel berömman-
de ord att säga till sina enga-
gerade elever. 

– Det har verkligen varit en 
fröjd att komma hit på tors-
dagkvällarna. Det här är nåt 
av det roligaste jag gjort! 
Därför känns det extra roligt 
att Kulturskolan planerar att 
starta upp en ny kurs nu till 
hösten. Den som vill kan 
anmäla sitt intresse redan nu, 
säger Sofia Petrén.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kursledaren Sofia Petrén i mitten, med eleverna Ingela Andersson t.v  
och Therese Arvidsson t.h.

Alma Mujanovic gjorde en rolig och överraskande  presentation av sin klänningskollektion, inspirerad av rosetter.

Leni Rigemo hade inspirerats av Italien i sitt moodboard.Caroline Anderberg och IIda Agovic beundrar Mariette Petterssons färdigheter i mönsterkonstruktion.

Välbesökt – trots regn
Trots regn och kyla fick 
Jonny´s Classic Meeting 
besök av många engelska 
sportvagnar under det 
sjunde dalsländska eve-
nemanget, lördag 18 maj i 
Dals Långed.
I år ärades träffen med besök 
av svenska Triumpklubben 
och svenska Jaguarklubben. 
Det kom inte så många mc 
som ifjol på grund av regnet, 
men en av Harley Davidsson 
mc-klubbarna  hade i regnet 

åkt ända från norska Sande-
fjord. 

Årets Jonny´s Classic 
Meeting Prize, Dalslands 
Innovatör 2019 gick till hem-
bygdsforskaren och förfat-
taren Monica Åhlund från 
Steneby i Bengtsfors kom-
mun för sitt 40 åriga engage-
mang för att lyfta fram den 
dalsländska hembygden. 

”För sina insatser inom 
hembygdslitteraturen och 
som hembygdsforskare. Ge-
nom sin hembygdsforskning 

kartlägga och dokumentera, 
och under 40 år som förfat-
tare lyfta fram den dalsländ-
ska hembygden. En sann 
innovatör för landskapet 
Dalsland” lös motiveringen.

Den i höstas avlidne Erik 
Berger hedrades med en tyst 
minut. Han har under åren 
varit en trogen gäst på mee-
tinget i Dals Långed.

Trots vädret fick Jonny´s 
Classic Meeting besök av 
140 speciella bilar och mc 
samt cirka 600 besökare.

I torsdags kväll var det avslutning för Sofia Petréns 
modekurs på Kulturskolan i Mellerud. Färgsprakande 
idéer till kollektioner och mönster till rejäla byxor pre-
senterades av kursdeltagare från tonår upp till 70 år.

Kursen startade i höstas. Den 
har varit uppbyggd i olika 
block som handlat om inspi-
ration och idéskapande, mo-
deteckning, materiallära, 
ansvar i modeföretagen, att 
göra portfolio, med mera.

Som höstens fördjup-
ningsarbete kunde eleverna 
välja mellan mönsterkon-
struktion och modeteckning. 
De som valde mönsterkon-
struktion fick konstruera en 
kjol i storlek 38 och en efter 
egna mått, plus sy upp en 
toile (ett provplagg i tunt 
bomullstyg).

De som valde modeteck-

ning fick göra en modeillus-
tration, en efterhärmning av 
en valfri modeillustratörs 
teknik och material

Fina presentationer
Nu var slutprojektet till ända 
och de som fattat tycke för 
mönsterkonstruktion hade 
gjort byxor och sytt upp en 
toile som några av dem 
också hade på sig. Till det 
fick de visa hela processen, 
berätta hur de gått tillväga 
och hur de tänker jobba vi-
dare.

– Det var svårt men resul-
tatet blev bra, tyckte Gabbi 

Svedberg och Ingela Anders-
son underströk hur roligt det 
var att få reda på hur man ska 
tänka när man konstruerar 
mönster.

De deltagare som valde 
design visade vad de inspire-
rats av, hur de utifrån det 

utvecklat en idé och sedan 
designat fyra plagg som de 
presenterades genom illus-
tration, portfolio eller ”con-
cept board”.

Applåder och beröm
Ilda Agovic var först ut och 
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”Äggmobiler” för 300 höns i Ånimskog
Familjen Andersson, som 
består av Magnus och Åsa 
plus deras två barn, värnar 
om djur och natur. Senaste 
tillskottet på gården är 
300 vita KRAV-certifiera-
de värphöns som bor i så 
kallade ”äggmobiler”.
De kallas även mobila höns-
hus, något som funnits i 
Sverige i 20-30 år, enligt 
Magnus. Detta är betydligt 
mer vanligt i exempelvis 
Tyskland, England och USA.

– Tanken väcktes hos oss 
för två år sedan. Vi såg en 
video från ett ställe med den 
typen av hönshus och det såg 
spännande ut, säger Magnus.

– Vi har velat ha höns 
länge. Med de här äggmobi-
lerna som vi flyttar tre 
gånger i veckan fungerar allt 
väldigt bra. Vi stänger in dem 
under natten och flyttar dem 
på morgonen innan vi släp-
per ut dem, förklarar Åsa.

Husvagnschassi
Magnus har själv byggt 
hönshusen på chassin med 
hjul från husvagnar. Inred-
ningen är hans egen kon-
struktion. Med hjälp av en 
fyrhjuling förflyttas husen. 
De två hönshusen är omgär-
dade av 100 meter elstängsel. 
Max sex höns per kvadrat-

300 vita KRAV-certifierade värphöns och fyra tuppar pickar nöjt i gräset när de spatserar runt i inhägnaden. 
Foto: Privat.

Jag läser i Anders Petterssons 
insändare i Melleruds Nyhe-
ter 15 maj att han anser att de 
skolrankningar som de båda 
lärarförbunden publicerar 
har stora brister, då kriteriet 
gymnasiebehörighet saknas. 
Mitt antagande är att Petters-
son vill visa att Mellerud har 
en hög andel av eleverna som 
blir behöriga till gymnasiet 
och så långt är ju allt gott.

Men som förälder till barn 
i Melleruds skolor har jag 
ändå en del frågor till vår 
skolchef. Vad jag förstått 
menar många, såväl forskare 
som de två fackliga lärarför-

bunden, att det finns ett starkt 
samband mellan andel behö-
riga lärare och elevernas 
kunskapsutveckling. Då man 
i tidningen Ttela den 13 maj 
kunde läsa att Melleruds 
kommun, enligt Skolverkets 
siffror, låg absolut i botten i 
vårt område med endast 55 
procent behöriga lärare sam-
tidigt som vi har så många 
elever från nian som blir 
behöriga till gymnasiet så 
borde Melleruds kommun 
hittat en riktigt framgångs-
formel som vore intressant 
att få ta del av. 

Skolchefen borde väl 

kunna delge denna. Min an-
dra fundering rör de elever 
som ännu inte blivit behöriga 
till gymnasiet efter grund-
skola utan hamnar på 
Dahlstiernska gymnasiets 
introduktionsprogram. Vad 
jag förstått rör sig detta om 
ungefär en tredjedel av gym-
nasiets elever. 

Om det nu är så viktigt för 
ungdomar att nå behörighet 
till gymnasiets nationella 
program, varför satsar man 
inte på introduktionspro-
grammen utan istället skär 
ner på dessa?

Intresserad förälder 

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

Replik till Anders Pettersson

meter yta är det som gäller. 
Utrymmet under husen an-
vänder hönsen för att ta 
skydd mot dåligt väder eller 
rovfåglar. De fyra tupparna 
håller ihop flocken och vak-
tar dem. Inne i hönshusen är 
de bara när de värper ägg, 
äter och dricker.

200 ägg om dagen
Hönsen beställdes i höstas 
och anlände till Korsbyn den 
12 april, 16 veckor gamla.

– Det fungerade över för-
väntan, hönsen är väldigt 
lugna och trygga. Det tog 
någon vecka innan de börja-
de värpa och vi räknar med 
cirka 200 ägg om dagen, 
förklarar Åsa, som tillägger 
att familjen delade det första 
ägget på fyra.

Försäljning av ägg har re-
dan börjat. Arbetsplatser kan 
prenumerera på äggfack, 
som levereras till Mellerud, 
Åmål eller Tösse var 14:e 
dag eller en gång i månaden.

Under företagsnamnet 
Korsbyns Mat säljs köttlå-
dor, ägg, saft, och örtsalt med 
mera genom REKO-ringen.

Del av ekosystemet
– Hönsen är en del av eko-
systemet här. Tanken framö-
ver är att djuren växelbetar 
på våra marker. Vi flyttar på 
korna varannan dag, sedan 
väntar vi tre dagar eftersom 
dyngbaggarna finns i ko
mockorna de första dagarna 
och de vill vi ha kvar. Efter 
tre dagar har dyngbaggarna 
flyttat och fluglarverna kom-
mit. Då släpper vi in hönsen 

som sprätter ut gödseln och 
gödslar själva. Djuren leve-
rerar mycket ekosystem-
tjänster. Det är ganska ar-
betsintensivt, men ger 
lyckliga djur och därmed 
bättre livsmedel, understry-
ker Magnus.

Vid ett regenerativt lant-
bruk jobbar man med natu-
ren, man försöker bilda mer 
matjord genom att inte plöja 
mer än nödvändigt. Djuren 
betar kort men intensivt på en 
liten yta och man flyttar dju-
ren ofta. 

– Då hinner gräset växa till 
sig och gödseln ligger kvar 

och blir till matjord, förklarar 
Magnus. 

På gården finns 40 dikor 
som ska kalva i år, tillsam-
mans med ungdjuren består 
besättningen av ett 80-tal 
köttdjur.

Gården tilldelades för öv-
rigt en ”Romeotjur” i fjol av 
Mc Donalds och Sveriges 
Köttdjursproducenter.

– Han heter Romeo och är 
en Simmental, en ras jag tror 
passar oss. Vi har fyra tjurar 
för att få en kortare kalv-
ningssäsong, säger Magnus.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Åsa och Magnus Andersson i Korsbyn, Ånimskog, framför de 
mobila hönshusen. Foto: Privat.
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Konsten för att förenkla – helt enkelt

Ett bra företagsklimat ger 
möjlighet för företag att 
starta, växa och anställa fler 
vilket är en förutsättning för 
att utveckla välfärden. Hur 
företagen upplever kommu-
nen som myndighet påverkar 
i hög grad hur de upplever att 
vara företagare på platsen.
 Att för kommunerna ut-
veckla servicen i myndig-
hetsutövningen påverkar 

 En kaffepaus är nog så viktig under en utbildningsdag.

Ett 90-tal tjänstepersoner, chefer och politiker från Melleruds- och Åmåls kommuner deltog i SKL-utbildningen ”Förenkla helt enkelt” kring Effektiv 
förvaltning och service i myndighetsutövningen.

Anders Persson från Linköpings 
universitet var en av dagens ta-
lare vid utbildningen på Dalslands 
Center.

Ett resultat på 26,8 miljoner kronor för Dalslands Sparbank
Dalslands Sparbank hade 
sparbanksstämma den 
26 april. Martin Carling 
utsågs till stämmoord-
förande och ledde årets 
stämma. Huvudmännen 
fastställde 2018 års ba-
lans- och resultaträkning 
samt beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret.
Dalslands Sparbanks rörel-
seresultat för år 2018 upp-
gick till 36 359 000 kronor. 
Efter skatt uppgick resultatet 
till 26 766 000 kronor. Mag-
nus Olsson, vd i Dalslands 
Sparbank, berättade på spar-
banksstämman att resultatet 
i ett historiskt perspektiv är 
relativt svagt och att det 

framförallt beror på svårig-
heter att förvalta bankens 
överlikviditet med god lön-
samhet i en tid med negativa 
styrräntor. Kostnaderna, in-
klusive kreditförluster, har 
varit under god kontroll det 
gångna året.

Bankens huvudmän beslu-
tade att avsätta 800 000 kro-
nor av bankens vinst för att 
ytterligare bidra till Dals-
lands Sparbanks vision ”Till-
sammans utvecklar vi Dals-
land”. 

Volymutveckling
Bankens totala utlåning till 
allmänheten uppgick till  
3 356 389 000 kronor vid 
2018 års slut, en ökning med 
två procent. Utöver detta har 

banken förmedlat lån om 
totalt 2 656 455 000 kronor. 
Inlåningen ökade under 2018 
från 5 092 897 000 kronor till 
5 381 746 000 kronor, en ök-
ning med sex procent. Ban-
kens samlade affärsvolym 
(summan av värdet av alla 
bankens affärsförbindelser 
med kunder) var vid årsskif-
tet nära 15 miljarder kronor.

Styrelsen
Sven-Bertil Nilsson avgick 
ur styrelsen med anledning 
av åldersbestämmer i ban-
kens reglemente.

Till bankens styrelseordfö-
rande fram till stämman år 
2020 utsågs Daniel Jonas-
son. Göran Andersson utsågs 
till vice ordförande för sam-

ma tid. Styrelseledamöter 
valda av huvudmännen är 
Hans-Olov Blom, Camilla 
Lindblom Fors, Astrid Ols-
son och Åke Carlsson. Där-
utöver ingår bankens vd 
Magnus Olsson i styrelsen, 
vilket också personalrepre-
sentanterna Birgitta Hedlund 
och Christina Nordwall gör.

Huvudmännen
En sparbank har ingen ägare. 
Istället för ägare tillsätts, i 
Dalslands Sparbank, 32 hu-
vudmän. Kommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färge-
landa och Mellerud utser 16 
huvudmän och därutöver 
väljer huvudmännen ytterli-
gare 16 personer. Dessa 32 
personer övervakar banken 

och utför i stora drag de plik-
ter som ägarna har i ett aktie-
bolag.

Nya huvudmän i och med 
stämman 26:e april är:

- Angel Porres och Camilla 
Berglöv Hermansson, båda 
valda av Melleruds kom-
munfullmäktige. De ersätter 
Eva Pärsson och Anette Le-
vin.

- Anna Johansson, Nore 
Johansson och Anders San-
dén, valda av Bengtsfors 
kommunfullmäktige. De er-
sätter Jan Leander, Mats 
Kruse och Stefan Augusts-
son.

- Sirpa Jonasson, Håkan 
Gusteus och Bengt Melin, 
valda av Färgelanda kom-
munfullmäktige. De ersätter 

Rune Månsson, Tomas An-
dersson och Leif Söderqvist.

- Katarina Kvantenå, Hå-
kan Sjöberg, Maritha Jo-
hansson och Johan Arons-
son, valda av huvudmännen. 
De ersätter Ulla-Britt Abra-
hamsson, Anne Andersson, 
Asbjörn Andersson och Joa-
kim Gustavsson.

Valberedningen består ef-
ter stämman av: Robert Ols-
son, Reine Dahlman, An-
dreas Nilsson, Carl-Olov 
Olsson och Therese Karls-
son. Valberedningens upp-
gifter är bland annat att be-
reda och föreslå val av 
styrelseledamöter och hu-
vudmän samt att bereda och 
föreslå styrelsearvoden till 
stämman.

därför direkt det lokala före-
tagsklimatet och kommu-
nens utveckling. Var männ-
iskor och företag väljer att 
etablera sig påverkas i regel 
av flera faktorer, såsom bland 
annat tillgång till kapital och 
arbetskraft, närhet till olika 
marknader och goda livsmil-
jöer. 

En annan viktig aspekt av 
företagsklimatet är att de 
myndigheter som företagen 
möter är tillgängliga, ger god 
service samt agerar rättssä-
kert. Service i myndighetsut-
övningen handlar om att med 
utgångspunkt i företagens 
processer och behov tillämpa 
demokratiskt fastställda reg-
ler. Att ge företagen de bästa 
förutsättningarna att uppnå 
reglernas syfte – helt enkelt. 
(Källa SKL)

Utgångspunkten 
näringslivet 
Målet med Förenkla – helt 
enkelt är att utveckla kom-
munens kontakter med nä-

ringslivet genom bra interna 
samarbeten, en större förstå-
else för företagens behov och 
att skapa ett tillitsfullt och 
långsiktigt samarbete mellan 
kommunen och det lokala 
näringslivet. 

Utgångspunkten är det 

som näringslivet själva anser 
vara viktigt för möjligheten 
att starta, verka och växa.

Under utbildningsdagen, 
då 90-talet deltagare från 
båda kommunerna fanns 
med, talade bland andra An-
ders Persson, Linköpings 
Universitet, i ämnet ”Den 
empatiske byråkraten” om 
inte bara bemötande, attity-
der och regler utan även 
varför det är så viktigt att 
arbeta med näringslivsut-
veckling. 

Ett bra näringsliv ger inte 
bara arbetstillfällen, skatte-
intäkter och samhällstillväxt 
utan även mänskliga möjlig-
heter och utveckling, påta-
lade han och fortsatte; 

Lagar och myndighets-
krångel upplevs ofta som 
stora från näringslivets sida, 
det är upp till kommunerna 
att påverka detta, att vara 
lättvindiga. 

Det är många regelverk, 
många tillstånd man begär att 
företagen ska klara samtidigt 
som det inte är ovanligt med 

olika besked från olika delar 
inom kommunen. 

Även mellan olika kom-
muner skiljer sig informatio-
nen mycket åt. Det finns en 
hel del att vinna på att för-
enkla rutinerna exempelvis 
genom lotsstöd.

Näringslivet viktigt för 
kommunens utveckling
I Melleruds kommun finns 
Marie Hörnlund som nä-
ringslivsutvecklare. Hon 
skriver under på att det är 
oerhört viktigt med samver-
kan inom kommunens olika 
enheter, att det måste förstär-
kas, bra kan alltid bli bättre.

Hon nämner även inrät-
tandet av Näringslivsrådet, 
där det finns representanter 
från Företagarna, Köpmän-
nen, Navet, Ung Företag-
samhet, Industrigruppen, 
gymnasiet samt även turism- 
och besöksnäringen. 

Syftet är att vara ett forum 
för strategiska utvecklings- 
och tillväxtfrågor i kommu-
nen.

– Ett bra företagsklimat 
skapar möjligheter. Informa-
tion är här mycket viktig, vi 
måste bli bättre på att kom-
municera. Att hitta vägar för 
att nå ut till alla, att få med 
informationen på ett natur-
ligt sätt – att förenkla helt 
enkelt, tillägger kommun-
chef Sophia Vikström, och 
får medhåll både av Morgan 
E. Andersson (C) och Mi-
chael Eriksson (S) kommun-
styrelsens ordförande i 
Åmåls kommun. 

De berättar också hur arbe-
tet fortskrider. Kommunerna 
kommer nu att göra hand-
lingsplaner var för sig, sam-
tidigt som man lär av varan-
dra. I september blir det en 
utbildningsdag i kommuni-
kation i samarrangemang 
med Fyrbodals Kommunför-
bund och sedan avslutas hela 
processen med en träff i 
Åmål i november.  

Ing-Marie Norrman

Förenkla – helt enkelt är en utbildning för kommuner 
som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig 
till chefer, handläggare och politiker som möter företag 
i sitt arbete. På Dalsland Center genomförde Melleruds 
kommun i samverkan med Åmåls kommun förra mån-
dagen andra delen i utbildningen i konsten att förenkla 
i kontakterna med näringslivet 
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0530-125 40

Fredag 7 juni 
stänger vi kl. 12.00

Lyckad premiär för Alien E.T.C
Esteternas vårshow hade 
i torsdags sin premiär 
på Kulturbruket på Dal. 
Publiken fick ta del av ett 
högst aktuellt tema, dock 
i en något annorlunda 
tappning.
Tre flickor på en parkbänk, 
bakom dem störtar helt plöts-
ligt en rymdfarkost och ut 
kryper en alien. Det är inled-
ningen på showen Alien 
E.T.C. som hade premiär 
under torsdagskvällen. Bak-
om showen står esteteleverna 
Albin Krave, Jakob Malm-

sköld, Javad Sajadi, Ludwig 
Sannebro och Sakhi Hussei-
ni. Esteteleverna samarbetar 
med en grupp elever från 
Rådaskolan som sjunger, 
dansar och agerar. 

Arbetet med manuset på-
börjades i höstas och då 
fanns ytterligare en elev 
med. Hon fick dock inte 
stanna i Sverige och det 
märks att hennes studiekam-
rater inspirerats av migratio-
nen och hennes utvisning.

I föreställningen visas 
dock ett hopp, ett hopp om 

Inledningen på vårshowen, en ensam tjej på en parkbänk. Hon får snart 
sällskap av två kompisar. Rollen spelas av Tilde Kirkegaard. 

I föreställningen ordnas bland annat en demonstration ”Låt ETC stanna” 
står det på ett av plakaten.

Tack för ikväll, esteteleverna med lärare tackar för applåderna.

att det går att påverka. Efter 
kraschlandningen tar an-
passningen till den nya pla-
neten vid för E.T.C, som 
spelas av Florence Schnei-
der. Det blir problem, alien 
är ju ”annorlunda”. 

Hon jagas och en biljakt tar 
vid genom hela Sparbanks-
salongen, upp och ner, ut och 
in. Alien blir tillfångatagen 
men då startar hennes nya 

kamrater ett upprop via so-
ciala medier och en stor de-
monstration. 

Vi ska behandla andra som 
vi själva vill bli behandlade 
är parollen. Allt slutar till sist 
väl och E.T.C. blir frisläppt 
och får stanna. 

Ett bra framträdande, ett 
fint budskap och speciellt 
musiken får en extra applåd.

Ing-Marie Norrman
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Verk av Svensson på Götaplatsen
Göteborgs konstmuseum, 
på Götaplatsen, pryds just 
nu av ett konstverk av 
Jörgen Svensson, chef för 
Dalslands konstmuseum.
Längst upp, över den ståtliga 
gula tegelfasadens valv, står 
det PIZZERIA.

– Jag gjorde verket när jag 
blev inbjuden till konstmuse-
ets millenniumutställning år  
2 000, berättar Jörgen Svens-
son.

Han säger att han hyser en 
hatkärlek till Götaplatsen 
och ville kommentera makt-
språket som präglar den och 
byggnaden.

– Jag är intresserad av vad 
orden säger. Säger jag konst-
museum – vilken bild tänker 
man på då? Pizzerian har en 
annan estetik. Valven tillhör 
pizzaestetiken Jag tycker det 
är intressant att föra samman. 
Det är ett sätt att dra ner 
svansföringen.

Att konstverket, som köp-
tes av Göteborgs konstmu-
seum 2000, nu satts upp igen 
var en överraskning för Jör-
gen Svensson.

– Jag blev förvånad och har 
fått många kommentarer på 
mitt Facebook-konto, berät-
tar han.

Utställningen verket ingår 

PIZZERIA skapades till milleineutställningen 2 000 och har nu, 19 år 
senare, kommit upp igen till utställningen ”Världen omkring dig. Nutida 
verk ur samlingen”.

Verket är skapat av konstnären Jörgen Svensson, chef för Dalslands 
konstmuséum i Upperud.

i heter ”Världen omkring 
dig. Nutida verk ur sam-
lingen”. Den pågår till i 
september.

– Jag vet inte hur länge de 
vågar ha pizzeria uppe. Tu-

ristsäsongen börjar ju och 
förra gången konstverket satt 
uppe kom utländska turister 
in i muséet och ville köpa 
pizza, berättar Jörgen Svens-
son.

Älvsborgsarkivet Fören-
ings- och lokalhistoria av-
hölls sitt årsmöte den 23 
mars på Tingshuset i Melle-
rud. 33 ombud och övriga 
deltog. Till mötesordförande 
och sekreterare valdes Evert 
Magnusson, Mellerud och 
Maud Danielsson, Väners-
borg.

Före årsmötesförhand-
lingarna presenterade Fören-
ingsarkiv i Mellerud sig och 
sin verksamhet. Verksam-
hetsberättelsen inklusive re-
sultat- och balansräkning 
godkändes. Revisorerna 
hade inget att anmärka på. 
Styrelsen beviljades an-
svarsfrihet för det gångna 
året.

Val: Kjell Richardsson, 
Bollebygd omvaldes till ord-
förande på ett år.  Gudrun 
Rydberg, Lilla Edet omval-
des som ledamot på två år. 
Micael Svensson, Borås, 
Anita Frisk Kjell, Trollhät-
tan, Camilla Brodin, Öjersjö 
nyvaldes som ledamöter på 
två år. Lars-Olof Gustafsson, 
Alingsås och Kerstin Johans-
son, Ljung omvaldes som 
suppleanter på ett år. Irene 
Warås omvaldes som revisor 
på två år. Kerstin Grundberg, 
Tösse omvaldes som revi-
sorssuppleant på två år.

Valberedning valdes också 
med omval av Kerstin Ros-
holm, Bollebygd (samman-
kallande), Holger Sandin, 

Herrljunga och nyval av 
Evert Magnusson, Mellerud.

Övriga i styrelsen är kas-
sören Lillemor Ljunggren, 
Lilla Edet och ledamoten 
Lennart Andersson, Troll-
hättan. Revisor Claes-Börje 
Olsson, Mellerud. Revisors-
suppleant Torsten Gunnars-
son, Vänersborg.

Mötesordförande tackade 
för visat intresse och avslu-
tade årsmötesförhandlingar-
na.

Blommor och presenter 
delades ut av Gudrun Ryd-
berg till de avgående Niclas 
Rosell, Göteborg, Clary 
Winberg, Trollhättan och 
Kerstin Karlberg, Nossebro, 
Åke Nilsson, Tösse. Blomma 

delades även ut till mötesord-
förande och mötessekretara-
ren. Liz Gunnarson, arkiv-
chef fick också mottaga en 
blomma och ett stort tack för 
hennes engagemang och ar-
bete under föregående år. 
Även Gudrun Rydberg, An-
nelie Andersson och Lisbeth 
Berglöv fick varsin blomma.

Efter årsmötet och avtack-
ningarna berättade Annelie 
Andersson om Melleruds 
museum och en rundvand-
ring gjordes i Tingshuset. 
Därefter bjöds det på smör-
gåstårta.

Liz Gunnarsson, arkivchef

ÅRSMÖTE
Brålanda Väntjänsts om-
budsförsamling har haft 
årsmöte den 19 mars i Brå-
landa stationshus. Brålanda 
Väntjänst är en ideell fören-
ing med huvudsyfte att på 
olika sätt berika livet för 
bygdens pensionärer och 
daglediga genom olika for-
mer av aktiviteter. Bas för 
verksamheten är bygdens 
föreningsliv. 

36 föreningar i bygden är 
medlemmar och företräds av 
ombud i ombudsförsam-
lingen. Verksamheten sker i 
Brålanda stationshus, Sin-
nenas hus, kv Tallen och ute 
i det fria. Väntjänsten bedri-
ver också kontaktverksam-
het genom besöksgrupp och 
anhörigstöd. För boende på 
servicehus ordnas besök och 
kontaktträffar. Samverkan 
sker också med andra orga-
nisationer. I Brålanda Vän-
tjänst deltar cirka 60 personer 
som har någon form av led-
nings- eller ansvarsfunktion. 
Alla arbetar ideellt. Utan 
dem så skulle inte verksam-
heterna fungera. Väners-
borgs kommun bidrar till 
verksamheten främst genom 
att stå för hyreskostnaden för 
stationshuset.

41 personer deltog på års-
mötet. Kvällens årsmöte led-
des av Dan Nyberg. Dan in-
ledde mötet med att tända ett 
ljus och påbjöd en tyst minut 
för de som har gått bort under 
året. Mötet tänkte särskilt på 
Brålanda Väntjänsts bort-
gångne ordförande Orvar 
Carlsson. 

Efter redovisning av verk-
samhet och ekonomi bevilja-
des styrelsen ansvarsfrihet 
för det gångna året. En verk-
samhetsstyrelse är ansvarig 
för väntjänstens olika aktivi-
teter. Carl-Ewert Berg valdes 
till dess ordförande. I styrel-
sen blev Per-Olof Gustavs-
son omvald och Lennart 
Svensson och Bonita Svens-
son blev nyvalda. I styrelsen 
ingår också Gunilla Arons-
son, Sven-Göran Svensson 
och Ann-Christine Karlsson. 
Ann-Christine företräder 
Vänersborgs kommun. He-
dersledamot är Eva Hjal-
marsson. Som ordförande i 
ombudsförsamlingen om-
valdes Dan Nyberg och till 
vice ordförande valdes Lasse 
Karlsson. Tage Severinsson, 
som under många år gjort ett 
stort och viktigt arbete i sty-
relsen inom Brålanda Vän-
tjänst avtackades med en stor 
blombukett. 

Kvällens gästtalare var 
Kristoffer Karlsson och An-
na-Karin Petersson, båda är 
enhetschefer inom socialför-
valtningen i Vänersborgs 
kommun. Kristoffer är en-
hetschef för Sörbygården 
och Solhaga i Brålanda. An-
na-Karin är enhetschef för 
hemvården i Brålanda. De 
presenterade sig själva och 
berättade om sina verksam-
heter.

Kvällen avslutades med 
kaffe, smörgås och god kaka.

Per-Olof Gustavsson,  
sekreterare

Årsmöte har hållits för Bo-
huslän-Dals Idrottshisto-
riska förening. Årsmötet 
hölls i Rimnershallen, Udde-
valla och var relativt välbe-
sökt.

Föreningen ska bland an-
nat arrangera idrottshistoris-
ka träffar och verka för att 
föreningar samlar idrottshis-
toriskt material. Ett med-
lemsblad ges ut ett par 
gånger per år. Föreningen har 
på senare tid också fått en 
mer aktiv facebookgrupp där 
bild- och textmaterial sprids.

Föreningen har sitt område 
från Stenungsund och Tjörn 
i söder upp till Strömstad 
samt hela Dalsland.

Årsmötet leddes av fören-
ingens tidigare mångårige 
ordförande, Bosse Karlsson 
från Strömstad.

Styrelsen omvaldes med 
Gerhard Jansson, Åmål som 
ordförande, Allan Wikström, 
Brastad vice ordförande, 
Yvonne Pettersson, Färge-
landa kassör, Birgitta Hell-
man, Dals Rostock sekrete-
rare och som ordinarie 
ledamöter Juhani Jouniola, 
Uddevalla och Sten-Kåre 
Sandin, Åmål. Roland Joels-
son, Kungshamn och Stig 
Marklund, Uddevalla supp-
leanter.

Stig M

Dalslands Konstmuseums 
vänner höll den 14 april 
årsmöte på Dalslands Konst-
museum. Med tanke på att 
medlemsantalet är cirka 500, 
var deltagandet minimalt. 
Var det de arktiska vindarna 
som hindrade folk från att 
delta, eller var det kanske för 
att årsmöten inte hamnar 
högt på nöjesskalan? På för-
vernissagerna är det betyd-

ligt fler som kommer och 
minglar med styrelse, konst-
närer och varandra.

Trevligt var det att träffas 
och gladast var nog Lena 
Samuelsson, som hämtade 
sin vinst i medlemslotteriet, 
en underbar keramikurna 
med lock tillverkad av Cord-
ula Bielstein Morich.

Varje år lottas tio konst-

Brålanda Kyrkliga sykrets 
har haft årsmöte. Ordförande 
Märta Eriksson hälsade väl-
kommen och ledde dagens 
förhandlingar. Styrelsen 
omvaldes. I verksamhetsbe-
rättelsen kunde man läsa att 
medlemstalet är elva styck-
en. Det har hållits två styrel-
semöten och åtta arbetsmö-
ten under året. Vårutflykten 
gick till Villa Hehrne. Ett 
kontraktsmöte för hela Dals-
land arrangerades tillsam-
mans med Gestads syfören-
ing den 12 april.

Program för syföreningar-
nas kontraktsdag 12 april: 
Föreläsare Andreas Rein-
hard om Open Doors verk-
samhet om hjälp av kristen-
domen bland kristna i andra 

länder. Kaffe, smörgås och 
tårta. 90 deltagare från hela 
Dalsland.

Missionskväll på Åkes-
sons loge den 20 juni med 
sedvanligt tårtkalas. Med-
verkande Gunnar Bricke 
som talade och visade bilder 
från Tanzania. Underhåll-
ning av Gustav Harri på 
dragspel. Inbringade med 
lotter och kollekt 10 266 
kronor, vilket skänktes till 
arbetet i Tanzania.

Församlingsafton den 7 
november i församlingshem-
met. Tomas Holmström ta-
lade om Göteborgs Stads 
mission, underhållning av 
Gröna Bönor. Lotterier och 
kaffeservering samt skänkta 
gåvor av sykretsens medlem-

mar inbringade 18 500 kro-
nor till sykretsens verksam-
het.

Missionsombuden Märta 
Eriksson och Kerstin Åkes-
son svarade för kaffeserve-
ringen och lotteri vid guds-
tjänsten i församlingshemmet 
andra advent, 9 december 
inbringade 2 700 kronor till 
kyrkans internationella ar-
bete.

Fördelning av pengar un-
der 2018: Svenska kyrkans 
mission 4 000 kr, Fastein-
samlingen 3 000 kr, Göte-
borgs stadsmissions arbete  
4 000 kr, Nordisk Östmission 
3 000 kr, Läkarmissionen  
3 000 kr, Världens barn 2 000 
kr. Summa 19 000 kr.

Sammanlagt inkomster 

under 2018: Missionsafton 
10 266 kr-, församlingsafton 
18 500 kr, andra advent kaffe 
och åror 2 700 kr, kaffe-
pengar 1 360 kr. Summa 32 
826 kr.

Styrelsen tackar för gott 
samarbete och goda arbetsin-
satser under det gångna året 
och gåvor som skänktes till 
olika verksamheter i hela 
världen.

Ordförande Märta Eriks-
son, vice ordförande Bengta 
Larsson, kassör Kerstin 
Åkesson, sekreterare Anna, 
Lisa Fröjd, ledamot Naemi 
Johansson.

Anna Lisa Fröjd, Brålanda

verk ut bland medlemmarna, 
varav de flesta köps in från 
dalslandskonstnärer.

Årsmötesförhandlingarna 
var lätta att genomföra efter-
som det inte var aktuellt med 
några nyval.

Verksamhetsberättelsen 
tog upp vad föreningen hu-
vudsakligen gjort 2018, 
nämligen stöttat museet med 
pengar till ”Konstaktuellt i 
Dalsland”, hjälpt till vid ver-
nissager med mera. Dessut-
om har DKMV ordnat för-
vernissager med mingel 
inför varje utställningsperi-
od. Konstresan som företas 
varje år gick 2018 till Karl-
stad och Borgvik. Lars Lerins 

Sandgrund besöktes och 
Sliperiet i Borgvik, som var 
den stora överraskningen.

Styrelsen för 2019 ser ut 
som följer: Klas Hellerström 
ordförande, Karin Anders-
son kassör, Katriine Westling 
sekreterare, övriga ordinarie 
ledamöter: Eva Dahl, Eva 
Rökaeus, Eva Nilsson Ols-
son, Vivi Pettersson, Jan- 
Olof Ternstedt. Suppleanter 
är Susanne Schubert Lind-
ström och Kalle Karlsson.

Årsmötet avslutades och 
några gick ut med konstvinst 
under armen, medan andra 
bara gick ut i solen och den 
isande vinden.

KW

www.mellerudsnyheter.se
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Isbjörn från skogen i Dalsland 
på väg till barnen på Svalbard

Lars Baltsar Jonsson med en modell av björnen.

Det borde inte vara möj-
ligt att sälja en isbjörn till 
Svalbard. Som att bjuda 
bagarns barn på bullar! 
Men det går. I början av 
juni är en isbjörn från de 
dalsländska skogarna på 
väg  till barnen på Svalbard 
– ögruppen mellan Nord-
norge och Nordpolen där 
isbjörnarna är nästa lika 
många som antalet invå-
nare. En ganska osannolik 
exportframgång.
Mannen bakom björnen och 
lekparken är industridesig-
nern, formgivaren och konst-
hantverkaren Lars Baltsar 
Jonsson. Han är sedan 20 år 
specialiserad på skulpturala 
lekplatsobjekt och har sin bas 
och verksamhet i dalsländ-
ska Fengersfors där han även 
är en av medlemmarna av 
konstnärsgruppen Not Quite.

Spännande lekskepp och 
stora, fantasieggande björnar 
från Lars ritbord och hand 
återfinns på ett 60-tal platser 
runt om i landet. Senast förra 
året stod hans björn Blåbärs-
mums på Skansen i Stock-
holm, till mängder av barns 
stora förtjusning.

Men det var vid en mässa 
i Norge som Lars Baltsar 
kom i kontakt med den land-
skapsarkitekt som senare ri-
tade in både isbjörn och is-
brytare i ett helt nytt 
bostadsområde som är under 
uppbyggnad i Svalbards hu-
vudort Longyearbyen.

Skapar lekfullhet
– Det här är förstås extremt 

Kvitebjörn i verkstaden, klar för målning. I bakgrunden en del av isbrytaren Ny Fram.

Kvitebjörn – färdig för avfärd till den nyanlagda lekparken i Longyear-
byen på Svalbard.

Vandringarna 
har dragit igång

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrares sommarvand-
ringar har startat. Första 
vandringen gick till tor-
pen runt Strutsås med 
utgångspunkt från OK- 
stugan. 
Sedan följer kulturvand-
ringar varje torsdag hela 
sommaren till och med 22 
augusti då programmet av-
slutas med grillkväll vid 
Kabbo. I år blir det vand-
ringar till bland annat Bälje-
forsen och Kyrksten på 
Kroppefjäll, till grottan i 
Hea, en promenad till Häl-
lans skifferbrott vid Skiffer-
tjärn och en promenad på 
skiffervägen som gick mel-
lan Rostock och Sunnanå där 
man fraktade skiffret för vi-
dare transport.

Dessa vandringar brukar 
vara populära och utgår från 
skilda platser i kommunen. 
Förra året gick i genomsnitt 
60 personer på vandringarna 
med max 80 personer på 
vandringen vid Anolfsbyn. 

Traditionell midsommar-
fest torsdagen i midsommar-
veckan med sill och potatis 

på Krokfors bygdegård sam-
lade förra året 95 personer.

Den 1 maj hade föreningen 
städdag vid Karolinerstugan. 
Man städade ute och inne och 
byggde nya spänger samt 
passade på att bygga på den 
nya vedboden som skall er-
sätta den gamla uttjänta. 
Föreningen har fått bidrag 
med två tredjedelar av kost-
naden från Dalslands Spar-
banks fond, Mellerud och 
Färgelanda kommuner. Ved-
boden kommer att vara klar 
under sommaren och får då 
förutom vedförråd även en 
del med möjlighet till över-
nattning då stugan är uppta-
gen. Det hade redan varit folk 
som övernattat i den ofärdiga 
stugan eftersom Karoliner-
stugan var fullbelagd. 

Under städdagen kom cir-
ka 30 vandrare i olika om-
gångar och rastade vid gril-
larna vid Hästskotjärn vilket 
är trevligt för då används ju 
denna raststuga som står öp-
pen året om. Över 700 perso-
ner skrev i stugans gästbok 
förra året. 

Bertil Landegren

Städdag vid Karolinerstugan. Från vänster: Bertil Larsson, Carl-Eric Er-
iksson, Lisbeth Olsson, Anita Eriksson Karl Anders Odelius, Marianne 
Andersson och Lars Karlsson.

Spångbygge på Karl XII:s väg den 1 maj. Från vänster: Karl Anders Odelius, 
Mats Svensson och Lars Karlsson.

spännande och roligt. Jag 
kan knappt bärga mig tills jag 
får se min installation på 
plats. Jag vill att lekparken 
skall utveckla platsens ka-
raktär, säger Lars Baltsar.

– Den skall förstärka den 
befintliga miljön. Med is-
björnen och isbrytaren ska-
par vi en ny visuell hållpunkt 
i ett bostadsområde med ett 
modernt formspråk i ett kargt 
och säreget landskap. Det är 
viktigt att vi ger kommande 
miljöer en själ. Att tillföra 
fantasi och estetik till den del 
av stadens rum som är bar-
nens, tillägger han. 

Fantasieggande  
formgivning
Björnen är över tre meter 
lång och nästan två meter 

SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft årsmöte på Solrosens 
Restaurang i Brålanda. Års-
mötet inleddes med att vice 
ordförande Bo Pettersson 
hälsar ett 80-tal medlemmar 
välkomna. Han överlämnade 
till komminister Anette Jar-
sved Carlson, som  förrättade 
parentation över de åtta med-
lemmar som avlidit under 
2018. Astrid Svensson tände 
ett ljus för var och en. Denna 
uppgift har hon utfört med 
värdighet i 25 år. SPF:s sång-
kör sjöng därefter under 
Märta Erikssons ledning 
”Jag skall gå genom tysta 
skyar” och ”När sorgen 

känns tung”. Därefter blev 
det parentation och tänkvär-
da minnesord av Anette J 
Carlson. Kören avslutade 
denna del av programmet 
med ”Han är min sång och 
min glädje” samt ”Lär mig 
bedja Fader Vår”.

Sedan följde matservering 
till de många gästerna. Till 
Anette J Carlson och Astrid 
Svensson överlämnades 
blommor som tack för deras 
insats. Efter kaffeservering 
fortsatte årsmötet med för-
handlingar. Dessa leddes av 
Tage Severinson, vald som 
dagens ordförande.

Styrelsen består av sju le-

damöter och fyra ersättare.
Till ordförande i föreningen 
valdes Uno Löfgren, kassör 
Bo Pettersson. Övriga i sty-
relsen: Birgitta Sahlbom-
Viukho, Lillemor Anders-
son, Anette Cederlund, 
Ingrid Eriksson, Inger Lars-
son. Ersättare: Åke Fridell, 
Orvar Andersson, Lisbeth 
Håkanson, Lennart Malm.

Bo Pettersson redogjorde 
för föreningens ekonomi, 
medan Ingrid Eriksson redo-
gjorde för verksamhetsberät-
telsen. Revisionsberättelsen 
lämnades av Ingvar Håkans-
son. Ansvarsfrihet bevilja-
des.

Sedan skedde val till de 
övriga olika uppgifterna 
inom föreningen.

Årets landskapsresa går till 
Stockholm och tre cirklar 
pågår om denna. Tre med-
lemmar har deltagit i täv-
lingen Hjärnkoll under 2018.

Elsy Andersson och Bertil 
Arvidsson fick ta emot var 
sitt vandringspris för sina 
insatser i bouletävlingar.

Blommor utdelades till 
dagens ordförande och till 
avgående ledamöter samt till 
SPF:s sångare för deras in-
sats. Årsmötet avslutades 
med nationalsången.

Doris Severinson

ÅRSMÖTE

hög. Den aktiva leken finns 
utanpå björnen, som inbju-
der till att man klättrar upp 
på den. Det finns klätterfäs-
ten och andra håligheter att 
greppa och fästa händer och 
fötter på. Den lugnare leken 
får man inne i björnen. Små 
”rum” eggar fantasin och 
skapar spännande mystik. 
Isbrytaren har två häftiga 
utkikar att spana utifrån och 
en mängd olika klätterred-
skap. De omgivande ytorna 
är täckta av mjuk sand. Allt 
följer dessutom uppsatta sä-
kerhetsstandards för barn i 
olika åldrar. 

Trä är en viktig  
del av upplevelsen
Det genuina materialet är 
också en del av upplevelsen. 
Björnen och isbrytaren är 

byggda i fura och lärkträ. 
Olika bearbetningsmetoder 
förstärker träkänslan och 
lockar till beröring. Till ex-
empel är björnens huvud 
handhugget, vilket gör varje 
björn unik.  Därutöver är det 
hyvlade och finsågade ytor, 
samt några grovt slipade. Det 
senare ger trämaterialet nå-
got av en pälskaraktär och 
gör dem väldigt taktila och 
rent av sensuella.

För björnen till Svalbard 
har Lars Baltsar behövt göra 
vissa förändringar.

– Isbjörnar har mindre 
huvud i relation till kroppen 
än brunbjörnar och de har 
dessutom längre hals. Och 
naturligtvis skall den vara 
vit.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se
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Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
från 350:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

DäckByggteknik/elteknik

 Bygg

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

Ledig plats

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt företag ska synas

Ring

0530-125 40
för info och pris

 Bygg

DET SJÄLVKLARA 
VALET AV PARTNER
www.hedstromsbygg.se
073 824 90 10

Däck

Thomas Hagman, i mitten, tackades med alkoholfria drycker för sin be-
rättelse om vandringen till Santiago de Compostela.

IOGT-NTO Mellerud ord-
nade medlemsmöte 10 fe-
bruari. Ordf. Ingvar Asp 
hälsar välkommen, han vän-
de sig särskilt till Thomas 
Hagman som ska skildra en 
vandring från Saint-Jean-
Pied-de-Port i södra Frank-
rike till Santiago de Compos-
tela i Norra Spanien. En 

pilgrimsled med anor från 
runt 1000-talet. Det finns 
fyra traditionella pilgrimsvä-
gar genom Frankrike. Den 
som Thomas gick, är före-
dömligt utmärkt med gula 
pilar och pilgrimsmusslor 
längs hela vägen. Tomas be-
rättade med stor inlevelse om 
de platser han passerade. 

FÖRENINGSREFERAT
Han besökte bland annat 
Pamplona med många histo-
rika byggnader, bland annat 
klostret som betraktades som 
ett av de finaste i den medel-
tida arkitekturen. Vi känner 
väl igen staden med de årliga 
tjurrusningarna. 

I Burgos finns ännu en ar-
kitektonisk juvel med kate-
dralen Santa Maria från 
1221. Leon är också en pärla 
med  många vackra byggna-
der. Väl framme vid målet 
för vandringen och efter ca 
80 mils vandring, erhölls ett 
diplom. Även här finns en 
mängd historiska byggnads-
verk, katedralen ligger vid ett 
av Europas vackraste torg 
Plaza Obrigadoiro. Från 
Santiago kan man gå vidare 
tio mil till Finisterre, som 
ligger vid atlantkusten. 

Längs vägen finns fem 
olika sorters härbärgen, kyr-

kan, kommunens, jakobs-
sällskapens eller privata. För 
att bo på ett härbärge fordras 
ett pilgrimspass. Ett relativt 
billigt och bra sätt att över-
natta. Det ger också rabatter 
till olika muséer längs vägen.

Thomas började 2008 med 
sin första vandring, till Ir-
land. Varje år sedan dess har 
han gjort någon långvan-
dring med målet att vandra 
Camino de Santiago. Tho-
mas berättade vidare om ut-
rustning och vård av krop-
pen, främst fötterna. Behov 
av skobyte rätt ofta. Vand-
ringen tog 25 dagar.

Det går inte att återge den 
intressanta informationen, 
kompletterad med vackra 
bilder. Säkert öppet för andra 
att boka upp Thomas.

Evert Magnusson 

Vårfest för Hörselskadades 
förening. Trots gråkallt vår-
väder blev det en varm och 
trevlig vårfest i Hamrane 
Bak- och Kaffestuga för de 45 
deltagande medlemmarna. Vi 
blev bjudna på kaffe och klen-
gås så mycket vi orkade och 
en kaka på det. Lotterna, med 
Sofia som säljare, tog snabbt 
slut. Dan Johansson under-
höll med sång och gitarrspel, 
allt ifrån stämningsfulla visor 
till skön rock´n roll och coun-
trymusik på allra bästa sätt. 

Publiken var inte sen att 
sjunga med. I musikpausen 
läste Inger upp motiveringen 
till HRF föreningens pris till 
”Årets HRF-inspiratörer” 
samt berättade kort om vad 
föreningsarbetet resulterat i. 
Hon berättade också om kom-
mande föreläsning för elever, 
lärare och allmänhet med 
Kim Kähäri, forskare och 
universitetslektor vid Göte-
borgs universitet. Efter några 
svängiga låtar önskade vi 
varandra en glad sommar.

Vårfest för Hörselskadades förening hölls i Hamrane Bak- och kaffestuga.
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och klart!

www.dprorservice.se
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0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se
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Jonas Olausson
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TOTALENTREPRENÖR

Lackering

Mitt emot Bergskullars rastplats

Billackering Bilreparationer

Bilglas Allt inom bil
Tel. 076-414 25 66

borresens@hotmail.com

1ST CLASS LACKERING

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare

ÅRSMÖTE

President Carl-Anders Magn-
berg inledde Lions  Brålan-
das sista medlemsmöte för 
verksamhetsåret, genom att 
beskriva den omfattande 
verksamhet som bedrivits 
och hur insamlade medel an-
vänts. Därefter redogjordes 

för klubbens medverkan på 
Nuntorpsdagen. Vidare be-
slutades att under hösten ge-
nomföra nödvändiga repara-
tioner på klubbhuset samt att 
färdigställa en ny scenvagn. 
Därtill rapporterades om ar-
rangemanget för äldre boende 

i Brålandaområdet och i Mel-
lerud som skall genomföras 
22 september. 

Lions Brålanda kommer 
också att ansvara för Natio-
naldagsfirandet i Centrum-
parken 6 juni då också Brå-
landabygdens kulturpris 

kommer att tilldelas Sture 
Pettersson. Programmet för 
och medverkande på allsång-
skvällarna i augusti föredrogs 
i sammanhanget.

Dennis Carlsson 

FÖRENINGSREFERAT

Gestad C och Centerkvinnor 
har haft årsmöte i bygdegår-
den. Årsmötet inleddes med en 
tyst minut för avdelningens 
ordförande Märta Carlsson 
som avled i december. Social-
förvaltningens chef Karin 
Hallberg samt nämndens andre 
vice ordförande Ann-Britth 
Fröjd (C) redogjorde för för-
valtningens ansvarsområden 
och nyinrättade Smart Beman-
ning.

Tyngdpunkten lades vid av-
talet med Samhall som sedan 1 
september 2018 tagit över tvätt 

Socialchef Karin Hallberg deltog i 
årsmötet i Gestad bygdegård. 

och livsmedelsinköp inom 
Hemtjänsten. Följden har blivit 
att Samhall enbart handlar hos 

Brålanda Väntjänst gjorde, 
under ledning av Lars Karls-
son, en dalslandsresa 10 maj 
för sina seniorer. Via ett besök 
vid Ödskölts kyrka och före-
visning av Sveriges äldsta i 
bruk varande kyrkklocka fick 
vi ta del av ett intressant före-
drag om ”banan-kungen” och 
grundaren av Estrella, Folke 
Andersson som har sin grav 
där. Därefter åkte vi till 
Steneby, där Monica Åhlund 
mötte upp och berättade om 

jättegrytorna. Sedan gick 
färden vidare till Laxarby 
kyrka, en av få korskyrkor i 
Dalsland. Efter ett besök på 
Forsbacka golfklubbs 
restaurang färdades vi sedan 
till Fröskogs sevärda kyrka, 
varefter vi avslutade rundre-
san med ett härligt föredrag 
av Sten Torstensson bland 
hans 1000-tals tomtar på 
Tomtemuseet i Håverud.

Dennis Carlsson

Hemköp Torpa och Hemköp 
City medan affärerna i Vargön, 
Frändefors och Brålanda tap-
pat värdefulla kunder.

Vårdtagarna är missnöjda 
över att de ej får de varor de 
föredrar och ur miljösynpunkt 
är de längre transporterna (där 
tvätten körs till Karlstad) helt 
förkastligt. Förvaltningen tar 
klagomålen på allvar, planerar 
en enkät samt ser över avtalet 
med målet att Samhall i fort-
sättningen skall övergå  till att 
handla och tvätta lokalt igen. 

Från verksamhetsberättel-

sen kan nämnas uppdrag i Tea-
tercaféet  ”Gestadamatörer-
nas” teaterföreställningar, 
centerkväll med riksdagsman 
Fredrik Christensson där före-
tagsbesök kombinerades med 
landsbygdspolitik, valplatt-
form och närproducerad mat.

Gestad och Timmerviks 
kyrkor har prytts med blom-
mor över sommaren och tradi-
tionsenligt bjudit på kyrkkaffe 
på Tacksägelsedagen. Ett in-
tensivt valarbete har många 
deltagit i. På kulturveckan 
gästades bygdegården av riks-

FÖRENINGSREFERAT

spelman Alban Faust i en 
uppskattad trivselkväll. Sty-
relse 2019: Ordförande:  
Christina Larsson. Vice ordfö-
rande: Barbro Fridell. Kassör:  
Gunnel Danielsson. Övriga: 
Siv Andersson, Sonja Berg, 
Mie Norrman, Bo Carlsson, 
Lars-Erik Karlssson. Reviso-
rer: Anita Johansson, Carina 

Håkansson. I planeringen för 
2019 finns förutom den tradi-
tionella verksamheten aktivi-
teter som medverkan i EU-
valet och bygdefesten, 
studiebesök samt under kultur-
veckan föredrag och ”Kaffe-
rep” med Birgitta Rasmusson.

 Barbro Fridell
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Fotbollshjälte med målrekord
PORTRÄTTET

Det Melleruds IF som 1965 vann division 4. Övre raden från vänster: Gösta Johansson, tränare, Björn Andersson, Lars-Göran ”Futtan” Johansson, 
Thomas Strandberg, Göran Jonasson, Ronny Fredriksson, Janne Jonasson, Anders Larsson, Rolf Nordqvist, lagledare. Nedre raden från vänster: 
Kurt-Yngve Johannesson, Olle Jansson, Sven-Erik Bertilsson, Erik ”Trollet” Alfredsson, Ulf Lennartsson, Kent-Olov Andersson. Bild från Melleruds 
IF:s jubileumsbok från 2008.

Lars-Göran gör ett av sina 607 mål. Bild från Melleruds IF:s jubileumsbok från 2008.

Lars-Göran tittar i en av de pärmar där han sparat matchreferat från sin långa karriär.

I dagens mediatäta värld, där världsstjärnorna passerar revy i TV varje vecka, är det 
svårt att tänka sig att det fanns en tid när barnen på fotbollsplanen inte fantiserade 
om att de var Zlatan utan någon av spelarna i det lokala fotbollslaget. För dem som 
växte upp i Mellerud åren 1960-1976 var det ofta ”Futtan” man ville efterlikna.

Dalsland. Lars-Göran hade 
flera anbud från klubbar hö-
gre upp i seriesystemet.

– 1969 var jag nere hos 
Jönköpings Södra några 
gånger, de var då på väg upp 
i allsvenskan. Men det blev 
inget.

Två andra klubbar som 
hörde av sig var Kenty BK i 
Linköping i division 2 och 
Åtvidabergs FF i allsvens-
kan. Båda fick nobben. 

– Att jag sa nej till Åtvida-
berg är det enda jag ångrar, 
konstaterar han.

Det här var något år innan 
Ralf Edström och Roland 
Sandberg kom till klubben 
och de blev svenska mästare.

Tränare
Efter den aktiva karriären 
hjälpte Lars-Göran till med 
att träna Melleruds IF. 1981-
83 tränade han sin moder-
klubb Brålanda IF, 1984 
Kroppefjälls IF och efter ett 
par års uppehåll Åsebro IF 
1987-88.

– Det var ett trevligt lag att 
träna, bland annat hade jag 
alla fyra bröderna Svensson 
i truppen.

1988 vann laget dessutom 
serien.

– Min enda serieseger som 
tränare, säger Lars-Göran.

Därefter var han sekrete-
rare i Melleruds IF:s styrelse 
ett tiotal år och han är regel-
bunden besökare på Råda-
vallen.

– Jag har suttit på läktaren 
i 42 år. Jag har inte missat 
många hemmamatcher.

Civil karriär
Lars-Göran började sin yr-
keskarriär på en bilfirma. 
Sedan blev det 18 år på Hell-
bergs innan han och Roy 
Johansson startade ett före-
tag som sålde industriportar. 
Vid 65 års ålder gick hälsenan 
av när han arbetade med att 
sätta upp en flaggstång på 
tomten. Då bestämde han sig 
för att gå i pension.

– Sedan dess har jag inte 
arbetat en dag.

Varför ”Futtan”?
Jag frågar varför han kalla-
des Futtan.

– När jag var liten och 
började spela ville man ju 
ibland ta till kraftuttryck när 
man missade. Så jag försökte 
säga ”Fy sjuttan”, men jag 
hade inga framtänder så det 
blev ”Fy futtan”, och sedan 
hängde det i.

Om dagens fotboll 
När det gäller Melleruds IF 
menar han att klubben kan-
ske ska acceptera att man är 
ett division 3-lag och att det 
är en lagom ambition. 

Något han saknar i dagens 
fotboll rent allmänt är klubb-
känslan. Han tycker att det är 
okej att gå vidare till lag i 
högre divisioner, men när 
spelare väljer att spela i en 
lägre division bara för att 
man inte är ordinarie i A-laget 
reagerar han.

– Man kan aldrig komma 
tillbaka till den högre divi-
sionen när man börjat varva 
ner.

Jag ber honom ge råd till 
dagens unga fotbollsspelare.

– Om man vill bli något 
måste man satsa 100 procent. 
Det gäller dessutom att passa 
tider, sköta sig och avhålla 
sig från rökning och annat 
olämpligt, avslutar en av 
Melleruds IF:s verkliga le-
gendarer – en som dessutom 
tilldelades Svenska Fotboll-
förbundets förtjänsttecken i 
guld 1996.

Lars Nilsson

”Futtan” heter egentligen 
Lars-Göran Johansson och 
han har fortfarande målre-
kordet i Melleruds IF. Han 
spelade 566 A-lagsmatcher 
för klubben och gjorde hela 
607 mål, mer än ett per 
match.

Uppväxt i Brålanda
Lars-Göran föddes i Åmot, 
norr om Brålanda 1941. Han 
var yngst av fem bröder. 

– Alla spelade fotboll i 
Brålanda IF, så det gjorde jag 
också, berättar han.

1957 tog han steget över 
till Melleruds IF, men det 
handlade inte om någon re-
gelrätt värvning.

– Jag gick realen i Melle-
rud och klasskamraterna 

spelade i MIF, så jag hängde 
på dem.

Han hamnade i juniorlaget 
och redan första året vann de 
distriktsmästerskapet. 

– Vi vann finalen mot Hå-
freströms IF med 3-2. Björn 
Andersson gjorde alla målen.

MIF:s storhetstid
1960 kom debuten i A-laget 
i en 0-0-match mot Smögen. 
Året efter förnyades laget 
kraftigt och ungdomarna tog 
över. Några år senare startade 
en resa genom seriesystemet.

1964 vann man division 5, 
året efter division 4. Sedan 
var man under elva år ett 
etablerat division 3-lag. Icke 
att förglömma att Allsvens-
kan på den tiden var division 

1 och att den tidens trea mot-
svarar ett mellanting mellan 
dagens division 1 och 2.

Toppen kom 1975 när MIF 
fick kvala till division 2. Till 
hemmamatchen mot Råå IF 
kom det 2 120 personer till 
Rådavallen.

– Vår tränare då, Janne 
Holmberg, var ruskigt duk-
tig. Han hade ett fantastiskt 
taktiskt sinne. Och även om 
vi fick stryk i alla tre match-
erna var kvalet ett roligt 
minne.

1976 blev Lars-Görans 
sista säsong som spelare. 
Hans betydelse för laget 
märks tydligt om man betän-
ker att Melleruds IF året efter 
åkte ur serien.

Roliga matcher
Jag ber honom berätta om 
några matcher han särskilt 
minns.

– Vi spelade mot KB63 
från Karlskoga på Rådaval-
len våren 1969. De var stor-
favoriter eftersom de hade 
sju före detta utlandsproffs i 
laget, och en av spelarna var 
Tord Grip. Mot alla odds 
vann vi med 2-1 och jag 
gjorde båda målen.

Vid returmötet i Karlskoga 
på hösten vann KB63med 
8-0.

Året innan spelades en an-
nan minnesvärd match på 
Rimnersvallen i Uddevalla. 
MIF slog Oddevold med 4-0.

– Jag gjorde tre mål, men 
framför allt minns jag att vi 
spelade väldigt bra fotboll.

Värvningsförsök
Ryktet om målspottaren i 
Melleruds IF stannade inte i 
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SPORT

Lördagens derby på Håvå-
sen mellan Håfreströms 
IF och Brålanda IF slutade 
med storseger för hem-
malaget, detta trots att 
lagen spelat jämnt i stora 
delar av matchen. Match-
en i division 4 slutade 7-2, 

Nyförvärven bakom 
stor derbyseger

efter att Håfreströms två 
nyförvärv Ali Makiya och 
Blerim Avdijaj gjort två 
mål vardera.
Brålandas säsong har kantats 
av målvaktsbekymmer, där 
två målvakter har skadats 
och sammanlagt fyra utespe-
lare har fått dra på sig hand-
skarna och vakta buren. Nå-
got som har varit förödande 
för Brålandas säsongsinled-
ning och inte minst i lörda-
gens derby på Håvåsen.

– Jag har inte ens varit 
målvakt på träning tidigare. 
Med en vanlig målvakt bak-
om sig hade vår backlinje 
varit tryggare, vi hade inte 
släppt till lika mycket chan-
ser och inte släppt in lika 
många mål, berättade Brå-
landas anfallare Tobias 
Svensson, som i derbyt mot 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF 
– Brålanda IF
7-2 (4-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
4’ 0-1 Victor Mattsson
7’ 1-1 Flamur Mollapolci
13’ 2-1 Ali Makiya
18’ 3-1 Hamed Hosseini
32’ 3-2 Eric Birgersson
40’ 4-2 Blerim Avdijaj
75’ 5-2 Ali Makiya
79’ 6-2 Blerim Avdijaj
84’ 7-2 Argjend Mollapolci

Unga nyförvärvet från Melleruds IF, Blerim Avdijaj, gjorde inte bara två mål i matchen mot Brålanda, utan var 
också spännande att se med ständigt ny kreativ lösning på gång. Foto: Tobias Coster.

Håfreströms Flamur Mollapolci trycker sig förbi Brålandas unga och 
pigga anfallare Samuel Henning, i lördagens derby på Håvåsen. Foto: 
Tobias Coster.

FOTBOLL 
Det blev till sist en bekväm 
seger för Åsebro IF som i 
fredags kväll hemmaslog 
Tösse IF med 5-1.

Matchen på Rudevi stod 
och vägde i den första halv-
leken, där Martin Scherdin 
snodde bollen från målvak-
ten och satte 1-0, men gäs-
terna kvitterade till 1-1 precis 
före paus.

I den andra halvleken var 
det dock bara Åsebro som 
gällde och mot slutet tappade 
Tösse all ork och Åsebro 
kunde samtidigt lägga in en 
högre växel och göra seger-
marginalen större. Avslutan-

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Tösse IF

5-1 (1-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
20’ 1-0 Martin Scherdin
44’ 1-1 Abdulkadir Elmi Muhumed
57’ 2-1 Johannes Tisell Norén
73’ 3-1 Wictor Eriksson
85’ 4-1 Dick Johansson
86’ 5-1 Alvin Johansson

Åsebro accelererade 
i andra halvlek

de 5-1-målet gjorde Alvin 
Johansson med en akroba-
tiskt karatespark.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro IF besegrade Tösse IF tack vare fem olika målskyttar. F.v Alvin 
Johansson, Dick Johansson, Wiktor Eriksson, Johannes Tisell Noren och 
Martin Scherdin. Foto: Cecilia Dahlin.

rik Larsson provade på dis-
tans och tvingade Alingsås 
målvakt till en akrobatisk 
räddning. Istället skulle 
kombinationen Oliver Öst-
lind och dåligt försvarsspel 
upprepa sig.

I matchminut 20 drällde 
försvarare med boll och en 
kvick Östlind kunde sno åt 
sig den och sätta 0-2, återigen 
bakom en chanslös Alexan-
der Karlsson mellan Melle-
ruds stolpar.

– Det känns som att de är 
bättre än oss över allt nästan, 
de lyckas med sin grej och vi 
lyckas inte med vår, berättade 
Melleruds Fredrik Larsson 
efter matchen.

 Han hade en teori om an-
ledningen till ännu en förlust. 

– Det handlar mycket om 
självförtroende, det är viktigt 
i fotboll. Det har vi inte 
mycket av nu, så det får vi 
skaffa oss väldigt snabbt så 
vi kan börja vinna matcher, 
berättade 24-åringen efter 
slutsignalen.

Fortsatta försvarsmissar
I den andra halvleken uppre-

MIF förlorade mot Alingsås IF
SLUTRESULTAT

Melleruds IF –
Alingsås IF

1-4 (0-2)
Div. 3 M Götaland

Målskyttar:
4’ 0-1 Oliver Östlind
25’ 0-2 Oliver Östlind
79’ 0-3 Oliver Östlind
82’ 0-4 Axel Heljegård
89’ 1-4 Fredrik Larsson

Melleruds Gustav Larsson (t.h) och William Sundelius försökte stoppa 
gästande Alingsås duktiga mittfältare Jamy Makindu i 1-4 förlusten 
hemma på Rådavallen. Foto: Marcus Ek.

FOTBOLL 
Melleruds IF faller snabbt 
djupare i tabellen efter 
ny förlust i fredags kväll. 
Inför hemmapubliken på 
Rådavallen mötte man 
Alingsås IF som både var 
effektivare och bättre, 
slutresultatet 1-4 var klart 
rättvist.

Till en början regnade det lite 
lätt på Rådavallen när 
Alingsås IF var på besök.

Nästan omgående i match-
en kom gästernas Oliver 
Östlind fri efter en svag för-
svarsinsats från hemmalaget 
och kunde sätta 0-1.

Mellerud hade fina tenden-
ser stundtals, som när Fred-

pade sig mönstret återigen, 
när Oliver Östlind omarke-
rad kunde nicka in 0-3 till 
Alingsås på den bortre stol-
pen med tio minuter kvar av 
matchen.

Kort därefter kom 0-4, 
men också 1-4, när Fredrik 
Larsson tog sig förbi några 
försvarare och skickade upp 
bollen i nättaket, som plåster 
på såren för hemmalaget.

– Det är alltid kul att göra 
mål, men 1-4 i 90:e är inte 
kul att göra ändå, sade Lars-
son och gick med tunga steg 
mot omklädningsrummet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Håfreström fick vikariera 
som målvakt.

– Jag tycker synd om poj-
karna. Vi har haft sex olika 
målvakter varav fyra varit 
utespelare. Så här kan vi inte 
ha det, det klarar inte något 
lag. Men de som ställer upp 
ska ha ett stort beröm, det är 
inte enkelt att stå där, berät-
tade Brålandas tränare Ron-
ny Fredriksson efter slutsig-
nalen, frustrerad över 
situationen.

Brålanda-ledning
I matchen var det stundtals 
väldigt jämnt och båda lagen 
skapade både lägen och 
gjorde mål. I den första halv-
leken var det gästande Brå-
landa som tog ledningen, 
detta genom Victor Matts-
son. Omgående fick Håfre-
ström en kvittering, när Fla-
mur Mollapolci nickade in 
1-1. Hemmalaget drog sedan 
ifrån till 3-1, innan Eric Bir-
gersson reducerade efter 
drygt en halvtimmas spel.

– Det låter löjligt, men vi 
gör egentligen en bra match. 
Vi gör 2-3 och känner att vi 
är med, men så kommer det 
där enkla målet bakåt, berät-
tar Fredriksson, som fick se 
Håfreströms unga anfallare 
Blerim Avdijaj sätta 4-2 
bakom Tobias Svensson i 
mål, några minuter från halv-
lekspausen.

Många chanser
I halvlek nummer två var det 
jämnt till en början, båda 
lagen skapade chanser och 
framförallt borde Brålanda 
ha förvaltat de chanser man 
skapade, då bland annat ribb-
skott och flera halvchanser 
fanns, men där lägena slarva-
des bort. 

– Vi är lite illa ute i början 
på andra och de gör det bra 
och vi är inte riktigt på topp. 
De är betydligt bättre än jag 
trodde innan och de har far-
liga kontringar på oss. Men 
det är viktigt att göra mål 
också och ibland är det vik-
tigt att få med sig lite billiga 
mål, berättar Håfreströms 
Glenn Öder, som fick se sitt 
lag sänka hoppet helt hos 
Brålanda i slutet av den andra 
halvleken.

”Viktigt seger”
På hörna nickar nyförvärvet 
Ali Makiya, som spelade i 
Brålanda förra säsongen, in 
sitt andra mål i matchen och 
kort därefter skjuter förvär-
vet från Melleruds IF, Blerim 
Avdijaj, också in sitt andra. 
Som kronan på Håfreströms 
seger fick Håfreströms spe-
lande tränare, Argjend Mol-
lapolci, sätta matchens sista 
mål på ett elegant vis.

– Segern betyder jätte-
mycket och det blev tuffare 
än vi trodde. Brålanda kom-
mer att vinna några matcher, 

men vi sade innan matchen 
att det bara inte ska bli mot 
oss, sade Håfreströms assis-
terande tränare Glenn Öder. 
Brålandas coach, Ronny 
Fredriksson, var missnöjd 
med resultatet, men stolt 
över sina spelare.

– Vi föll med flaggan i topp 
och killarna kämpar verkli-
gen, en eloge till killarna som 
fortsätter att kämpa.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL 
I den på förhand tuffa match-
en på Klockerudsvallen mot 
Ärtemark/Billingsfors tap-

SLUTRESULTAT
Ärtemark/Billingsfors 

– Fengersfors IK
1-1 (0-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
9’ 0-1 Jesper Englund
65’ 1-1 Noureddin Kurdi

Fengersfors IK 
 tog poäng

pade Fengersfors ledningen 
och fick nöja sig med oav-
gjort.

Detta efter att Jesper Eng-
lund tidigt i matchen nickat 
in ledningsmålet för FIK. 
Hemmalaget kvitterade dock 
i mitten av den andra halvle-
ken och därefter föll inga fler 
mål.

Tack vare poängen fortsät-
ter Fengersfors att tillhöra 
toppskiktet i division 6.
  Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjäll kämpar i divi-
sion 6, men söndagens hem-
mamatch på Brunnsvallen 
slutade med förlust. Bengts-
fors IF:s andralag, som gäs-
tade, vann med 2-0 efter otur 
från hemmalaget. Tidigt i 
den första halvleken kom 0-1 
på straff och efter en timmas 
spel var det ett självmål som 
tog sig in bakom Stefan 
Karlsson i KIF-kassen.

På lördag väntar ett Mel-
leruds Nyheters-derby mot 

Hemmaförlust för 
Kroppefjälls IF

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

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

Division 6 Dalsland
18’ 0-1 Jonas Andersson (straff)
60’ 0-2 Självmål

Fengersfors IK på Fengers-
hof, en på förhand jämn till-
ställning.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bäckefors har det tungt i di-
vision 5. I lördags åkte man 
på sin femte raka förlust. 
Hemma på Bäckevallen gäs-
tade Ellenö IK och matchen 
gick mållös i 35 minuter, 
innan gästerna gjorde två 
snabba. I andra halvlek drab-
bades man av två straffar, 
innan två reduceringar från 
hemmafötter, och huvuden, 
snyggade till siffrorna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlust för jumbon
SLUTRESULTAT

Bäckefors IF  
– Ellenö IK

2-5 (0-2)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
35’ 0-1 Wiro Bergman
40’ 0-2 Christofer Jansson
53’ 0-3 Mohammed Abdulhalim (straff)
65’ 0-4 Christofer Jansson (straff)
68’ 1-4 Johannes Wikhede
75’ 2-4 Magnus Andersson
82’ 2-5 Christofer Jansson

FOTBOLL 
Tösses damer tog en ny stor-

SLUTRESULTAT
Tösse IF –  

Åsebro/Brålanda U-lag
5-0 (4-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal N dam
Målskyttar:
1-0 Ida Lindahl
2-0 Selma Gustavsson
3-0 Sanna Blixt
4-0 Anna Söderqvist
5-0 Anna Söderqvist (straff)

Tösse IF drar 
ifrån i toppen

FOTBOLL 
I en gemensam satsning för 
att lära känna varandra bättre, 
gjorde Melleruds IF:s ung-
domsledare i lördags gemen-
sam sak och samlades för 
gemenskap. På ”lilla gräs” 
vid Rådavallen fanns ett stort 
gäng unga fotbollsspelare i 
olika åldrar för att förutom 
träna fotboll, testa på bub-
belballs och äta tillsammans.

– Vi har väl känt att man 
aldrig träffar de andra lagen, 
så när Carina Fredriksson, 
via stipendiepengar, hyrde 
bubbelballs till sitt tjejlag, 
hakade vi andra på och 

gjorde en rolig grej av dagen 
tillsammans, berättar MIF:s 
Sandra Gustavsson. 

Bredvid de stora uppblåsta 
”bubblorna” som man kunde 
spela fotboll med, tränade de 
yngre lagen och fick hjälp 
med uppvärmning och öv-
ningar från äldre spelare i 
föreningen.

– Det är roligt att de äldre 
hjälper de yngre, de är ju 
förebilder, berättar Sandra 
Gustavsson, som hoppas att 
det blir fler tillfällen som 
dessa.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Glädje och gemenskap när 
MIF:s unga samlades

Fotboll på en plan, bubbelballs på en annan och mycket glädje och gemenskap när MIF:s ungdomsledare samlades för en gemenskapsdag. 
Foto: Sandra Gustavsson.

Mattias Rydberg och Mellerud IF:s ordförande Christer Andersson ser-
verade korv med bröd till alla barn och ungdomar som var med på 
gemenskapsdagen på Rådavallens "Lilla gräs". Foto: Sandra Gustavsson.

Dahlbergs Sundsvall föll i kvartsfinal

GIF Sundsvalls två FIFA-spelare, Douglas Dahlberg (t.v) och Elias Gärdh, 
på väg in i arenan inför sin kvartsfinal mot Örebro SK, som man till slut 
förlorade med 5-4. Foto: eAllsvenskan.

FOTBOLL 
I lördags avgjordes slutspelet i eAllsvenskan på Annexet 
i Stockholm. Douglas Dahlbergs GIF Sundsvall ställdes 
mot Örebro SK i kvartsfinal nummer fyra, men föll med 
uddamålet efter två matcher, där Douglas match slu-
tade 3-3 och 4-5 totalt.
Det tog stopp redan i kvarts-
final för Douglas ”Hoorty-
goose” Dahlberg och hans 
GIF Sundsvall i slutspelet av 
eAllsvenskan som avgjordes 
i lördags.

Örebro SK stod som mot-
ståndare i kvartsfinalen och 
Douglas lagkamrat Elias 
”Gardh99” Gärdh spelade 
den första matchen av två i 
dubbelmötet, men förlorade 
med 2-1. Douglas hade då 

pressen på sina axlar mot 
skytteligavinnaren i Örebro, 
Oskar Wettéus.

– Jag vet ju sedan tidigare 
att Wettéus är duktig, skyt-
teligavinnaren liksom och 
det skulle bli en tuff uppgift 
att hålla tätt. Jag visste ju 
också att om jag har en bra 
dag så slår jag honom, berät-
tade Douglas efter slutspels-
förlusten

Ledde matchen
Douglas tog ledningen i 
matchen i den 15:e matchmi-
nuten efter ett snett inåt 
bakåt.

Douglas Sundsvall hade 
sedan ett skott i ribban men 
1-0 höll i paus och då var 
Sundsvall vidare tack vare 
bortamålsregeln. I den andra 
halvleken drog sedan Dou-
glas Dahlberg och hans 
Sundsvall ifrån till 3-1 och 
semifinalen hägrade inför 
storpublik. 

– Man får en väldig kick 
när man får en sån ledning 
och gör sådana mål. Men vis-
ste också att jag inte fick 
släppa in ett mål, för då 
skulle de vara vidare på 

bortamål, berättade Dahl-
berg.

Men det kom två snabba 
mål av Örebros skickliga 
Wettéus i slutet av matchen 
som avgjorde matchen och 
ÖSK tog sig vidare till semi-
final och sedan till final, där 
man förlorade mot Malmö 
FF med 6-2.

– Målet var att ta oss till 
slutspel, där kunde allt hän-
da. Det är en bra säsong vi 
gjort, men när man väl är där 
så är man ju så nära. Men i 
ett slutspel är det mycket 
nerver som spelar in, berättar 
Douglas Dahlberg, som vi lär 
få se redan i höst igen, när 
FIFA20 släpps.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev en ny tung fredags-
kväll för Frändefors IF när 
man på besök i nordvästra 
Dalsland mötte Eds FF. Se-
rieledarna Ed var det bättre 
laget och Frändefors lycka-
des inte forcera deras för-
svarslinje utan kammade 
noll, återigen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors ännu 
utan seger

SLUTRESULTAT
Eds FF – Frändefors IF

3-0
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
1-0 Gustav Olsson
2-0 Mads Holm Kronborg
3-0 Viktor Johansson

seger när man i fredags kväll 
besegrade Åsebro/Brålandas 
U-lag med 5-0. 

De fyra första målen kom 
redan i den första halvleken, 
genom fyra olika målskyttar.

I den andra halvleken till-
dömdes hemmalaget en 
straff som Anna Söderqvist 
säkert förvaltade, hennes 
andra mål i matchen, som 
också fastställde slutresulta-
tet 5-0.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nordvästra Götaland Damer

Torsdag 30 maj kl. 15.00

Åsebro/Brålanda – Herrestads AIF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Gajan Biogas AB, Moelven Skog AB,M Gustafsson Ekonomi AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Huvudsponsor:

Lördag 1/6 kl. 14.00  
Håvåsen

Div 5

HIF lag 2 - Bäckefors IF

PRO Mellerud: Onsdag 5/6 
kl. 14.30. Hamrane Bak & 
Kaffestuga. Egna bilar.

FÖRENINGSNYTT
Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

5/6 kl. 10.00. Välkomna!

Tävlingar på gång hos OK Kroppefjäll
Karolinertrampet, det 
25:e i ordningen nu på 
lördag och trailloppet 
Karolinerjoggen på Natio-
naldagen, det förbereds 
för fullt kring OK-stugan. 
Allt ska vara klart för att ta 
emot alla deltagare. 
Hit väntas under dessa dagar 
minst 300 startande och det 
kommer gå åt 80-talet funk-
tionärer. OK Kroppefjäll är 

på G – inte bara inför denna 
helg! 

Hos klubben går det just nu 
på högvarv inför kommande 
tävlingar, Karolinerttrampet 
och Karolinerjoggen. Hur 
många startande det blir vet 
man ej exakt, det är nämligen 
öppet för anmälan ända in till 
start. Man hoppas dock på 
runt 150 deltagare per täv-
ling, så som det varit tidigare 
år. Det är många frivilliga 

insatser som behövs för att få 
allt att snurra. 

– Det är mycket som ska 
fixas, vi ska se över banorna, 
parkeringen samt start- och 
målområdena. Det ska hand-
las till cafeterian med mera. 
Det är inte bara tävlingsda-
garna det behövs folk, kväl-
larna innan tävlingsdag be-
höver vi också vara några 
stycken och det är bara att 
ansluta, vi är här från sexti-

Ett tappert gäng hos OK Kroppefjäll: Helle Manvik, ”spindel i nätet”, Sven Carlsson från styrelsen och Stenis 
Wallentin som inte bara sitter i styrelsen utan är även tävlingsledare och Patrik Lundgren som sköter sekre-
tariat och administration.

Sebastian Svärd och Rickard Karlsson besöker OK-stugan under en trä-
ningsrunda. Bägge två ser framemot lördagens Karolinertramp där de 
båda kommer att vara med.

Intensiv helg för Kroppefjälls IF Judo

Sex av KIF:s judokas som kämpade tappert på Bohus Dal Cup 2. Från vänster: Charlie Francke, Jonatan Anders-
son, Elliot Larsson, Douglas Östlind, Alice Johansson och Elvina Östlind.  Foto: Privat.

JUDO 
Förra lördagen deltog tio 
av klubbens judokas på 
Lilla Trollträffen i Troll-
hättan och på söndagen 
var det dags för den andra 
deltävlingen av Bohus Dal 
cup, som gick av stapeln i 
Uddevalla. Här deltog 16 
tävlande från Kroppefjälls 
IF. 
Bohus Dal Cup är en tävling 
som arrangeras fyra gånger 
per år i distriktet. Förra året 
vann Kroppefjälls IF Judo 
hela cupen och fick ta med 
sig vandringspokalen hem. 
Tävlingen i Uddevalla på 

söndagen utgjorde den andra 
av årets fyra deltävlingar och 
läget ser onekligen bra ut 
även i år. 

Efter årets första deltäv-
ling stod det klart att Kroppe-
fjälls IF Judo tog ledningen i 
cupen med sju poäng, tätt 
följda av tvåan Stenungsunds 
Judoklubb. Efter helgens 
tävling har ledningen utökats 
och nu leder Kroppefjälls IF 
Judo hela cupen med 61 po-
äng före Stenungsunds Judo-
klubb som har 37 poäng.

Deltävling tre arrangeras 
till hösten och det blir ju extra 
spännande eftersom det blir 

på hemmaplan för Kroppe-
fjäll.    

 – Många av våra tävlande 
gjorde sin tävlingsdebut 
denna helgen och det har 
varit fantastiskt roligt att se 
med vilken gnista de gått in 
i det här. Att de dessutom 
presterar så bra är ju väldigt 
roligt. Vi har ju sagt från 
början att de andra klubbarna 
ska få kämpa för att ta poka-
len ifrån oss och nu har vi väl 
i alla fall visat att vi menar 
allvar, säger klubbtränare 
Glenn Nordling med ett fi-
nurligt leende.

Individuella resultat  
Lilla Trollträffen
FU9
Alice Johansson Guld
Nea Wahlgren  Brons
Elvina Östlind  Brons
PU9
Omar Jahm  Guld
Charlie Francke Silver
Leon Larsson  Brons
Jonatan Andersson Brons
FU11
Elvina Östlind   
Silver
Alice Johansson  Brons
PU11
Douglas Östlind Silver
Jonatan Andersson  Brons
Max Wahlgren  Brons
Rasmus Andersson  Brons
Individuella resultat  
Bohus Dal Cup 2 Uddevalla
FU9
Alice Johansson Silver
Elvina Östlind   
Brons
PU9
Douglas Östlind  Guld
Elliot Larsson   
Guld
Charlie Francke  Silver
Jonatan Andersson  Brons
FU11
Havanna Andersson  Silver
Ida Oscarsson  
Brons
PU11
Farouk Jahm   Guld
Pelle Larsson   Guld
RasmusAndersson  Guld
FU13
Randa Kattan   
Silver
PU13
Sakhr Alhada   Silver
Raoul Ghanoum  Silver
Johan Skogen   
Brons 
Max Nykvist   Brons

RESULTAT

den båda dagarna, säger 
Sven Carlsson som är en 
riktig veteran inom klubben.

 Han var med redan vid det 
första Karolinerloppet 1964.

Karolinerkampen  
en nyhet
Karolinertrampet går först 
av stapeln, redan nu till lör-
dag. Här finns något för alla, 
såväl motionärer som elit-
cyklare, i klassisk kroppe-
fjällsterräng. 

Bansträckningarna ligger 
på 30, 10 och 3,5 kilometer, 
den kortaste sträckan för 
barnen. Sedan blir det att 
ladda om, på Nationaldagen 
är det dags för löparna. För 
dem finns inte enbart mo-
tionsklasser utan även ett par 
tävlingsklasser. Sträckorna 
löper på 4,5 eller 14 kilome-
ter för vuxna och för barnen 
är det en kilometer som gäl-
ler. Naturligtvis kommer då 
också Nationaldagen att fi-
ras, det ser kommunens mu-
sikskola till.

För de som är med i de 
längsta klasserna i båda täv-
lingarna, både cykling och 
löpning och kallas Karoli-
nerkampen, utdelas ett extra-
pris till bästa deltagare. 

– Det här är ett försök att 
bygga upp något ytterligare. 
Målet är att utöka det hela till 
en cup med fler deltävlingar, 
speciellt om flera klubbar är 
intresserade, säger Helle 
Manvik. 

Kämpaglöd i klubben
För OK Kroppefjäll har de 
milda vintrarna ställt till det 
något, ekonomiskt sett. Det 
har blivit nödvändigt att 
tänka om, Karolinerloppet 
har tidigare varit en säker 
inkomstkälla. 

 – Vill vi ha kvar den här 
fina anläggningen så gäller 
det att hjälpas åt, OK-stugan 
kostar att driva. Vi måste 
finna nya vägar att dra in 
pengar på och samtidigt se 
till att det händer något på 
hemmaplan för våra med-
lemmar, både motionärer 
och elit. Numera har vi heller 
inga anställda utan allt sköts 
ideellt, säger Sten-Åke ”Ste-
nis” Wallentin. 
– Vi har fått en hel del nya 
medlemmar, vilket är myck-
et positivt. På tisdagsträning-
arna kan vi vara uppemot 50 
löpare och våra tipspromena-
der har varit välbesökta, 
fortsätter Helle och tillägger 
också att man i år som tidi-

gare år erbjuder Naturpasset 
som är ett orienteringsinspi-
rerat sätt att motionera på. 
Man köper ett paket med en 
karta över orienteringskon-
troller och väljer sedan att gå 
eller springa för att hitta 
kontrollerna. Det här finns på 
olika platser över hela Sve-
rige under sommarhalvåret, 
och Kroppefjäll är således en 
plats. När man hittat tillräck-
ligt många kontroller är man 
med i en vinstdragning.

Handikappvänligt
På OK Kroppefjäll har man 
också ställt iordning en hård-
gjord bana om 350 meter. 
”Lilla grusslingan” som den 
kallas är även handikappan-
passad och kommer att invi-
gas i slutet av juni. Klubben 
har också fått medel för ett 
nytt utegym, som kommer att 
ersätta det gamla. Även detta 
kommer att bli handikappan-
passat. 

– Det är ett leaderprojekt 
och beställning av alla red-
skap är nu på gång. Allt kom-
mer byggas i trä och det 
kommer att finnas bröstpress, 
knädrag, axelpress, marklyft 
och situpsverktyg, förklarar 
Stenis.

Ing-Marie Norrman
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Vi söker drivande, ansvarstagande och resultatinriktade
Operatörer till vår materialåtervinning i Åsensbruk

Arbetet innebär 3-skiftsarbete, där du ingår i ett arbetslag vars mål är att materialåtervinna 
värdefulla resurser ur uttjänta däck. Arbetet består i att genom att följa uppsatta 
kvalitetsnormer, säker arbetsmiljö och miljömål styra och övervaka processen, 
genomföra provtagning, kontrollrundor och ett visst förebyggande underhåll av 
produktionsutrustningen.

Har du teknisk utbildning, erfarenhet eller bakgrund från processindustri är det 
meriterande. Dina personliga egenskaper präglas av ett säkert arbetssätt, ansvarstagande, 
samarbetsvilja och flexibilitet (hugga in där det behövs) samt ordningssinne. Du skall 
vara kvalitetsmedveten och ha förståelse för att arbeta mot uppsatta mål och ständiga 
förbättringar.

Inledningsvis är placeringen efter introduktion på ett skiftlag för upplärning av process 
och styrsystem, tillträde snarast möjligt.

Vårt mål är att hitta medarbetare som tycker att arbetet är en viktig och rolig del av livet, 
är engagerade samt intresserade av resultat, tar initiativ och ansvar. Välkommen till ett 
härligt team som gör skillnad varje dag!

Tyre Recycling in Sweden är ett helägt dotterbolag till Scandinavian Enviro Systems 
AB (Publ). Koncernen är världsledande inom materialåtervinning från uttjänta däck och 
utvecklar, etablerar och driver anläggningar baserade på bolagets patenterade teknik. 
Anläggningarna återvinner olja, kimrök och stål på ett energieffektivts sätt och återför 
dessa resurser till industrin. Genom att ersätta jungfruligt producerad kimrök med 
återvunnen från bolaget kan gummiindustrin minska sin CO2-påverkan med ca 80%.

Ansökan sker genom envirosystems.se snarast 
Facklig företrädare nås genom Platschef Jan Olsson: jan.olsson@tyrerecycling.se

LEDIGA PLATSER

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

Sträckfilm 
från 6,09

Ensilageplast

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

Rundbalssnöre
3.600 m 1.452:-

Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

 UTHYRES
2-rumslägenhet 
från hösten i Åsensbruk, 64 
m2. Möblerad. Pris: 5.000:-/
mån inkl. värme o. TV ingår. 
El och bredband tillkommer.  
Ej djur eller rökning. Tel. 076-
157 17 16.

Vassvikens
Antikt & Loppis

Tisdag 28/5 kl. 10-15
finns jag på  

Torget i Mellerud

PASSA PÅ 
innan första-skörden drar igång 

Utförsäljning av demo- &  
nya lagertraktorer -17 & -18

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

John Deere
5075E 5085M 5090R 

5125R 6120M 6130M

6130R 6155M

Först till kvarn 
Omgående leverans

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

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

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

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 

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

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

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

Skeppshult 3-HJULING som ny, har 
gått ca 8-60 mil. Nypris 12.700:-  
Nu 5.000:-. Tel 076-315 63 88.

GULD O. SILVERMYNT 
samlare.  
Tel. 070-270 10 96.

Köpes Köpessäljes

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

070-461 42 78

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

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Motor4U
Dags för ny gräsklippare!

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Stiga Park 120 
• Midjestyrd 
• Hydrostat driv. 
• 85 cm klippb.

Stiga Park 416 P 
• Midjestyrd 
• Servostyrning 
• Hydrostat driv. 
• 95 cm klippb.

Stiga Park 340 PWX 
• 4WD 
• Midjestyrd 
• Servostyrning 
• Hydrostat driv. 
• 100 cm klippb.

26 900:- 
ord.pris 29  000:-

35 900:- 
ord.pris 47 100:-

49 900:- 
ord.pris 54 000:-

Autoclip 225S 
klipper 1100 m2

Stiga Tornado 2098 H 
• Hydrostat driv. 
• 98 cm klippb. 15 490:- 

ord.pris 17 000:-
18 995:- 

ord.pris 21 990:-
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Rokvist’s trädgårdssservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
Tel. Lollo 0702-65 47 46

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

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

AKTIEBOLAG

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

I vår öppnar vi 
showroom 

på Storgatan 10

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Pensionärsdag
Onsdagar

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

Tel. 073-079 35 39

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

Allt inom golv 

och mattor

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

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

SKROTHÄMTAREN  
DALSLAND & BOHUSLÄN

Hämtar skrot  
och skrotbilar

Tel. 070-228 31 08

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
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Melodikrysset v.22 - 1 juni

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. 22 – 1 juni

05.15 Nedsläckt land
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Smartare än en femte-
 klassare
11.15 Nedsläckt land
12.00 Kaj Linna - mannen som 
 aldrig gav upp
13.00 Sorgen mitt i bygden
14.00 The Graham Norton show
14.50 Matiné: A Little Chaos
16.40 Strömsö, 17.10	Home	fires
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Nedsläckt land
19.20 Palmegruppen tar 
 långlunch
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Josefsson
21.00 Dagen D - de vi offrade
21.50 Jakten på dyslexin
22.20 Diagnosresan, Skam 
 España
23.10 Rapport
23.15 Seriestart: Elitstyrkans,
 hemligheter: USA
00.00 Musikhjälpen 2018 - 
 Återblicken
01.00 Suits
01.40	 Home	fires

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Bygga bil med James May
17.10 Grisar på vandring
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Antikduellen
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 Get ready with me
23.30 Antikduellen
00.00 Vetenskapens värld
01.00 Skattjägarna
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och 
 bytt
17.30 Människosläktets äventyr
18.25 Omöjlig ingenjörskonst
19.10 Blodets makt
20.05 Flyg till världens ände
21.00 Jupiters hemligheter
21.55 Återvinning - en giftig affär
22.45 Underjordens hemliga liv
23.40 Civilisationens födelse

20.00 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
21.00 Bygga bil med James May
21.55 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
22.45 Salamander: Blood 
 Diamonds
23.35 Tack gud jag är homo 
 - teckenspråkstolkat
23.50 Sorgen mitt i bygden
00.50 Strömsö
01.20 Bygga bil med James May
02.15 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller 
 hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Renées brygga
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
18.35 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges yngsta mästerkock
21.00 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Morden i Sandhamn, forts
23.10 Valkyria
01.30 Pure country 2: The gift
03.50 Magnum

05.10 Cops
05.36 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 day the earth stood 
 still
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
04.30 American dad

05.25 Nedsläckt land
06.00 Sommarpratarna
07.00 Matiné: Påhittiga 
 Johansson
08.25 Tomas von Brömssen:
  En svensk i Norge
09.15 Sommarpratarna
10.15 Jane Goodall: Mitt liv med 
 schimpanserna
11.45 Vem bor här?
12.45 He named me Malala
14.15 Josefsson
15.15 Musikhjälpen 2018 
 - Återblicken
16.15 Mord och inga visor
17.05	 Home	fires
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Svetsaren i Rosenbad
19.15 Zlatan i Alperna
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Friidrott: Diamond League 
 Stockholm
22.45 The Graham Norton show
23.35 Rapport
23.40 Sorgen mitt i bygden
00.40	 Home	fires
01.30 Dagen D - de vi offrade

12.25 Glastonbury 2015: 
 Kanye West
14.00 Rock Islandica - Islands 
 pop- och rockhistoria
15.00 Rock Islandica - Islands 
 pop- och rockhistoria
16.00 Rapport
16.05 Riddar Blåskäggs borg
17.15 Flyggalen
17.30 Se mitt sound
18.00 Antikduellen
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friidrott: Diamond League 
 Stockholm
20.00 Nunnan
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Bland män och får
23.00 Antikduellen
23.30 Drottningens hemliga 
 agenter
00.25 Engelska Antikrundan
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

14.00 UR Samtiden
17.00 Fem fenomen i skolan
17.30 Omöjlig ingenjörskonst
18.15 Från Marocko till Timbuktu
19.15 Världens natur
20.05 Underjordens hemliga liv
21.00 Seriestart: 60-talets USA
21.45 Australiens vilda natur
22.35 Återvinning - en giftig affär
23.25 Gammalt, nytt och bytt

20.00 He named me Malala
21.30 Seriestart: Killing Jesus
22.15 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
23.05 Kaj Linna - mannen som 
 aldrig gav upp
00.05 Gift vid första ögonkastet 
 England
00.50 Al Pitcher på paus
01.05 Tack gud jag är homo
  - syntolkat
01.20 Skattjägarna
01.50 Se mitt sound
02.20 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud

05.00 Trinny & Susannah
 stylar om Norge
06.00 Köket
06.05 Robinson Crusoe
07.35 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 The terminal
14.25 Solsidan
14.55 Monster till svärmor
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bert Karlsson – elefanten i 
 folkhemmet
21.00 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Morden i Sandhamn, forts
23.05	 Hawaii	five-0
00.00 Law & order: Special 
 victims unit
01.50 CSI
03.45 Magnum
04.50 Tareq Taylors nordiska 
 matresa

05.15 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 Day after tomorrow
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad, 02.25 Cops
02.50 Highway patrol
03.35	 Tattoo	fixers
04.25 Family guy
04.45 American dad

05.30 Strömsö
06.00 Sommarpratarna
07.00 Morgonstudion
10.00 Sommarpratarna
11.00 Sorgen mitt i bygden
12.00 Nedsläckt land
12.35 Josefsson
13.35 Palmegruppen tar 
 långlunch
13.45 Kaj Linna - mannen som 
 aldrig gav upp
14.45 Sanningen om alkohol
15.45 Svetsaren i Rosenbad
16.45 Columbo
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Nedsläckt land
19.20 Hur det känns att vara 
 bakis
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Arlövsrevyn 2019
21.30 Mord i paradiset
22.30 Leif och Billy
22.50 Rapport, 22.55 Suits
23.35 Girls, 00.00 Josefsson
01.00 Elitstyrkans hemligheter: 
01.45 Kaj Linna - mannen som 
 aldrig gav upp

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Världens lyckligaste land?
16.45 No niin, låt oss prata
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Antikduellen
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Flugor
20.00 Mitt 1980-tal
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Kollektivet
23.35 Antikduellen
00.05 The last kingdom
00.50 Salamander: Blood 
 Diamonds
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Yla som en varg
17.05 Jupiters hemligheter
18.00 Skål för Europa
18.30 Naturen kommer tillbaka
19.10 Gammalt, nytt och bytt
19.40 Fem fenomen i skolan
20.10 Smartast i naturen
21.00	 Amerikas	finaste	natur
21.50 Arabien i förvandling
22.40 Människosläktets äventyr
23.35 Dokument utifrån

20.00 Glastonbury 2015
21.35 Killing Jesus
22.20 Morgan Freeman
23.10 Get ready with me
23.40 Ur funktion
23.50 Palmegruppen tar 
 långlunch
00.00 Josefsson - teckenspråks-
 tolkat
01.00 Sanningen om alkohol
02.00 Världens lyckligaste land?
02.30 Morgan Freeman

05.15 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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 Tammy
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
18.00 Efter fem, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
22.00 Nyheterna
22.15 Väder
22.25 Let's dance – resultatshow
22.50 Dödligt vapen 4
01.30 Good people
03.10 Super 8

05.10 Cops
05.30 American dad
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 Simpsons
20.00 Impractical jokers
21.00 Superstore
22.00 This is the end
00.10 Seinfeld
01.10 American dad
02.10 24: Legacy, 03.00 Cops
03.25 Highway patrol
04.15	 Tattoo	fixers

05.10 Nedsläckt land
05.45 Fråga doktorn
06.30 Sanningen om alkohol
07.30 Hur det känns att vara 
 bakis
07.40 Josefsson
08.40 Kaj Linna - mannen som 
 aldrig gav upp
09.40 Musikhjälpen 2018 
 - Återblicken
10.40 Bruce Springsteen: In his 
 own words
11.50 Vem bor här?
12.50 Mitt liv med schimpanserna
14.20 Tomas von Brömssen
15.10 Leif och Billy
15.30 Arlövsrevyn 2019
17.00 The Graham Norton show
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 Enkel resa till Korfu
20.50 Revansch
21.00 Makten och kärleken
22.30 Rapport
22.35 Lördagsbio: Blackhat
00.45	 Nattfilm:	Admission

09.20 Peacock Tales 
 - en klarinettupplevelse
09.45 En riktig fest med Sibelius
11.05 Antikduellen
13.05 Drottningens hemliga 
 agenter
14.00 Vetenskapens värld
15.00 Världens lyckligaste land?
15.30 No niin, låt oss prata
16.00 Rapport
16.05 Världens natur: Rysslands 
 vilda kust
17.00 Bollhunden Pax
17.05 Stradivarius på natt-
 klubben
18.15 Drottningens slott
19.00 Kulturstudion
19.05 Nôtre-Dame - orgeln som 
 klarade sig
20.00 Kulturstudion
20.05 Carmen
22.55 Kulturstudion
23.00 Salamander: Blood 
 Diamonds
23.50 Nunnan
00.50 Kungahusets hemligheter
01.45 Sportnytt
02.00 Rock Islandica - Islands 
 pop- och rockhistoria

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Fem fenomen i skolan
15.50 Återvinning - en giftig 
 affär
16.40 Arabien i förvandling
17.35	 Amerikas	finaste	natur
18.25 Flyg till världens ände
19.20 Jupiters hemligheter
20.15 Alan Cumming i Hebriderna
21.00 Australiens vilda natur
21.45 Civilisationens födelse
22.35 Smartast i naturen
23.25 60-talets USA

20.00 Musikhjälpen 2018 
 - Återblicken
21.00 Girls
21.30 Killing Jesus
22.15 Morgan Freeman
23.05 Svetsaren i Rosenbad
00.05 En riktig fest med Sibelius
01.20 Peacock Tales 
 - en klarinettupplevelse
01.50 Nedsläckt land
02.35 Morgan Freeman

05.20 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.45 Stockholm Marathon
15.30 Let's dance
17.25 Let's dance – resultatshow
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Rolandz på Rondo
21.30 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.20 Morden i Sandhamn
23.35 21 Jump Street
01.55 Rocky 2
04.20 Vad blir det för mat

05.05 American dad
05.30 Cops
06.00 Frasier
06.25 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.00 2 1/2 män
08.30 2 1/2 män
09.00 2 1/2 män
09.30 Lethal weapon
10.30 Buffy the Vampire Slayer
11.30 Buffy the Vampire Slayer
12.30 NCIS: Los Angeles
13.30 NCIS: Los Angeles
14.30 NCIS: Los Angeles
15.30 Magnum P.I
16.30 Handboll: Sverige–
 Slovakien
19.00 Fotboll: Tottenham-
 Liverpool
00.00 Day after tomorrow
02.30 Underworld: Evolution
04.35 Family guy

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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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

Boka visning!

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

Pris: 1.750.000:-

Boka visning!

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

Pris 230.000:-

SÅ
LD

!

MELLERUD – Dalslandsgatan 10
Nyrenoverad 50-tals villa med centralt läge. 6 rok. 
Boa 105/70 kvm. Tomt 795 kvm. Gedigen tegelvilla 
med smakfull interiör och inglasad  altan. Braskamin, 
luft/luft, golvvärme, vedpanna med ack.tankar. 

Pris 975 000:-

SÅ
LD

!

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 12
Villa med dubbelgarage och inglasat uterum. 6 rok. 
Boa 135 kvm. Tomt 3.500 kvm. CTCpanna(2013), 
kakelugn, braskamin, öppenspis. Visst renoverings-
behov. Utsikt över Ånimmen. Närhet till Vänern.

Pris 895.000:-

Visning: Sönd 2 juni kl. 11-12

NYTT!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.35 Vem vet mest?
06.20 Strömsö
06.50 Sommarpratarna
07.50 He named me Malala
09.20 Sorgen mitt i bygden
10.20 Palmegruppen tar långlunch
10.30 Columbo
11.45 Sverige!
12.15	 Götaplatsen	#flerochfler
12.30 Vem vet mest?
13.15 Nedsläckt land
15.10 Svetsaren i Rosenbad
16.10 Enkel resa till Korfu
17.00 Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsångsscenen är din: 
 Tomas Ledin
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Rapport
22.35 Seriestart: Luther
23.25 Mord och inga visor
00.15 Svetsaren i Rosenbad
01.15 Fjällbackamorden

09.00 Nunnan
10.00 Gudstjänst
10.45 Mitt 1980-tal
11.45 Nôtre-Dame - orgeln som 
 klarade sig
12.40 Carmen
15.30 Skattjägarna
16.00 Rapport
16.05 Bygga bil med James May
17.00 Fais pas ci, fais pas ca
17.50	 Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00 Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Rysslands 
 vilda kust
19.50 Hemliga norska rum
20.00 Seriestart: Monsen på tur
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Dagarna som 
 skakade Kina
23.00 Gudstjänst
23.45 Världens lyckligaste land?
00.15 No niin, låt oss prata
00.45 Kungahusets hemligheter
01.30 Se mitt sound
02.00 Rock Islandica - Islands pop- och 
 rockhistoria

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Återvinning - en giftig affär
16.10 Smartast i naturen
17.00 Naturen kommer tillbaka
17.40 Flykten till vildmarken
18.30 Alan Cumming i Hebriderna
19.15 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Underjordens hemliga liv
21.00 Flyg till världens ände
21.55 Lycklig utan piller
22.40 60-talets USA

20.00 Vem vet mest?
20.45 Tomas von Brömssen: En svensk i 
 Norge
21.35 Bygga bil med James May
22.25 Morgan Freeman: Jakten på Gud
23.15 Makten och kärleken
00.45 The last kingdom
01.30 Sverige!
02.00 Nedsläckt land
02.35 Morgan Freeman: Jakten på Gud

05.05 Trinny & Susannah stylar
 om Norge
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Rolandz på Rondo
13.00 Enkelstöten
15.25 Solsidan
15.55 Hela kändis-Sverige bakar
16.55 Sveriges yngsta mästerkock
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Solsidan
21.00 Morden i Sandhamn
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Morden i Sandhamn, forts
23.05 GW:s mord
00.05 Norrlandspolisen
01.05 Kalla fakta
02.05 MacGyver
03.00 Magnum

05.05 American dad
05.25 Community
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.05 2 1/2 män
09.00 The Amazing Race
09.55	 Tattoo	fixers
10.55 Buffy the Vampire Slayer
13.55 NCIS: Los Angeles
15.55 Eragon
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 Never ever (try this at home)
02.30	 Tattoo	fixers
03.20 24: Legacy
04.05 American dad
04.25 Family guy
04.50 Community

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Vem vet mest?
12.10 Sverige!
12.40 Josefsson
13.40 Strömsö
14.10 Dom kallar oss artister
14.15 Allsångsscenen är din: 
 Tomas Ledin
15.15	 Götaplatsen	#flerochfler
15.30 Matiné: Lilla helgonet
17.10 Från Lark Rise till Candleford
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 Dagny - livet börjar vid hundra
21.00 Seriestart: Follow the money
22.00 Seriestart: Kärlek och fördom
22.50 Festen
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Den	tyske	läkaren
00.45 Makten och kärleken

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 Det söta livet - sommar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Skattjägarna
18.30 Mitt 1980-tal
19.30 Säsongsstart: Friday night dinner
19.55 Seriestart: Örtskolan
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 Jag brinner
23.00 Drottningens slott
23.45Agenda
00.30 Nya perspektiv
01.30 Det söta livet - sommar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Skål för Europa
17.30 Smartast i naturen
18.20 Jupiters hemligheter
19.15	 Amerikas	finaste	natur
20.05 Människosläktets äventyr
21.00 Världens natur: Rysslands 
 vilda kust
21.50 Alan Cumming i Hebriderna
22.40 Civilisationens födelse
23.30 Lycklig utan piller

20.00 Arlövsrevyn 2019
21.30 Sverige!
22.00 Bygga bil med James May
22.55 Festen - syntolkat
23.15 Dagen D - de vi offrade
00.00 Killing Jesus
00.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.15 Agenda - teckenspråkstolkat
02.00 Nedsläckt land
02.35 Landet runt

05.15 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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 Tjock-Steffe
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 Escape to the chateau
	 	–	uppläst	text

05.10 Son of Zorn
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Highway patrol
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
01.00 American dad, 02.00 Cops
02.25 Highway patrol
03.15	 Tattoo	fixers
04.05 Family guy
04.50 American dad

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Fråga doktorn
10.55 Dagny - livet börjar vid hundra
11.55	 Jakten	på	dyslexin
12.25 Diagnosresan
12.55 Kärlek och fördom
13.45 Svetsaren i Rosenbad
14.45 Vem vet mest?
15.30 Matiné: I rök och dans
17.10 Från Lark Rise till Candleford
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Nedsläckt land
19.20 Brev till Sverige
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sorgen mitt i bygden
21.00 Raggarjävlar
22.10 Fjällbackamorden
23.40 Rapport
23.45 Girls
00.15 Skam España
00.35 Mord i paradiset
01.35 Sommarpratarna

09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Agenda
17.00 Det söta livet - sommar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Antikduellen
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Örtskolan
20.00 Korrespondenterna
20.30 Docstop: Brorsan och jag
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15	Muslimsk	högtid:	Eid	al-fitr
22.45 Antikduellen
23.15 Mitt 1980-tal
00.15 Salonen dirigerar Bartók
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Träning i djurparken
17.05	 Amerikas	finaste	natur
17.55 Flykten till vildmarken
18.40 Lycklig utan piller
19.25 Civilisationens födelse
20.15 Australiens vilda natur
21.00 Dokument utifrån: Dagarna som 
 skakade Kina
22.00 Flyg till världens ände
22.45 Arabien i förvandling
23.40 60-talets USA

20.00 Sommarpratarna
21.00 Josefsson
22.00 Världens nordligaste spårvagn
22.10 Fjällbackamorden - syntolkat
23.40 Suits
00.20 Killing Jesus
01.05 Allsångsscenen är din: Tomas 
 Ledin
02.05 Världens lyckligaste land?
02.35 Monsen på tur

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 Vår historia – en blågul 
 fotbollskrönika
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 Escape to the Chateau

05.10 American dad
05.35 Cops
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 Bad neighbours
23.05 Seinfeld, 00.05 Family guy
01.35 American dad, 02.00 Cops
02.25 Highway patrol
03.25	 Tattoo	fixers
04.05 Family guy
04.50 American dad

Dags att boka annons till 

SOMMAR-EXTRA 
Manusstopp 3 juli

Annonser bokas hos 
Christina

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
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Skutt blev Årets bild 2019

Vinnare i Årets bild blev Roland Johanssons ”Skutt”.

Årets bild 2019 i Melleruds 
fotoklubb blev Roland 
Johanssons bild ”Skutt”, 
föreställande en funder-
sam hare med ett grässtrå 
i munnen.
 Det var Skara fotoklubb som 
var jury denna gång. Deras 
medlemmar satte tillsam-
mans ihop en prislista med de 
tio bästa bilderna. Varje bild 
har dessutom en motivering.

Vi presenterar motive-

Roland Johansson säkrade även andraplatsen med ”Ödehus”.

Trea blev Daniel Lahns bild ”Under ytan”.

ringen för de tre bästa samt 
hela prislistan. Märk att Ro-
land Johansson kammade 
hem både första- och andra-
platsen.
 Resultat topp-10
1.  Roland Johansson 
”Skutt”.

”Skutt slog nock direkt där 
han sitter i sin sköna gröna 
miljö med en cigg i munnen. 
Han vänder sig om och kollar 
på oss och undrar vad vi är 
för några. En supercharmig 
bild, ett gott fotografiskt ar-
bete på alla plan, formatet, 
placeringen, korta skärpan, 
vitklövern i förgrunden. Vi 
tycker att allt stämmer och 
den underliggande humorto-
nen är pricken över i:et.”
2.  Roland Johansson 
”Ödehus”.

”Vi gillar panoramakom-
positionen med de tre gamla 
stängselstolparna till höger 
som balansvikt. Vi njuter av 
den milda färgskalan med 
rosa nyanser i husets långsida 
och skorsten. Förgängelsen 
och de frostiga träden skapar 
en respektfull stämning.”
3.  Daniel Lahn ”Under 
ytan”.
 ”Vi blir lite förvirrade av 
bildtiteln, ligger båten under 
ytan? Vi är fascinerade av 
färgernas balans, det blå och 
det orangea mot den antikfär-
gade bakgrunden. Även 
kompositionen med förgrund 
båt, stilla vatten  och bak-
grund i balans och väl inpla-
cerat i bildrummet.”
Övriga placeringar:
4.  Rolf Linder  
”Gaphalsen”.
5.  Nils-Gunnar Olsson 
”Sparvuggla”.
6.  Roland Johansson 
”Tupp”.
7.  Rolf Linder  
”Höstdröm”.
8.  Rolf Linder  
”Låt hjärtat vara med”.
9.  Nils-Gunnar Olsson 
”Strömstare”.
10.  Andreas Persson 
”Kvällsmat”. www.mellerudsnyheter.se

Torget, Mellerud
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