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TRÄOLJA

169:-
Beckers Elit träolja 
2,7 l färglös.

NYA & BEGAGNADE CAMPINGFORDON

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

Hobby 495 UL De Luxe
2019 Långbäddar| El-golvvärme| 4 sovplatser|

274 330 kr
Finansiering från: 1 389 kr/mån*

* Finansieringsexempel 20% kontantinsats. 2,95% ränta. 
Avbetalning 60 månader. 60% restvärde. 55 kr aviavgift. 

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Prisexempel:

Karolinertrampet en blöt succé

Karolinertrampet i lördags, arrangerat av OK Kroppefjäll, hade cirka 100 deltagare. Trots regn och rusk var stämningen och kämparglöden på topp 
när cyklisterna tog sig an sträckorna 30, tio och 3,5 kilometer i härlig kroppefjällsterräng.

– Sidan 10 –

– Sidan 8 –

Susanne Broberg
ny förskolechef

Åsebro/Brålanda
segrade hemma

– Sidan 11 –

Priserna gäller måndag 3/6 – söndag 9/6 2019 med reservation 
för ev slutförsäljning och tryckfel.

Grillad kyckling
Lagerbergs, Sverige, hel, 
råvikt ca 1,05-1,45 kg,
jfr-pris ca 34,44-47,56/kg Kvarnkullen

Öppet alla dagar 8 - 22

Laxfilé
Poseidon, fryst, naturell, 4x125 g,
jfr-pris 119,90/kg.

Svensk fläskkotlett
Scan, Sverige, färsk, benfri, i bit, ca 850 g.
Max 2 köp/hushåll/vecka 23.

Formpasta
Barilla, flera sorter, 500 g,
jfr-pris 10,00/kg. 
Max 3 köp/hushåll/vecka 23.40:-

/st

5995
/st

5:-
/st

BONUSKUND3995
/st

Nygrillad i butik

BONUSKUND
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Välkommen till 
föräldrastödsgrupp i Mellerud

Start torsdag 13 juni, kl. 18.00 
Grindstadsrummet, Storgatan 

i anslutning till Kommunhuset 
Är du förälder eller anhörig och lever med NPF 

diagnoser i vardagen: ADHD/ADD, AST/Asper-
gers, OCD, Språkstörning, Tourettes mfl.

Kom och träffa andra föräldrar och anhöriga
Vi bjuder på fika 

Anmälan & Info: Maria 070/920 12 48
I samarbete med: Attention, Studiefrämjandet, Anhörigstöd 

Melleruds Kommun

Årets Missionskväll 
Tisdag 11/6 kl. 19.00 

på Åkessons loge
David Castor kommer och 
berättar om Noreas arbete 
med att nå människor med 
evangeliet genom radio och 

andra medier. 
Anette J Carlson  

Barbro Magnusson, sång
Lotterier och tårtkalas 

VÄLKOMMEN! 

Cl
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Öppet: Juni & sep ons–sön 11–17 
Juli alla dagar 11–17
Upperud, Åsensbruk

Tel: 0530-300 98   
www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Sommarens 3 
utställningar
8 juni–1 september 
Vernissage 
8 juni kl 13

ÖVRE HALLEN: 
Clay Ketter  
Eva Hild

NEDRE HALLEN: 
Love Lundell

GALLERIET:  
Janne Peltokangas

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr. Biblioteket i Mellerud
Info: 0530-182 00 
www.bibliotekdalsland.se

Sommarutställning 

RUNNING WILD
Christin Andersson

Chris Morønning, Jørn Sundby
Keramik m.m.

14 juni – 10 augusti
Vernissage fredag 14 juni kl. 11-13

Skålleruds 
Hembygdsförening 

inbjuder till 

Nationaldagsfirande 

Dalsland Center, Håverud 6/6 kl. 16.00
Nationaldagstalet hålls av Tommy Johansson
Underhållning: Spelmän och Dansare på Dal 

samt ValleyLand Rockers
Kaffe, nationaldagsbakelse och lotterier

Välkomna! I samarbete med

Nationaldagsfirande
i Brunnsparken, Dals Rostock

Torsdag 6 juni kl. 14.00
Tal av Morgan E. Andersson

Rostocks manskör underhåller

Servering och lotteri

VÄLKOMNA!  Kroppefjälls hembygdsförening

CYKLA – ÅK BIL – SPRING

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

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

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

Inge Mikkelsson 0530-422 10 

             Anmälan senast 7/6     

För mer info:

Örs Bygdegård, Krokfors

Kaffeservering 

och tävlingar

Tack alla valarbetare! 
Vi vill tacka alla våra fantastiska valarbetare som 
tillsammans hjälpts åt att genomföra EU-valet med 
beröm godkänt från Länsstyrelsen.
Valnämnden i Melleruds kommun

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Mängder av  
SOMMARBLOMMOR

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 14.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 6/6 kl 16.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

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

BINGO
DRIVE IN

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

5 juni-12 juni2019
Pingstdagen

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 6/6  Sammanlyst till Holms församling.
Sön 9/6 9.30 Mässa i Bolstads kyrka, Carlo Nielsen.
Mån 10/6  Sammanlyst till Holms församling.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 6/6 11.00 Friluftsgudstjänst i Tingshusparken, 
  Nationaldagen, Kerstin Öqvist.
Sön 9/6 15.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Daniel Westin.  
  Pingstdagen. Sång: Katarina Kjörling.
Mån 10/6 18.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Annandag Pingst. Camilla och 
  Alma spelar. Piano och Fiol.
Tis 11/6 11.30 Andakt på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson.
Tis 11/6 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tors 20/6 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Därefter Brunch i Kyrkans Hus 
  istället för Kafé Kom in, Anmälan om 
  brunchen till exp tel.0530-36200, 
  senast tisd 18/6 kl.15.00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 6/6  Sammanlyst till Holms församling.
Sön 9/6 18.00 Musik i sommarkväll i Skålleruds kyrka. 
  Pingstdagen. ”En salig blandning med 
  Anders Fredriksson och Daniel Westin” 
  Fika i Kyrkstugan.
Mån 10/6  Sammanlyst till Holms församling.
Ons 12/6 14-16 Öppet Café i Skålleruds församlingshem, 
  Kerstin Öqvist

ÖRS FÖRSAMLING
Tors 6/6  Sammanlyst till Holms församling.
Sön 9/6 11.00 Högmässa i Gunnarsnäs kyrka Pingstdagen, 
  Carlo Nielsen
Mån 10/6  Sammanlyst till Holms församling
Ons 12/6 12.15 Andakt på Karolinen, Pär-Åke Henriksson.

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.

www.mellerudsnyheter.se

FISKBILEN

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

Nykokta 
havskräftor
helt kilo 179:-

Torget Mellerud • Fredag kl. 10-18

Färska räkor
lägsta dagspris
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Smålands sommaridyll

Best Western Hotell Vrigstad 
Värdshus ��� vid Sävsjö
En sommarsemester mitt i 
Smålands vackra naturidyll är en 
ren klassiker – här finns allt som 
man förknippar med den sven-
ska sommaren: Röda hus med 
vita knutar, glittrande skogsjöar 
som solens strålar har värmt upp. 
Här bor du på ett familjevänligt 
värdshus med uppvärmd utom-
huspool, i den lilla byn Vrigstad, 
där du kan se fram emot några 
härliga sommardagar. Avkoppling 
som du kan varva med utflykter till 
t.ex. Vilda Västern-nöjesparken 
High Chaparral (59 km), Astrid 
Lindgrens värld i Vimmerby (108 
km), Lammhult i Möbelriket (25 
km) och Kosta i Glasriket (100 km).

Pris per person i dubbelrum

2.299:-
Pris utan reskod 2.599:-

• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag 

på Bulls Stekhouse

Ankomst: 
Valfri 10/6-8/8 2019.

Res solo med barn 
till sammea pris.

Hotell Vrigstad Värdshus

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.

3 nätter 1.749:-

Beställ nu på
 www.happydays.nu 

         eller ring   020 79 33 84 
Vardagar kl. 9-17. Weekend & helgdagar kl. 10-14. 

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. 
Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

BILSEMESTER

Upplys reskoden ”MELLERUD”
– så får du automatiskt rabattpriset.

I SAMARBETE MED

0530-125 40

Dagen innan  
Nationaldagen  

stänger vi kl. 15.00

3B sålde mest majblommor

Eleverna i årskurs 3B på Fagerlidsskolan blev bjudna på bowling och pizza då de var den klass som sålde mest 
majblommor för Majblomman Mellerud Kroppefjäll.

MELLERUD 
Under tre timmar förra 
onsdagen fick de 17 elever-
na i 3B på Fagerlidsskolan 
spela bowling och sedan 
äta pizza. Anledningen 
var att de sålde mest maj-
blommor av alla klasser 
i majblommeföreningen 
Mellerud Kroppefjäll.
– Vi vill belöna eleverna för 
att de hjälpt till med insam-
lingen, de har sålt för 15 600 
kronor. Därför bjuds de på 
discobowling och pizza, sä-
ger Britt Johansson, Maj-
blomman Mellerud Kroppe-
fjäll.

Den andra trean på Fager-
lidsskolan var ute och åt 
pizza samma dag. 

– Igår hade hela trean skol-
resa, då åkte vi Dalslands 
kanal med M/S Ericson från 
Håverud till Tisselskog. Där 
fikade vi och tittade på häll-
ristningarna. Det var jättero-
ligt och mysigt, förklarar lä-

Sommarutställningen öppnas
I 2019 års sommarutställ-
ning på Dalslands konst-
museum blandas konst-
närer med helt skilda 
utryck och erfarenheter 
av att arbeta med konst. 
I övre hallen visas verk av 
Clay Ketter och Eva Hild, två 
mycket etablerade och hyl-
lade konstnärer, inte bara i 
Sverige utan även internatio-
nellt. Clay är född i New 
York men har bott och varit 
verksam i Sverige i 30 år.  
Hans inträde på den svenska 
konstscenen började som as-
sistent på det legendariska 
galleriet Anders Tornberg 
och senare på Rooseum i 
Malmö. Hans inträdesbiljett 
som konstnär i Sverige kom 
med hans stora arbeten präg-
lade av material och uttryck 
hämtade från byggnadsbran-
schen.

Eva Hild har sedan hon 
examinerades på Högskolan 
för Design och Konsthant-
verk (HDK) gjort en enorm 
karriär. Hennes keramiska 
skulpturer attraherar samlare 
och museer nationellt och 
internationellt. Hennes 
skulpturer har även blivit of-
fentliga verk på flera platser. 
Alla fascineras inte bara av 
skönheten i hennes arbeten 

Missa inte att nominera
Under Kanalyran upp-
märksammas näringslivet 
i Mellerud. Priset för Årets 
företagare delas ut. Det 
gör också priset för Årets 
ambassadörsföretag, ett 
nyinstiftat pris av Melle-
ruds kommun. 
Missa inte att nominera före-
tagare som du anser är bra 
ambassadörer och förebilder 

för Mellerud. Nomineringen 
är öppen fram till och med 7 
juni.

På Österrådaplan blir det 
drop-in-utställning för ve-
teranfordon under kanalyre-
lördagen. Kom och ställ ut 
din bil, traktor eller moppe. 
Fyrstad Gold Wing klubb 
deltar i kortegen och ställer 
sedan ut sina fina hojar.

Dalbo Hushållningsgille 
bakar tunnbröd. Det blir 
knalle- och marknadsförsälj-
ning under både fredag och 
lördag. Passa på att boka in 
din plats! 

Kanalyresöndagen i Håve-
rud bjuder på många härliga 
aktiviteter. Bland annat visar 
räddningstjänsten upp en 
brandbil (med reservation 

för utryckning). Håkan Mild 
håller ett traditionsenligt 
fotbollsquiz och The Swe-
dish Pearch Maffia tipsar om 
fiske. 

Det blir flera tävlingar. Ta 
chansen att vinna priser i en 
glassavsmakningstävling, en 
glasblåsartävling, ett flaskra-
ce och i Akveduktsjoggen.

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!

raren Tina Andersson. 
De elever i årskurs fem och 

sex som sålt bäst får termins-
kort på bowlingen.

               Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

utan ställer sig även frågan 
hur hon gör. Hennes vind-
lande skulpturer kan tyckas 
strida mot vad som är möjligt 
att göra med lera. Men hen-
nes arbetsprocess är lång. En 
skulptur kan ta upp till två år 
att färdigställa.

I Nedre hallen visar Love 
Lundell sina verk. Han har 
varit verksam i några år nu 
sedan han examinerades från 
Konstakademien i Trond-
heim. Lundell är målare men 
skapar inte sina bilder på det 

sätt målande konstnärer 
gjorde förr. Istället bygger 
han först upp sina motiv i en 
dator. Motiven växer fram 
via en sampling eller colla-
geteknik där han plockar 
bilder från böcker, tidningar 
etcetera och sätter samman. 
Slutresultatet blir ofta en in-
formationstät värld med 
mycket symbolik.

Janne Peltokangas är Ste-
bebyskolans representant i 
sommarutställningen. Under 
2019 har Dalslands Konst-

museum ett samarbete med 
Stenebyskolan och där sko-
lans lärare väljer en elev som 
får ställa ut i museets lilla 
galleri. Peltokangas har just 
tagit sin masterexamen på 
avdelningen för Metallge-
staltning. I galleriet visas 
delar av hans examensarbete 
”Bridging the Gap- Story of 
my Lapland”. Det är ett ar-
bete som har sitt ursprung i 
hans samiska rötter och i den 
samiska mytologin. 

Eva Hilds keramiska figurer väcker uppmärksamhet och förundran. 
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0530-125 40

Fredag 7 juni 
stänger vi kl. 12.00

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 24 Skolan
Måndag 10/6: Fiskbullar i dillsås, kokt potatis 
och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 11/6: Köttfärssås med makaroner och 
skivade morötter.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 12/6: Fläskköttgryta med lingon, kokt 
potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 13/6: Ärtsoppa med fläsk.
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 14/6: Skivad kassler med potatisgra-
täng och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 15/6: Schnitzel med kokt potatis,  
bearnaisesås och gröna ärtor.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 16/6: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och sommarblandning.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 24
Mån, ons, fre, sön: Köttbullar, potatismos 
och grönsaker.  Tis, tors, lör: Potatisbullar  
med bacon, lingonsylt och grönsaker.

Måndag Pannkakor med sylt, 
keso och morotssallad.
Alt: Pastasallad med oliver, ost och 
dressing.
Tisdag Köttfärssås* med  
spagetti och vitkålssallad.
Alt: Quornfärssås.

Onsdag Skolavslutning

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Nöjda förskoleföräldrar 
Vartannat år genomförs 
förskolenkäten i Melle-
ruds kommun. Den är nu 
klar och presenterades 
förra tisdagen. Föräldrar-
na i kommunen är nöjda, 
både med förskolorna i sin 
helhet och dess personal. 
Alla föräldrar som har för-
skolebarn i Mellerud har er-
bjudits att svara på enkäten. 
Svarsfrekvensen var i år hö-
gre än tidigare, hela 85 pro-
cent, en ökning med nära nog 

Elvis Sabovic, Susanne Broberg, Jenny Stam, Inger Strand och Matilda Johansson med dotter, var samtliga 
med och presenterade årets förskoleenkät vars resultat de är mycket glada över.    

tio procent mot 2017. Med-
elbetyget 3,8 på en fyrgradig 
skala, visar också klart att 
majoriteten av föräldrarna är 
mycket nöjda med kommu-
nens förskoleverksamhet - 
och allra mest på Kroppe-
fjälls och Tallåsens förskolor.

– Det här visar inte bara att 
vi har engagerade föräldrar i 
Mellerud utan även på att vi 
jobbar åt rätt håll, vilket är 
mycket glädjande, säger El-
vis Sabovic som är skolsam-
ordnare i kommunen och 

som presenterade undersök-
ningen tillsammans med 
Inger Strand, förskolechef på 
Kroppefjälls förskola, Su-
sanne Broberg, förskolechef 
på Ymer, Lunden och Tallå-
sens förskolor plus dagbarn-
vårdarna, samt Jenny Stam 
och Matilda Johansson som 
arbetar på Kroppefjälls res-
pektive Ymers förskola.   

Nya frågeställningar 
Två nya frågor fanns med i 
årets enkät, om man kan 
tänka sig att rekommendera 
förskolan till andra och hur 
man upplever bemötandet 
från personalens sida. 

– Att vi här fick 3,7 av fyra 
som helhet visar ändå att vi 
har en jämn kvalité trots lite 
olika förutsättningar och att 
det är också ett gott betyg för 
personalen, menar Inger 
Strand som samtidigt lyfter 
barnens trivsel som en myck-
et viktig fråga vilken i enkä-
ten också gav högt resultat. 

Information  en 
komplex fråga
De frågor som däremot fick 
något lägre betyg var lokaler-
nas anpassning samt hur man 
upplever om man får tillräck-
ligt med information om 
verksamheten eller ej. Det 
var dock ingen försämring 
svarsmässigt mot tidigare år, 
utan ligger på samma nivå. 
Under den kommande kom-
petensutvecklingsdagen för 
personalen kommer nu en-
kätsvaren lyftas, och man 
arbetar vidare med att för-
bättra och utveckla. Det här 
med information är en kom-
plex fråga
 – Här måste vi speciellt 
jobba med informationsfrå-
gan ur alla synvinklar, hur vi 

ska informera. Vi måste 
jobba på vad vi kan infor-
mera om – vad som ligger i 
vårt uppdrag och vad det är 
för information föräldrarna 

efterfrågar, påtalar de alle-
sammans och Susanne Bro-
berg tillägger;   

– Bra kan alltid bli bättre, 
precis som att vi jobbar med 

barnens utveckling, så ska vi 
också arbeta med vår egen, 
liksom med varje förskola.   

Ing-Marie Norrman

Självklart är vi inte nöjda 
med att 55 procent av Mel-
leruds lärare är behöriga att 
undervisa i minst ett ämne, 
detta jämfört med riksge-
nomsnittets 70 procent. 

Skolverket aviserar att det 
saknas 77 000 tjänster inom 
både skola och förskola vil-
ket gör rekryteringen av lä-
rare till en stor utmaning 
speciellt i landsbygdskom-
muner med en stor elevök-

ning. Melleruds lönesatsning 
på grundskollärare i år verkar 
haft en positiv effekt då  fär-
re sökt tjänst i annan kom-
mun jämfört med föregående 
år. Introduktionsprogram-
met i Mellerud har 62 elever. 
44 av dessa tillhör IM språk 
och har kommit till Mellerud 
som ensamkommande flyk-
tingar med kort skolgång i 
svensk skola. Endast 13 pro-
cent av eleverna klarade inte 

gymnasiebehörighet 2018. 
Bara en kommun av Fyrbo-
dals 14 kommuner lyckades 
bättre. Som jag ser det är 
resultatet frukten av en 
längre tids skolutveckling på 
alla våra skolor i Mellerud. 

Under åren 2012-2015 
ökade Mellerud skolresulta-
ten mest i landet.

 Anders Pettersson 
Kultur- och utbildningschef

Replik till 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

Populärt tillväxtlån
Almi Väst kan återigen er-
bjuda företag det så kall-
lade Tillväxtlånet. Det är 
en finansiering för företag 
som har ambition att växa 
och garanteras av Europe-
iska Investeringsfonden, 
EIF.
– Det här är positivt för före-
tag med hög tillväxtpotential 
i Fyrbodals kommuner, men 
också utifrån samhällsnytta. 
Syftet är att innovativa före-
tag ska kunna utveckla idéer 
som ger tillväxt och lönsam-
het, säger Sara Wallin, vd 
Almi Väst.

Almi har erbjudit Tillväxt-
lån tidigare. Nu är det till-
baka, i ungefär samma skep-
nad. Det är aktiebolag med 
tillväxtambitioner som kan 
söka detta lån. Framför allt 
går det till investeringar, rö-
relsekapital eller ägarskifte. 

Minimibeloppet ligger på 
250 000 kronor. Tillväxtlånet 
har en förmånligare räntesats 
som erhålls tack vare EIF:s 
garanti InnovFin. En annan 
fördel med lånet, som kan fås 
med upp till åtta års löptid, är 
den inledande amorterings-
friheten på upp till två år.

Många veteraner i Sunnanå
MELLERUD 
Tisdagsträffarna för ve-
teranfordon startade den 
28 maj i Sunnanå hamn 
med premiärrekord på 
över 80 bilar och ett tiotal 
mopeder och mc. Det var 
bilar från 1920-talet till 
nyare extrema fordon.
Nyputsade veteranfordon, 
sol och att umgås med goda 
vänner hör sommaren till, så 
även när Veteran Classic 
Dalsland hade sin första tis-
dagsträff i Sunnanå hamn 
sista tisdagen i maj.

Det var med stor spänning 
kring hur det skulle bli när 
det nu jobbas för fullt på 
ställplats för husbilar på 
samma plats men allt gick 
förvånansvärt bra. Visst 
känns det lite annorlunda när 
fem ljusstolpar placerats mitt 
på området men två farliga 
brunnar har försvunnit i stäl-
let. Naturligtvis blir det en 
liten omställning för funktio-
närerna med placering av 
fordon men förhoppningsvis 
bättre avrinning vid regn. 
Bland annat har det lagts 
dränering på vägen. 

Här har VCD hittat sin 
plats i framtiden om inte fler 

Premiär för Veteran Classic Dalslands tisdagsträffar den 28 maj. Mer 
än 80 bilar kom.

hinder placeras på området.
Alla tycktes trivas bra  

denna soliga försommar-
kväll där man kunde beskåda 
alla fina fordon. Det känns 
naturligt bra att kunna sam-
sas på ett och samma ställe 
sade en husbilsägare som 
ikväll tog sin gamla veteran-
bil. Detta bevisar att fler 
upptäcker platsen och kan stå 
med sin husbil de övriga sex 
dygnen. Det blir 24 ställplat-
ser för husbilar förutom tis-
dagar klockan tolv tills sista 
veteranfordon åker från 
platsen. Under tiden får hus-
bilarna stå uppställda på 
grusplanen framför stenla-

dan. Detta fungerar bra på 
andra orter så varför skall det 
inte fungera i Sunnanå i Mel-
lerud. 

Eftersom det är elfte året 
som träffarna hållit till här 
har platsen blivit vida känd 
och träffen växer för varje år. 

Snart får man kanske även 
utnyttja platsen som kom-
munen erbjöd VCD när ställ-
platserna blev kända, men än 
finns det plats för fler. Ifjol 
var rekordet på drygt 150 
fordon. Nu återstår bara att 
se hur de övriga 13 tisda-
garna kommer att bli fram till 
27 augusti då det är final.
Text & bild Gunnar Landegren
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Dags att boka annons till 
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Manusstopp 3 juli

Annonser bokas hos 
Christina

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Mycket att se för den som
konstvandrade i Dalsland

Mor och dotter Blücher kollade in Lena Bergsman vid spinnrocken.

Den som ännu inte varit i Kerstin Ljungqvists ateljé har all anledning att 
förundras över vilken kreativ kunskapskälla den är.

Per Blomberg tog emot i ladan som pryds av hans målningar. Här hålls 
också konserter inom kort.

I Solgläntans trädgård finns myck-
et att upptäcka...

Lena Bergsmans bilder, vardag 
och saga med humoristisk twist.

Patrick Petrén Allier visade sina målningar i egen lada, rustad för fest 
på lördagen.

Anette Adler t.h som ställde ut i Dals Rostock för första gången fick 
besök av kusinerna från Ed.

Kristi Himmelfärdsdag 
startade konstvandringen 
i Dalsland. I regn och vind 
tog sig konstvandrarna 
runt till öppna ateljéer, 42 
stycken i hela Dalsland. I 
Dals Rostock med omnejd 
fanns flera spännande 
ställen.
Premiär i Gula villan i 

Brunnsparken gjorde konst-
nären Anette Adler med sina 
romantiska målningar av 
blommor. Anette kommer 
från Ed, där hon under tidi-
gare konstvandringar ställt 
ut. Nu upptäckte hon vilken 
magnet Dals Rostock är när 
det handlar om konst och 
kultur.

spinnrocken igång och Lena 
spann ull från en norsk får-
sort. Hela butiken andades 
kreativitet, genom keramiska 
föremål, ullfigurer, bilder, 
smycken och mycket annat.

Hos Patrick och Eva Petrén 
Allier på Sandlycke Gård var 
kaffet varmt och ladan ett 
vackert skydd för regnet. 
Patrick målade och ljussätt-
ningen i ladan skvallrade om 
den kommande festen på 
lördagen. Jerry Andersson 
snidade vandringsstavar. 

I Solgläntan i Låttsbyn tog 
Per Blomberg emot besökare 
En magisk trädgård full av 
lekfulla detaljer, konst i la-
dan och glittrande skapelser 
i orangeriet väntade. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Samarbete kring säkerheten
Efter dödsolyckan på järn-
vägsstationen i Mellerud 
i januari, då en 80-årig 
kvinna omkom, har Mel-
leruds kommun försökt 
att tillsammans med Tra-
fikverket hitta en säkrare 
lösning vid övergången. 
Det har inte varit lätt, 
men nu har ett samarbete 
inletts.
Magnus Olsson, samhälls-
byggnadschef och kommun-
styrelsens ordförande Mor-
gan E Andersson som är de 
som söker kontakten har 
lotsats mellan olika enheter 
och sakkunniga.

Olycksutredaren utreder 
olyckan men ansvarar inte 
för åtgärder.

Kontaktpersonen när det 
gäller underhåll vid järnväg 
har sett över varningsskylten 
på grinden, men inga åtgär-
der har vidtagits, man hänvi-
sar till åtgärdsplanerare 
Fyrbodal.

Denne i sin tur har vidare-

befordrat Melleruds kom-
muns fråga angående spår-
byte (till spår tre) till 
”Kapacitetscenter”. Det 
finns inga investeringsmedel 
för åtgärder vid Melleruds 
järnvägsstation. Kapaci-
tetscenter svarar att konse-
kvensen av att flytta godstå-
gen till spår tre blir mer buller 
och vibrationer på grund av 
godstågens inbromsning, det 
blr ökad energiåtgång, längre 
gångtider, förändrad mötes-
bild och ökat slitage i växlar.

Morgan E Andersson och 
Magnus Olsson skrev den 10 
maj ett brev till Trafikverket 
och beskrev ovanstående 
resa mellan olika instanser. 
De underströk att de skulle 
uppskatta Trafikverkets 
medverkan för att få till en 
arbetsgrupp med företrädare 
för myndigheten och kom-
munen för att få ett mer 
samlat grepp om frågan. 
”Det torde ligga i allas in-
tresse att nå hållbara lös-

ningar vid Melleruds järn-
vägsstation avseende 
tillgänglighet och säkerhet” 
skrev de.

– Vi fick omgående re-
spons, en arbetsgrupp är nu 
etablerad och vi har en kon-
takt och förankring på högsta 
regionnivå på Trafikverket 
Väst, meddelar Morgan E 
Andersson.

Utredningen pågår ännu, 
men Morgan E Andersson 
säger att han skulle bli förvå-
nad om vi inte skulle få se 
konkreta åtgärder så snart 
som möjligt.

– Utredningen har pågått i 
tre månader nu så den borde 
vara klar, säger han.

Samhällsbyggnadschefen 
Magnus Olsson meddelar att 
ett möte med Trafikverket är 
planerat innan midsommar. 
Parallellt pågår en skadeut-
redning hos Trafikverket. 
Magnus Olsson är delaktig 
även i den processen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I Kerstin Ljungqvists 
Ateljé hängde folk på dörren 
redan när konstvandringen 

startade på förmiddagen. Ett 
gäng damer hade rest till 
Dalsland och såg sig förtjust 
om i ateljén. 

– Vilket fantastiskt ställe! 
De skulle övernatta på 
Bed&Breakfast på orten och 
vandra på Karolinerleden i 
samband med konstupple-
velserna.

Hos Lena Bergsman var 
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Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Välkommen in till oss!

Lördagsstängt juni, juli & augusti

Följ oss på

Solglasögon på köpet! 

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

Lisa Karlsson

* 5 juli 1925

har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad.

Brålanda 
24 maj 2019

Anita

Anders och Carola
Erik, Elin

Peter och Elisabeth
Hjalmar, Holger, Harald

Bert och Åsa

Vi minns Dig med kärlek,
ömhet och glädje.
Du hade ett hjärta 
så innerligt gott.

Tack och farväl från oss,
Dina kära.

Vi vet att vi stod Ditt
hjärta så nära.

Begravningen äger rum
torsdag 13 juni kl. 11.00 i
Gestad kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

Anmälan senast 10 juni till 
Blixt begravningsbyrå, 

tel 0521-71 11 63.
Tänk gärna på en gåva till

Gestad Hembygdsförening,
bg 631-1864, märk med

"Lisas minne".

till er som deltagit 
och hedrat minnet 

av vår älskade 

Ella Jacobsson

vid hennes bortgång 
och begravning.

Tack för alla vackra
blommor, minnesgåvor 
och varma hälsningar.

Tack till officiant 
Anette Jarsved Carlson,

kantor Barbro Magnusson,
Sundals-Ryrs kyrkokör,
samt solist Jonatan Lilja

och Anna Tirén. 
Ett särskilt tack till 

Blixt Begravningsbyrå 
och Håkans Bar för 

gott stöd och förtäring.

OLLE

Barnen med familjer

SORGTACK

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
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DÖDSFALL

MELLERUD
Smyrna: Torsd 8 Bönefru-
kost - ekumenisk. Sönd 11 
Pingstgudstj. T. Pettersson, 
efteråt församlingsmöte. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan:
Torsd 8 Frukost och bön i 
Smyrnakyrkan. 11 Gudstj. 
och nationaldagsfirande i 
Tingshusparken. Kaffeser-
vering. Sönd Pingstdagen 
11 Gudstj. Teofil Carlsson, 
Ronja Gardtman visar bilder 
från sin resa till Rom. Kyrk-
kaffe. 

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

BRÅLANDA
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. m 
söndagsskolans sommarfest 
för alla åldrar, aktiviteter 
och korvgrillning.
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. i Frändefors, 
Staffan Juteräng, kyrkkaffe.
Brålanda: Torsd 8.30-11 
Bönefrukost på nationalda-
gen i fsh. Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Anette J. Carlson. Sönd 15 
Utflyktskyrkan. Samling 
vid Brålanda fsh. för avfärd 
till utflyktsmålet. Mer info 
finns på pastorsexpeditio-
nens telefonsvarare och på 
Facebook några dagar i för-
väg. Månd 19 Gudstj. i fsh. 
Anette J. Carlson. Tisd 19 
Missionskväll på Åkessons 
Loge. David Castor kom-
mer och berättat om Noreas 
arbete med att nå människor 

med evangeliet genom radio 
och andra medier. Anette J. 
Carlson och Barbro Mag-
nusson. Tårtkalas.
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström, 
Hembygdskören och av-
tackning av Barbro Magnus-
son. Kyrkkaffe i fsh. Kyrk-
bil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
11 Gudstj. Staffan Juteräng, 
kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. m kyrkokören, Da-
niel Westin.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Hoppets kapell i 
Trollhättan fredagen den 31 
maj, för Birgitta Eriksson 
Dahlberg. Som inledning 
spelade kantor Mattias Ek-
lund ”Ave Maria” av J.S 
Bach. Akten förrättades av 
Barbro Gustavsson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 324 ”Med lust och 
glädje tänker”, 190 ”Bred 
dina vida vingar” och 200 ”I 
denna ljuva sommartid”. Vid 
kistan tog maken Berny, bar-
nen Helen och Mikael med 
respektive, barnbarn, övrig 
släkt och vänner avsked. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Tears in heaven”.  Till 
minne av Birgitta var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor i många olika färger.

Kul för barnen i regnet

Anna Johansson gjorde ansiktsmålning. Här får Moaead Arabe en di-
nosaurie.

BRÅLANDA 
Trots en regnig Kristi 
Himmelsfärdsdag var det 
glada miner, full aktivitet 
och ”Jesusparty” när Sör-
gården och kyrkorna i Brå-
landa bjöd in till Kids Day. 
Energiska frivilliga såg till 
att dagen genomfördes 
med bravur.
Dagens höjdpunkt barnmö-
tet hölls i Smyrnakyrkan. 
Alexandra och Emmanuel 
Hyllerud, Floda, barnen Liv 
och Lilly med handdockorna 
Mats och Anita berättade, 
spexade och sjöng för och 
med barnen. Ur en väska fick 
några barn ta fram papper 
och det som stod var dagens 
tema: ”Jesus är densamme 
igår, idag och alltid”. 

Barnen samlades på estra-
den, dansade och sjöng av 
hjärtans lust i låten ”Jesus-
party”.

Efter det glada barnmötet 
återvände man till Arenan 
och fortsatte med hinderbana 
både en uppblåsbar och en 
mer traditionell. Barnen 
kunde såga och spika. An-
siktsmålning var populärt. 
Att sitta ner, fundera och be 
kunde man göra i bönetältet. 
Popcorn, korv och fika var 
trevliga inslag.

– Fantastiskt att det kom 
nästan 200 personer och inga 
sura miner trots regn och 
blåst, sammanfattar försam-
lingsassistent Britta Johans-
son.  

Marianne Karlsson

Ospon Sporre, Alexandra Hyllerud, med medhjälpare, Liv Hyllerud, hit-
tade på en massa bus som fick publiken att jubla

Emanuel Norehed klarar hinderbanans gångbro galant.

Extra passtider 
släpps i Trollhättan

Just nu är det många som 
ansöker om nytt pass el-
ler nationellt id-kort. För 
att möta den stora efter-
frågan släpper polisen i 
Fyrbodal ytterligare cirka 
270 tider i Trollhättan lör-
dagen den 1 juni.
Inför sommarsemestrarna är 
det många som ansöker om 
pass eller nationellt id-kort. 
Köerna till polisens bok-
ningssystem för pass blir 
därför längre än vanligt. 
Lördagen den 1 juni kommer 
polisens reception i Trollhät-
tan att ha utökade öppettider, 
som en extra service. 

I dag släpptes tider för 
lördagen så att den som be-
höver resehandlingar kan 
boka en tid. Cirka 270 pass-
ansökningar kommer att 
kunna hanteras under dagen. 
Den tid som man bokar är 
preliminär, vilket innebär att 
det kan bli väntetider trots 
den bokade tiden. 

– Vi vill att så många som 
möjligt ska få en tid för att 
ansöka om pass, och ber om 
överseende med att det kan 
komma att bli långa köer 

under lördagen, säger Rick-
ard Fremark, lokalpolisom-
rådeschef i Östra Fyrbodal.  

När ansökan om pass eller 
nationellt id-kort är gjord tar 
det cirka fem arbetsdagar 
tills passet är klart och kan 
hämtas ut i den reception 
man själv valt. 

Polisen släpper kontinuer-
ligt nya tider för att ansöka 
om resehandlingar. Fler tider 
kommer att släppas under 
sommaren, och personer 
som har ett pass med giltig-
het fram till hösten kan där-
för vänta med sin ansökan.

Nu vänder vi oss särskilt 
till alla som har en resehand-
ling med giltighetstid som 
går ut före 31 juli. Detta gör 
vi för att säkerställa att så 
många som möjligt ska få sitt 
pass i tid för sommarens ut-
landsresor, säger Rickard 
Fremark. 

Mer information om pass 
och nationellt id-kort finns 
på polisen.se/pass.

JORDFÄSTNING
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Stor uppslutning på  
fixar- och föreningsdag

Melleruds IF var en av de föreningar som var på plats och visade upp sin verksamhet, deras speedshootning 
var populär. Uppe från vänster: Ali, MIF, Viggo, besökare, Sevve, årskurs 3, Fidal, årskurs 3, Anas, MIF. Främst 
från vänster: Algot, förskoleklassen, Ludvig, förskoleklassen, Alfred, förskoleklassen.

MELLERUD 
I onsdags eftermiddag an-
ordnade Fagerlidsskolan 
och föräldraföreningen en 
fixardag och föreningsdag 
på skolgården. Förutom 
att fräscha upp, sopa och 
tvätta fönster, samlade 
även föräldraföreningen 
in pengar till bygget av en 
multiarena till skolgården.
Det var rådde full aktivitet i 
solskenet på Fagerlidssko-
lans skolgård när skolan och 
föräldraföreningen tillsam-
mans bjudit in föräldrar och 
barn till en fixardag. Utöver 
detta var det även en fören-
ingsdag, där flera föreningar 
från kommunen fanns på 
plats för att visa upp sin verk-
samhet. Bland föreningarna 
fanns Håfreströms IF:s frii-
drott, Melleruds Kristna 
Center och Melleruds IF på 
plats. MIF anordnade 
speedshootningen, som var 
väldigt populärt.

– Vi fick frågan om vi 
kunde komma hit och hjälpa 

till. Det är kul att vara här 
med barnen och få se dem 
försöka skjuta hårt, berättade 
Anas, spelare i Melleruds IF, 
omringad av en handfull iv-
riga tävlande.

På plats fanns även rädd-
ningstjänsten och polisen, 
som hade sina fordon öppna 
för nyfikna elever och föräld-
rar, som både ställde frågor 
och fotograferade.

Fräschar upp
Bland fönstertvättare och 
skolgårdssopare fann vi den 
linjemålande mamman Per-
nilla, som bättrade på linjerna 
till niggelplanen inför en 
publik på fem nyfikna grab-
bar.

– Det här är trevligt, när det 
är fint väder. Det blir en bra 
gemenskap när föräldrar och 
barn tillsammans får enga-
gera sig, det visar att skolan 
är viktig, berättar Pernilla, 
med rollern i högsta hugg

En stund in på fixardagen 
klev den unga konferencie-

ren Noella Veseli fram till 
mikrofonen, placerad cen-
tralt på skolgården och pre-
senterade kvällens första 
uppträdande, från elever på 
Fagerlidsskolan.

– Jag brukar presentera de 
flesta saker vi gör på skolan, 
som till exempel roliga tim-
man. När jag blir stor vill jag 
bli konferencier eller make-
up artist, berättade Noella, 
innan det var dags att presen-
tera nästa uppträdande.

Samlar in pengar
En av de stora anledningarna 
till fixardagen, var föräldra-
föreningens loppis i gymnas-
tiksalen. Anledningen till 
detta är att skolan vill bygga 
en multiarena på skolgården, 
men det är pengarna som 
saknas. Därför bildade man 
en föräldraförening, som 
ansvarar för att pengar sam-
las in till bygget.

– Inget är spikat än när det 
gäller bygget, det är ännu på 
planeringsstadiet. I nuläget 

Tre blivande brandmän?! Teodor, Alvin och Jesper testade att ta plats i 
brandbilens baksäte och tyckte det var häftigt med alla prylar, walkie-
talkies och knappar.

Tre flitiga fixare som gjorde skolgården finare genom att sopa, från höger: 
Anton Karlsson, förskoleklassen, Mohammed Aliti, årskurs 1 och Richard 
Karlsson, pappa till Anton.

Pernilla, mamma till Wilhelm i årskurs 1, bättrade på linjerna till niggel-planen inför en förmodad rekordpublik 
för en linjemålare.

August Flöisbon fick träffa styrkeledaren Anders Nilsson från räddnings-
tjänsten, som visade upp allt spännande som fanns i brandbilen.

Föräldraföreningens loppis i gymnastiksalen var minst sagt populär. Barn och föräldrar hade skänkt saker 
som sedan såldes, för att man skall kunna bygga en multiarena på skolgården.

gör vi loppisen, berättar 
Alexandra Stålborg, sekrete-
rare i föräldraföreningen.

Cecilia Sokol, rektor på 
Fagerlidsskolan och försko-
lechef på Markusgården, såg 
nöjd ut när hon blickade ut 
över alla människor på skol-
gården.

– Vi jobbar mycket med 
arbetsmiljön för både barn 
och personal och det är vik-
tigt att barnen är med och 
engagerar sig, kommer med 
förslag och bryr sig om sin 
egen arbetsmiljö. Fixarda-
gen är en återkommande grej 
där vi sammanstrålar både 
barn och vuxna. Det är jät-
teroligt att se denna uppslut-
ningen och föräldrarna 
tycker nästan detta är roli-
gare än vad barnen tycker att 
det är, berättade Cecilia, som 
även förklarade varför för-
äldraföreningen var tvungen 
att startas.

– Vi som skola kan inte 
vara vinstdrivande, så vi har 
skapat en föräldraförening 
som driver frågan om en 
multiarena. De försöker få in 
pengar och de, tillsammans 
med skolan, får sedan an-
svara för underhåll och sköt-
sel när multiarenan är färdig, 
berättar hon och och tilläg-
ger: – Om vi får ihop peng-
arna kommer vi ha en konst-
gräsplan där man kan spela 
bland annat fotboll, basket 
och innebandy. Man kommer 
även att kunna frysa den på 
vintrarna för skridskoåk-
ning. Jag har själv tre barn 
och vet hur viktigt det är med 
aktiviteter som skapar mer-
värde. 
 Tobias Coster  

tobias@mellerudsnyheter.se
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Politikerbesök på plastföretag

Riksdagsledamot Johan Hultberg (M), Johan Andersson, vd Emballator Melleruds Plast och Ludwig Mossberg, 
gruppledare för Moderaterna i Mellerud. Foto: Privat.

MELLERUD 
Måndagen 20 maj besökte 
Ludwig Mossberg, Mo-
deraternas gruppledare 
i Mellerud, tillsammans 
med riksdagsledamot Jo-
han Hultberg Emballator 
Mellerud Plast. 
Tog emot gjorde Johan An-
dersson, vd för Emballator 

Melleruds Plast, som berät-
tade om företags verksamhet 
och gjorde flera medskick till 
politikerna. Andersson lyfte 
särskilt kompetensförsörj-
ning och bristande infra-
struktur som två utmaningar.

– Från kommunens sida 
här i Mellerud kan och måste 
vi göra mer för att matcha det 
lokala näringslivets kompe-

tensbehov. Vi behöver bland 
annat utveckla gymnasie-
skolans samarbete med före-
tagen och utforma utbild-
ningar i nära dialog, säger 
Ludwig Mossberg och fort-
sätter:

– Vi behöver också gemen-
samt från både kommunens 
och företagens sida bli bättre 
på att lyfta fram alla de spän-

Sparkrav som 
känns tunga

I onsdags  hölls maj  månads 
kommunfullmäktigemöte 
i Tingshuset. Prognoser 
för kommunens nämnder 
redovisades, slutredovis-
ningar av olika projekt 
godkändes och det togs 
beslut om en förskola på 
fastigheten Tornet 2 i Mel-
lerud.
Första prognosen 2019 visar 
ett negativt resultat, verk-
samheternas nettokostnader 
visar på ett resultat som är 7,2 
miljoner kronor sämre än 
budget. 

Socialnämndens ordfö-
rande Daniel Jensen (KD) 
berättade att nämnden har ett 
underskott på 5,4 miljoner, 
man har fler familjehemspla-
ceringar än någonsin, totalt 
40 familjehemsplacerade 
barn och ungdomar. För att 
spara kommer fler hemmap-
lanslösningar att göras. Man 
ska hålla igen på rekryte-
ringar och köpa in mindre.

Michael Melby (S), nämn-
dens tidigare ordförande på-
pekade att mycket redan 
gjorts för att för att hålla nere 
kostnaderna, till exempel har 
taxor höjts. Han varnade för 
risken att grupper ställs mot 
varandra.

Tomas Nilsson (C), ordfö-
rande i kultur-och utbild-
ningsnämnen sade att han 
upplever det grymt att be-
höva spara pengar på skolan. 
Sju miljoner handlar det om.

– Vi jobbar hårt med detta, 
men hoppas på mer medel. 
Det är tungt just nu, konsta-
terade Nilsson.

Anette Levin (L), ordfö-
rande i byggnadsnämnden 
rapporterade att det fattas en 
handläggare och att förvalt-
ningen därigenom är sårbar. 
En ny handläggare kommer 
att börja efter sommaren. 

– Tre detaljplaner är på 
gång, vi tror på en bra framtid 
i Mellerud, sade Levin.

Stinsen blev dyrare
Slutredovisningar för för-
värv av Källstorp 1:25, ut-
byggnaden av sporthallen 
och renoveringen av Stinsen 
godkändes. Det senare blev 
2,3 miljoner kronor dyrare än 
planerat. Karin Nodin (C) 
betonade att resultatet dock 
blev ett mycket fint hus och 
påpekade att alternativet 
hade varit en parkerings-
plats. Större noggrannhet i 
planeringen så att man inte 
drar över planerad budget 
och att få verklighetsbasera-
de siffror efterlyste hon dock.

Flera andra ledamöter 
hade synpunkter på projektet 
och beslutsfattandet. Ulf 
Rexefjord (SD) efterlyste  
högre nivå och transparens. 

Daniel Jensen (KD) me-
nade att man måste vara 
bättre på att följa upp.

Revisionen hade granskat
Årsredovisning 2018, samt 
ledarskap och arbetsmiljö 
har granskats av revisionen 
och revisorn Evert Magnus-
son (S) påpekade bland annat 
att det är en besvärande si-
tuation i ekonomin. Målupp-
fyllelsen är inte så bra. Styr-
dokument när det gäller 
ledarskap och arbetsmiljö är 
inte politiskt antagna och inte 
kända i verksamheterna. En 
ny chefspolicy behövs, med 
mera.

– Det finns mycket gott för 
er att läsa i vår rapport under 
er sommarledighet, påpeka-
de Magnusson för fullmäkti-
ges ledamöter.

Årsrapporten för VA-
verksamheten godkändes. 
Karin Nodin (C) gjorde en 
anmärkning till de siffror 
som handlar om läckage av 
vatten. 

– Otroliga mängder läcker 
ut, påpekade Nodin.

Förskola på Tornet 2
Ärendet om en förskola på 
fastigheten Tornet hade i 
nämnden föregåtts av inten-
siva diskussioner. Nu beslu-
tades att anta förslaget som 
innebär att 500 000 kronor 
som var avsedda för en för-
skola på Blåklinten i Dals 
Rostock omfördelas till för-
skola på Tornet 2. Investe-
ringsmedel från projekt 
Torg/Parker på 1 040 tkr, 
samt från utemiljö Rådahal-
len inklusive VA på Kornga-
tan på 1 960 tkr omfördelas 
också till förskola på Tornet. 

Enheten för Stöd och Ser-
vice flyttas till Abetsmarkna-
denhetens lokaler och kom-
munen upprättar ett 
arrendeavtal för delar av 
tomten på Tornet 1 som ägs 
av Melleruds Bostöder AB  
(Pahléns tomt).

Två nya motioner kommer 
att lämnas till kommunsty-
relsen för beredning. En om 
en bostadsförsörjningsplan 
för Mellerud, inlämnad av 
Thomas Hagman (S) och 
Kent Bohlin (S) plus en om 
seniorkort (gratis) inom kol-
lektivtrafiken, inlämnad av 
Thomas Hagman.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Susanne Broberg är ny 
förskolechef i Mellerud

Susanne Broberg är nytillträdd förskolechef i Melleruds kommun. Hon 
är inte bara hängiven förskolornas frågor utan hon är också stark kraft 
inom föreningslivet

nande utbildningsmöjlighe-
ter och arbetstillfällen som 
erbjuds lokalt här i Mellerud. 
Många ungdomar känner 
inte till vilka framgångsrika 
företag som finns i Mellerud 
och vilka möjligheteter till 
bra jobb som öppnar sig om 
man läser någon av de utbild-
ningar som ges på Dahlstiern-
ska gymnasiet.

 – Från Moderaternas sida 
driver vi på för regelförenk-
lingar. Krånglet och byråkra-
tin inom EU behöver minska, 
säger Johan Hultberg och 
fortsätter:

 – Melleruds företag behö-
ver goda förutsättningar att 
utvecklas i form av bland 
annat god infrastruktur och 
trygg energiförsörjning. 
Därför driver jag på för att 
E45 ska byggas ut. Energiin-
tensiva företag så som Em-
ballator Mellerud Plast är 
också beroende av en pålitlig 
elförsörjning till konkur-
renskraftiga priser. Kärn-
kraften spelar därför en cen-
tral roll. Vi vill skapa bättre 
förutsättningar för mer och 
säkrare kärnkraft i Sverige 
och Europa, avslutar Hult-
berg.

MELLERUD 
Hon kommer närmast från en tjänst som specialpeda-
gog vid Åsebro och Åsens skolor. Den 15 april tillträde 
hon som ny förskolechef för Ymer, Lunden och Tallåsen 
samt för dagbarnvårdarna. Susanne Broberg är redan 
väl känd för många.

Samtidigt som förskoleenkä-
ten för året presenteras pas-
sar vi på att ta pulsen på 
Melleruds kommuns nya 
förskolechef, som nu redan 
har några veckor i ryggen. 
Vad har hon för bakgrund, 
vad känner hon för sitt yrke 
och vad har hon för mål? 

Grunden är  
förskolläraryrket
Susanne är i grunden utbil-
dad förskollärare, som efter 
tre år i yrket fortsatte att läsa 
till specialpedagog. 

– I specialpedagogsutbild-
ningen får man insikt om 
barns olika funktionsned-
sättningar, man ska handleda 
personal och jobbar mer 
övergripande i motsats till 
speciallärare, förklarar Su-
sanne, som innehaft tjänsten 
som specialpedagog inom 
kommunen i tre år. 

Då kom hon från en treårig 
tjänst inom Hörselverksam-
heten i Fyrbodal/Skaraborg 
och dessförinnan var hon 
fyra år inom Västra Göta-
landsregionen, som enhets-
chef på särskolan på Nun-
torp. Hon har också arbetat 

på förskolor inom Dals Eds 
och Vänersborgs kommuner. 

– När jag var yngre ville 
jag ha samma yrke som min 
far och serva lantbrukarna. 
På gymnasiet fick jag upp 
ögonen för att börja jobba 
med barn. Jag har nog länge 
haft målet inställt på att bli 
förskolechef, men tyckt att 
det varit oerhört viktigt med 
en så bred erfarenhet som 
möjligt bakom mig, berättar 
Susanne.

Viktigt att alla trivs
Som ny förskolechef ser Su-
sanne som en viktig uppgift 
att få en struktur och konti-
nuitet i arbetet för persona-
len. Hon anser att man har en 
bra personal i kommunen 
som ser till att barnen är 
trygga och föräldrarna nöjda. 
Att trivas tillsammans på 
jobbet är a och o och här 
kommer teambildning in 
som en viktig ingrediens, 
menar hon. 

Den nya läroplanen för 
förskolan som träder i kraft 
vid halvårsskiftet, kommer 
man närmast att få arbeta 
med. Här lyfts än mer främ-

jandet av barnens utveckling 
och lärande. Barnen ska ges 
förutsättningar att ges lusten 
att lära. Exempelvis är läs-
ningen något som man 
trycker extra på, att väcka 
barnens intresse för läsandet. 

Brinner för föreningslivet
Tillsammans med sin man, 
som också arbetar inom 
kommunen, har Susanne tre 
barn, 9, 14 och 16 år gamla. 
Hon har alltid känt att det 
varit viktigt att engagera sig 
i barnens aktiviteter 

– Genom dem har vi lärt 
oss väldigt mycket och nu 
helt plötsligt har vi också 
blivit en folkracefamilj, 
skrattar hon och berättar om 
äldste sonens nyfunna 
idrottsintresse. 

Susanne är en engagerad 
föreningsmänniska, även om 
hon dragit ner på takten lite 
den senaste tiden. Genom 
föreningslivet har hon fått 
ledarskapet på köpet menar 
hon; 

– När man får göra det man 
brinner för, sätta mål och lära 
sig vara lyhörd för andra och 
arbeta med människor med 
olika erfarenheter och input, 
då växer man. Allt detta har 
man också nytta av i yrkesli-
vet. Det är samma sak inom 
förskolan, det gäller att ta 
tillvara på varandras intres-
sen och erfarenheter, där var 
och en kan få göra det man 
är bra på, avslutar Susanne.  

Ing-Marie Norrman

www.mellerudsnyheter.se
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Miljoninvesteringar och  
utökning av personalstyrkan

Platschefen Jan Olsson berättar om företagets miljoninvesteringar och framtida satsningar. Här vid produktionsanläggningen som är cirka 100 
meter lång.

Fokus ligger på kimröken som säljs pelleterad, som på bilden.

Nu rekryteras det personal

Maria Fredriksson, butikschef på Coop, söker nu personal till butiken i 
köpcentret på Västerråda som öppnar 24 oktober.

Vi träffar Maria Fredriks-
son, butikschef på Coop 
i Mellerud. Hon berättar 
att en ledningsgrupp har 
anställts, totalt söker man 

20-25 personal till den nya 
butiken på Västerråda.
Maria hastar mellan buti-
kerna i Mellerud och Dals 
Ed, under en övergångsperi-

Däckåtervinningsföretaget Tyre Recycling in Sweden 
AB i Åsensbruk söker fem operatörer med underhålls-
kompetens. Företaget miljoninvesterar i fabriken och 
från årsskiftet räknar man med att köra femskift.

Platschefen Jan Olsson tar 
emot i ett nyrenoverat konfe-
rensrum. I korridoren pågår 
målning, även toaletterna 
ska fräschas upp och huvud-
kontrollrummet är nyreno-
verat. 

I Åsensbruk handlar det 
om en produktions-, test- och 
utvecklingsanläggning som 
mäter cirka 100 meter. Den 
fyller hela lokalen där PM6 
stod när bruket var igång.

– Vi har ju gäster från hela 
världen, då måste det vara 
snyggt. Vi har bland annat 
besökare från USA, Syd-
amerika, Ryssland, Kanada, 
Afrika, Kina och Europa, 
säger han.

Huvudnumret för fabriken 
är produktionen av kimrök 
och trycket har ökat rejält, 
vilket bäddar för försäljning 
av fler anläggningar. Man är 
överens om att gå vidare och 
skapa affärer med den paten-
terade teknik man tillhanda-

håller med flera intressenter.
Marknaden för kimrök 

förväntas växa med 8,8 pro-
cent per år till ett marknads-
värde på 30 miljarder dollar 
år 2023. Därefter ligger siff-
ran 6,6 procent per år.

Kontinuerlig drift
– Vi ser en stor ökning och 
tanken är att gå över till kon-
tinuerlig drift. Idag har vi tio 
anställda och kör tvåskift 
med två operatörer per skift 
plus någon förstärkning på 
dagskiftet, säger Jan Olsson.

När den nya personalen är 
upplärd och kan jobba själv-
ständigt går man upp till 
femskift, ungefär vid årsskif-
tet är detta beräknat att ske.

– På sikt ska vi ha året-
runt-drift, men då krävs det 
ett sjätte skiftlag. Då kör vi 
alla röda dagar och semes-
tern. En processindustri be-
höver gå kontinuerligt, me-
nar Jan Olsson.

Förutom en utökad perso-
nalstyrka genomförs flera 
stora investeringar. En ny 
brännare, brännkammare 
och värmeväxlare till pro-
duktionen har installerats. 
Mer är på gång; en ny sepa-
rationstank samt förbättrad 
kylning för att öka produk-
tionstakten. Det handlar om 
miljoninvesteringar.

En miljömätningsutrust-
ning är beställd och när det 
blir aktuellt med oljeeldning 
installeras en svavelrenings-
anläggning.

– Vår återvunna kimrök 
minskar CO2-påverkan med 
cirka 80 procent i jämförelse 
med jungfrulig kimrök från 
fossil olja. Utöver det åter-

vinner vi olja och stål. Pro-
cessen drivs till stor del av 
gas som produceras i proces-
sen med däcken som källa. 
Dialogerna med våra kim-
rökskunder visar på en 
snabbt ökande efterfrågan 
och även oljan får ökat in-
tresse då innehållet består av 
en stor andel biobaserat ur-
sprung från naturgummi, 
förklarar Thomas Sörensson, 
CEO Scandinavian Enviro 
Systems AB.

Han berättar vidare att man 
just nu arbetar intensivt med 
projekt i Nyborg (Danmark), 
Buffalo och Houston (USA). 
Flera andra projekt i Nord-
amerika, Europa, Chile och 
Asien diskuteras, men är i 

nuläget av lägre prioritet. 
Tillverkningen av jungfru-

lig kimrök sker genom för-
bränning av fossil olja, sedan 
avbryts förbränningen med 
vatteninjicering. Det krävs 
1,5 – 2,5 kilo olja för att till-
verka ett kilo kimrök.

Den patenterade materia-
låtervinningen sker genom 
upphettning av däckmateria-
let genom flödning av het gas 
som produceras i processen 
genom däckbädden i en fast 
positionerad reaktor. Den 
kontrollerade processen re-
sulterar i hög och jämn kva-
litet på den återvunna kimrö-
ken.  

Investeringsplan
– Vi kommer under året att 
fortsätta den investerings-
plan vi har för att dels ytter-
ligare verifiera vår teknologi 
inför de större projekt som är 
i pipeline och parallellt med 
det möter vi den ökande ef-
terfrågan på vår återvunna 
kimrök genom att öka antalet 
skift. Produktionen i Åsens-
bruk kommer inte täcka ef-
terfrågan framöver så de 
kommande anläggningarna 
är viktiga för att förse mark-
naden med material i större 
volymer, konstaterar Tho-
mas Sörensson.

Hur många kunder har 
ni när det gäller kimrök?

– Vi har ett stort intresse 
från världens ledande aktörer 
inom däck- och gummibran-
schen. Vår strategi är och har 
varit att samarbete med kun-
der som över tid kan inple-
mentera återvunnen kimrök i 
större volymer på multipla 
marknader för att på så vis 
skapa efterfrågan för många 
kommande anläggningar. 
Detta börjar vi nu se ta form 
och flera av dessa kunder har 

börjat beställa material och 
flera kommer till. Ett exem-
pel på sådan kund är Elasto-
meric, tillverkare av solida 
däck  som är en del av Hex-
pol, en av världens ledande 
producenter av gummipro-
dukter, svarar Thomas Sö-
rensson. 

Vad producerar era kun-
der av kimröken? 

– Olika typer av gummi-
komponenter inklusive 
däckappliaktioner. Flera av 
de stora internationella däck-
tillverkarna har godkänt 
materialet för användning i 
olika typer av däck och delar 
av däck. Flera nya applika-
tioner kommer presenteras 
framöver, berättar Thomas 
Sörensson.

Först med tekniken
– Det känns toppen, det är 
detta vi har väntat på. Även 
om vi väntat länge så är vi 
först med denna tekniken. 
Det finns ett par konkurrenter 
i världen, men vi är de enda 
som kan säga vem som köper 
och till vad kimröken an-
vänds

Uttjänta däck är ett globalt 
problem, att återvinna råva-
rorna i däcken; olja (50 pro-
cent), stål 10 procent), gas 10 
procent) och kimrök (30 
procent) innebär både miljö- 
och ekonomisk vinst. 

I Sverige finns mellan  
80 000 och 90 000 ton ut-
tjänta däck varje år. Fabriken 
i Åsensbruk har tillstånd för 
15 000 ton. När alla investe-
ringar gjorts beräknar man 
landa på 6 000 ton däck. Det 
innebär produktion av cirka 
1 600 ton kimrök årligen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

od är hon butikschef för 
båda. Schemat är sprängfyllt 
med många möten och 
mycket planering.

I mitten av vecka 27 slutar 
hon i Dals Ed och vecka 32 
börjar Maria jobba i den ny-
byggda butiken i köpcentret 
på Västerråda. Däremellan 
ska hon ta välbehövlig se-
mester.

– Inredningen ska på plats 
och varor börjar anlända då. 
Det ska bli jättekul, säger hon 
leende.

Maria har anställt en led-
ningsgrupp som förutom 
henne själv består av Rose-
Marie Movitz, butikschef 
Coop Åsensbruk, Carina 
Fransson, butikschef  Coop 
Färgelanda, Elin Åkerlund, 
före detta butikschef Coop 
Mellerud och Sofia Palm, 
som jobbat på Coop Mustad-
fors.

Förra onsdagen gick Coop 
ut med att man söker perso-
nal till den 3 000 kvadratme-
ter stora Coopbutiken på 
Västerråda.

– Vi söker en fiskansvarig 
och eftersom vi ska göra 
lunchmaten själva söker vi 
en kock/kallskänka. Dessut-
om behöver vi en chark- och 
deliansvarig plus 15 butiks-
säljare. Vi kommer att vara 
20-25 personal totalt plus att 
några från Coopbutiken vid 
torget följer med, berättar 
Maria.

17 juni går ansökningsti-
den ut. Den nya butiken 
öppnar 24 oktober.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL 
Åsebro IF vann det blåsiga 
derbyt på Frendevi IP med 
4-0 mot Frändefors IF, i en 
match som avgjordes i den 
första halvleken. Frände-
fors spelade bra, men det 
var Åsebro som gjorde 
målen i torsdagens match 
då toppen mötte botten.

Åsebro bäst i derbyt – fortsätter ösa in mål

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 

Åsebro IF
0-4 (0-3)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
14’ 0-1 Martin Scherdin
22’ 0-2 Mikael Lind (straff)
44’ 0-3 Jonatan Ugrell
47’ 0-4 Alassane Ouarma

Åsebros målskyttarna i derbysegern mot Frändefors, från vänster; 
Alassane Ouarma, Mikael Lind, Jonatan Ugrell och Martin Scherdin. 
Foto: Cecilia Dahlin.

Förutsättningarna inför der-
byt på Kristi Himmelsfärds-
dagen var att Frändefors IF 
letade efter sina första poäng 
i division 5, medan Åsebro 
fortfarande var obesegrade. 
Efter matchen var situatio-
nen densamma, men med ett 
stort fall framåt för hemma-
laget.

– Vi spelar bra fotboll och 
hade mycket boll, men Åse-
bro är stora, starka och sam-
spelta som de vinner mycket 
på. Vi kom fram och hade 
mer boll men skapade inga 
100-procentiga målchanser, 
gjorde det svårt för oss själva 
framför deras mål, berättade 
Frändefors tränare Adam 
Jacobsson.

Åsebro, som öst in mål i 
serien och snittar på drygt 
fyra mål per match, tog led-

ningen genom lagkapten 
Martin Scherdin i den 14:e 
minuten när han kunde pla-
cera in bollen till vänster om 
Frändefors målvakt. Mikael 
Lind utökade sedan för Åse-
bro på straff i matchminut 22.

– Vi spelade inte vår bästa 
fotboll, inget snack om se-
gern. Frändefors skapade 
inte mycket chanser men 
gjorde det ganska bra ändå, 
berättar Åsebros tränare Per 
Aronsson.

– Vi har blivit vassare 
framåt, så det är det som 
avgjorde matchen. Ifjol mis-
sade vi mer och nu sitter 
bollarna istället, säger han.

Matchens spänning dog ut 
runt paus, då Jonatan Ugrell 
kyligt kunde placerade in 3-0 
i matchminut 44 och Alassa-
ne Ouarma satte 4-0 direkt 

efter pausen.
– Ett orättvist resultat i 

paus sett till hur vi hade spe-
lat, men luften gick ur oss när 
de snabbt gjorde 0-4 i början 
på andra. Jag har sagt det till 
grabbarna att vi mött topp tre 
och gjorde tre bra matcher, 
inte gett dem några lätta vin-
ster. Hade vi spelat såhär i 
början av serien, så hade vi 
vunnit de matcherna, berät-
tar Frändefors Adam Jacobs-
son, vars kollega i Åsebro, 
inte riktigt håller med om 
rättvisan i matchen.

– En rättvis seger och siff-
rorna hade kunnat vara bättre 
för vår del, vi missar bland 
annat en straff, berättar 
Aronsson, som dock hyllar 
sina motståndare.

– Frändefors har det job-
bigt, men de försöker spela 

fotboll och det ska de ha all 
heder för, med de räcker inte 
till riktigt just nu, men de 

kommer att ta sina poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Gott om glada cyklister i Karolinertrampet
CYKEL 
Trots regn och rusk deltog 
nästan 100 cyklister i Karo-
linertrampet, OKK Kroppe-
fjälls populära motionslopp.

Grillen rök, kaffet var 
varmt och folk trängdes och 
trivdes i tältet vid startområ-
det. Cykliser i alla åldrar 
samlades för att i tre om-
gångar ta sig ut i kroppefjäll-
sterrängen. 

Först ut var de yngsta som 
körde 3,5 kilometer, ivrigt 
påhejade av familj och vän-
ner. Oliver Emanuelsson, SK 
Granan, ledde loppet från 
början till slut. Snabbaste tjej 
blev Emilia Gustafsson, SK 

Granan. En timma senare var 
det dags för de som skulle 
köra 30 kilometer.

Starten gick med ett kraf-
tigt skott och det bar iväg 
med Stefan Hellman i täten. 
Han blev också snabbast i 
mål. Bland damerna var det 
Therese Andersson som 
snabbast tog sig de 30 kilo-
meterna.Fem minuter senare 
startade de, både ungdomar 
och vuxna, som cyklade tio 
kilometer.

Mycket nöjda med arrang-
emanget var både deltagare 
och arrangörer.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sexårige Theo Svärd, OK Kroppefjäll, körde sitt första Karolinertramp.Oliver Emanuelsson, i röd tröja, cyklande för SK Granan, låg i täten från 
start till mål på sträckan 3,5 kilometer.

Cyklisterna som körde 30 kilometer drog iväg i raskt tempo. Stefan Hellman, här i täten blev snabbast i mål.

Till höger i bild Therese Andersson, snabbaste dam på 30 kilometer.

SPORT

Axel Broberg, SK Granan, 
gjorde att starkt lopp i reg-
net.
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Tisdag 11 juni kl. 19.15

Åsebro IF – Eds IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Muneris Konsult AB, Stellans Mur & Puts,Melleruds Måleri & Service 

AB, Sylves Lantbruk 

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Byggstål i Mellerud

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

8/5 kl. 10.00. Välkomna!

PRO Mellerud: Onsdag 
12/6 kl. 17. Sunnanå sta-
tionshus, korvgrillning och 
frågesport.

FÖRENINGSNYTT

Huvudsponsor:

Måndag 10/6 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 4

HIF - IF Viken
Matchbollarna skänkta av: 

Nyströms skor, Bertil Johanssons Bygg, Värm Dal

Storförlust 
för Brålanda 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF 

– Munkedals IF
2-8 (1-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
2’ 0-1 Jesper Carlzon
6’ 1-1 Eric Birgersson
22’ 1-2 Felix Ljung
50’1-3 Adam Strömberg
61’ 2-3 Tobias Svensson
65’ 2-4 Erik Andreasson
67’ 2-5 Erik Andreasson
72’ 2-6 Jesper Carlzon
84’ 2-7 Erik Andreasson
85’ 2-8 Adonis Kurti

FOTBOLL 
Brålanda IF hänger kvar i 
botten på division 4, efter ny 
storförlust. Precis som se-
nast, i derbyt mot Håfre-

FOTBOLL 
Åsebro/Brålandas hem-
mamatch på Rudevi blev 
en lycklig tillställning för 
alla åskådare. Utöver se-
ger och mycket mål var 
det både invigning och 
hyllningar.
Åsebros herrar och damer 
tog tillfället i akt i samband 
med torsdagens regniga och 
blåsiga match, att hylla klub-
bens eldsjäl Cecilia Dahlin. 
Sida vid sida gick damerna 
och herrarna in på planen och 

Damerna vann välförtjänt på hemmaplan

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Herrestads AIF
4-2 (1-2)

Div. 2 Nv. Götaland dam
Målskyttar:
13’ 1-0 Jessica Vänerlöv
32’ 1-1 Fanny Ahlén
37’ 1-2 Maria Victoria Ferrer Qvist
49’ 2-2 Rebecca Svensson
51’ 3-2 Maja-Stina Svensson
56’ 4-2 Sandra Petersson

Sandra ”PJ” Petersson Jacobsson gjorde 4-2 för sitt Åsebro/Brålanda, ett mål som tar henne upp på en delad skytteligaledning, tillsammans med 
ytterligare två spelare, alla med fem gjorda mål. Foto: Johan Lind Wahlén.

Banderollen som herrarna och damerna gjort för att hylla och hedra 
föreningens eldsjäl Cecilia Dahlin. Hyllningarna hölls före matchstart 
inför publiken, med efterföljande tal och kramar. Foto: Andreas Asp.

FOTBOLL 
Derbysegern förra veckan 
gav inte mersmak för Håfre-
ströms IF som i torsdags 

HIF förlorade 
mot bottenlag

SLUTRESULTAT
Lysekils AIK 

– Håfreströms IF
5-2 (2-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
19’ 1-0 Rasmus Wik (straff)
42’ 2-0 Robin Karlsson
48’ 2-1 Hamed Hosseini
64’ 3-1 Rickard Karlsson
70’ 4-1 Rasmus Wik
76’ 5-1 Neo Forsström
86’ 5-2 Florijan Fejzulovic (straff)

ström, hänger man med långt 
in i matcherna, men tappar 
allt i slutet, trots att förste-
målvakten Douglas Dahl-
berg var tillbaka mellan 
stolparna.

På Sörbyvallens gröna 
gräs tog gästande Munkedal 
ledningen omgående, men 
Eric Birgersson kvitterade 
lika snabbt för sitt Brålanda. 
Gästerna återtog ledningen 
och utökade till 3-1 innan 
förra veckans målvakt, To-
bias Svensson, reducerade. 

Så långt var Brålanda med 
i matchen, men sedan kom 
några mardrömsminuter, 
från 2-3 till 2-6 på sju minu-
ter. Matchen slutade 2-8 efter 
två sena mål för Munkedal.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

förlorade borta mot bottenla-
get Lysekils AIK, som tog sin 
första seger. 

Det hela började med att 
hemmalaget fick en straff 
som sköts i mål av Lysekils 
Rasmus Wik. Precis före 
paus kom sedan 2-0 för hem-
malaget, som borde blivit 
nervösa när Hamed Hosseini 
reducerade direkt efter paus-
vilan. Men Håfreström 
lyckades inte kvittera, utan 
det var hemmalaget som 
gjorde målen och drog ifrån 
till 5-1 innan Fejzulovic re-
ducerade på straff i slutet.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

höll upp banderollen ”För 
allt du gör. För den du är. Vi 
älskar dig Cicci”, efterföljt 
av kramar och tal. Samtidigt 
invigdes också damlagets 
nyrenoverade omklädnings-
rum och samlingslokal.

Till detta skulle det också 
spelas fotbollsmatch, Her-
restads AIF gästade Rudevi 
och Åsebro/Brålanda.

Tappade ledningen
Vädret bjöd inte på mycket, 
men det gjorde däremot spe-
let, dock till en början tre-
vande.

Åsebro/Brålanda fick en 
frispark som Jessica Wäner-
löv sköt från vänsterytterpo-
sition, några meter från Her-
restads straffområde. Bollen 
tog sig hela vägen in i den 
bortre burgaveln och det blev 
1-0 till hemmalaget efter 14 
minuter. Matchen stod sedan 
och vägde innan Herrestad 
på kort tid, en halvtimma in 
i matchen, vände och ledde i 
paus.

– Vi gör kanske tre-fyra 
misstag i matchen och på två 
av dessa gör de mål. Vi var 
inte jättenöjda när vi snacka-
de i paus och det fick tjejerna 
höra. Men sedan går de ut och 
vänder på det direkt, berättar 
Åsebro/Brålandas tränare 
Christian Berglund efter 
slutsignalen

Snabb vändning
Omgående i den andra halv-
leken trycker Rebecca 
Svensson distinkt in kvitte-
ringen. Bara minuten efter 
kommer ledningsmålet, detta 
genom Maja-Stina Svens-
son. Målkalaset fortsatte när 
Sandra Petersson Jacobsson 
gjorde 4-2, en vändning som 
värmde i det gråkalla vädret 
på Rudevi.

– Detta var en av våra ab-
solut främsta insatser i år, vi 
gör inte så mycket misstag i 

första halvlek. Det offensiva 
spelet var riktigt grymt med 
spelvändningar och vi fyller 
på med mycket boll, berättar 
Christian, vars lag haft några 
tunga veckor med idel förlus-
ter.

”Studsade tillbaka”
– Vi har pratat om att variera 
oss och det gick planenligt 
idag. Vi har haft problem 
med vårt anfallsspel, men 
idag satt det riktigt bra, väl-
digt skönt. Det är saker som 
har lagt sig till rätta, och vi 
har gjort några förändringar 
från förra matchen och nu 
studsade vi tillbaka. Det hade 
absolut kunnat bli fler mål än 
de fyra vi gjorde, berättar 
Berglund stolt efter matchen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL!
Rådavallen
Dalslands Sparbank Cup

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
IFK ÅMÅL

Onsdag 5 juni kl. 19.00
DM-Semifinal

FOTBOLL!
Rådavallen
Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar skänkta av: 
Mark & Maslin, Melleruds Bostäder, Melleruds Nyheter 

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
IFK FALKÖPING FF

Söndag 9 juni kl. 14.00
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Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

olesensbygg@gmail.com

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Syr i skinn & päls

Lagar även kläder

Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
VAXDUK 30:-/m

Rund vaxduk 138 cm 69:-
Markis 99:-/m 

Kapellväv  239:-/m 

300 mönster på trikå! 
Linnelook  30 färger   40:-/m 

Mörkläggningsgardiner  199:- 

Myggnät 35:-/m 
Vadd & skumgummi  

från Småland
Takskenor Fingerkrokar Spiralvajer

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

Fredag 31/5
Melleruds IF lag 2 – Eds FF 0-2 (0-1)
Division 5 Dalsland
Målskyttar: 27’ 0-1 Ahmed Ziku Jaggwe, 69’ 0-2 Viktor Johansson

Lördag 1/6
Håfreströms IF lag 2 – Bäckefors IF 6-2 (3-0)
Division 5 Dalsland
Målskyttar: 16’ 1-0 Hamed Hosseini, 21’ 2-0 Viktor Mollapolci, 42’ 3-0 Blerim 
Avdijaj, 53’ 4-0 Blerim Avdijaj, 61’ 4-1 Filip Björk, 65’ 5-1 Blerim Avdijaj, 
79’ 5-2 Johan Jensen, 88’ 6-2 Blerim Avdijaj

Övriga resultat

FOTBOLL 
Det har nu gått en månad 
sedan Melleruds IF vann en 
fotbollsmatch, då på borta-
plan mot Tidaholms GoIF. 
Läget är prekärt och risken 
att bli fast i en bottenstrid är 
överhängande. Torsdagens 
bortamatch mot tredjeplace-
rade Gerdskens BK, slutade 
4-0 till hemmalaget, som 
avgjorde matchen under en 

fem minuters period i den 
andra halvleken, då GBK 
gick från 1-0 till 3-0. Nya tag 
måste komma på söndag, då 
man ställs mot IFK Falkö-
ping hemma på Rådavallen, 
där man inte vunnit sedan 2 
september förra året.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Gerdskens BK
–Melleruds IF
4-0 (1-0)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
18’ 1-0 Agaton Lindeman
61’ 2-0 Gustav Blomgren
68’ 3-0 Agaton Lindeman
85’ 4-0 Sawpolenaing Boniso

Fjärde raka för Mellerud

FOTBOLL 
Lördagens match i divi-
sion 6 mellan Fengersfors 
IK och Kroppefjälls IF 
blev en målrik tillställning 
mellan två spelsugna lag. 
Fengersfors drog dock 
vinstlotten när man i slu-
tet på andra halvlek kunde 
avgöra genom Kern Hod-
ges.
Matchen mellan Fengersfors 
och Kroppefjäll svängde 
flera gånger, från Fengers-
fors-ledning till KIF-ledning 
och sedan tillbaka till 
Fengersfors igen.

– Det går i perioder, men 

Hodges sänkte Kroppefjäll

SLUTRESULTAT
Fengersfors IK – 
Kroppefjälls IF
5-3 (2-2)

Div. 6 Dalsland
Målskyttar:
8’ 1-0 Thomas Sääv
10’ 1-1 Taghi Mohammadi
18’ 1-2 Dennis Karlsson
35’ 2-2 Johan Andersson
50’ 3-2 Kern Hodges
68’ 3-3 Taghi Mohammadi
70’ 4-3 Kern Hodges
77’ 5-3 Kern Hodges

de är lite bättre och skapar 
fler klara chanser än vi i 
matchen, sade Kroppefjälls 
tränare Christian Ragnevi 
efter matchen.

Svängig match
Fengersfors tog ledningen 
redan i den åttonde minuten 
genom Thomas Sääv.

Kroppefjäll tog sig dock i 
kragen och vände omgående 
på matchen, genom Taghi 
Mohammadi och Dennis 
Karlsson som snappade upp 
ett misstag från Fengersfors 
keeper och satte ledningsmå-
let. Matchen fortsatte att 
svänga, Fengersfors gjorde 
3-2 och tog ledningen i bör-
jan av andra genom Kern 
Hodges. Kroppefjäll fortsat-
te att kämpa och fick in 3-3 
efter att spelande tränaren 
Shaip Bajramis skott lämnats 
på retur som Taghi Moham-
madi stötte in.

”Tappade orken”
Men Kroppefjäll tappade 
luften när Kern Hodges om-
gående gav sitt Fengersfors 
ledningen igen och sedan 
utökade till 5-3 ytterligare 
lite senare.

– Resultatet är rättvist och 

vi gör så gott vi kan. Vi var 
allt med i matchen, men de 
vinner andrabollarna och vi 
tappar orken. När 4-3 kom-
mer har vi inget att sätta 
emot, berättar Christian Rag-
nevi som är nöjd med sina 
spelares insats.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse vann efter sent mål
SLUTRESULTAT

Tösse IF – 
Färgelanda IF
1-0 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
73’ 1-0 Abdulkadir Elmi Muhumed

FOTBOLL 
Tösse IF tog en viktig seger 
i lördags hemma på Tösse-
vallen. Färgelanda IF gästade 
och det var en match om mit-
tenplaceringarna i tabellen, 
där Färgelanda ännu var 
obesegrade, men hade två 
oavgjorda matcher på kon-
tot. 

Matchen var länge mållös, 
men Abdulkadir Elmi Muhu-

med blev segerskytt för hem-
malaget en kvart från paus. 
Vinsten för Tösse innebär att 
man har två poäng upp till 
Färgelanda IF på fjärdeplat-
sen, men bara två poäng ner 
till Ellenö IK på sjätteplats, 
dock med en match mindre 
spelad i skrivande stund.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Lägenhet i centrala Mellerud
2 rok, ca 50 kvm. Inflyttning tidigast 1/8. Tre 
månadshyror tas som deposition. Hyresgästen 
ska vara rök- och djurfri samt ha god referenser. 
Berätta gärna lite om dig/ni som ska bo här! 
Lämna din intresseanmälan på Melleruds Nyhe-
ters kontor. Märk brevet ”Centrala Mellerud” eller 
maila till info@mellerudsnyheter.se

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

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

MÖBELTAPETSERARE

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

GLASMÄSTERI

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

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

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

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

CATERING

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

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

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

GOLV

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

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

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

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BILLACKERING

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

TRÄDFÄLLNING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

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

ALLTJÄNST

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

BILSERVICE

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

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

STÄD

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

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

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

AKTIEBOLAG

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

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

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

Pensionärsdag
Onsdagar

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

Tel. 073-079 35 39

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

SKROTHÄMTAREN  
DALSLAND & BOHUSLÄN

Hämtar skrot  
och skrotbilar

Tel. 070-228 31 08

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

Vassvikens
Antikt & Loppis
Öppet lördag o. söndag 

kl. 11-15
073-828 80 26

Vassviken 501 Ånimskog
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Melodikrysset v.23 - 8 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. 23 – 8 juni

05.25 Nedsläckt land
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Vem vet mest?
11.00 Sorgen mitt i bygden
12.00 Nedsläckt land
12.35 Tomas von Brömssen: 
 En svensk i Norge
13.25 Dagny - livet börjar vid 
 hundra
14.25 Landet runt
15.10 Matiné: Nattmänniskan
16.30 Strömsö
17.00 Lennart Hellsing
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Nedsläckt land
19.20 Jag var också med
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Gäddan som alltid högg
21.00 Dagen D - de vi offrade
21.50 Jakten på dyslexin
22.20 Diagnosresan
22.50 Skam España
23.15 Rapport
23.20 Elitstyrkans hemligheter
00.00 Dagny - livet börjar vid 
 hundra
01.00 Ett fall för Vera

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Drottningens slott
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 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 Lost in Kyiv
23.30 Antikduellen
00.00 Skattjägarna
00.30 Engelska Antikrundan
01.30 Det söta livet - sommar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Jag brinner

14.00 UR Samtiden
17.00 Reservmormor i 
 dubbel upplaga
17.05 Gammalt, nytt och bytt
17.35 Människosläktets äventyr
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.15 Underjordens hemliga liv
20.10 Flyg till världens ände
21.00 Rymdens mystiska signaler
21.50 Jurymedlem med rätt att 
 döma
22.45 60-talets USA
23.25 Civilisationens födelse

20.00 Monsen på tur
21.00 Sverige!
21.30 Salamander: Blood 
 Diamonds
22.20 Nya perspektiv
23.20 Tack gud jag är homo 
 - teckenspråkstolkat
23.35 Sommarpratarna
00.35 Killing Jesus
01.20 Follow the money
02.20 Agenda - teckenspråks-
 tolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Borta eller
  hemma bäst?
15.00 Fixer upper
16.00 Husjägarna – Danmark
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
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 Studio: UEFA Nations 
 League
20.35-22.45 Fotboll: Portugal–
 Schweiz
21.35 Studio
22.45 Studio
23.00 Hell or high water
01.05 Sånger från Manhattan
03.25 Fixer upper
04.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa

05.10 American dad
05.40 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 2
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Cops
02.30 Highway patrol
03.20	 Tattoo	fixers
04.10 Family guy
04.55 American dad

05.10 Nedsläckt land
05.45 Arlövsrevyn 2019
07.15 Raggarjävlar
08.25 Vem vet mest?
09.10 Sommarpratarna
10.10 Matiné: Hans majestät får 
 vänta
11.40 Från Lark Rise till Candle-
 ford
13.20 Allsångsscenen är din: 
 Tomas Ledin
14.20 Gäddan som alltid högg
15.20 Lennart Hellsing
16.15 Revansch
16.25 Nordisk gala: Dejlig er 
 Norden
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.33 Lokala nyheter
18.15 Maj på Malö
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Nationaldagen
21.50 Al Pitcher - Sverige Syn-
‚ drome
22.50 Rapport
22.55 The Graham Norton show
23.45 Sorgen mitt i bygden
00.45 Suits
01.25 Luther
02.20 Dagen D - de vi offrade

14.00 Salonen dirigerar Bartók
15.30 Korrespondenterna
16.00 Rapport
16.05 Kungahusets hemligheter
17.35 Naturreparatörerna
18.00 Antikduellen
18.30 Engelska Antikrundan
19.30 Friday night dinner
19.55 Örtskolan
20.00 Friidrott: Diamond League
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.30 Miraklet i Viskan
23.15 Antikduellen
23.45 Korrespondenterna
00.15 Engelska Antikrundan
01.15 Muslimsk högtid: Eid 
	 al-fitr
01.45 Sportnytt
02.00 Drottningens hemliga 
 agenter

14.00 UR Samtiden
17.00 Naturen kommer 
 tillbaka
17.40 Omöjlig ingenjörskonst
18.25 Alan Cumming i Hebriderna
19.15 Världens natur: Rysslands 
 vilda kust
20.05 Underjordens hemliga liv
21.00 60-talets USA
21.40 Australiens vilda natur
22.30 Jurymedlem med rätt att 
 döma
23.20 Gammalt, nytt och bytt

20.00 Svetsaren i Rosenbad
21.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Skattjägarna
22.30 Från Lark Rise till
 Candleford
23.20 Tack gud jag är homo 
 - syntolkat
23.35 Sommarpratarna
00.35 Strömsö
01.05 Från Lark Rise till 
 Candleford
01.55 Sverige!
02.25 Monsen på tur

05.20 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
05.50 Den lille prinsen
07.35 Köket
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Vår historia – en blågul 
 fotbollskrönika
12.30 Nationaldagsgaloppen
15.00 Repmånad eller hur man 
 gör pojkar av män
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Studio: UEFA Nations 
 League
20.35-22.45 Fotboll: 
 Nederländerna–England
21.35 Studio: UEFA Nations 
 League
22.45 Studio: UEFA Nations 
 League
23.00 The judge
01.55 Love, Rosie

05.15 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
16.55 Handboll: Slovakien–Sverige
18.30 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 Face off
21.00 Elysium
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Cops
02.40 Highway patrol
03.40	 Tattoo	fixers
04.30 Family guy

05.00 Al Pitcher - 
 Sverige Syndrome
06.00 Sommarpratarna
07.00 Morgonstudion
10.00 Sommarpratarna
11.00 Landet runt
11.45 Nedsläckt land
12.20 Brev till Sverige
12.30 Nationaldagen
14.20 Jag var också med
14.30 Sverige!
15.00 Gäddan som alltid högg
16.00 Leif och Billy
16.20 Al Pitcher - Sverige 
 Syndrome
17.20 Seriestart: Med motorbåt 
 i vikingarnas fotspår
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Nedsläckt land
19.20 Ett hundliv: Stacey's cute 
 rescue dog
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Falkenbergsrevyn 2019: 
 Uppskruvat
21.30 Mord i paradiset
22.30 Leif och Billy
22.50 Rapport
22.55 Suits
23.35 Nattsändningar

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 Örtskolan
20.00 Sylvia Plath - inuti glas-
 kupan
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Sådan far, sådan son
23.45 Antikduellen
00.15 The last kingdom
01.00 Salamander: Blood 
 Diamonds
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Svavel-Petra gifter sig
17.05 Rymdens mystiska 
 signaler
17.55 Skål för Europa
18.25 Naturen kommer tillbaka
19.05 Gammalt, nytt och bytt
19.35 I terrängbil genom Indokina
20.05 Färgernas hemligheter
21.00 Den lilla pälssälens liv
21.50 Arabien i förvandling
22.45 Människosläktets äventyr
23.40 Dokument utifrån

20.00 Allsångsscenen är din: 
 Tomas Ledin
21.00 Follow the money
22.00 Lost in Kyiv
22.30 Dagen D - de vi offrade
23.20 Sommarpratarna
00.20 Världens lyckligaste land?
00.50 Från Lark Rise till 
 Candleford
01.40 Al Pitcher - Sverige 
 Syndrome

05.10 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 Solsidan
14.55 Reine och Mimmi i fjällen
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 med 
 Sommarvinnare
20.00 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Sverige–Malta
21.35 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Sverige–Malta
22.45 EM-kval studio
23.00 Jack Reacher
01.45 Rocky 3
03.35 Paul Hollywood bakar 
 jorden runt

05.15 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 Simpsons
20.00 Impractical jokers
21.00 The last stand, Seinfeld
00.10 American dad
01.05 The history of comedy
02.05 24: Legacy, 02.55 Cops
03.15 Highway patrol
04.05	 Tattoo	fixers
04.55 American dad

06.55 Fråga doktorn
07.40 Dagny - livet 
 börjar vid hundra
08.40 Sorgen mitt i bygden
09.40 Allsångsscenen är din: 
 Tomas Ledin
10.40 Med motorbåt i 
 vikingarnas fotspår
11.20 Nordisk gala: Dejlig er 
 Norden
12.50 Sverige!
13.20 Svetsaren i Rosenbad
14.20 Raggarjävlar
15.30 Falkenbergsrevyn 2019: 
 Uppskruvat
17.00 The Graham Norton show
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Seriestart: Kära dagbok
18.30 Seriestart: Bäst i test
19.30 Rapport, Sportnytt
20.00 Enkel resa till Korfu
20.50 Revansch
21.00 Makten och kärleken
22.35 Rapport
22.40 Lördagsbio: What If
00.15	 Nattfilm:	Beyond	the	lights
02.10 Al Pitcher - Sverige 
 Syndrome

09.35 Nya perspektiv
10.35 Antikduellen
12.35 Docstop: Brorsan och jag
13.05 Monsen på tur
14.05 Drottningens hemliga 
 agenter
15.00 No niin, låt oss prata
15.30 Världens lyckligaste land?
16.00 Rapport
16.05 Världens natur: Rysslands 
 vilda kust
17.00 Korrespondenterna
17.30 Salonen dirigerar Bartók
19.00 Kulturstudion
19.05 Operabeats - Mika & The 
 Echo drift
20.05 Kulturstudion
20.10 Roberto Devereux - opera 
 av Donizetti
22.40 Kulturstudion
22.45 Salamander: Blood 
 Diamonds
23.35 Jag brinner
00.20 Engelska Antikrundan
01.20 Det söta livet - sommar
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 Människosläktets äventyr
16.15 I terrängbil genom 
 Indokina
16.45 Arabien i förvandling
17.40 Den lilla pälssälens liv
18.30 Flyg till världens ände
19.15 Rymdens mystiska signaler
20.10 Seriestart: Ganges med 
 Sue Perkins
21.00 Australiens vilda natur
21.50 Civilisationens födelse
22.40 Färgernas hemligheter
23.35 60-talets USA

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Kärlek och fördom
21.50 Gäddan som alltid högg
22.50 Girls
23.20 Fjällbackamorden - syntolkat
00.50 Sorgen mitt i bygden
01.50 Nedsläckt land

05.20 Tareq Taylors nordiska
  matresa
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Hela kändis-Sverige bakar
12.30 Brudens far
14.50 Fotboll: Tyskland–Kina
15.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM 
 2019
16.00 Fotboll: Tyskland–Kina
17.00 Tjock-Steffe
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären med 
 Sommarvinnare
20.00 Sommarkrysset – med 
 Lottodragningen
21.20 Krocken
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Krocken, forts
23.20	 AI	–	Artificiell	intelligens
02.20 Everybody wants some

05.15 American dad
05.35 Cops
06.00 Frasier
06.50 Sändningsuppehåll
07.40 Community
08.05 How I met your mother
08.35 2 1/2 män
09.00 2 1/2 män
09.30 2 1/2 män
10.00 Lethal weapon
11.00 Buffy the Vampire Slayer
12.00 Buffy the Vampire Slayer
13.00 NCIS: Los Angeles
14.00 NCIS: Los Angeles
15.00 NCIS: Los Angeles
16.00 Last man on earth
16.30 Last man on earth
17.00	 Tattoo	fixers
18.00 The Amazing Race
19.00 Kevin can wait
19.30 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 Risen
23.10 Spy game
01.35 Lockout
03.25 Screwed
04.45 Seinfeld

Dags att boka 
annons till 

SOMMAR-
EXTRA 

Manusstopp  
3 juli
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Bäst i test
06.00 Strömsö
06.30 Nedsläckt land
08.15 Svetsaren i Rosenbad
09.15 Matiné: Goda vänner och trogna 
 grannar
10.40 Al Pitcher - Sverige Syndrome
11.40 Tomas von Brömssen: En svensk i 
 Norge
12.30 Vem vet mest?
13.15 Lennart Hellsing
14.15 Från Lark Rise till Candleford
15.55 Revansch
16.05 Enkel resa till Korfu
16.55 Bäst i test
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: Håkan 
 Hellström
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Rapport
22.35 Luther
23.30 Follow the money
00.30 Kärlek och fördom
01.20 Fjällbackamorden

10.00 Gudstjänst
10.45 Sylvia Plath - inuti glaskupan
11.45 Operabeats - Mika & The Echo 
 drift
12.45 Roberto Devereux - opera av 
 Donizetti
15.15 Det söta livet - sommar
15.30	Muslimsk	högtid:	Eid	al-fitr
16.00 Rapport
16.05 Naturreparatörerna
16.30 Skattjägarna
17.00 Syssna
17.18 The silent child - teckenspråks-
 tolkat
17.39	 Kortfilmsklubben
18.00 Nya perspektiv
19.00 Världens natur: Kuba - där djuren 
	 finns	kvar
19.55 Anslagstavlan
20.00 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 Docstop: Brorsan och jag
01.15 Engelska Antikrundan

09.00 UR Samtiden
15.00 Genialt eller galet
15.20 Den lilla pälssälens liv
16.10 Färgernas hemligheter
17.05 Naturen kommer tillbaka
17.45 Flykten till vildmarken
18.35 Ganges med Sue Perkins
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Asiens gröna öar
21.00 Flyg till världens ände
21.50 Lycklig utan piller
22.35 Jurymedlem med rätt att döma

20.00 Nationaldagen - syntolkad
21.50 Leif och Billy
22.10 Dagen D - de vi offrade
23.00 Makten och kärleken
00.30 The last kingdom
01.15 Med motorbåt i vikingarnas 
 fotspår
01.55 Nedsläckt land

05.00 Husjägarna – Danmark
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sommarkrysset – med Lotto-
 dragningen
12.50 Fotboll: Australien–Italien
13.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
14.00 Fotboll: Australien–Italien
14.50 Fotboll
15.50 Studio: UEFA Nations League
16.00 Fotboll
17.00 Vår historia – en blågul fotbolls-
 krönika
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna, 19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Studio: UEFA Nations League
20.35 Fotboll
21.35 Studio: UEFA Nations League
21.45 Fotboll
22.40 Studio: UEFA Nations League
23.00 Polisskolan: Uppdrag i Moskva
00.45 Kalla fakta
01.50 MacGyver
03.45 Elementary
04.40 Tareq Taylors nordiska matresa

05.10 Seinfeld
05.35 Last man on earth
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.30 2 1/2 män
08.55 2 1/2 män
09.25 Kevin can wait
09.55 Kevin can wait
10.25 Buffy the Vampire Slayer
11.30 Buffy the Vampire Slayer
12.30 Buffy the Vampire Slayer
13.25 NCIS: Los Angeles
14.25 NCIS: Los Angeles
15.20 Simpsons
15.50 Simpsons
16.20 The twilight saga: New moon
19.00 Ink Master: Redemption
19.30 Ink Master: Redemption
20.00 The Amazing Race
21.00	 Tattoo	fixers
22.00 Lethal weapon
23.00 Ink Master: Redemption
23.30 Ink Master: Redemption
00.00 Risen
02.05 Deliver us from evil
04.05 24: Legacy
04.50 Never ever (try this at home)

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Sommarpratarna
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Al Pitcher - Sverige Syndrome
12.25 Kära dagbok
12.40 Raggarjävlar
13.50 Med motorbåt i vikingarnas 
 fotspår
14.30 Allsångsscenen är din: Håkan 
 Hellström
15.30 Leif och Billy
15.50 Matiné: Bara en kvinna
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 - om jag sätter mig ner nu 
 dör jag
21.00 Follow the money
22.00 Kärlek och fördom
22.50 Rapport
22.55 Festen
23.10	 Nattfilm:	Gryningsfeber
01.00 Makten och kärleken
02.35 Sommarpratarna

08.00 Syssna
08.18 The silent child - teckenspråkstolkat
08.39	 Kortfilmsklubben
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 Sylvia Plath - inuti glaskupan
19.30 Friday night dinner
19.55 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 Motor: Rallymagasinet
22.45 Hallgeir och limousinen
23.25 Agenda
00.10 Nya perspektiv
01.10 Det söta livet - sommar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 I terrängbil genom Indokina
17.30 Färgernas hemligheter
18.25 Rymdens mystiska signaler
19.15 Den lilla pälssälens liv
20.05 Människosläktets äventyr
21.00 Se Världens natur: Kuba 
	 -	där	djuren	finns	kvar
21.55 Ganges med Sue Perkins
22.50 Civilisationens födelse
23.40 Lycklig utan piller

20.00 Vargblod
20.25 Falkenbergsrevyn 2019:
  Uppskruvat
21.55 Bäst i test - syntolkat
22.55 Festen - syntolkat
23.10 Dagen D - de vi offrade
23.55 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.25 Agenda - teckenspråkstolkat
01.10 Nedsläckt land
01.45 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 Husjägarna – Danmark
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Spanien–Sverige
21.35 EM-kval studio
21.45 EM-Kval: Spanien–Sverige
22.45 EM-kval studio
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 CSI
03.50 Fixer upper
04.50 Escape to the chateau

05.00 My name is Earl
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 Impractical jokers
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 Ink master USA
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 - om jag sätter mig ner nu 
 dör jag
11.55 Jakten på dyslexin
12.25 Diagnosresan
12.55 Kärlek och fördom
13.45 Bäst i test, 14.45 Strömsö
15.15 Revansch
15.25	Matiné:	Änglar,	finns	dom?
17.10 Från Lark Rise till Candleford
18.00 Rapport, 18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45	 Seriestart:	Uppfinnaren
19.25 En bild berättar
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Sorgen mitt i bygden
21.00 Funkiskungen
22.00 Fjällbackamorden
23.30 Rapport
23.35 Girls
00.05 Skam España
00.25 Mord i paradiset
01.25 Dagny - om jag sätter mig ner nu 
 dör jag
02.25 Sommarpratarna

09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
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 Seriestart: En natt
20.00 Svenska hemligheter: Världens 
 största sjöslag
20.45 Hemtjänst
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Säsongsstart: Herrens vägar
23.15 Antikduellen
23.45 Sylvia Plath - inuti glaskupan
00.45 En natt
01.15 Det söta livet - sommar
01.30 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Engelska Antikrundan

14.00 UR Samtiden
17.00 Kroppkakor på torsdag
17.15 Skål för Europa
17.45 Flykten till vildmarken
18.35 Lycklig utan piller
19.20 Civilisationens födelse
20.10 Australiens vilda natur
21.00 Dokument utifrån: Dagarna som 
 skakade Kina
22.00 Flyg till världens ände
22.50 Seriestart: Antikmagasinet
23.20 Arabien i förvandling
00.15 60-talets USA

20.00 Allsångsscenen är din: Håkan 
 Hellström
21.00 Sommarpratarna
22.00 Fjällbackamorden - syntolkat
23.30 Suits
00.10	 Uppfinnaren
00.50 Världens lyckligaste land?
01.20 Monsen på tur
02.20 Kära dagbok

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 Brorsor 4ever
14.50 Fotboll: Nya Zeeland–
 Nederländerna
15.55 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2019
16.00 Fotboll: Nya Zeeland–
 Nederländerna
17.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2019
17.50 Fotboll: Chile–Sverige
18.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2019
19.00 Fotboll: Chile–Sverige
20.00 Polar music prize – banketten
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 CSI
03.50 Paul Hollywood bakar jorden runt
04.50 Escape to the chateau

05.10 American dad
05.35 Community
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Highway patrol
08.30 Ink master USA
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, Ink master USA
21.00 Karate kid, 23.55 Seinfeld
00.55 Family guy
01.55 American dad, 02.45 Cops
03.10 Highway patrol
04.00	 Tattoo	fixers
04.50 Family guy

Boka nu!
Christina

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se

Melleruds Nyheters tema 
Torp & Täppa blir ett inspirerande 
nummer om odling, byggprojekt 
och husdrömmar

Annonsbokning: Senast 5 juni 
Utgivningsdag: 12 juni
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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!

MELLERUD – Stafettgatan 5 A
Trevlig bostadsrätt  Brf Bollen 3 rok , varav 2 sovrum. 
Mark plan. Stor altan i väster och  uteplats vid entré.  
Garageplats hanteras av den välskötta Brf.  
Mån.avg: 2.330:-. 

Pris 650.000:-

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:-

NYTT!

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

Pris: 595.000:-

MELLERUD – Ör
En idyll för boende och hästar. 5rok, varav 3-4 
sovrum. Boa 140 kvm. Tomt 16190 kvm. Stall, 
lösdrift, fina hagar.

Pris 975.000:-

Visning: Tisd. 18/6 kl. 17-18

Visning: Fredag 28/6 

SNART TILL SALU!
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Följ oss på

    

Gummistövlar  
”Barn”

Låg gummistövel  
”Dam”

149:-
/par

99:-
/par

Dambyxa Allt för studenten

7990
/st

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

Intressant gruvdag i Fröskog
Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund 
anordnade en studiedag 
om gruvhistoria i Dalsland 
lördagen den 18 maj. 
Besök gjordes bland annat 
vid Vargön Alloys stora 
kvartsbrott och före detta 
lastficka i Fröskog samt vid 
platsen för Stora Strands 
gruva, nu för tiden mera känd 
som SMU:s lägergård.

I kvartsbrottet i Fröskog 
berättade Bo Flink, produk-
tionsdirektör vid Vargön Al-
loys, om stenbrottets historia 
och nuvarande produktion, 
Wargöns AB har brutit kvarts 
här i egen regi sedan år 1926.

Detta kvartsbrott är ett av 
de tre stora i Dalsland där 
brytning fortfarande sker. 
Vargön Alloys gör sex 
sprängningar per år och för 
närvarande ligger 180 000 
ton krossad kvarts färdig för 
leverans per lastbil till smält-
verket i Vargön. Kvartsen 
används vid tillverkningen 
av ferrokrom då den förstär-
ker bindningen i legeringar 
och stål. 

Vid sjön Ärr besågs även  
Wargön AB:s  före detta last-

Kvartsfickan vid sjön Ärr som användes vid lastning av båtar åren 1929 
– 1971. 

Karl Erik Johannesson från Köpmannebro berättar om de byggnader som en gång fanns runt gruvgatan vid 
Stora Strand. 

Gerhard Jansson, Åmål  med deltagare vid gruvdagen i Fröskog intill 
ruinen efter krossen vid Stora Strands gruva. 

Ena väggen på ruinen efter anrikningsverket på Stora Strand har försetts 
med modernt måleri.

ficka för kvarts som använ-
des för mellanlagring av den 
krossade stenen. Lastfickan 
var i bruk åren 1929 – 1971 
när kvartsen från Fröskog 
fraktades med båt till Vä-
nersborg. Det var sex båtar, 
bland annat M/F Lindö och 
Idog som gick med kvarts. 
Båtarnas lastkapacitet var 
omkring 100 ton och last-
ningen tog en timma. Håkan 
Bürgemeister, Fengersfors, 
visade den informations-
skylt vid lastfickan som han 
tagit initiativ till.  

Misslyckat  
koppargruvprojekt
Dagen avslutades med vis-
ning av det som finns kvar av 
Stora Strands misslyckade 
koppargruvprojekt. Karl 
Erik Johannesson från Köp-
mannebro berättade initierat 
om det stora gruvschaktet 
och gruvgatan. Han är styv-
son till den siste gruvfogden 
Viktor Björkqvist och bodde 
där som barn på 1940-talet. 
Längs gruvgatan finns ruiner 
kvar av krossen, anriknings-
verket och transformatorsta-
tionen.

Gerhard Jansson, Åmål 
som är ordförande för Dals-
lands Fornminnes- och 
Hembygdsförbund hade 
planerat denna gruvdag som 
han inledde med ett intres-
sant föredrag  om dalsländsk 
järnhantering och gruvhisto-
ria från 1600-talet och 
framåt. 

Text och foto:  
Gudrun Rydberg 

www.mellerudsnyheter.se

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!
Du träffar 

Iréne och 

hennes glada 

medarbetare 

på Hemköp 

Torget!

Följ oss!

5:-
/st

Formpasta


