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Vi byter 
namn! 
 Du känner oss som  
XL-BYGG. Nu byter vi 
namn till K-Bygg Urbans 
men vi är lika trevliga & 
kunniga som tidigare. 
Välkommen in!

Mån-fre 9-18 
Lördag 10-14 

Dygnet runt på Molino.se 

Öppettider 

3 för 2
KANALYRAN

På mängder av varor - blanda fritt & få billigaste på köpet! 

Priserna gäller måndag 1/7 – söndag 7/7 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk kycklingbröstfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850 g.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Champinjoner
Land se förp., klass 1, 250 g, 
 jfr-pris 20,00/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 27.

Bullar
Bonjour, flera sorter, 90-100 g, 
jfr-pris 50,00-55,56/kg.

Potatissallad
Rydbergs, 200 g, jfr-pris 25,00/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 27.

89:-
/kg

BONUSKUND

5:-
/st

   5:-/st

5:-
/st

BONUSKUND

3995
/kg

Gouda
Eldorado, flera sorter, fett-
halt 28%, ca 0,5-2,2 kg.

Butiksbakat

Gruzzolos beachvolleybollturnering lockade 24 lag när den avgjordes på Vita Sandar campings strand i lördags. Laget i vita tröjor är ”De 5 vännerna 
och lill-Glonken”, de med gula tröjor heter ”Känn på volley 2”. Segrade gjorde killarna i laget ”Spex on the beach”. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 13 –

Rafflande turnering
– Sidan 4 –

Kickoff för  
näringslivsplan

– Sidorna 7 till 11 –

Inför årets  
Kanalyra 5-7 juli

Gäller under
fredag 5/7 från kl 14.00
& kanalyrelördagen 6/7

Utomhusförsäljning

50-75%



REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

Karin Åström 0530-125 40 
karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

BESÖKSADRESS OCH POSTADRESS
Storgatan 20 464 30 Mellerud

UPPLAGA
10.865 ex. delas ut till hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av Posten. 
Om tidningen uteblir: 
Ring 0530-125 40

ANNONSER 
Christina Callh 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
V-TAB Landvetter

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av 1/4 sida 
eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.Etabl. 1993. Opolitisk

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

MELLERUDS NYHETER2 ONSDAG 3 JULI 2019

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 18.000:- – 40 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 4/7 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE 18.000:-   -  56 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE INBolstad

Prästgård
Onsdag 10 juli kl 19
Eva Wassén Eriksson, 

Åmål
Emigrationen till Amerika.

Entré m. kaffe: 100 kr

Loppis från 18.00

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

Gunnars Museum öppet 18 – 19 
Entré: 20 kr. 

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

15 juli till 4 augusti

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

3 juli – 10 juli 2019
3:dje söndagen efter Trefaldighet
”Förlorad och återfunnen”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 7/7 14.00 Friluftsgudstjänst i ”Föttestöva”, Kerstin 
  Öqvist. Sång: Linda Klingberg. Tag med något 
  att sitta på och kaffekorg. Vid regn i Bolstads 
  kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Tors 4/7 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Därefter Kafé Kom in. 
Sön 7/7   9.30 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.
Tis 9/7 11.30 Andakt på Fagerlid, Lars-Åke Petersson.
Tis 9/7 14.15 Andakt på Berg, Lars-Åke Petersson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 7/7 11.00 Friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum 
  Upperud, Pär-Åke Henriksson. Fiol: 
  Claes-Göran Jansson. Tag med något att sitta 
  på. Vid regn i Skålleruds kyrka.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 7/7 18.00 Meditationsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, 
  Kerstin Öqvist.
Ons 10/7 12.15 Mässa på Karolinen, Pär-Åke Henriksson

0521 - 69535

Åland 4 dagar 16/7...Rundresa på ön............................3.490:-
Österlen med Kivik 4 dagar 20/8..............................3.390:-
Finlands vackraste vägar 7 dagar 13/8.....................8.490:-
Bergensbanan m Sognefjord 4 d 29/7...............4.990:-
Kielkryss 3 d 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:-
Rostock 4 d Warnemünde festvecka 11/7..................3.390:-
Kirchberg Tyrolen 8d 31/8 all inclusive!..........7.990:-
Skottland runt via Kiel 24/8.........................................15.990:-
På vackra vägar i Alperna & Berninia Express 7/9..7.990:-
Alsace rundresa med många provningar 15/9....8.990:- 
Rhen & Mosel “Tyska vindalarna” 8/9......................7.990:-
Gardasjön med Venedig  3/10............................ 11.490:-
Stockholm 3 d 5/7, 26/7, 23/8, 6/9, 20/9 osv.....2.090:-
Vi har teaterbiljetter till bla  Mamma Mia,  Så som i himmelen mm
Kryss till Riga / Tallinn eller Helsingfors 3 d 
5/7, 26/7, 23/8, 6/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 osv...fr.1.490:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

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

skriv ROSTOCK+ditt namn.

I samarbete med:

LÖRDAG
13 JULI

17:00
01:00

FRÅN

TILL

Brunnsvägen 122, Dals Rostock

KVÄLLENS PROGRAM
•17.00: Grindarna öppnas

•19.00: Daniel Petrén & 

             Anna Wihelmsdotter

•20.00: Treehugger

•21.00: Det blev handgemäng

•01.00: Stängning

MAT   LIVEMUSIK   BAR

Instagram: @sandlyckegard
Facebook: Sandlycke Gård

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

Solgläntans Konst & Musiklada
presenterar

Trion Jazzfabriken
Onsdag 3/7    

Sång: Maria Palmqvist, tolkar Joni Mitchell

Samling 1900 • Entré 150 kr • Servering • Låttsbyn 1, Dals Rostock, 
070-694 29 92

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

Fredagspub18-23  Mat 18-21  Musik 20  Fri entré

5/7    JENNY EKELUND, TORBJÖRN     
          CARLSSON & LARS LARSSON
12/7  MYRANS ORKESTER

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50 | bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/ | info@bralandatra.se

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppettider v. 28-31
 Vardagar 7–16
lördagar 9-13

Allsång
i Dalbergså

Söndag 7/7 kl. 17.00

Guddehjälmarna
Välkomna!
(vid regn inomhus)

STOR AUKTION
reservera söndag 7 juli då dödsboet efter Ulla och Rune 

Jonasson, Hammarsjö Djupviken, Säffle vid väg 175 säljes
Samtidigt spelar TV in programmet ”Auktionssommar”
Auktionen börjar kl. 11.00 se en del bilder på www.auktion.se 
Välkomna till ett fantastisk ställe hälsar

Sten och Patriks Antik, 070-328 52 10

FISKBILEN

Torget, Mellerud

Öppettider  
Mellerud

Tisdag kl. 11-18
Fredag kl. 10-18

Svensk vildlax-filé hel sida 149:-/kg
Nykokta stora havskräftor 299:-/kg
Rödspättafilé 1/2kg 79:-

Färska räkor lägsta dagspris

Åmålskonstnär ställer ut

Konstnären Lars-Erik Ohlsson framför en olja med namnet Torn, den 
mäter 150x120 cm. Foto: Privat.

Årets andra utställare i Hal-
lingsalen, Dalsland Center, 
är åmålskonstnären Lars-
Erik Ohlsson. Han kommer 
att visa ett tjugofemtal mål-
ningar plus någon skulptur 
under tiden 7 juli till 25 juli.

Ohlsson arbetar fritt och 
expressivt, framför allt i olja. 
Sin dagliga verksamhet har 
han i ateljén/galleriet i cen-
trala Åmål, där han kontinu-
erligt visar sina egna bilder. 
På senare tid har även den 
fotograferade bilden blivit en 
viktig del av det konstnärliga 
uttrycket.

Han är medlem i Dalslands 
Konstnärsförbund sedan  
1974, där han började som 
tecknare. Tio år senare, vi-
sade han för första gången 
sitt måleri.

Lars-Erik Ohlsson är även 
medlem i KRO, KC-Väst 
och Konstvandring i Dals-

land.
Konstnären finns repre-

senterad i regionala, kom-
munala, och privata sam-
lingar. Svenska kyrkan i 
Åmål och Svenska kyrkan i 
Karlstad, (Västerstrandskyr-
kan) samt teckningsmuséet i 
Laholm och Dalslands 
Konstmuseum.

1991 gjorde Lars-Erik 
Ohlsson en utsmyckning i 

entrén till ett av bostadshu-
sen i kvarteret Kyrkberget 
Åmål. Ett antal förenklade 
ansiktsformer, gjutna i be-
tong, som sedan bemålats.

Han har deltagit i ett flertal 
separat-, grupp-, och sam-
lingsutställningar inom lan-
det samt ett fåtal samlingsut-
ställningar utomlands, bland 
annat Swedish American 
Museum i Chicago 2010.
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Tolkning av Joni Mitchell

Jazzfabriken består av Tommy Christensen, Björn Höglund och Viktor 
Kannisto.

Ikväll onsdag 3 juli är det 
premiär för Solgläntans 
Konst & Musiklada hemma 
hos Gun-Britt Gustafsson 
och Per Blomberg i Låtts-
byn, Dals Rostock.
Vid fyra tillfällen i sommar 
arrangerar de musikunder-
hållning i ladan, som även är 
inredd med Pers konstverk. 

Trädgården är fylld av ”Gar-
den Art”, väl värd en rund-
vandring.

Trion Jazzfabriken till-
sammans med sångerskan 
Maria Palmqvist framför 
egna och moderna tolkningar 
av Joni Mitchells fantastiska 
musik i jazztappning. 

Jazzfabriken skapar inno-

vativa kompositioner och 
nytänkande arrangemang. 
Med höga kontraster och 
finkänslighet dras jazzen 
mot helt nya riktningar

Medverkar gör: Maria 
Palmqvist – sång, Tommy 
Christensen – piano, Björn 
Höglund – kontrabas och 
Viktor Kannisto – trummor.

Sångerskan Maria Palmqvist.

Om Amerikaemigrationen 
På onsdag kväll den 10 juli 
berättar Eva Wassén Er-
iksson, Kilsholm, Åmål om 
emigrationen till Amerika i 
Bolstad Prästgård. 
Hon har skrivit två böcker 
om detta ämne med fokus på 
Dalsland. Böckerna  ”Käre 
broder Edvard – i en emi-
grants fotspår” utkom år 
2015 och ”Agenter, propa-

ganda och motståndsrörelse 
– faktorer som påverkade 
Amerikaemigrationen”  år 
2017. Båda böckerna handlar 
om Amerikaemigrationen 
åren 1850 – 1930 då cirka 
50 000 dalslänningar flyttade 
till USA och Kanada. 

Evas intresse för släkt-
forskning och emigration 
väcktes av gamla brev från 
amerikaemigranter i hennes 

egen släkt. Eva Wassén Er-
iksson har till yrket varit ut-
redare och närsjukvårdschef 
inom Region Värmland. 
Förutom emigration håller 
hon numera även på med 
forskning för Brottsoffer-
jouren om våld i äldres nära 
relationer. I dagarna utkom-
mer hennes senaste bok med 
titeln ”Våldet går inte i pen-
sion.”     

Nöjen för barn och vuxna
Sedan tio år arrangeras 
Barndagar på Baldersnäs. 
I år är det westerntema 11 
juli och pirattema 12 juli. 
Till westerndagen kommer 
både indianer, cowboys och 
trappers att finnas på Bal-

dersnäs. En stuntman visar 
sina färdigheter och kan ut-
manas av den som önskar.

Man kan prova på lägerliv, 
skjuta med pistol och pilbå-
ge, rida käpphästrace och 
mycket annat.

Lasse Stefanz spelar på Gröne Backe, Tittutgärdet, den 25 juli.

Norske artisten Åge Sten Nilsen 
ger en akustisk konsert på Gröne 
Backe den 26 juli.

I landet mellan jazz och bossa
På fredag, 5 juli, kan man 
på Upperud 9:9 få uppleva 
en av Sveriges stora gitar-
rister, nämligen Torbjörn 
Carlsson. Tillsammans 
med sångerskan Jenny 
Ekelund intar de scenen 
och står för veckans fre-
dagspub. 
Jenny och Torbjörn har spe-
lat tillsammans i flera år som 

duo och har bland annat 
släppt den gemensamma 
skivan Why Not. Musiken 
rör sig i landet mellan jazz 
och bossa. Lars Larsson för-
gyller spelningen med sin 
saxofon.

Jenny har gått på musik-
högskolan i Göteborg och 
det är också där hon verkat 
och arbetat i flera år innan 

hon och familjen flyttade till 
Fengersfors för sju år sedan 
för att bland annat ansluta sig 
till kulturkooperativet Not 
Quite.

Torbjörn Carlsson, gitar-
rist, kompositör och musik-
producent från Åmål, har 
haft hela Sverige som arbets-
plats som frilansande musi-
ker. Han har samarbetat 

Från Evert Taube  
till Lina Sandell

På söndag förmiddag den 
7 juli blir det psalm- och 
sånggudstjänst i Brålanda 
kyrka.
Gäster är Nils Lundbäck och 
Christina Svensson. Väl-
kända psalmer och visor 
presenteras och alla får 
sjunga med – från Himlajord 
av Evert Taube till Blott en 
dag av Lina Sundell.

Lundbäck har under mer 
än 55 års pastoratsgärning 
fått besöka kristna försam-
lingar i nio länder och upp-
muntra dem. Han trakterar 
och sjunger till dragspel.

Christina Svensson, väl-
känd i pastoratet, spelar orgel 
och piano samt sjunger.

mycket med Björn J.son 
Lindh.

Lars Larsson har varit ak-
tiv musiker i Göteborg i 
många år, men bor numera i 
Säffle och spelar gärna med 
Jenny och Torbjörn när till-
fälle ges.

– Det är en riktig action-
dag, säger arrangören Anders 
Frisk, Nöjesankaret.

Dag två är temat pirater 
och Pirates of Hunnebo-
strand har piratshow.

Hoppborgar i olika model-
ler, ansiktsmålning och annat 
finns att roa sig med båda 
dagarna.

Lasse Stefanz i Ed
Dansbandet Lasse Stefanz 
står på scen torsdag 25 juli på 
Tittutgärdet på Gröne Backe. 
De har nyligen släppt en ny 
skiva och publikrekord för-
väntas under denna trivsel-
kväll.

Den 26 juli är det Barnens 
dag på Gröne Backe. Då 
kommer Sean Banan och 
Pirates of Hunnebostrand att 
roa publiken.

På kvällen kommer Åge 
Sten Nilsen från Norge och 
ger en akustisk konsert med 
det bästa från sin karriär som 
soloartist. Åge Sten Nilsen är 

känd som sångare i bandet 
Wig Wam under artistnamnet 
Glam.

AUKTION

VISNING FRÅN KL. 16.30
Erikstads Bygdegård 1 464 92 Mellerud

DANYSHOME.SE
Bet: Kontant/kort/Swish/
kredit enl. ök. tel: 076 816 33 66

Gjutjärn till trädgården urnor i flera
modeller, statyer & blombord. Trädgårds-
bänk, soffa, bord & stolar i grönpatinerat
arbetat smide. Trädgårdsdetaljer; pati-
nerade djur m.m. Vitrinskåp/skänk/bord
sekelskifte, stilklassiker från möbel-
snickeri brickbord/vitrinskåp/baljfåtölj,
industristil skåp i metall/hylla/soffbord.
Inredningsdetaljer från vår inrednings-
butik blåvitt porslin, speglar, statyetter,
franska olivkrus. 

Samling växtfärgade lammullsmattor ex-
ceptionella i auktionssammanshang. Även
större salsmattor & gallerier. Växtfärgade 
handvävda kelimer i flertal storlekar. 
        Stor konstsamling m. samtida konstverk
både original & grafik från utställningar &
gallerier bl.a. U. Hydman, P. Stappe, M. 
Lang, P. Rådsten, M. Pyk, P. Dahl, L. Lind-
erholm, P. Eugén m.fl. Många av våra mest 
folkkära konstnärer! Även glaskonst.

Följ oss på Instagram @danyshome

ERIKSTADS BYGDEGÅRD
9  J U L I  K L .  1 7

välkommen till
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Veckans lunch

Senior

MATSEDEL
Vecka 28 

Måndag 8/7: Köttbullar med stuvade ärtor och morötter, kokt potatis och 
lingonsylt.
Dessert: Nyponsoppa. 

Tisdag 9/7: Grillkorv med potatismos och grönsaksmix.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 10/7: Fiskgratäng med dill, kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 11/7: Ost- och skinksås med makaroner och broccoli. 
Dessert: Päron- och limekaka med vispad grädde.

Fredag 12/7: Stekt kycklingfilé med örtsås, kokt potatis och morotsmix.
Dessert: Tropisk kräm.

Lördag 13/7: Fina festgrytan, kokt potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.

Söndag 14/7: Ugnsbakad lax, citronsås, kokt potatis och ärtor/majs/paprika.
Dessert: Prinsessbakelse.

Hemtjänstens alternativ v. 28
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.  
Tis-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Inspirerande kickoff för  
nya näringslivsstrategin

Per Sandgren, från Arena för Tillväxt (till höger) höll i kick-offen om samverkan kring den nya näringslivs-
strategin i Mellerud.

MELLERUD 
I torsdags bjöds näringsli-
vet i Melleruds kommun in 
till en kick off med temat 
samverkan kring den nya 
näringslivsstrategin. Per 
Sandgren från Arena för 
Tillväxt höll i mötet.
Melleruds senaste närings-
livsplan omfattade åren 
2015-2018. I höst drar arbe-
tet igång med att ta fram en 
ny plan för perioden 2020-
2025. Dialogmötet under 
torsdagen var en uppstart för 
detta och ett 25-tal företaga-
re, tjänstemän och politiker 
samlades i Tingshuset.

Morgan E Andersson (C), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande, hälsade alla välkomna 
med uppmaningen att låta 
tankarna efter dagens möte 
mogna under sommaren. 

Föreläsaren Per Sandgren 
arbetar med processledning 
och kunskapsförmedling 
inom Arena för Tillväxt, en 

organisation som ägs av 
ICA, Swedbank och SKL.
Den lades för övrigt ner i 
början av veckan.

– Tillväxt och välfärd är 
viktigt. Utan skattebas har vi 
ingen välfärd och tvärtom. 
Samverkan mellan olika ak-
törer är nyckeln till fram-
gång, sade Sandgren.

Han berättade att Melle-
ruds kommun hade 600 in-
flyttade 2018 – och lika 
många utflyttade. 2017 hade 
Mellerud en 75-procentig 
sysselsättningsgrad.

Här finns ju jobb!
– Sysselsättningsutveck-
lingen mellan 2012-2017 
ligger över riksgenomsnittet. 
Drygt 20 procent av befolk-
ningen är företagare i Mel-
leruds kommun och det är en 
stor andel jämfört med riket. 
Vi ser att inpendlingen till 
Mellerud ökat 25 procent på 
fem år. Det tolkar jag som att 
näringslivet i Mellerud går 

bra, här finns ju jobb! Det är 
tecken på en stark företags-
kommun, förklarade Sand-
gren.

Priserna på småhus/villor 
har ökar 53 procent på fem år 
i Mellerud. Snittpriset på en 
villa i Mellerud ligger på 1,1 
miljon kronor – i Väners-
borgs kommun är priset det 
dubbla.

Respekt för varandra
I rapporten ”Samverkan gör 
skillnad” från januari 2019 
tar man upp vad som behövs 
för en väl fungerande sam-
verkan, exempelvis vikten 
av att ha respekt för varan-
dras förutsättningar och 
olikheter. Andra faktorer är 
politisk förankring, tydlig 
ledning och organisation, rätt 
slags intressenter, att få ett 
mervärde av samarbetet samt 
konkreta och återkommande 
resultat.

– Min upplevelse är att 
man ser ett stort engagemang 

Kommunchef Sophia Vikström gick igenom vad hennes grupp hade som 
fem viktigaste områden för att utveckla näringslivet i Mellerud med sikte 
på 2025.

Kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson (C),  i vit skjorta, 
avrundade dialogmötet med uppmaningen att fundera på vad man kom-
mit fram till på mötet under sommarledigheten.

i början, men detta minskar 
efter några år. Näringslivs-
planen löper över fem år och 
det gäller att inte bränna ut 
eldsjälarna, underströk 
Sandgren.

Åhörarna satt gruppvis vid 
borden och de fick olika frå-
geställningar att samarbeta 
kring. Till exempel: Vad 
präglar en väl fungerande 
samverkan? De fem vikti-
gaste områdena för att ut-
veckla näringslivet i Melle-
rud med sikte på 2025.

Detta ledde till många bra 
diskussioner och förslag, 
såsom färdiga tomter för 
boende och verksamheter, 
förbättrad infrastruktur och 
kompetensförsörjning.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

”Allt går bara man vill”

Från vänster: Aranya Sewiwat och Lasma Alsane som stöttat varandra 
genom utbildningen till undersköterska. Här tillsammans med läraren 
Marianne Brindbergs som är mäkta stolt över deras prestation.

MELLERUD 
– Att ha svenska som an-
draspråk och plugga till 
undersköterska är tufft. 
Det handlar inte bara om 
språket utan också om att 
anamma en ny vårdkultur. 
De har gjort ett jättear-
bete och visar att allt går 
bara man vill, konstaterar 
vårdläraren Marianne 
Brindbergs.
Hon syftar på Aranya Sewi-
wat och Lasma Alsane som 
tog sin undersköterskeaexa-
men i april 2019. Aranya 
kom till Sverige för nio år 
sedan från Thailand, medan 
Lasma kom hit från Lettland 
för sju år sedan.

De berättar om hur jobbigt 
det stundtals varit under stu-
dietiden. Ord som de inte 
förstått innebörden av och 
hemuppgifter som ibland 
känts övermäktiga.

– Det har varit tufft, men 
också jätteroligt. Ibland und-
rade jag vad jag gjorde här, 
men det gick framåt – myck-
et tack vare god hjälp av 
klasskamrater och lärarna. 
Det är en sak att prata svens-
ka och en helt annan att läsa 
och förstå vad du läser, säger 
Lasma.
Aranya håller med.

– Jag tänkte sluta flera 
gånger, men bestämde mig 
för att fortsätta för familjens 
skull. Jag och Lasma har stöt-
tat varandra genom utbild-
ningen och det har betytt 
väldigt mycket.

Stolta kvinnor
På examensdagen i april var 
det två mycket stolta kvinnor 
som tog emot sina kursintyg. 
Att ha en formell utbildning 
är oerhört betydelsefullt i 
dagens samhälle och efter-
frågat av arbetsgivare. Det 
avgör i regel om du kan få en 

tjänst inom vården eller inte.
I dagsläget arbetar Lasma på 
Hemvården Skållerud och 
hoppas få en tjänst. Aranya 
har en timanställning på Fa-
gerlids gruppboende och har 
sökt en tjänst där. Båda är 
överens om vikten av att ha 
en fast tjänst.

Utbildningen startade 
höstterminen 2017. En dag i 
veckan har det varit lektioner 
på Dahlstiernska gymnasiet, 
ledda av Marianne Brind-
bergs och Rosemary Sol-
varm.

– Vuxenutbildningen är en 
elevcentrerad utbildning, där 
vi som lärare ska försöka 
möta eleven där den är i sina 
kunskaper. Aranya och Las-
ma har varit fantastiska. De 
har gjort den här resan till-
sammans och klarat den 
mycket tack vare sin envis-
het, berömmer Marianne.

Följts åt genom åren
Lasma och Aranya har följts 
åt genom åren i Sverige. De 
gick introduktionsutbild-
ningen för vård och omsorg 
tillsammans. Under den ef-
terföljande språkpraktiken 
har Lasma varit på Hemvår-
den Skållerud och Aranya på 
Fagerlidshemmet. Arbets-
kamraterna har betytt myck-

et i deras språkutveckling, 
båda är mycket tacksamma 
över kollegornas tålamod.
Under utbildningen till un-
dersköterska har de jobbat 
och pluggat samtidigt. De 
har även fått hjälp av Studie-
centrum som Vuxenutbild-
ningens rektor Anita Anders-
son Hagsgård startat för 
vuxna elever.

– Där finns det pedagoger 
som läser deras uppgifter och 
kan svara på frågor. De ger 
också tips på hur man skriver 
och förklarar svåra ord, säger 
Marianne.

Stenhuggare
Lasma gick på konsthög-
skola i Lettland och är utbil-
dad stenhuggare.

– Jag har graverat gravste-
nar i 27 år. Jag och min man 
har ett stenhuggeri Brålanda. 
Nu jobbar jag med männ-
iskor i det ”riktiga” livet, 
säger hon leende.

Efter gymnasiet jobbade 
Aranya i receptionen på ett 
hotell i Phuket, Thailand 
under tio år. Sedan gick flyt-
ten till Sverige. I höst ska 
hennes man plugga till kock, 
så då är det hans tur att ta sig 
an det svenska skolväsendet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 5ONSDAG 3 JULI 2019

k-bygg.se

ULRICEHAMN Karlsnäsvägen 16 TÖREBODA Skövdevägen 27 JÖNKÖPING Mogölsvägen Hedenstorp 
MELLERUD Sapphultsgatan 12 VETLANDA Industrigatan 18 LIARED Liared Tälningarudorna 101

Vi byter namn! 
Du känner oss sedan tidigare som XL-BYGG.  
Nu byter vi namn till K-BYGG.

Vad betyder det här för mig som kund?
Förutom ny logga och nya färger blir det mesta som 
tidigare. Du möter samma glada medarbetare och 
Du hittar samma varor till lika bra priser i butiken. Vi 
fortsätter att arbeta med högt engagemang och kunskap 
med det som är viktigast i fokus - Dig som kund. 

Vad händer nu? 
Nu byter vi namn och sätter upp nya skyltar på fasaden.
Samtidigt börjar vi byggandet av framtidens bygghandel. 

Nytt namn - men lika kunniga & trevliga  
som tidigare!

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

Vi säljer,  servar 
och installerar

Stor risk för olyckor på järnvägsstationen
MELLERUD 
Olyckan med dödlig ut-
gång på järnvägsstationen 
i Mellerud i januari  utreds 
fortfarande. De åtgärder 
som nyligen gjorts för att 
höja säkerheten är inte till-
räckliga. Därför ombeds 
alla tågresenärer att vara 
extra uppmärksamma och 
försiktiga i väntan på en 

permanent säker lösning 
på Melleruds station.
Utredningen om olyckan i 
januari ska, som Melleruds 
Nyheter skrev om i förra 
veckans nummer, vara klar i 
september. Innan dess vill 
Trafikverket inte vidta några 
ytterligare åtgärder för att 
höja säkerheten, förutom att 
skyltar satts upp och hastig-

Se upp på järnvägsstationen! Det är inte lätt att upptäcka godståg som 
ska passera, flera incidenter har inträffat sedan olyckan i januari och 
säkerhetshöjande  åtgärder dröjer. Foto: Melleruds kommun.

heten för passerande tåg 
sänkts från 100 till 40 kilo-
meter i timman. Detta efter 
en incident som hände i maj 
då en person fick kasta sig 
undan ett förbipasserande 
godståg.

Farlig situation
När kommunen hade ett 
möte med representanter 
från Trafikverket, på per-
rongen den 17 juni, framstod 
än en gång hur farlig situatio-
nen är. Två resenärer kunde 
stoppas i sista stund från att 
passera spåren då ett godståg 
körde förbi. Står man vid 
stationen och ser ett tåg när-
ma sig norrifrån är det lätt att 
tro att det är persontåget som 
strax ska avgå från spår två 
och man vill ta sig dit. Gods-
tåget som i detta fall passe-
rade skymdes av rälsbussen 
som stod vid perrongen när-
mast stationen.

Riskerna för en ny olycka 
som påpekats i både brev och 
mail till Trafikverket, blev 
genom denna situation tyd-
liga, som tur är utan att någon 
kom till skada.

– Det är riktigt farligt och 
extra farligt är att folk har 
hörlurar på sig eller tittar i 
sina mobiltelefoner och inte 
uppmärksammar att ett tåg 
kommer farande, säger Mag-
nus Olsson, samhällsbygg-
nadschef i Mellerud. 

Trafikverket ansvarar
Järnvägsspåren förbi Melle-
rud har under flera år varit i 
dåligt skick och därför har 
tågen varit tvungna att hålla 
låg hastighet. Spåren åtgär-
dades dock förra året och två 
veckor innan olyckan i ja-
nuari höjdes hastigheten till 
100 kilometer för godstågen 
förbi stationen.

Efter incidenten i maj är 
hastigheten återigen nedsatt 
till 40 kilometer per timma, 
vilket innebär en broms-
sträcka på 250 meter.

Det är Trafikverket som 
äger anläggningen och är 
ansvariga för att åtgärder 

görs. Från kommunens sida 
hoppas man att detta kan ske 
mycket snart.

– Som tillfällig lösning så 
vill vi att man förstärker 
skyltning, höjer statusen på 
grindar samt skickar förbi-
passerande tåg på spår tre. En 
permanent lösning som dis-
kuterats är att övergången 
blir bevakad med bommar 
och signaler, men denna lös-
ning kan ligga flera år bort. 
Detta är en bra lösning men 
det är inte okej att det dröjer 
flera år att få till den, säger 
Magnus Olsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Enkelrum, dubbelrum, trippelrum, familjerum
Handikappanpassat  

Nyrenoverade och fräscha lokaler

070-323 31 11 • www.lindensbb.se

VI ERBJUDER 
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ANDERSSON
* 18 januari 1928

har idag lämnat oss 
Mellerud 3 juni 2019

Heidi Andersson
Barn och barnbarn

Begravningen äger rum fredag 
12/7 kl. 13.00 i Holms kyrka. 
Efter akten inbjudes till minnes-
stund. Osa. senast 9/7 till ATM 
Begravning tel. 070-534 00 34.

Vårt varma tack till Er 
alla som på olika sätt 

hedrat minnet av

Sven Larsson
vid hans bortgång.

Maj-Britt 
och barnen

JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

All ev. uppvaktning
undanbedes. Bortresta.

Sonja & Göte

UPPVAKTNING

MELLERUD
Smyrna: Fred 16 Cafétältet 
öppnar på torget/Kanalyran. 
Lörd 10 Cafétältet öppnar 
på torget/Kanalyran.
Equmeniakyrkan: Lörd. 
Vi finns på torget under Ka-
lalyran. 

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

Smyrna: Sönd 18 Ekume-
nisk gudstj. på Rörvik.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 18 Rörvik, Eku-

menisk gudstj. Thomas 
Holmström, sång fam. Åh-
lander. Servering.
Brålanda: Sönd 10 Psalm- 
och sånggudstj. Andligt från 
Evert Taube till Lina San-
dell, med Nils Lundbäck. 
Kyrkbil 308 70.
Sundals-Ryr: Lörd 18 
”Musik vid helgsmål” i 
Gamla kyrkan. ”Vid din 
sida”. En Vokalist och En 
Cellist” Anna K. Larsson 
och Sanna Andersson. An-
dakt Pär-Åke Henriksson.
Gestad: Sönd 18 Gudstj. på 

Rörviks gården tillsammans 
med Equmeniakyrkan. Tho-
mas Holmström. Sång och 
musik: Birgitta, Jennie och 
Karolina Åhlander. Serve-
ring. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 14 Fri-
luftsgudstj. Andakt med 
Husbandet vid Rönnässtu-
gan. Ralph Liljegren. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem. 
Ralph Liljegren. Vägkyrkan 
har öppet från kl 14 mån 8/7 
- fred 12/7 andakt kl. 17.

Grattis Gabriel 5 år!
Önskar mamma, pappa 

och lillebror

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Gösta 
Larsson. Som inledning på 
akten spelade Peter Söder-
lund ”Tröstevisa” av B. An-
dersson varefter Caroline 
Anderberg framförde ”Håll 
mitt hjärta” av P. Hallström. 
Akten förrättades av Lars-
Åke Petersson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
200, 256 samt 190. Caroline 
sjöng bröderna Gärdestads 
”För kärlekens skull” och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Jesus all min glädje bli-
ver” av J S Bach. Vid kistan 
togs avskedet av änkan, barn 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Gösta var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter ceremonin 
bjöds gästerna med till för-
samlingshemmet i Gunnars-
näs för en minnesstund. 

Gravsättning kommer att äga 
rum på Örs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Lars Molander. Som inled-
ning på akten framförde kyr-
komusiker Anders Fredriks-
son ”Tröstevisa” – B. 
Andersson. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 och 200. Man fick 
också lyssna till ”Strövtåg i 
hembygden” – Mando Diao.  
Avsked vid kistan togs av 
familj, släkt och många vän-
ner. Som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace” – 
Folkmelodi. Till minnet av 
Lars var koret vackert deko-
rerat med somriga blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus i Mel-
lerud för Gösta Olsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Så skimrande var 
aldrig havet” av E. Taube 
varefter han sjöng ”Omkring 
tiggarn från Luossa” av D. 
Andersson. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 200 och 249. Solisten 
sjöng ”Ave Maria” av F. 
Schubert och som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Vid kistan togs 
avskedet av familjen. Till 
minnet av Gösta var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Fika på torget i Bäckefors

Omkring 80 personer deltog under avslutningen av sommarfikat i Bäckefors.

BÄCKEFORS 
Under flera år har Bäcke 
Ödskölt församling i 
Steneby pastorat bjudit 
på sommarfika på Bäcke 
torg under tre tisdagsför-
middagar och så även i år. 
Ett stort tack ska ges till de 

ideella damer som bakar 
under måndagsförmiddagen 
i församlingshemmet och till 
herrarna på ”Gubbdagis” 
som fixar ut bord och stolar 
och som erbjuder stöd till de 
som önskar från Björklunda 
att ta sig till torget. 

Förra tisdagen var sista 

gången för denna sommar 
och närmare 80 personer 
kom, pratade, njöt av musik 
och kaffe. Extra gott var fi-
kabröd med krumkakor 
denna gång.

Text och foto:  
Laila Andrén, diakon

En diktare och musiker 
med sjuksköterskedrömmar

Javad Sajadi tog studenten 
från Dahlstiernska gymn-
nasiet, estetiska pro-
grammet, den 5 juni och 
tilldelades Kulturbruket 
på Dals Kulturstipendium 
2019. Han kom ensam från 
Afghanistan för fyra år 
sedan med endast tre års 
skolgång bakom sig.
Flykten från Afghanistan till 
Europa gick över Turkiet-
Bulgarien och Österrike, vi-
dare till Sverige, delvis till 
fots. Javad sökte asyl här och 
kom till boendet för ensam-
kommande på Blåklinten i 
Dals Rostock. 

Snabblärd
Han började studera svenska 
på SFI och träffade Kirsti 
Aasum som är musiklärare 
på Kulturskolan i Mellerud. 

– Hon har hjälpt mig 
mycket, säger Javad.

Han berättar att han sjöng 
på mitt modersmål dari och 
fick beröm för sin sångröst. 

Sjungit har han gjort sedan 
han var liten och även spelat 
gitarr.

Javad lärde sig svenska 
snabbt, säger att han kände 
att han klarade sig efter tre 
till fyra månader.

– Jag skrev dikter på dari, 
och lärarna uppmuntrade 
mig att skriva på svenska 
också, och det gjorde jag, 
berättar Javad som även lärt 
sig spela piano och bas.

Värdig stipendiat
Förra året fick han Karl 
Karlssongårdens vänfören-
ings stipendium för sitt dik-

Javad Sajadi, som nyligen tog studenten i Mellerud,efter fyra år i Sverige,  
har fått Kulturbruket på Dals Kulturstipendium 2019. Förra året fick han 
Karl Karlssongårdens vänförenings stipendium.
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tande. Nu var det Kulturbru-
ket på Dal som i honom hittat 
en värdig stipendiat.

Motiveringen till stipen-
diet från Kulturbruket lyder:
”Javad är en driven musiker 
som spelar både gitarr, piano 
och bas samt har en utveck-
lad och fängslande sångröst. 
Javad är dessutom skicklig 
på dikt- och novellskrivande 
och är mycket målinriktad. 
Utöver detta är han ansvars-
tagande och har visat på stor 
medmänsklighet. Med denna 
motivering är Javad Sajadi 
en värdig mottagare av Kul-
turbruket på Dals Kultursti-
pendium 2019”.

Rötter i Mellerud
Nu efter studenten och med 
avklarat körkort jobbar Ja-
vad inom hemvården, han 
har under gymnasietiden 
varit vikarie på Fagerlids 
äldreboende.

– Mitt mål är att gå på 
högskolan, jag vill bli sjuk-
sköterska, säger han.

Musiken och diktandet 
tänker han fortsätta med på 
fritiden och i Mellerud vill 
han stanna.

– Det känns som jag har 
mina rötter här, säger Javad 
Sajadi.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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FREDAG CA 14.30 FREDAG 20.00

LÖRDAG 20.00 LÖRDAG 14.00

  Information, Medborgarkontoret
 2. Torgscenen
 3. Restaurangområde
 4. Politikertorg, föreningar
 5. Bagageluckeloppis
 6. Knallemarknad
 7. Aktiviteter Ungdomshuset  
  Stinsen

 8. Mejeriet, aktiviteter
 9. Österrådaplan, motorträff
 10. Centrumsalongen
 11. Starke Man, Kapellgatan 
 12. Smyrnas tält
 13. Bokbussen
 14. Femkamp
 15. Ponnyridning, Indiankullen

 Fredag 5 juli - Centrala Mellerud
 14.00-ca 15.30 Barnaktiviteter:
 14.00 Kortege från Österrådaplan till torget
 14.30 Trollkarl Ason Bson Cson, torgscenen
 14.30-17.30 Ponnyridning, Indiankullen
 16.30-18.30 Melleruds ungdomsråd, aktiviteter för barn och unga, torgscenen
 17.00 Film: Husdjurens Hemliga Liv 2, Centrumsalongen
 18.00 Starke Man gren 1: Farmers Walk, Kapellgatan
 19.30 Starke Man gren 2: Stocklyftning, Kapellgatan 
 20.00 Dans till Date, torgscenen
 21.30 Starke Man gren 3: Atlasstenar, Kapellgatan
 24.00 HitsDotCom, torgscenen

 Dessutom: 
 • Knallemarknad, Storgatan och Norra Kungsgatan
 • Aktiviteter på Mejeriet
 •  Smyrnas tält, hörnet Kapellgatan/Södra Kungsgatan
 •  Restaurangområde på torget
 •  Femkamp, Södra Kungsgatan
 • Vattenbollar, torget
 •  Tivoli, Cirkusplatsen
 •  Aktiviteter Ungdomshuset Stinsen, Närhälsans parkering

 Söndag 7 juli – Håverud
 Alla aktiviteter är i Håverud om inte annat anges.
 10.00 Dalsland Center och verksamheter runt omkring öppnar
 10.00 Stens och Patriks auktioner ordnar loppmarknad på 
  innergården vid Dalsland Center
 11.00 Friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum, Upperud
 11.00-14.00 Vernissage: Konst av Lars-Erik Ohlsson, Hallingsalen
 11.30-12.30 Glasblåsartävling, Dalslands Glashytta
 12.00-16.00 Swedish Perch Mafia tipsar om fiske, utanför Rökeriet
 12.15 Lilla Bandet
 13.00 Barnens allsång med Linda – vid the Visitor
 13.45 Lilla Bandet
 14.00 Akveduktsjoggen, start kl. 14 vid the Visitor
 14.00 Glassmästaren finns på plats i Glasseriet – Avsmakningstävling 
  med frågesport och fin glassvinst
 14.45 Flaskrace i kanalen
 15.00 The Stables, Brasseriet
 15.30 Prisutdelning för Akveduktsjoggen, Flaskrace, Glasblåsartävling  
  och Glasstävling
 15.45 Avslutningskonsert i Hallingsalen: Carro Anderberg Band
 16.30 The Stables, Brasseriet

 Dessutom:
 • Räddningstjänsten visar upp brandbil (med reservation för 
  ev. utryckning)
 • Fotbollsquiz med Håkan Mild i Brasseriet
 • HIF – Chokladhjul och ev. annan aktivitet
 • Tivoli i Mellerud, fredag- söndag, Cirkusplatsen

 Lördag 6 juli – Centrala Mellerud
 10.00-16.00 Ponnyridning, Indiankullen
 10.30 Kortegen avgår från Brandstation till torget. 
  Därefter musik av Vänersborgs Stadsmusikkår. 
 11.15 Starke Man gren 4: Conans cirkel, torget
 11.45 Vänersborgs Stadsmusikkår, framför torgscenen
 12.15 Hunduppvisning, framför torgscenen
 13.15 Prisutdelning 
  Företagarna presenterar vinnaren till  - Årets företagare 2019  
  Melleruds kommun presenterar vinnaren av 
  - Årets ambassadörsföretag 2019, torgscenen
 13.30 Starke Man gren 5: Säckbärning, torget 
 14.00 Dotter, torgscenen
 14.45 Starke Man - prisutdelning, torgscenen 
 15.30 Reborn Band, torgscenen
 18.00 Modevisning, torget
 18.30 Quiz med allsång under ledning av Erik Torstensson
 20.00 Moderna Tider, torgscenen
 24.00 Just Nu, torgscenen

 • Aktiviteter på Mejeriet
 • Drop-in för veteranfordon 
 • Knallemarknad, Storgatan och 
  Norra Kungsgatan
 • Bagageluckeloppis, Storgatan
 • MC-utställning med Fyrstad 
  Goldwing club
 • Politiker och föreningar, torget
 • Restaurangområde på torget

 • Smyrnas tält, hörnet 
  Kapellgatan/Södra Kungsgatan
 • Tivoli, Cirkusplatsen 
 • Femkamp, Södra Kungsgatan
 • Vattenbollar, torget
 • Skogens veteraner, 
  PD Lundgrensgatan
 • Dalbo Hushållningsgille bakar 
  tunnbröd

 Dessutom: 
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För mer info, www.kanalyran.se
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Kanalyran årets folkfest i Mellerud
I år kommer Kanalyran 
5 till 7 juli att presentera 
ett gediget program med 
aktiviteter och arrang-
emang för alla åldrar både 
i centrala Mellerud och i 
Håverud.
Här kommer ni att finna tra-
ditionella inslag, men även 
nya- och återkommande ak-
tiviteter. 

I år är det ingen entréavgift 
och detta möjliggör att fler 
kan ta del av restaurang- och 
scenområdet och framträ-
dande av artister och band 
med lokal anknytning som 
presenteras under kvällarna. 

Kanalyran inleds under 
fredagen med barnkortegen 
som leds av ungdomar och 
barn med musikinslag.  

På lördagen inleds dagen 
med Vänersborgs Stadsmu-
sikkår i spetsen för kortegen.
Alla som vill kan delta och 
här finns ett pris för förening-
arna att hämta hem. Pris 
kommer att utses till båda 
kortegerna så kom och delta 
med det roligaste eller det 
bästa inslaget.

Ta del av programmet och 

kartan som beskriver vad 
som händer för här hittar du 
aktiviteter i varje hörn. Glöm 
inte att ta vägen om Mejeriet, 
tivolit på Cirkusplatsen och 
olika femkampsområden i 
centrala Mellerud. 

Dagarna överraskar med 
trolleri, tivoli, loppis, försälj-
ning, uppträdande, motor-
träff, dans och musikunder-
hållning. Dansgolvet läggs 
ut på fredagskvällen då Date 
bjuder upp till dans. Lokala 
och omtyckta HitsDotCom 
står också på scenen och 
höjer tempot på torget. 

Under lördagen blir det 
prisutdelning då näringslivet 
presenterar Årets Företagare 
och Årets ambassadörsföre-
tag. 

Omtyckta och kända artis-
ten Dotter gästar Mellerud 
och Kanalyran. Reborn 
Band, quiz med allsång ledd 
av Erik Torstensson, Mo-
derna Tider och avslutnings-
vis spelar Just Nu är några av 
lördagens inslag på scenen.

På söndagen i Håverud kan 
du ta del av tävlingar, under-
hållning, barnallsång och 

musikunderhållning i en 
fantastiskt vacker miljö vid 
Dalslands kanal. Lilla Ban-
det, The Stables, Carro An-
derberg Band och mycket 

mer presenteras i Håve-
rud. Kanalyrans dagar möj-
liggörs tack vare det fantas-
tiska  stöd som näringslivet 
bidrar med. Många kom-

muninvånare deltar i evene-
manget liksom ett stort antal 
turister och återvändare som 
besöker Melleruds kommun. 

Har du frågor så kom gärna 

in till Kanalyrans informa-
tion som är på Medborgar-
kontoret i kommunhuset.

Kanalyrekommittén, 
Marie Hörnlund

På fredag och lördag fylls Melleruds gator och torg av aktiviteter, underhållning och tävlingar. På söndag flyttar Kanalyran till Håverud.

Tivoli
Prova på Alibaban eller 
krocka i radiobilarna eller ta 
en tur i Draken. För de små 
finns även Svampen, Kaffe-
kopparna och Barntåget. 
Cirkusplatsen fredag, lördag 
och söndag 10.00-02.00.

Femkamp
Ungdomshuset Stinsen 
kör femkamp på fredag, 
med bland annat hästsko-
kastning, på parkeringen 
mitt emot Närhälsan. 
Finalen sker på scenen mel-
lan kl. 16.30 och 18.30 för 
alla ungdomar mellan års-
kurs sju till sista året på 
gymnasiet. Personalen kom-
mer att vara där fram till 
klockan 20.00, sedan fortsät-
ter man som vanligt med 
musik och spel på ungdoms-
huset Stinsen. 

Detta är ett alkohol- och 
drogfritt evenemang/aktivi-
tet och alla får blåsa i alko-
holmätaren. 

Barnkortege på fredag
Barnkortegen på fredag 
utgår från Österrådaplan 
och går sedan Storgatan 
fram till torget och torg-
scenen. Där blir sedan 
förfriskningar till alla och 
prisutdelning till de bäst 
utklädda. 
Dalslands Sparbank har do-
nerat priserna och årets barn-
kortegetema  är trolleri och 
magi.

Endast fantasin sätter grän-
ser, så låt idéerna sväva fritt 
när ni tar er an årets tema.

Kortegen avgår från Öster-
rådaplan kl 14.00, var gärna 
där cirka 13.45.

Efter förfriskningar och 
prisutdelning blir det under-
hållning med den glade troll-
karlen Ason Bson Cson.

Han behärskar olika trol-
leriformer, kan buktala och 
dessutom är han specialist på 

Trollkarlen Ason Bson Cson underhåller barnen på fredag.

Ponnyridning
Det anordnas ponnyrid-
ning med Melleruds Rid-
klubb både fredag och 
lördag vid Indiankullen.
Ponnyridning är populärt 
bland Kanalyrans yngre be-

Starka män som tävlar
Det är rekordmånga 
anmälda till Starke man-
tävlingen i år, som har 
kval tävling på fredag med 
finalen på lördag.
På fredag sållas agnarna från 
vetet. I tre kvaltävlingar på 
Kapellgatan; Farmers Walk 
kl. 18.00, Stocklyftning kl. 
19.30 och Atlasstenar kl. 
21.30 tas de tio bästa ut till 
lördagens finalgrenar.

På lördag avgörs finalen på 
Köpmantorget med Conans 
Cirkel kl. 11.15 och säckbär-
ning kl. 13.30. 

Starke Man är ett traditio-
nellt inslag på Kanalyran. 
Den ordnades för första 
gången 1995. Nu som då 
sköts tävlingen av Rune An-
dersson och det är högt in-
tresse för att delta. I år är det 
rekordmånga anmälda, hela 
17 stycken, bland annat från 
Tingsryd, Stenungsund, 
Hagfors, Smålandstenar, 
Nässjö, Örebro, Vara, Enkö-
ping, Varberg, Stockholmoch 

Starke Man-tävlingen har kval på fredag med final på lördag.

Aktivitetsplats Mejeriet
Under Kanalyran håller 
Aktivitetsplats Mejeriet 
öppet: Fredag från 15:00. 
Lördag från 10:00
Här anordnas flera olika ak-
tiviteter, främst för barn och 
ungdomar. Flera hoppborgar 
i olika storlekar, elbilar, fisk-
damm, sandlåda och speeds-
hooting. Till detta också en 
scen med uppträdanden och 
shower samt servering med 
fika, glass och grill.

Under Kanalyran anord-
nar Mejeriet också en beach-

Beachfotbollsturneringen engagerar många lag och storpublik.

att skapa roliga ballongfigu-
rer. Ason Bson Cson uppträ-

der på scenen på Torget vid 
14.30 på fredagen.

fotbollsturnering. Det är för 
nionde året i rad. Turneringen 

spelas på sand, för barn och 
ungdomar 6 –19 år.

Vänersborg. En före detta 
amerikansk fotbollsspelare, 
Fredrik Vikberg från Vål-
berg, deltar också. 

– Det ser väldigt bra ut, 
säger Rune Andersson nöjt.

Melleruds Ridklubb anordnar pon-
nyridning vid Indiankullen.

sökare. På en trygg hästrygg 
får barnen en fin upplevelse.

Melleruds Ridklubb finns 
på plats fredag kl 14.30-
17.00 och lördag från klockan 
10.00. Ansvarig är Eirin Ny-
quist, ridinstruktör Melle-
ruds Ridklubb.

En kär tradition
Smyrnas tält är en kär tradi-
tion. Det står i hörnet Kapell-
gatan/Södra Kungsgatan. 

I tältet serveras kaffe, te 
och kalla drycker samt till-
tugg av olika slag. Våfflorna 

brukar vara extra populära. 
Ibland bjuds också på mu-
sikunderhållning.

Tältet är öppet fredag och 
lördag.
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Komplett solskydd  
både inom- och utomhus

#aag_industrikonsult MELLERUD 0768-91 95 96

Njut av solen – när du vill!

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17

Öppettider under Kanalyran
Fre 11-18 • Lör 10-14

20%på alla textila mattor från Kjellbergs
(Gäller 5- 12 juli)

Storgatan 10, Mellerud

INVIGNINGSHELG

Lyxräksmörgås 75:-
Köttbullesmörgås 50:-
Kanalyrebakelse 30:-

Jessica’s
Delikatesser

Fredag och lördag

Fika hos oss!
Kanalyreöppet 

Fre 10-18 
Lör 10-15

Norra Kungsgatan 2 • 0530 -133 13 • www.jessicasdelikatesser.se

Gäller fre 5/7 och lör 6/7-2019

Tel. 0530-101 04

– Storgatan 13 • Mellerud –- Storgatan 13 • Mellerud -

Härligt sommarmode 
i butiken ...

... & full fart på rean!
Två restauranger finns på Köpmantorget

Kanalyrans restaurangom-
råde är placerat som förra 
året på Köpmantorget. Där 

kommer krögare att sälja mat 
och dryck från cirka 11.00 på 
fredagsförmiddagen till 

Dansa till Date

Dansbandet Date spelar 
upp till dans på torget kl. 
20.00 på fredagskvällen. 
De håller på till cirka 23.00.
Date har en framgångsrik 
karriär bakom sig, de har 
bland annat haft sju låtar på 
Svensktoppen. Dessutom 
har de spelar på Kanalyran en 
gång förut.

Idag är Date nästan ett mel-
lerudsband. Basisten och 
ursprungsmedlemmen Jan 
Lindberg är uppväxt här. 
Trummisen Peter Hecktor 
kommer från Brålanda och 

det nyaste tillskottet gitar-
risten Simon Andersson är 
också uppväxt här. Den enda 
som inte är uppväxt i Dals-
land är den andra gitarristen 
Nicklas Fjärve. Han är från 
Herrljunga.

Date är bandet som man 
både kan dansa till och lyssna 
på. Så oavsett om du är dan-
sant eller inte så kom till 
torget kl. 20.00 när Date 
spelar upp. 

För er dansare läggs sam-
ma utmärka dansgolv ut som 
vi hade förra året.

Date spelar upp till dans på torget på fredag kväll.

Fullt drag med  
HitsDotCom

HitsDotCom avslutar fredagskvällen på torget. Foto: Marcus Ek.

HitsDotCom är närmast 
en institution på Kanaly-
ran. Kl 24.00 spelar de på 
torgscenen på fredag.
Under flera år spelade de 
varje år i Börsens tält och 
förra året när all musik lades 
på stora scenen var det därför 
bara naturligt att anlita dem 
för att avrunda fredagskväl-
len. Det gick så bra att man 
har bokat dem för samma 

”spot” i år, från midnatt och 
framåt natten mellan fredag 
och lördag.

Som vanligt blir det fullt 
drag. HitsDotCom vet hur 
man får igång en publik. 

– Vi bjuder på riktig som-
marfeeling, en skön mix från 
sommarhits till hårdrock, 
säger Erik Torstensson i 
HitsDotCom.

02.00 natten mellan lördag 
och söndag. Det går utmärkt 
att sitta i restaurangområdet 

och lyssna på musiken från 
stora scenen. Området är 
avgränsat med staket och 
halva området har tak.

I år medverkar Restaurang 
Börsen och Håfveruds Bras-
seri i restaurangområdet.

Söndag 7 juli
14.00	 Glassmakstävling	på		Glasseriet
15.00	 The	Stables	lirar	på	Brasseriet
15.30	 Fotbollsquizz	med	Håkan	Mild
16.30	 The	Stables	lirar	på	Brasseriet

Lördag 6 juli
20.30	 The	Stables	spelar på	
	 Håfveruds	Brasseri

Fredag 5 juli och lördag 6 juli
Vi finns på	torget	i	Mellerud	
med glada laxar och kall Melleruds Pilsner

Välkomna önskar Lars 
och gänget på Brasseriet!

Håfveruds	Rökeri	
&	Brasseri	

The Stables är ett Coverband från Göteborg som helst spelar musik från -50, -60 och -70 talet. Vi blandar diverse stilar, Pop, Rock och Country, och försöker inte spela de mest utslitna låtarna utan hellre bjuda på lite överraskningar. Tack och lov har vi förstärkt bandet genom åren, och till Håverud Rökeriet & Brasseri kommer vi för 5:e året i rad.

Bokning	:0530-351	31
brasseri@haverud.se

Det händer på Brasseriet
Torsdag 4 juli
18.30	 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy) 

Köket öppet 
12.00-21.00 
hela sommarenBrasseriets sommarprogram

Torsdag	 11	juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag	 13	juli 20.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Onsdag	 17	juli 18.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag	 18	juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag	 20	juli 21.00 ValleyLand Rockers (Rocka Bily)
Torsdag	 25	juli 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Fredag	 26	juli 18.30 Daniel & Claes & smörgåsbandet från New York
Lördag	 27	juli 21.00 Rehborn Band (Rockgrabbar)
Lördag	 3	aug  Obokad! -kom med förslag!
Torsdag	 8	aug 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag	 10	aug  Kulturrepubilken, artist oklar
Onsdag	 14	aug 18.30 Annather Seaman (Visor, Irländskt och Partycovers)
Torsdag	 15	aug 18.30 Jazzkväll (Sören, Anders & Tommy)
Lördag	 17	aug 21.00 Kräftskiva Lucky Five (Rock & Blues Coverband)
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Lördagens kortege
Kanalyrans stora kortege äger rum på lördagen. Den 
avgår kl 10.30 från brandstationen. I spetsen går Vä-
nersborgs Stadsmusikkår.

Kortegen brukar locka alla 
möjliga slags deltagare – bara 
fantasin sätter gränserna.

Alla som vill kan delta i kor-
tegen – privatpersoner, före-
tag, föreningar. För förening-
arna har vi en tävling. De fem 
roligaste och bästa fören-
ingsekipagen får pris. Totalt 
är prissumman 6 000 kr. För 
privatpersoner och företag 
delas tre hederspriser i form 
av pokaler ut. Man behöver 
inte föranmäla sig till korte-
gen. Det är bara att dyka upp 
cirka en kvart i förväg.

Hundsporten 
freestyle

Det blir uppvisning av 
hundsporten Freestyle 
framför Kanalyrescenen 
på lördag kl 12.15.
Freestyle är en hundsport där 
man visar upp trix till musik. 
Det ser ut som att hund och 

hundförare dansar tillsam-
mans. Under kanalyrelörda-
gen får besökarna chans att 
både se och lära om 
hundsporten. Under uppvis-
ningen visas ett tävlingsmäs-
sigt program. I hundsporten freestyle visar hund 

och förare upp trix till musik.

Ledinlåtar med Just Nu
I somras spelade Just Nu 
på Kanalkalaset i Håverud 
och gjorde stor succé. 
De framförde Tomas Ledins 
populäraste låtar med både 
energi och kvalitet. Redan då 
föddes tanken på att ha dem 
som avslutningsband på 
Kanalyrans lördagskväll, 
och nu är de bokade. 

De utlovar ”en partykväll 
utöver det vanliga med Le-
dins alla hits!” Just Nu kör Ledin-hits på lördagskvällen.

Hits med Moderna Tider
I sommar kommer Sverige 
att drabbas av Gyllene Ti-

der-feber när gruppen ger 
sig ut på avskedsturné. 

Grabbarna i Moderna Tider bjuder på låtar av Gyllene Tider.

Dotter står på scenen
Dotter sjunger på scenen 
på Torget på lördag vid 
14-tiden. Hennes riktiga 
namn är Johanna Jansson 
och hon är både sångerska 
och kompositör.
Dotter debuterade som sång-
erska 2014 med låten ”My 
Flower”. Den har haft mer än 
850 000 spelningar på Yout-
ube.

2017 började hennes melo-
difestivalanknytning. Hon 
var medkompositör till Ma-
riettes bidrag ”A Million 
Years”, som kom fyra i fina-
len. I fjol deltog Dotter som 
artist med egenskrivna 
”Cry”. Den var kritikerrosad, 
men lyckades inte ta sig till 

Artisten Dotter underhåller på torgscenen på lördag vid 14-tiden.

Hits, quiz & lite allsång

Josefin Dahlqvist och Erik Tor-
stensson mixar hits, quiz och all-
sång.

På lördag kl 18.30 – 19.30 
blir det en skön mix av 
hits, quiz och lite allsång, 
när Erik Torstensson och 
Josefin Dahlqvist intar 
Kanalyrans scen. 
Duon, som annars ingår i 
bandet HitsDotCom, har un-
der våren bland annat kört sin 
populära schlagershow.

– Lite schlager ska vi nog 
kunna plocka fram även på 

Kanalyran. Det blir en tim-
mes blandning av nyare, 
äldre och ännu äldre hits med 
hög igenkänningsfaktor. Och 
så blir det Kanalyre-quiz och 
allsångsvarning ihop med 
det, berättar Erik.

Även Josefin Dahlqvist är 
sedan länge en känd scenpro-
fil i Mellerud och levererar 
allt från ballader till hård-
rock. 

Reborn Band rockar
Reborn Band spelar från 
torgscenen på lördag kl 
15.30.

I bandet återfinns fyra av 
Melleruds mest rutinerade 
musiker. De spelar musik 
med rötterna i 1960-talets 

pop och rock. Gruppen har 
hunnit med en mängd spel-
ningar i Dalsland, likaväl 
som gästspel i Österrike och 
England, det senare hela två 
gånger på ”International 
Beatle Week” i Liverpool. 
Bandet har också gett ut en 

CD-skiva för ett par år sedan.
Reborn Band består av: 

Morgan Ottosson, sång och 
gitarr, Bele Fransson, gitarr, 
bas och sång, Bengt Johans-
son, trummor och Christer 
Mårtensson, bas, gitarr och 
sång.

Pris till ryttare
Årets Sportpåse Ungdoms-
stipendium tilldelas  Kim-
berly Johansson, Melleruds 
Ridklubb. ”För sitt engage-
mang i klubben, sin hjälp-
samhet och glädje. Och för 
fina prestationer på tävlings-

banan”. Priset delas ut på 
scenen Kanalyrelördagen kl. 
13.00. Det är Sportpåsealli-
ansen Melleruds IF, Kroppe-
fjälls IF, Melleruds Ridklubb 
och Melleruds golfklubb 
som delar ut priset.

Femkamp på Kanalyran
En nyhet är femkamp ut-
anför biblioteket: Nattdu-
ellen, Gladiatorkampen, 
Speedshoot, Wrecking-
ball och Mekanisk tjur. 

Vilka vill du utmana? Spän-
ningen stiger för varje se-
kund, tills plötsligt en lampa 
slocknar. Händer sträcks ut 
för att fånga rätt stav. Nattdu-

ellen är ett känt moment i 
Mästarnas Mästare. Vem är 
snabbast?

Gladiatorkampen sätter 
din balans på prov. För att få 
ner motståndaren från avsat-
sen ska du slå till med en 
vadderad påle. I Speedshoot 
skjuter du bollen så hårt du 
kan. Hastighetsmätaren dö-
mer vem som skjuter hårdast.

Hört talas om Wrecking-
ball? Tillsammans hoppar ni 
in i ringen och får snabbt 
hoppa undan. Akta dig för 
klotet i mitten! 

Du kliver upp på tjuren och 
ser till att hålla dig kvar så 
länge du bara kan. Den me-
kaniska tjuren är alltid en hit.  
Köp biljetter eller åkband på 
plats.

Carro Anderberg Band
Carro Anderberg är en av 
många duktiga sånger-
skor i Mellerud. Hon ger 
en konsert i Hallingsalen, 
Dalsland Center på sön-
dag kl 15.45. 
Runt sig har hon ett band med 
rutinerade unga musiker, 

Petter Olsson, gitarr, Rasmus 
Lindblom, bas, Mattias Hag-
ström, trummor, och Tommy 
Christenssen, keyboards. 
Tillsammans spelar de en 
blandning av egna låtar och 
covers.

Carro och hennes band 

Carro Anderberg Band spelar i 
Håverud på söndag.

The Stables
För sjunde året i rad spe-
lar göteborgsgruppen The 
Stables på Håveruds Bras-
seri på söndagen. 
The Stables är ett coverband 
som helst spelar låtar från 
1950-, 60- och 70-talen. De 
blandar pop, rock och coun-
try och försöker att undvika 
de mest utslitna låtarna, och 
bjuda på en del överrask-
ningarna.

The Stables spelar på Hå-
veruds Brasseri kl 15.00 och 
16.30 på söndagen.

Bandet består av:
Stellan Johansson, trum-

mor. Mikael Kellgren, bas. 
Lasse Svaj, sång och gitarr. 
Adam Lindén, sång och gi-
tarr. Fredde Andersson, sång, 
gitarr och fiol . John Ekedakl, 
sång och piano. Daniel Me-
lander, steel guitar och gitarr.

finalen. Däremot blev den en 
jättehit på Spotify. I år hade 
hon dubbel anknytning till 
Mello. Hon var medkompo-
sitör till Lina Hedlunds ”Vic-
torious”, och hon och Måns 

Zelmerlöw var mellanakt i 
Andra chansen där de fram-
förde Dotters nya singel, 
”Walk with me”. Även den 
har spelats mer än en miljon 
gånger på Spotify.

På Kanalyran presenteras 
därför Sveriges främsta 
tributeband Moderna Ti-
der. 
Bandet är för övrigt döpt ef-
ter Gyllene Tiders andra al-
bum. Moderna Tider har i 
över 15 år rest land och rike 
kring och framfört Gyllene 
Tider-låtar. I början av sin 
karriär spelade de till och 
med på Kanalyran och nu är 
det dags att presentera dem 
igen. Vi får drygt en timme 
med låtar vi alla älskar.

Moderna Tider kommer att 
spela cirka 20.00 på lördags-
kvällen.

gjorde stor succé på förra 
årets Kanalyra, när de på 
lördagskvällen först fick 
göra ett eget set och sedan 
agerade kompband till Wik-
toria. I år avslutar de Kana-
lyrans officiella program 
med en konsert i Hal-
lingsalen.
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MBW
Storgatan 16

Mellerud    
0530 - 101 00, 

100 69

KANALYREPRISERMBW

50% 20%
Övrigt

Gäller ej kommission, kort 
eller frimärke

Gäller torsdag 4/7 till lördag 6/7

Öppettider 
Måndag-fredag 10-19
lördag 10-18
söndag 11-16

Köpmantorget 11, Mellerud

Kom in och ta en fika med 
dina gamla polare hos oss!

Mjukglass &  
Heliumballong  

  20:-
#AktivitetsplatsMejeriet 

BEACHFOTBOLL - HOPPBORGAR - CAFE - GRILL - 
ELBILAR - FISKEDAM - CHOKLADHJUL 

BARNSHOW -  SECONDHAND - MÖTESPLATS 

5-6 juli - fre 15:00 & lör 10:00 

KANALYREBUFFÉ

• Pizzor • Sallader

Barn upp till 12 år, 70 kr

Fullständiga rättigheter

Stor härlig

140:-

0530-103 08Akveduktsjoggen
För femte året i rad anordnar 
Håfreströms IF Akvedukts-
joggen på söndag i Håverud, 
i samband med Kanalyran.

Klasserna är:     
Herr- och damklasser 4 

respektive 8 km. 

Pojk- och flickklass 13 år, 
1,5 km (födda 2006-2008).                       

Pojk- och flickklass 10 år, 
1,5 km (födda 2009 eller se-
nare). Nummerlappar häm-
tas vid målet vid Kanalmu-
seet i Håverud.

Barnens allsång 
Sjung, dansa och ha kul till
sammans med allsångs
ledaren Linda på söndag 
vid The Visitor i Håverud. 
Det utlovas fullt ös och mas-
sor av skoj. Linda sjunger 
och aktiverar publiken med 
välkända sånger, danser och 
lekar. Detta är en aktivitet där 
publiken deltar aktivt.

Linda har många års erfa-
renhet från underhållnings-
branschen.

Linda håller i allsång med barnen i 
Håverud på söndag.

Lilla Bandet
Lilla Bandet framträder 
på Kanalyran på söndags
eftermiddagen i Håverud. 
Om vädret tillåter sker det 
på kajkanten. 
Dessutom är Ulrika sönda-
gens konferencier.

Bandet består av Ulrika 
Claesson på sång och Johan 
Pettersson på keyboards. De 
har en mycket bred repertoar 
och kan för varje tillfälle 
välja låtar som passar just 
den platsen och publiken.
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Svaga resultat
MELLERUD 
Ekonomichefen Björn 
Lindquist startade upp 
ko m m u n f u l l m ä k t i g e s 
möte den 26 juni med en 
genomgång av föreslagen 
budget. 
I den övergripande uppräk-
ningen fanns inflationskom-
pensation på kontot för inköp 
av tjänst, 2,5 procent, upp-
räkning av lönebudget med 
2,5 procent, en snittränta på 
1,5 procent för nya lån, in-
vesteringar på 105 miljoner 
2020 (169 miljoner 2019), en 
oförändrad skattesats på 
22,60 kronor, ett upplånings-
behov på 105 miljoner 2020 
(i år 155 miljoner). Antalet 
invånare 2020 beräknas vara 
9 365. 2019 finns det 9 382 
invånare i Mellerud.

Det har varit stora avvikel-
ser från budget framförallt 
för socialnämnden. Kostnad 
för individ och familjeom-
sorg och för äldreomsorg är 
hög och andelen kommunin-
vånare över 80 års ålder 
kommer att öka markant. 
Samtidigt kommer allt färre 
att  jobba i omsorgen. 

I år har 29 barn fötts, mot-
svarande siffra förra året var 
48, en dramatisk nedgång. 

– Demografiskt har befolk-
ningspyramiden utvecklats 
från en tall 2014 (liten bas-
stor krona), till något som 
påminner om en tunna- både 
andelen yngre och medelål-
ders ökar, berättade Lind-
quist.

Det finansiella målet är satt 
till två procent av skatt och 
bidrag. Resultatet har legat 
kring det i några år, fram till 
2018, nu är resultatet under 
målet men en kort uppgång 
förväntas 2020. Därefter 
kommer det inte att uppnås 
utan prognosen visar minus 
en procent istället för plus två 
procent av skatter och intäk-
ter.

– För att nå upp till tvåpro-
centsmålet framöver behö-
ver ni göra som i Danderyd 
och höja skatten med drygt 
en krona, sade ekonomiche-
fen.

Resultatutvecklingen är 
svag, flyktingbidraget sjun-
ker från drygt 26 miljoner 
2019 till 17,8 miljoner 2020, 
förutsatt att det kommer lika 
många flyktingar och hittills 
i år tyder inget på det. 

Självförsörjningsgraden 
sjunker och låneskulden 
kommer att öka. De finan-
siella målen uppnås inte. Nya 
mål till vägledning kommer 
att tas fram.

– Alla finansiella mål kan 
härledas till resultatutveck-
lingen, underströk Lindquist.

Soliditeten i Melleruds 
kommuns ekonomi är god.

Ramförändringar
Investeringsbudgeten är stor, 
men inget projekt får sättas 
igång utan igångsättnings-
tillstånd från kommunstyrel-
sen, därigenom går det alltid 
att anpassa investeringsvoly-
men.

Ramförändringar har fått 
göras på samhällsbyggnads-
förvaltningen, skol- och ut-
bildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 16,7 
miljoner måste sparas in. 
Lyckas budgeten inte hållas 
2019 ska sju miljoner läggas 
till detta. 

Av alla styrelser och nämn-
der är det dock bara kom-
munstyrelsen som föreslås få 
snävare ramar 2020. 

Vad som kan påverka bud-
geten är bland annat reger-
ingens budgetproposition i 
september, som många har 
förväntningar på.

Förslaget i korthet
Kommunstyrelsen förslag 
till beslut lyder: Oförändrad 
skattesats 22:60 kronor. 
Budgetramar enligt förslag. 
Investeringsbudget 105 mil-
joner kronor. Borgensram till 
AB Melleruds Bostäder 
oförändrad 190 miljoner 
kronor. Låneram – en utök-
ning med 105 miljoner kro-
nor för att därefter uppgå till 
401,3 miljoner kronor.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Budget för 2020 klubbad efter livlig debatt på   kommunfullmäktigemötet
MELLERUD 
Ärendelistan tog vid efter 
ekonomichefens genom-
gång och skattesatsen som 
första ärende fastställdes 
enhälligt. Ärende två, att 
fastställa budget för 2020 
med föreslagna mål och 
inriktningsmål och fast-
ställa verksamhetsplan 
för 2021-2022, ledde till 
livliga diskussioner.
Michael Melby (S) var först 
upp i talarstolen och sade i ett 
långt anförande att man sak-
nat att majoriteten har styr-
förmåga nog att ro i land ar-
betet med vision och mål.

– Ni verkar handlingsför-
lamade. Kommunens över-
siktsplan tar sikte på att vi ska 

vara 15 000 invånare 2030. 
Det kommer att behövas 
fördjupade planer för kö-
pingens möjligheter till ut-
veckling, som detaljplaner 
och byggbar mark. Vi måste 
höja planberedskapen och 
utveckla Mellerud. Vi mot-
sätter därför oss sparförsla-
get för kommunstyrelsen, 
sade Melby som menade att 
kommunen har en svacka 
just nu på grund av en M och 
KD-budget.

 Han påpekade att sparför-
slagen för kultur- och utbild-
ningsnämnden gör att kost-
nader förskjuts till framtiden 
och kommer att belasta andra 
nämnder i efterhand. Melby 
yrkade bifall till socialdemo-

kraternas förslag till budget.
Morgan E Andersson (C) 

yrkade bifall till kommun-
styrelsens förslag och sade 
att kommunen ska fortsätta 
ha ordning på ekonomin. 
Han undrade om alla verkli-
gen hört vad ekonomichefen 
nyss sade i sin genomgång av 
ekonomin. 

– Osäkerhet råder när det 
gäller den ekonomiska ut-
gångsläget för Melleruds 
kommun. Jag vet att förvänt-
ningarna på välfärds-
satsningar är stora och på det 
kommande utjämningssys-
temet. Förväntningar är för-
väntningar. Det är osäkert 
vad som kommer att ersätta 
det riktade statsbidraget för 

flyktingmottagande, sade 
Andesson.

Han såg framtiden som 
kärv och menade att det är 
läge för tuffa prioriteringar. 

– Med det vi vet idag är det 
är angeläget att anta budget-
ramarna. Anpassa kostnader 
till intäkter. Självklart är att 
den vision vi jobbat fram 
tillsammans består, obero-
ende av majoritet en viss 
mandatperiod, sade Anders-
son och understök att det är 
nämnderna som styr innehål-
let i sina respektive ramar.

Assimilationsyrkan 
upprörde
Ulf Rexefjord (SD) yrkade 
även han bifall till kommun-

styrelsens förslag. Han såg 
en bekymmersam ekono-
misk situation som ett resul-
tat av misslyckad migra-
tionspolitik och ansåg att det 
inte går att spara mer på 
skolan. 

– Helst vill vi tillföra medel 
så att skolan kan bli en arena 
för integration på riktigt. 
Kärnverksamheterna måste 
prioriteras eller effektivise-
ras. En av möjligheterna är 
att införa utmanarrätt så att 
kommunens verksamhet kan 
prövas  mot det privata nä-
ringslivet, sade Rexefjord.

Han påpekade att en stor 
del av befolkningen är av 
utländsk härkomst och att det 
är ett problem för att integra-

tionen haltar betänkligt. 
– Vi behöver integration på 

riktigt, det vi kallar assimila-
tion. Mångkulturen är ett 
misslyckat experiment som 
har fått fortgå alldeles för 
länge. Vi behöver ersätta vår 
integrationspolicy med en 
assimilationspolicy. Anpass-
ning och gemensam kultur är 
ledord i det arbetet, menade 
Rexefjord som bland annat 
yrkade på att den frivilliga 
delen av kulturskolan läggs 
ner, föreningsbidraget mins-
kas och att en assimilerings-
policy införs i kommunen.

Olof Sand (S) kom med ett 
tilläggsförslag om att  utreda 
konsekvenserna i arbetet för  
socialnämnden när FN:s 

Verksamheter med bredd
MELLERUD 
Kultur- och utbildnings-
chefen Anders Pettersson 
presenterade nämndens 
verksamheter för full-
mäktige innan mötet förra 
onsdagen. 20 procent 
av kommunens invånare 
finns inom de tio verksam-
heterna.
Anders Pettersson berättade 
att förskolan växt de senaste 
åren, idag finns cirka 400 
barn i förskolan i Mellerud. 
En nyligen gjord enkät visar 
att föräldrars nöjdhet med 
förskolan är hög, 3,7 av fyra 
möjliga är betyget.

Även i grundskolan har 
antalet elever ökat, men lig-
ger nu stabilt på 1050 elever. 
Av de som går ut årskurs nio 
på Rådaskolan är 81 procent 
behöriga att söka till gymna-
siet.

– Det är matten som spö-
kar, sade Anders Pettersson.

Gynnsamma utbildningar
25 procent av eleverna som 
går högstadiet på Rådasko-
lan väljer att stanna i Melle-
rud och gå gymnasiet här. 
Examensgraden från 
Dahlstiernska gymnasiet är 
87 procent.

182 elever, som även  kom-
mer från andra kommuner, 
studerar på Dahlstiernska 
gymnasiet. Här erbjuds sex 
yrkesprogram som lärlings-
variant, vilket betyder att 
man är på skolan vissa dagar 
i veckan och på en arbets-
plats de andra dagarna. VVS- 
och fastighetsprogrammet 
samt estetprogrammet är 
skolförlagda.

– Yrkesprogrammen, som 
till exempel handel- och in-
dustriprogrammet, är ovan-
ligt populära i Melleruds 
kommun och det finns ett 
stort intresse från andra kom-
muner. Dessa varianter går 
också att utöka. Vi säljer ut-
bildningar för fem miljoner 
om året. De dyra utbildning-
arna har vi i Mellerud, de 
billiga, teoretiska, på andra 
orter, vilket är ekonomiskt 

Kultur-och utbildningschef Anders Pettersson  presenterade nämndens 
verksamhet för fullmäktige innan mötet i onsdags.

bra för kommunen,  sade Pet-
tersson.

Vårda och förbättra
– Det viktiga är inte att ha alla 
program, det kan vi inte ha 
för det är frisök till gymna-
siet och många elever har lust 
att se något nytt. De program 
vi har ska vi vårda och göra 
ännu bättre. Tyvärr ser det 
mörkt ut för estetprogram-
met som hade bara två av-
gångsstudenter i år. Så ser det 
även ut i andra kommuner, 
konstaterade Pettersson.

På vuxenutbildningen, en 
utbildning som växt kraftigt, 
går cirka 300 elever, många 
av dem har tidigare gått SFI. 
Här finns också vård- och 
omsorgscollege, en certifie-
rad utbildning i samarbete 
med arbetsgivare och fack-
liga organisationer.

Populärt bibliotek
Bibliotekets verksamhet 
stärks i år med 400 000 stat-
liga kronor för att öka den 
digitala kompetensen hos 
besökarna samt en uppsö-
kande verksamhet med den 
nyligen invigda bokbussen. 
Bokbussen ska besöka flera 

olika verksamheter, både 
skolor och äldreomsorg. 

– Det är ett bekymmer att 
allt färre läser för sina barn. 
Läskunskaperna är sämre än 
tidigare, därför var temat för 
årets skol- och kulturrally 
ungas läsande, berättade 
Anders Petterson.

Biblioteket i Mellerud är 
populärt och har 60 000 be-
sök per år och ett ovanligt 
stort bokutbud. Det renove-
rades förra året.

Brett kulturutbud
Kulturskolan erbjuder un-
dervisning i musik, sång och 
dans. Lärarna har kombina-
tionstjänster och undervisar 
både i den obligatoriska och 
den frivilliga undervisning-
en. 

– Det gör att vi har väldigt 
intresserade och duktiga mu-
siklärare som ger en bra un-
dervisning på våra skolor i 
Mellerud, konstaterade Pet-
tersson.

Kulturbruket på Dal ver-
kar för ett brett kulturutbud 
och anordnade under 2018 
101 offentliga arrangemang 
i Sparbankssalongen, med 
12 000 besökare.

 – Kulturbruket är ett kultu-
rellt centrum på Dal med den 
finaste konsertlokalen, den 
bästa i Dalsland, sade Petters-
son.

Nytt inom kultur- och ut-
bildningsnämnden är AME 
(Arbetsmarknadsenheten), 
vars övergripande målsättning 
är att alla i kommunen ska leva 
på egen försörjning. AME er-
bjuder insatser som samhälls-
information, kursverksamhet, 
coaching och olika typer av 
praktik. Man samarbetar bland 
annat med företag, IFO, Ar-
betsförmedlingen och Försäk-
ringskassan.

– Många spännande pro-
jekt är på gång. Bland annat 
sådana som riktar sig till 
lågutbildade kvinnor, berät-
tade Anders Pettersson.

I augusti överförs kommu-
nens serviceenhet från sam-
hällsbyggnads till AME, en 
möjlighet öppnas då för att 
jobba med gruppen som inte 
är redo för den öppna arbets-
marknaden.

På ungdomshuset Stinsen 
finns många aktiviteter. Där 
försöker man satsa på att få 
in även yngre elever, från 
årskurs sex. Här finns även 
projekt för unga arbetslösa, i 
samarbete med AME.

Brist på lärare
Anders Pettersson avslutade 
sin presentation med att kon-
statera att det är extremt svårt 
att få tag i lärare till skolan. 
Det sker en kamp om lärare 
mellan kommuner. Färre lä-
rare har dock lämnat Melle-
ruds skolor i år än tidigare. 
Oroande är dock att lärarut-
bildningen har stora avhopp. 
Av 35 studerande hoppar 
hälften av efter ett år. Tio tar 
examen. 

– Det är viktig med bra 
arbetsmiljö och ett bra ledar-
skap i skolan.  Våra anställda 
är ambassadörer. Och det 
som skrivs i tidningar påver-
kar. Varumärket skolan är 
mycket viktigt, menar An-
ders Pettersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Demokörning

Maskinfirman som har det mesta för dem flesta!

Dalsland, Nuntorp 9/7 
Uddevalla, Övre Bräcke 11/7 

Klockan 10-16
Vid båda tillfällen visar vi Massey Fergusson,  

McHale Press och kross, ELHO mm

Frågor kontakta
Robert Robertsson 070-348 47 26
Håkan Petersson  070-348 46 67

Kaffe & fika till alla

Mer info finns på www.andresenmaskin.se 
samt på facebook

Segrade för 
tredje året i rad

VITA SANNAR 
24 lag deltog i Gruzzolos 
beachvolleybollturnering 
i lördags. Vann gjorde kil-
larna i laget ”Spex on the 
beach” – för tredje året i 
rad.
Sandstranden vid Vita San-
dars camping fylldes av 
spelare och publik denna 
soliga och vackra lördag. 
Många lag hade lagt ner 
mycket arbete på sina outfits 
och läger (camps). 

De 24 lagen kämpade väl 
om den åtråvärda segern. Till 
slut segrade grabbarna i 
”Spex on the beach” i finalen 
mot ”Alicia Edelmans Grab-
bar”, ett lag som varit i final 
tidigare.

Bästa camp-priset fick 
tjejerna i ”Små Sure”. Bästa 
manliga deltagare blev Albin 
Broberg, Mellerud, i laget 
Spex on the beach. Bästa 
kvinnliga deltagare var Lin-
da Göransson, Göteborg, i 
”Sörens charmörer”. Linda 
var för övrigt enda kvinnliga 
spelaren i semifinalen.

– Det var jättelyckat, top-
pen på alla vis. Fint väder och 
många båtar som lade till 
utanför. Jag är jättenöjd, sä-
ger Richard Törnros, huvud-
ansvarig för turneringen.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Laget ”Spex on the beach” segrade i beachvolleybollturneringen för 
tredje året i rad. Foto: Privat.

Budget för 2020 klubbad efter livlig debatt på   kommunfullmäktigemötet
barnkonventionen blir lag. 
Det skulle säkra barnens rät-
tigheter, menade han. Han 
uttryckte förvåning över att 
lagens införande inte väckt 
någon större uppmärksam-
het. Olof Sand var också 
upprörd över vad Ulf Rexe-
fjord nyligen yttrat i talarsto-
len.

– Våra kamrater i SD är 
vanliga hyggliga människor, 
trevliga att umgås med, men 
när man får höra från talar-
stolen att man i kommunala 
handlingar vill använda or-
det assimilation, då måste 
jag reagera. I Sveriges 
grundlag står att Sverige ska 
vara ett land byggt på mång-
fald. Jag hoppas att grundla-

gen gäller även i Mellerud. 
Detta gör mig oerhört be-
kymrad, sade Sand.

Ulf Rexefjord (SD) repli-
kerade att han kunde byta 
namn på processen, bara 
andan i den bestod. 

Lars Nilsson (S) hade  un-
der debattens gång googlat 
assimilation och klargjorde 
att ordet syftar på den pro-
cess genom vilken en person 
eller en etnisk grupp som 
utgör ett minoritetsfolk, om 
processen är fullständig, helt 
överger sin egen kultur och 
anpassar sig majoritetsbe-
folkningens kultur. 

Nilsson sade att han tack-
ade gud att detta inte tilläm-
pats i Sverige som då hade 

saknat en mängd saker, från 
järnbruk till visan om små 
grodorna, som är fransk.

Diskussionerna fortsatte 
en stund och kom att handla 
om mat och musik och annat 
utländskt som idag kallas 
svenskt, innan man återgick 
till budgetfrågan.

Fler förslag
Marianne Sand Wallin (S) 
argumenterade för två soci-
aldemokratiska budgetför-
slag: ett politiskt styrt arbets-
marknadsråd- en parallell till 
näringslivsrådet. Hon påpe-
kade att arbetslösheten är 
stor i Mellerud till skillnad 
från i riket och arbetslöshe-
ten bland infödda melleruds-

bor är allra störst. Hon före-
slog också att KUN och 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen presenterar en hållbar 
byggplan för förskolan.

Efter omröstningar fast-
ställdes kommunstyrelsens 
förslag till budget.

Vidare fastställdes den 
föreslagna investeringsbud-
geten och borgens- och låne-
ramen och en rad andra 
ärenden i rask takt. Bland 
annat godkändes en uppfölj-
ning av heltidsplanen och 
interpellationen angående 
återvändande IS-krigare, 
som SD ställt, ansågs besva-
rad.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

B&B öppnar i centrala Mellerud
MELLERUD 
Efter kanalyrehelgen 
öppnar Lindens B&B upp 
i före detta Andrahands-
butiken Sjuans nyreno-
verade lokaler. David och 
Pia Svensson står bakom 
satsningen som erbjuder 
nio rum med totalt ett 20-
tal bäddar.
Fastigheten har genomgått 
en stor förvandling inomhus. 

David Svensson, som även 
driver ett byggföretag, har 
ritat och byggt allting. Hus-
trun Pia står bakom färgsätt-
ning och inredning.

– Vi hjälps åt hela familjen, 
säger Pia. 

Dotterns Agnes kommer 
exempelvis att sköta bok-
ningar, tvätt, städ med mera.

Direkt till vänster innanför 
entrén ligger det stora köket 

med luckor i grått.  På neder-
våningen finns fem mysiga 
rum och två fräscha badrum 
med dusch. Ett rum och en 
toalett är handikappanpas-
sade. 

Kristallkrona

På den nybyggda övervå-
ningen hittar vi fyra rum och 
två toaletter med dusch. Det 
är i den gamla kyrkdelen som 

Pia och David Svensson står bakom Lindens B & B i de nyrenoverade lokalerna där Andrahandsbutiken Sjuan 
höll till tidigare. Här syns vardagsrummet på andra våningen.

Ett av de nio rummen,  totalt handlar det om ett 20-tal bäddar.

David byggt en övervåning 
som även har ett vardagsrum 
med TV. En kristallkrona 
pryder trapphuset innanför 
entrén, som är öppen till 
andra våningen.

I den gamla lägenhetsde-
len på övervåningen har det 
byggts ett uthyrningsrum 
och ett rymligt familjerum 
med bord och stolar.

Alla sängar och möbler är 
nya. Fönstren är nya, liksom 
golven. På bottenvåningen 
har golvvärme installerats, 
på övervåningen finns ele-
ment. Tidigare var fastighe-
ten eluppvärmd, nu är en 
värmepump installerad.

Allt nytt och fräscht
– Vi har bevarat den gamla 
stilen, men allt är nytt och 
fräscht, konstaterar Pia.

På baksidan mot den stora 
parkeringen har man byggt 
en ramp och en stor altan.

– Några av rummen är re-
dan uthyrda i sommar, vi ska 
ligga ute på booking.com 
Det går att köpa frukostpåsar 
här och man kan laga mat i 
köket. Gästerna får sänglinne 
och handdukar. Vi kommer 
att ha kodlås, berättar Pia.

Fastigheten, som är K-
märkt, byggdes på 
1920-1930-talet och inhyste 
då Frälsningsarmén. Här har 
även bedrivits café och kyrk-
lig verksamhet genom åren. 
Andrahandsbutiken Sjuan 
bedrev verksamhet under 
många år, innan Melleruds 
Kristna Center köpte fastig-
heten. Då flyttade verksam-
heten till deras lokaler i det 
angränsande Mejeriet.

– Det är en ny bransch för 
oss så det ska bli spännande 
att se hur detta blir. Vi ska 
måla taket och snygga till 
fasaden i år. Vi har fokuserat 
på insidan så vi kan börja 
hyra ut så fort som möjligt. 
Det är ett roligt projekt. Ti-
digare var det gammalt och 
sunkigt, nu är det nytt och 
fint, säger David Svensson.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL 
Det såg först mörkt ut för 
Åsebro som hamnade i un-
derläge redan efter två minu-
ter i bortamatchen mot Fär-
gelanda IF. Men man vände 
på situationen efter mål av 
Mikael Lind i den tionde 
minuten. Därefter av Alassa-
ne Ouarma och Alvin Jo-
hansson som såg till att led-
ningen var 3-1 i paus till 
gästerna.

Hemmalaget gjorde det 
spännande i slutet på andra 
när Sebastian Gustavsson 
satte 2-3. Spänningen blev 
kortvarig efter att Jonatan 
Ugrell och senare Ouarma 
med sitt andra mål kunde 

Vände och vann
SLUTRESULTAT

Färgelanda IF 
– Åsebro IF
2-5 (1-3)

Målskyttar:
2’ 1-0 Johan Bäckström
10’ 1-1 Mikael Lind
20’ 1-2 Alassane Ouarma
23’ 1-3 Alvin Johansson
75’ 2-3 Sebastian Gustafsson
77’ 2-4 Jonatan Ugrell
90’ 2-5 Alassane Ouarma

säkerställa tre poäng och 
fortsatt topplacering i tabel-
len för ÅIF. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Brålanda har haft en tuff vår 
och lär välkomna sommar-
uppehållet som stundar. 

Onsdagens hemmamatch 
mot serietvåan Herrestad är 
en match som förmodligen 
snabbt vill glömmas bort, 
trots en bra första halvlek där 
man höll emot fram till slut-
minuterna innan Herrestad 
tog ledningen.

I andra föll dock målen tätt 
för gästerna, som inte såg ut 
att påverkas av Brålandas 
reducering genom Victor 
Mattsson i den 67:e, då till 
ställningen 1-3. Istället kom 

SLUTRESULTAT
Brålanda IF –

Herrestads AIF
1-5 (0-1)

Div 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
43’ 0-1 Jacob Flingmark
62’ 0-2 Joakim Helmér
66’ 0-3 Lukas Martinsson
67’ 1-3 Victor Mattsson
71’ 1-4 Ibrahim Tahini (straff)
78’ 1-5 Ibrahim Tahini

Blev för tuffa

både 1-4 och 1-5 inom loppet 
av tio minuter för HAIF, som 
vann med 5-1. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Trots en väl genomförd 
match blev det inga poäng 
för Åsebro/Brålanda.

Det var på förhand en tuff 
uppgift man stod inför och 
med hemmaförlusten senast 
i ryggen så fanns det självför-
troende att leta efter för da-
merna. Detta var dock något 
som växte fram ju längre 
matchen gick.

Efter en stabil insats i för-
sta där man höll Trollhättan 

Förlorade borta
SLUTRESULTAT

Trollhättans FK – 
Åsebro/Brålanda

2-0 (0-0)
Div 2 Nv Götaland

på avstånd och mållösa, 
fanns hoppet inför andra, 
men då var hemmalaget lite 
för skickliga och kunde vinna 
med 2-0.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
IFK Åmåls andralag hade 
besök av Frändefors IF i di-
vision 5 Dalsland, ett möte 
mellan två lag i den nedre 
halvan av tabellen.

Hemmalaget tog ledning-
en sent i den andra halvleken 
och utökade till 2-0 tidigt i 
den andra. Men Frändefors 
IF replikerade omgående 
genom Andreas Andersson 
och närmare slutet kunde 
Mattias Boman sätta 2-2. 
Poängen borde kanske ha 
varit tre till gästande Frände-

Tog viktig poäng
SLUTRESULTAT

IFK Åmål lag 2 –
Frändefors IF
2-2 (1-0)

Division 5 Dalsland
40’ 1-0 Cam Michael Powell
53’ 2-0 Mohammed Ali
56’ 2-1 Andreas Andersson
77’ 2-2 Mattias Boman

fors som skapade mycket 
målchanser men brände flera 
av dem.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

FOTBOLL 
Melleruds IF gästades av 
Trollhättan BoIS i fredags 
kväll på Rådavallen inför 
vad som var en viktig 
match för båda lagen som 
kämpar i den nedre halvan 
av tabellen. Det såg stund-
tals ut att bara vara ett lag 
på planen, när MIF domi-
nerade och vann med 4-0.

Albin Broberg gav Mellerud 
ledningen i solskenet på Rå-
davallen redan efter två mi-
nuter. Simon Svensson spe-
lade fram Broberg efter 
anfall på högerkanten som 
resulterade i 1-0. Mellerud 
bjöd inte på mycket bakåt 
och de chanser som kom från 
gästerna gick att räkna på den 
enda handens fingar. 

Melleruds IF:s bästa insats
SLUTRESULTAT

Melleruds IF – 
Trollhättan BoIS

4-0 (1-0)
Div 3 M Götaland

Målskyttar:
3’ 1-0 Albin Broberg
71’ 2-0 Simon Svensson
75’ 3-0 Fredrik Larsson
95’ 4-0 Fredrik Larsson

Fredrik Larsson och hans Mellerud vann bekvämt mot Trollhättan BoIS 
efter att spelmässigt varit överlägsna i matchen. Två av målen kom från 
Larsson i den andra halvleken. Foto: Marcus Ek

– Deras spelstil passade 
oss bra och backlinjen job-
bade bra, vi var tighta idag 
och jobbade för varandra. 
Det är ett helt annat go i laget 
och vi har självförtroendet, 
speciellt när vi har ledningen, 
sade Melleruds Fredrik Lars-
son efter matchen.

Skapade mycket
Med ledningen i ryggen ska-
pade Mellerud mycket chan-
ser, bland annat kunde 
15-årige Ludvig Stefansson, 
med sin första match från 
start i division 3, se sitt skott 
i den tionde minuten gå via 
ribban och ut efter ett fint 
anfall på högerkanten.

Trots många skapade 
chanser i den första halvle-
ken, var det i den andra som 
målskyttet tog fart för hem-
malaget. I den 71:a minuten 
kunde Mellerud utöka sin 
ledning genom Simon 
Svensson som styrde in bol-
len i mål efter en retur.

– Vi får 2-0 och då släppte 
det, sade Larsson som själv 
skulle komma in i målproto-
kollet två gånger om.

Larsson nickade först in en 
hörna från Rasmus Hedlund, 
när han stod omarkerad vid 
det bortre stolpen. 4-0 kom 
sedan på övertid efter ett 

flygande anfall på högerkan-
ten och bra samspel mellan 
bröderna Joel och Jonatan 
Lundgren. Joel kunde spela 
fram till en framflygande 
Fredrik Larsson som satte 
bollen säkert i mål.

– Det här behövde vi och 
det var skönt att det lossnade 
i andra. Det är alltid gött att 
göra mål, jag slarvade bort 
några lägen i början så det var 
extra skönt att sätta dit en boll 
och sedan få bonusen mot 
slutet. Det är livsviktiga po-
äng, så det är bara att köra på 
och fortsätta jobba som vi 
gjort och plocka fler poäng, 
sade tvåmålsskytten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Personligt rekord 
för Linnea

FRIIDROTT 
Linnea Hallsten från Dals 
Södra FFI tog i fredags en 
fjärdeplats på Världsung-
domsspelen som arrangera-
des på Ullevi. 

En fantastisk höjdtävling 
av Linnea i klassen F13 med 
nytt personnilgt rekord på 
1,57 med sex centimeter och 
en hårfin rivning på 1,59, det 
finns mer att hämta där. Av 
52 hoppare kom Linnea efter 
Polina Magnitskaya (1), 
Ryssland, tävlande för ANA, 
Ayla Hallberg Hossain (2), 

Tureberg och Tilde Persson 
(3), Växjö. 

Både Linnea och Tilde 
stannade på 1,57 men Tilde 
före eftersom hon tagit 1,54 
i sitt första försök. 

Linnea har haft en bra för-
säsong med seger i Frendevi-
spelen, seger i Tyrvingele-
kane i Norge samt 
distriktsmästare i Bohuslän-
Dal. 

Nu ser hon fram mot kom-
mande tävlingar och Göta-
landsmästerskapen i septem-
ber.

Dals Södra FFI

JUDO 
Den 17 – 19 juni arrangera-
de KIF sommarjudoskola 
på Kroppefjäll. Totalt 35 
judokas från KIF judo, 
Trollhättans judoklubb 
och Skövde judoklubb, 
deltog under tre dagar 
fullspäckade med träning 
och andra aktiviteter.
Deltagarna kämpade sig tap-
pert igenom två träningspass 
per dag, ett på förmiddagen 
och ett på eftermiddagen. 
Utöver det fanns naturligtvis 
möjlighet att vistas ute i de 
fina omgivningarna. Här 
spelades både fotboll, vol-

Sommarjudoskola på Kroppefjäll

Randa Kattan KIF försöker vända på Alvina Andersson Wiik från Skövde.

leyboll och badminton. Väd-
ret var också ganska bra vil-
ket också lockade till bad. 

– Sommarjudoskola har vi 
kört varje sommar sedan vi 
startade vår verksamhet 
2016 och att kunna göra det 
här på Kroppefjäll är ju fan-
tastiskt. Läget här är som 
gjort för lägerverksamhet i 
alla former. Vi vill passa på 
att tacka alla föräldrar som 
ställt upp och hjälpt till de här 
dagarna, utan dem hade vi 
inte kunnat genomföra det 
här. Syftet med sommarjudo-
skolan är såklart träning, 
men det är också viktigt att 
umgås och göra aktiviteter 

utanför mattan och här har 
föräldrarna varit guld värda, 
säger Glenn Nordling, trä-
nare i KIF Judo.  

Inlånade tränare i dagarna 
tre var Martin Hylander och 
Rasmus Sandblom från 
Trollhättans judoklubb. 
Båda två erfarna och kompe-
tenta judokas. Martin har lagt 
tävlingskarriären bakom sig, 
men Rasmus tog en brons-
medalj på senaste SM, som 
dessutom hölls på hemmap-
lan i Trollhättan tidigare i 
våras. 

– Det är bra att plocka in 
tränare utifrån, det blir ju lite 
roligare för våra egna delta-
gare. Oss är de nog ganska 
trötta på, säger Glenn Nord-
ling och får medhåll av sin 

tränarkollega Lars Johans-
son.

I samband med sommarju-
doskolan erbjöd klubben 
också prova på verksamhet i 
form av sommarlovsaktivi-
tet. Detta resulterade i tolv 
nyfikna barn som fick lära sig 
om judo både teoretiskt och 
praktiskt. 

– Roligt med barn som är 
nyfikna på sporten. Nästa 
tillfälle att prova på för den 
som är intresserad är den 13 
juli på Brunnsvallen i Dals 
Rostock, samt den 13 och 15 
i träningslokalen uppe på 
Kroppefjäll. I augusti när 
skolorna börjat startar vi upp 
nybörjargrupper för både 
barn och vuxna, säger Glenn 
Nordling.
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FOTBOLL 
Tösse IF hade det tufft borta 
mot Ellenö i lördagens sol-
sken. Ellenö var effektiva 
och tog vara på sina chanser 
direkt i den första halvleken.
Redan efter 13 minuter ledde 
hemmalaget med 3-0 och 
efter 25 minuter kunde 
Christoffer Jansson göra 4-0, 
hans andra mål i matchen.

Tösse fick en reducering 
efter en halvtimmas spel, 
men det räckte inte långt. Inte 
heller reduceringen som kom 
på stopptid. Då var ställ-
ningen 5-1 till Ellenö, som i 
och med segern gick om just 

Föll ihop i första
SLUTRESULTAT

Ellenö IK – Tösse IF
5-2 (4-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
3’ 1-0 Christofer Jansson
11’ 2-0 Mohammed Abdulhalim
13’ 3-0 Hamon Azizi
25’ 4-0 Christofer Jansson
33’ 4-1 Abdi Huseen
62’ 5-1 Hamon Azizi
90’ 5-2 Fredrik Magnusson

Tösse i tabellen, på bättre 
målskillnad med samma po-
äng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det var inte mycket som 
skiljde serieledarna Bengts-
fors mot Håfreström i onsda-
gens match på Håvåsen, bara 
ett mål.

I övrigt var Håfreström 
stundtals det bättre laget och 
kanske borde ha fått med sig 
en poäng och fortsatt närma 
sig topplagen. Istället kunde 
BIF åka norrut med alla tre 
poängen.

Målet som avgjorde 
matchen kom i den 59:e 
matchminuten, då Victor 
Remneland nickade in bollen 
i mål för Bengtsfors. I och 
med förlusten skiljer det nu 

Nära för HIF mot 
serieledarna

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Bengtsfors IF
0-1 (0-0)

Div 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
59’ 0-1 Victor Remneland

fem poäng upp till seriele-
darna Bengtsfors och samti-
digt tappade Håfreström en 
placering för Kungshamn 
som tog poäng hemma mot 
Högsäters GF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF höll jämna 
steg med serieledarna IF Vi-
kens andralag i en timma, 
men sedan kunde gästerna 
dra ifrån och vinna.

Hemma på Brunnsvallen 
kunde publiken se IF Vikens 
Julian Forsvik ge gästerna 
ledningen, men också att 
Dennis Karlsson omgående 
replikerade till 1-1. Samma 
sak hände i den andra halvle-
ken. Forsvik gav Viken led-
ningen på nytt, men KIF 
kvitterade nästan lika snabbt. 
Dock blev gästerna för tunga 

Höll jämna steg
SLUTRESULTAT

Kroppefjälls IF
– IF Viken lag 2

2-4 (1-1)
Division 6 Dalsland

Målskyttar:
28’ 0-1 Julian Forsvik
29’ 1-1 Dennis Karlsson
51’ 1-2 Julian Forsvik
58’ 2-2 Shaip Bajrami
67’ 2-3 Klaus Rexhepi
88’2-4 Emil Nilsson

mot slutet och Viken vann 
med 4-2. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
I fredags firade Bäckefors 
IF 100 år, detta med spon-
sormatch inför storpublik 
där serieledarna Eds FF 
gästade. Hemmalaget fick 
en perfekt födelsedag, då 
man tog poäng efter sent 
mål av Johan Jensen.
Närmare fyrahundra åskå-
dare fanns på plats på Bäck-

Fick fira av dubbla anledningar

SLUTRESULTAT
Bäckefors IF – Eds FF

1-1 (0-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
32’ 0-1 Viktor Johansson
78’ 1-1 Johan Jensen

Min Fotboll, bredd, barn- 
och ungdomsfotbollens 
nya sätt att uppmärksam-
ma och rikta strålkastarna 
mot breddfotbollen. Na-
tionellt har appen 75 000 
nedladdningar och 4  300 
uppkopplade lag. I Min 
Fotboll delas och ”lajkas” 
bilder, matchupplevelser 
och filmklipp och lagen 
kan sända sina matcher 
live. 
– Här i Dalsland har vi redan 
54 anslutna lag och många 
följare, men vi måste bli fler 
för att appen verkligen ska 
komma till sin rätt och stödja 
föreningarna i distriktet, sä-
ger Maria Pettersson Lans, 

kanslichef i Dalslands FF.
Min Fotboll är fotbollens 

svar på Facebook och Insta-
gram, men den stora skillna-
den är att ingen annan än 
användarna kan se eller få 
tillgång till materialet. De 
lokala klubbkassorna kan 
också få ett uppsving då för-
eningen får en möjlighet att 
lyfta fram sina egna lokala 
sponsorer. Intäkterna tillfal-
ler oavkortat föreningarna 
själva. Att appen kan bidra 
till ett lyft för den lokala 
breddfotbollen och skapa 
mer gemenskap och fotbolls-
glädje råder det enligt Pet-
tersson Lans ingen tvekan 
om.  

– Här i Dalsland spelas det 

upp emot 40 matcher per 
vecka under fotbollssäsong-
en. Men det är bara de större 
matcherna som får uppmärk-
samhet. Nu kan vi tillsam-
mans uppmärksamma alla de 
matcher som spelas i distrik-
tet och låta våra barn och 
ungdomar verkligen få skina 
och visa upp sin spelglädje, 
säger Maria och fortsätter:

– Även om man inte bor 
här i Dalsland kan man följa 
alla matcher man vill. Far-
mor, som kanske bor på an-
dra sidan Sverige, kan nu 
följa sina fotbollsspelande 
barnbarn på ett helt nytt sätt 
än tidigare. Tänk vad häftigt 
för henne att kunna se barn-
barnet lägga en snygg fri-

spark, eller göra en fin rädd-
ning istället för att bara se 
matchresultatet i efterhand. 

Appen som gemensamt 
tagits fram av Svenska Fot-
bollförbundet och av Sveri-
ges alla 24 fotbollsdistrikt är 
gratis att använda och finns 
tillgänglig för nedladdning.

– Som ansvarig för fotbol-
len här i Dalsland vill jag slå 
ett slag för att alla med fot-
bollsintresse i länet ska ladda 
ner appen. Ju fler vi är desto 
mer stöd får våra bredd-, barn 
och ungdomslag, tillägger 
Dalslands FFs ordförande 
Markus Svensson.

Dalslands Fotbollsförbund

Min Fotboll riktar ljuset mot bredden

Håfreströms IF lag 2 - 
Melleruds IF U-lag
4-5 (3-0)
Division 5 Dalsland

Brålanda IF lag 2 – 
Dals Långeds IK 
0-3 WO
Division 6 Dalsland

Övriga resultat

evallen. Dagen till ära spela-
des också matchen mellan 
serieledarna Eds FF och 
herrarnas A-lag i division 5.

Ed hade fram till fredagens 
match vunnit samtliga åtta 
matcher man spelat utan att 
tappa poäng, men det skulle 
det bli ändring på. Samtidigt 
ligger Bäckefors sist i serien 
och hade bara en inspelad 
poäng.

Det såg mörkt ut till en 
början. Eds Viktor Johansson 
gav sitt lag ledningen efter en 
halvtimma. Men hemmala-
get ville mer än så och tog 
fram sina hårda pannben.

– Ingen föll ur ramen utan 
gjorde det vi hade pratat om 
innan matchen till 100 pro-

cent, sade Bäckefors tränare 
Dick Edman.

”Som en seger”
I slutet av den andra halvle-
ken kom då målet som fick 
den stora publiken att jubla. 
Efter en frispark och mycket 
trafik framför Eds mål kunde 
Johan Jensen peta in bollen 
bakom gästernas målvakt, ett 
förlösande mål som senare 
skulle betyda en poäng för 
Bäckefors.

– Det var fantastiskt att vi 
kunde få en pinne. Det var 
inget skönspel, men vi käm-
pade och fick en poäng. Vi 
sade innan matchen att vi 
skulle fokusera på- och ta 
chansen på fasta situationer. 

Och 1-1 kom just på frispark, 
berättade Edman, som var 
glad att kunna bjuda publi-
ken på en poäng.

– Det var som en seger, en 
klockren helg att ta poäng. 
Det var skoj, hoppas på en 
boost inför hösten och att 
killarna ser att ingenting är 
omöjligt, sade bäckefors-
tränaren, tidigare tränare i 
Eds FF.

I och med Bäckefors poäng 
har laget nu två poäng upp till 
nästjumbon Frändefors IF 
och tre poäng upp till IFK 
Åmåls andralag på fem po-
äng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Friidrott i dagarna tre

Saddia Mosavi hoppar jämfota över häckarna, bakom henne står Mu-
hammed Karimi.

FRIIDROTT 
Måndag till onsdag förra 
veckan anordnades frii-
drottsskola på Håvåsen i 
Åsensbruk. 43 barn mellan 
sju och tretton år deltog.
Det är andra året som Håfre-
ströms IF arrangerar Svenska 
Friidrottsförbundets fri-
idrottsskola. Men det är 
femte året som HIF, under 
ledning av Eva Gerdén, an-
ordnar friidrottsskola.

– Vi har fått pengar från 
socialförvaltningen i år, det 
innebär att vi kan ge ledarna 
ett litet arvode. Vi söker 
pengarna genom folk-
hälsostrategen Glenn Nord-
ling. Dessutom är allt kost-
nadsfritt, så att alla ska ha råd 
att vara med, säger Eva.

Varje dag har man tränat 
tre olika grenar. Eva, som 
håller i friidrottsträning i 
Åsensbruk varje vecka, hade 
fin hjälp under friidrottssko-
lan av tio ungdomar som går 
eller har gått i träning hos 
henne.

– Att träna friidrott är så 
enkelt, man behöver inte så 
mycket attiraljer, förutom 
kanske i höjdhopp. Det 
räcker med en sandhög och 
en planka så har man möjlig-
het att träna längdhopp, 
framhåller Eva, som vurmar 
för friidrotten och själv har 
en framgångsrik karriär 
bakom sig.

Eva har en grupp på tio –
femton barn mellan sju och 
tretton år som tränar friidrott 
en dag i veckan på Håvåsen. 

Anton Machin Karlsson satsade för fullt i längdhoppet.

Hon tränar även en grupp lite 
äldre ungdomar. Nu är det 
dock sommaruppehåll. Eva 
håller själv i träningarna, 
ibland hjälper föräldrar till 
och det är betyder mycket för 
henne.

– Men de går vidare när 
barnen blir äldre. Nu har jag 
två föräldrar som gått ledar-
utbildning steg 1 för barn sju 
till tio år, berättar Eva.

Pigga barn
Tidningen träffar en grupp 
pigga barn som är mycket 
nöjda med träningen.

– Det är tredje året jag är 
med på friidrottsskolan, jag 
tycker det var roligast att 
hoppa häck. Annars spelar 
jag fotboll i Åsebro/Brålanda 
och innebandy, säger Ella 
Stengård, 11 år.

– Jag har inte testat allt än, 
jag var sjuk måndag och tis-
dag. Detta är roligt, jag tror 
jag skulle vilja vara med och 
träna friidrott, konstaterar 
Elias Lästh, 11 år.

Även Elvira Sörensen Ols-
son och Julia Karlsson, båda 
11 år, tyckte att häck var ro-
ligast att testa.

– Det är jätteroligt med 
friidrott, det bästa är att alla 
kan vara med eftersom det är 
gratis. Häck är roligast, säger 
Kevin Östlind, 9 år, som 
tränar innebandy och hand-
boll på fritiden.

Alla barnen fick varsin 
tröja, vattenflaska, ett tidta-
garur och en bok med infor-
mation om grenarna.
 Susanne Emanuelsson

 susanne@mellerudsnyheter.se

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina Svensson Callh 
0530-125 40
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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 609:-

Ensilageplast

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

Rundbalsnät
3.600 m 1.487:-

Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Pensionärsdag
Onsdagar

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

Tel. 076-888 17 53

Lägenheter
i centrala Mellerud 

& Åsensbruk

joacim@lundgrensbygg.se
070-585 67 09

Melleruds Hyres AB

• Magasinsgatan, 4 rok. 
 102 kvm. Altan.
• Gärdserud, hus, 4 rok. 
 85 kvm, trädgård.
• Åsensbruk, 3 rok. 70 kvm  
 tillgång till carport.

olesensbygg@gmail.com

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

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

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

Balkärror med lastsäkring 
från

för omgående leverans

UTHYRES

På kommunfullmäktige i 
juni debatterades och antogs 
kommunens budget för 
2020, ett tjänstemannaför-
slag fanns, som innehöll be-
sparingar på skolan i stor-
leksordningen fem miljoner 
kronor. Detta utöver det 
sparkrav på sju miljoner som 
redan antagits för 2019. Vår 
skolverksamhet har redan i 
dag en slimmad organisation 
och låga kostnader, vår elev-
peng håller en låg nivå jäm-
fört med andra kommuner. Vi 
kan inte acceptera detta, 
barnen är vår framtid, kostar 
vi inte på dom en gedigen 
skolgång, vad får vi då? 

Varför är det såhär då? 
Varför måste vi spara så hårt? 
Det beror på att vi på grund 
av en katastrofal migrations-
politik fått en för stor befolk-
ningsökning på för kort tid. 
Dessutom av människor som 
i många fall har väldigt lång 
väg att gå innan de kan bli en 
produktiv och etablerad del 
av vårt samhälle. 

Den etableringsersättning 
som betalas ut från staten till 
kommunerna sinar efter kort 

tid, men människor som ska 
ha skola, vård och omsorg 
finns kvar hos oss. För att inte 
tala om att de ska kunna 
hinna lära sig språket, kom-
ma i egen försörjning och så 
vidare. Detta är en ekvation 
som inte går ihop ute i kom-
munerna. 

Vi hade totalt tre yrkanden 
för att stoppa besparingarna 
i skolan och stärka dess eko-
nomi, vilket vi ser som vikti-
gast just nu. Och ytterligare 
tre förslag för att stärka den 
kommunala ekonomin på 
sikt. Vissa förslag var inget 
vi gick fram med med lätt 
hjärta, men nödvändiga. När 
en ansvarslös migrationspo-
litik tvingar fram priorite-
ringar av det här slaget så 
måste vi ta ansvar för vad de 
andra partierna ställt till. 
Tyvärr. Kärnverksamheterna 
måste fungera i första hand. 

Dessa förslag röstades ned 
av en ansvarslös socialdemo-
krati och en handlingsförla-
mad majoritet. S vill sänka 
överskottsmålet redan nu, 
när vi har en ekonomi som 
baseras på att vi ska släcka 

elden med bensin, det vill 
säga att man hoppas på nya 
flyktingar, lika med nya, 
kortsiktiga bidrag. Det fung-
erar helt enkelt inte.

Majoriteten å sin sida står 
handfallna och låter våra 
verksamheter utarmas. Den-
na märkliga handlingsför-
lamning från deras sida kan 
man ana härrör från det fak-
tum att de består av sex i 
grunden väldigt olika partier, 
att kompromissa på den ni-
vån medför en fullständigt 
urvattnad politik.

Vissa av förslagen får vi 
kanske skjuta något på fram-
tiden, men striden om skolan 
är inte på något sätt över! På 
kultur och utbildningsnämn-
dens möte i augusti kommer 
vi att lägga samma yrkanden 
som vi gjorde i kommunfull-
mäktige, ännu finns chansen 
att övertyga de andra parti-
erna att vi kan få en livskraf-
tig skola utan att föra en an-
svarslös ekonomisk politik.

Vi kan konstatera att det 
just nu känns väldigt, väldigt 
långt till nästa val. 

SD Mellerud

Katastrofal migrationspolitik

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

PRO Mellerud: Tisdag 9/7 
kl. 18. Sunnanå bilutställ-
ning. Resa i öppen bil.

Onsdag 10/7 kl.15. Som-
marfest tillsammans med 
PRO Åmål. Egna bilar.

FÖRENINGSNYTT

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 
goda referenser. Berätta gärna lite om dig/ni 
som ska bo här! 
Lämna din intresseanmälan på Melleruds 
Nyheters kontor.
Märk brevet ”Centrala Mellerud” eller maila till 
info@mellerudsnyheter.se

UTHYRES

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

AERO FLEX Drömvila 
madrass 90x200x15. Pris 
500:-. Tel. 070-518 19 59.

SäljeS

Allt inom måleri, 
även marmorering, ådring 
och motivmålning. Rot o 
F-skatt Fredric Gross  
Tel. 070-4822409

Informationstavlan vid Stationshuset i Dals Rostock har åter igen utsatts 
för skadegörelse. Nu har plexiglaset krossats.

Infotavlan vid lilla Stations-
huset i Dals Rostock är åter 
skadad.

För en dryg månad sedan 
hade någon slagit sönder 
tavlan vid stationen i Dals 
Rostock. Den hade fått en 
kraftig törn på framsidan så 
säkerhetsglaset på baksidan 
gått i tusen bitar och delar av 
ramvirket skadats. Med stort 
besvär lagade vi det men 
satte inte dit något glas. Kan-
ske lika bra det, för idag 26 
juni när jag tog en titt var 
tavlan åter sönderslagen. 
Plexiglaset på framsidan var 
trasigt och plåttavlorna 
buckliga. Träramen på baksi-
dan är också sönder. 

Det känns bedrövligt att 

sådant skall behöva hända. 
Stationshuset och infotavlan 
har skapats med hjälp av bi-
drag från företag och privat-
personer samt Dalslands 
sparbank och ideellt arbete 
av frivilliga. Underhåll och 
skötsel kräver både tid och 
pengar och vi är bara några 
få som utför arbetet. 

Därför känns det så otack-
samt med denna meningslösa 
skadegörelse. Det räcker gott 
och väl med de skador väder 
och vind ställer till med. Vi i 
stationshusförening hoppas 
slippa fortsatt åverkan.

Dals Rostock 26 juni
Bertil Larsson,  

styrelsemedlem i  
stationshusföreningen

Meningslös
skadegörelse
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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

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 

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

DAHL
ANDERSEN BYGG

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

Bygger absolut allt 
och vad du vill!

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB
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Melodikrysset v.27 - 6 juli

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. 27 – 6 juli

06.00 Svenne Hedlund 
07.00 Morgonstudion
10.00 Arvinge okänd
11.00 Jakten på dyslexin
11.30 99% norsk
12.00 Svenne Hedlund - en man 
 och hans Cadillac
13.00 Tobias Persson - Man på prov
14.00 Dom kallar oss artister
14.05 Allsång på Skansen
15.05 Matiné: Härligt förälskad
16.45 Från Lark Rise till 
 Candleford: Julspecial
18.00 Rapport, 18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.24 Kulturnyheterna
18.35 Föräldragården
18.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning sommar
21.00 Sju sidor av sanningen
21.55 Väggen
22.00 Jakten på dyslexin
22.30 99% norsk
23.00 Skam España, Rapport, 
23.30 Elitstyrkans hemligheter: USA
00.10 Grantchester, Poldark
01.55 Nästan unplugged:
 Tomas Ledin

10.00 Forum: Almedalen
15.00 Partiledartal i Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Vild vetenskap
16.45 Säterliv
17.10 Övergivna rum
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 K-märkt form
18.00 Seriestart: Mars
18.50 Djur i natur
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Hjärta för djur
20.30 Muitte mu - Minns mig
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friidrott: Grand Prix
22.15 The last kingdom
23.00 Seriestart: Mu squad
23.30 Vetenskapens världs 
 sommarfavoriter
00.30 Mars
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Traktorrace
18.05 Gammalt, nytt och 
 bytt
18.35 Astronaut: Universums 
 tuffaste jobb
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Dold kamera bland djuren
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Grottan där människan 
 föddes
22.40 Tystnadens språk
23.40 60-talets USA
00.25 Historiens onda män

20.00 Vargblod
20.25 Övergivna rum
20.45	 Den	sista	hummerfiskaren
21.15 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.15 Salamander: 
 Blood Diamonds
23.05 När vi styrde landet
23.45 Altaj på 30 dagar
00.30 Hem till sommaren
01.00 Ekdal och Ekdal
02.00 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

05.10 Världens häftigaste 
 tårtor
05.40 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.25 Magnum
12.25 En plats i solen: Vintersol
14.25 Fixer upper
15.25 Världens häftigaste tårtor
15.55 Mandelmanns gård
16.55 Bygglov
17.50 Tina på besök
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35 Tina på besök
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM 
20.50	 Fotboll:	Semifinal
21.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM 
22.00	 Fotboll:	Semifinal
23.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM
23.15 Law & order
01.10 CSI
03.00 Gotham

05.10 Bilbaronen i Las Vegas
05.35 Cops
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
20.00 Ink master USA
21.00 Popstar: Never stop never 
 stopping
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Bilbaronen i Las Vegas
02.30 Cops, Highway patrol
03.45 Family guy
04.35 American dad

06.00 Arvinge okänd
07.00 Morgonstudion
10.00 Arvinge okänd
11.00 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
11.40 Hemmaplan
12.25 Matchdagen
13.10 Med motorbåt i 
 vikingarnas fotspår
13.50	 Den	sista	hummerfiskaren
14.20 En stad - en historia
14.30 Föräldragården
14.45 Uppdrag granskning
15.45 Drottningens slott
16.30 Seriestart: En askungesaga
17.20 Seriestart: Min trädgård
18.00 Rapport, 18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.24 Kulturnyheterna
18.35 En stad - en historia
18.45 Är du där, pappa?
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Djurvärldens dynastier
21.00 Babylon Berlin
22.30 För nationens bästa
23.00 Rapport
23.05 The Graham Norton show
23.55 Allsång på Skansen
00.55 Suits
01.35 Luther

10.00 Forum: Almedalen
15.00 Partiledartal i Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Hjärta för djur
16.35 Muitte mu - Minns mig
17.05 Svansjön
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 K-märkt form
18.00 Mars
18.50 Djur i natur
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Kennedys: En maktsaga
20.45 Sverige under kalla kriget:
  Om kriget kom
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Ministern
23.40 Vild vetenskap
00.20 Mars
01.10 Säterliv
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Skål för Europa
18.30 Omöjlig ingenjörs-
 konst
19.15 Extrema äktenskap
20.10 En tigers resa
21.00 60-talets USA
21.45 Dold kamera bland djuren
22.40 Kanarieöarna
23.30 Tystnadens språk

20.00 Från Lark Rise till 
 Candleford: Julspecial
21.15 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.15 Herrens vägar
23.15 Moving Sweden: Jimmie
00.40 För nationens bästa
01.10 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

05.10 Världens häftigaste
 tårtor
05.40 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen: Vintersol
13.55 Fixer upper
14.55 Husakuten
15.55 Mandelmanns gård
16.55 Bygglov
17.55 Tina på besök
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sommar med Ernst
21.00 The little drummer girl
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The little drummer girl, forts
23.40 Law & orde
01.30 CSI
02.25 CSI
03.25 Gotham
04.20 En plats i solen: Vintersol

05.00 American dad
05.25 Bilbaronen i Las Vegas
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, 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 Ink master USA
21.00 Total recall, Seinfeld
00.20 Family guy
01.20 American dad
02.20 Bilbaronen i Las Vegas
02.45 Cops
03.10 Highway patrol
04.00 Family guy
04.50 American dad

05.10 En askungesaga
06.00 Arvinge okänd
07.00 Morgonstudion
10.00 Arvinge okänd
11.00 Diagnoskampen
11.40 Är du där, pappa?
12.25 Djurvärldens dynastier
13.25 Nästan unplugged
14.10 Kära dagbok
14.25 Adele: Live
15.10 Allsång på Skansen
16.10 Min trädgård
16.50 Med motorbåt i 
 vikingarnas fotspår
17.30 Matchdagen
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.24 Kulturnyheterna
18.35 En stad - en historia
18.45 Är du där, pappa?
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Friidrott: Diamond League
22.00 Poldark, Leif och Billy
23.20 Rapport, 23.25 Suits
00.10 Matchdagen
00.55 Sju sidor av sanningen
01.50 Elitstyrkans hemligheter: 
 USA

10.00 Forum: Almedalen
15.00 Partiledartal i Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Ekdal och Ekdal
17.05 Lyxkryssning i havskajak
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 K-märkt form
18.00 Hem till sommaren
18.30 Herbert och Alice
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Dieter Rams, designpionjär
20.55 K-märkta ord
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Jordgubbslandet
23.20 The last kingdom
00.05 Salamander: Blood 
 Diamonds
00.55 Hjärta för djur
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Tuffa dagar på
 bilskroten
18.10 Studio natur
18.40 Skål för Europa
19.10 Grottan där människan 
 föddes
20.00 Gammalt, nytt och bytt
20.30 I terrängbil genom Indokina
21.00 Ljudvågornas universum
21.50 Historiska hemligheter
22.40 The Vietnam war
23.35 Universums tuffaste jobb
00.30 Dokument utifrån

20.00 Hjärta för djur
20.30 Min trädgård
21.10 Partiledartal i Almendalen 
 - teckenspråkstolkat
22.10 Kennedys: En maktsaga
22.55 Follow the money
23.55 Muitte mu - Minns mig
00.25 Vild vetenskap
01.05 Partiledartal i Almendalen 
 - teckenspråkstolkat

05.10 Världens häftigaste 
 tårtor
05.40 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen: Vintersol
13.55 Fixer upper
14.55 Husakuten
15.50 Mandelmanns gård
16.50 Bygglov
17.50 V75-klubben
17.55 Tina på besök
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären med 
 sommarvinnare
20.00 Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
21.20 The little drummer girl
22.00 Nyheterna, 22.05 Väder
22.15 The little drummer girl, forts
00.00 If I stay
02.05 Son of a gun
04.20 En plats i solen: Vintersol

05.15 American dad
05.35 Bilbaronen i Las Vegas
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, 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 Gränsbevakarna USA
19.00 Simpsons
20.00 Impractical jokers
21.00 The Brave, Red dawn
23.55 Seinfeld, American dad
01.50 24: Legacy
02.40 Bilbaronen i Las Vegas
03.20 Cops
03.45 Highway patrol
04.35 American dad

05.15 Är du där, pappa?
06.00 Arvinge okänd
07.00 Diagnoskampen
07.40 Min trädgård
09.00 Allsång på Skansen
10.00 Uppdrag granskning
11.00 Djurvärldens dynastier
12.00	 Den	sista	hummerfiskaren
12.30 Matchdagen
13.15 Matchdagen
13.45	Matiné:	En	film	om	kärlek
15.15 Drottningens slott
16.00 Tobias Persson - Man på prov
17.00 The Graham Norton show
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Kära dagbok
18.30 Bäst i test
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Enkel resa till Korfu
20.50 Revansch
21.00 Hemmaplan
21.50 Lördagsbio: Twister
23.40 Rapport
23.45	 Nattfilm:	Unbroken
02.00 Leif och Billy
02.20 Sändningsuppehåll
04.40 Min trädgård

10.20 Mu squad
10.50 Muitte mu - Minns mig
11.20 Hjärta för djur
11.50 Altaj på 30 dagar
12.35 Hem till sommaren
13.05 Dieter Rams, designpionjär
14.00 Vetenskapens världs 
 sommarfavoriter
15.00 Partiledartal i Almedalen
16.00 Rapport
16.05 John Lennon: Imagine
17.35 Vild vetenskap
18.15 Altaj på 30 dagar
19.00 Partiledartal i Almedalen
20.00 Kulturstudion
20.01 Karajan och festivalen
20.55 Bayreuth, Beethoven och 
 Wagner
22.15 Sjostakovitj med Winnes
23.10 Salamander: Blood 
 Diamonds
00.00 Moving Sweden: Jimmie
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Skål för Europa
15.50 Gammalt, nytt och bytt
16.20 I terrängbil genom Indokina
16.50 En tigers resa
17.40 Grottan där människan
  föddes
18.30 Historiska hemligheter
19.15 Kanaler, båtar och kärlek
20.05 Extrema äktenskap
21.00 Kanarieöarna
21.50 Historiens onda män
22.40 Ljudvågornas universum
23.30 60-talets USA
00.10 The Vietnam war

20.00 Bäst i test - syntolkat
21.00 Stigcykling med Aksel
21.15 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.15 Diagnoskampen
22.55 Tobias Persson - Man på prov
23.55 Luther
00.50 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

05.15 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.30 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 Ink master USA
18.00 The Amazing Race
19.00 Kevin can wait
19.30 Kevin can wait
20.00 Magnum P.I
21.00 Fotboll
00.00 Commando
01.55 The thing
04.00 The Brave
04.45 Never ever (try this at 
 home)

05.20 Världens häftigaste 
 tårtor
06.00 Antiques roadshow
07.00 Husakuten
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
12.55 Makalösa hem
14.55 Bröllopsduellen
16.50 Fotboll: Bronsmatch
17.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM
18.00 Fotboll: Bronsmatch
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären med 
 sommarvinnare
20.00 Sommarkrysset – med 
 Lottodragningen
21.20 The little drummer girl
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 The little drummer girl, 
 forts
00.00 Fool's gold
02.15 The gambler
04.25 En plats i solen: Vintersol

Vi tar
semester
och stänger
kontoret 

10 juli
Öppnar igen

torsdag 
8 augusti
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.20 Min trädgård
06.00 Är du där, pappa?
07.30 Hemmaplan
08.20 Med motorbåt i vikingarnas fotspår
09.00 Svenne Hedlund
10.00 Adele: Live at Radio city music 
 hall
10.45 En askungesaga
11.35 Leif och Billy
11.55 Matiné: Försök inte med mej
13.20 Från Lark Rise till Candleford
14.35 Allsång på Skansen
15.35 Bäst i test
16.35 Enkel resa till Korfu
17.25 Matchdagen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 En bild berättar
18.20 Diagnoskampen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
21.00 Lejonkvinnan
23.05 Rapport
23.10 Luther
00.05 Follow the money
01.05 Millennium
04.35 Är du där, pappa?

09.15 Altaj på 30 dagar
10.00 Gudstjänst
10.30 Karajan och festivalen
11.25 Bayreuth, Beethoven och Wagner
12.50 Sjostakovitj med Winnes
13.45 Sverige under kalla kriget: Om 
 kriget kom
14.00 Partiledartal i Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Kennedys: En maktsaga
16.50 Djur i natur
17.00 Syssna
17.16 Amir frågar
17.21 Osynk
17.31 Fatta historia - kortversion - meänkieli
17.43	 Nyfiken	på	Sverige	-	spanska
18.00 Övergivna rum
18.20 När vi styrde landet
19.00 Vildsvinets återkomst
19.55 Grisar på vandring
20.00 Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt
21.15 Basket: EM
22.30 Hatbrottens offer
23.25 Gudstjänst
23.55 Hem till sommaren
00.25 Mu squad
00.55 Hur farliga är E-cigaretter?

09.00 UR Samtiden
15.00 Genom USA med Billy 
 Connolly
15.45 Ljudvågornas universum
16.35 Antikmagasinet
17.05 Studio natur
17.35 Extrema äktenskap
18.30 Fotbollen ger mig en framtid
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05 Dold kamera bland djuren
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Seriestart: Livet i nationalparken
22.45 Tystnadens språk
23.45 I terrängbil genom Indokina
00.15 Gammalt, nytt och bytt

20.00 Vargblod
20.25 Basket: EM
21.15 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat
22.15 Leif och Billy
22.35 The last kingdom
23.20 Uppdrag granskning sommar
00.20 Allsång på Skansen - syntolkat
01.20 Partiledartal i Almedalen 
 - teckenspråkstolkat

05.30 Världens häftigaste tårtor
06.00 Antiques roadshow
07.00 Husakuten
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
12.55 Sommarkrysset – med Lotto-
 dragningen
14.15 Halv åtta hos mig
14.55 Sommar med Ernst
16.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2019
16.50 Fotboll: Final
17.50 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2019
18.00 Fotboll: Final
19.00 Studio: FIFA Fotbolls-VM 2019
19.30 Postkodmiljonären med 
 sommarvinnare
20.00 Badhotellet
21.00 Agatha Christie: ABC-morden
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Agatha Christie: ABC-morden, 
 forts
23.05 MacGyver
01.00 Elementary
02.55 Magnum
04.00 En plats i solen: Vintersol

05.10 Gränsbevakarna USA
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.05 2 1/2 män
08.55 Superstore
09.25 Superstore
09.50 Ink master USA
10.50 Världens bästa burgare
11.50 Buffy the Vampire Slayer
12.50 Buffy the Vampire Slayer
13.50 Buffy the Vampire Slayer
14.50 NCIS: Los Angeles
15.50 NCIS: Los Angeles
16.50 Eddie the Eagle
19.00 Face off
20.00 Gränsbevakarna USA
20.30 Gränsbevakarna USA
21.00 Fotboll
01.00 Popstar: Never stop never stopping
02.50 Impractical jokers
03.15 Impractical jokers
03.40 The strain
04.30 Superstore
04.50 Superstore

05.20 Diagnoskampen
06.00 Uppdrag granskning
07.00 Morgonstudion
10.00 Säsongsstart: Arvinge okänd
11.00 Sportspegeln
11.30 Min trädgård
12.10 En stad - en historia
12.20 Adele: Live at Radio city music hall
13.05 Med motorbåt i vikingarnas 
 fotspår
13.45 Bäst i test
14.45 Barnmorskan i East End
15.45 Matiné: Åh, en så'n grabb!
17.05 Säsongsstart: Från Lark Rise till 
 Candleford
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.25 Sångpärlor
18.35 Medicin med Mosley
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Jerry Williams
21.00 Follow the money
22.00 Kärlek och fördom
22.45 Festen, 23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Coherence
00.35 Hemmaplan
01.25 För nationens bästa

12.30 Syssna
12.46 Amir frågar
12.51 Osynk
13.01 Fatta historia - kortversion - meänkieli
13.13	 Nyfiken	på	Sverige	-	spanska
13.30 John Lennon: Imagine
15.00 Partiledartal i Almedalen
16.00 Rapport
16.05 Gudstjänst
16.35 Vild vetenskap
17.15 Spårköraren på Sognefjell
17.30 Oddasat, 17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 K-märkt form
18.00 Freestyledrömmen
18.30 Dieter Rams, designpionjär
19.25 Anslagstavlan
19.30 En natt
19.55 Örtskolan
20.00 Vetenskapens världs sommarfavoriter
21.00 Aktuellt, 21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Alexander McQueen
23.35 En natt
00.00 Hem till sommaren
00.30 Altaj på 30 dagar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 I terrängbil genom Indokina
18.30 Ljudvågornas universum
19.20 Grottan där människan föddes
20.10 Historiska hemligheter
21.00 Astronaut: Universums tuffaste 
 jobb
21.50 Vildsvinets återkomst
22.45 Extrema äktenskap
23.35 Historiens onda män
00.25 Antikmagasinet
00.55 Livet i nationalparken

20.00 Vargblod
20.25 Matchdagen
20.55 Altaj på 30 dagar
21.40 Ekdal och Ekdal
22.40 Vallhundsvalpar lämnar boet
22.45 Festen - syntolkat
23.00 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.30 Kroppsgranskarna - teckenspråks-
tolkat
00.00 Samernas tid - teckenspråkstolkat
01.00 Liv med autism - teckenspråkstolkat
01.30 En natt

05.15 Last man on earth
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Highway patrol
08.30 Cops
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 Gränsbevakarna USA
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
19.30 Ink master USA
21.00 Impractical jokers
22.00 Magnum P.I
23.00 Seinfeld, 23.30 Family guy
00.30 Seinfeld
01.00 American dad
02.00 Bilbaronen i Las Vegas
02.50 Cops, 03.15 Highway patrol
04.05 Family guy
04.50 American dad

05.10 Världens häftigaste tårtor
05.40 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen: Vintersol
13.00 En plats i solen: Vintersol
13.55 Fixer upper
14.55 Husakuten
15.55 Mandelmanns gård
16.55 Bygglov
17.50 Sommar med Ernst
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Lotta på Liseberg
21.30 Maria Wern
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Maria Wern, forts
23.35 Law & order: Special victims unit
01.25 Sändningsuppehåll
02.25 CSI
03.20 Gotham
04.20 En plats i solen: Vintersol

05.20 Med motorbåt i 
 vikingarnas fotspår
06.00 Sändningsuppehåll
07.00 Morgonstudion
10.00 Arvinge okänd
11.00 Medicin med Mosley
11.55 Diagnoskampen
12.35 Jakten på dyslexin
13.05 99% norsk
13.35 Kärlek och fördom
14.20 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
14.25 Jerry Williams
15.35 Matiné: Saltstänk och krutgubbar
17.05 Från Lark Rise till Candleford
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.25 En bild berättar
18.30 Seriestart: Guld på godset
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Grantchester
21.50 Friday night dinner
22.15 Millennium
23.45 Rapport
23.50 Skam España
00.15 Babylon Berlin

14.20 Ekdal och Ekdal
15.20 När vi styrde landet
16.00 Rapport
16.05 Seriestart: Att inreda ett slott
16.55 Muitte mu - Minns mig
17.25 60 sånger och 70 bananer
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 K-märkt form
18.00 Klor, svett och tårar
18.10 Seriestart: År 1 miljon 
 - berättelsen om din framtid
18.40 Mars
19.30 En natt
20.00 Vild vetenskap
20.40 Övergivna rum
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Moving Sweden: Ge allt
22.15 Herrens vägar
23.15 En natt
23.40 Dieter Rams, designpionjär
00.35 Mars
01.25 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

15.00 UR Samtiden
18.00 Naturreparatörerna
18.25 Livet i nationalparken
19.10 Turkiet med Simon Reeve
20.10 Historiens onda män
21.00 Kanarieöarna
21.55 Dokument utifrån: Facebook
22.50 Kanaler, båtar och kärlek
23.40 Antikmagasinet
00.10 Studio natur
00.40 The Vietnam war
01.35 60-talets USA

20.00 Allsång på Skansen - syntolkat
21.00 År 1 miljon - berättelsen om din 
 framtid
21.30 Hatbrottens offer
22.25 Suits
23.10 Kroppsgranskarna - syntolkat
23.40 Liv med autism - syntolkat
00.10 Samernas tid - syntolkat
01.10 En natt
01.40 Att inreda ett slott

05.10 Världens häftigaste tårtor
05.40 Husjägarna
06.40 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen: Vintersol
13.55 Fixer upper
14.55 Husakuten
15.55 Mandelmanns gård
16.55 Bygglov
17.55 Sommar med Ernst
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Hälsningar från
21.00 Tillsammans med Strömstedts
22.00 Nyheterna
22.20 Sporten
22.25 Väder
22.30 The bay
23.30 Law & order: Special victims unit
01.20 CSI
03.20 Gotham
04.20 En plats i solen: Vintersol

05.15 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Sändningsuppehåll
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.30 Highway patrol
08.25 Ink master USA
09.40 Brooklyn nine nine
10.10 Kung av Queens
10.35 Just shoot me
11.05 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	 Tattoo	fixers
21.00 The transporter
22.55 Seinfeld, 23.55 Family guy
00.55 American dad
01.55 Bilbaronen i Las Vegas
02.20 Cops, 02.50 Highway patrol
03.40 Family guy
04.30 American dad

Dags att boka annons till 

SOMMAR-EXTRA 
Manusstopp 3 juli

Annonser bokas hos 
Christina

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se FÖLJ OSS PÅ

FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

ÖR – Grösäter 6
En idyll för boende och hästar. 5 rok, varav  
3-4 sovrum. Boa 140 kvm. Tomt 16190 kvm.  
Stall, lösdrift, fina hagar. Gäststuga. 
Överlåtelsebesiktigat.

Pris 975.000:-

DALSKOG – Myrevarv 1
Fin Dalslandsstuga med vackert läge. 3 rok. 
Boa 104 kvm. Tomt 4680 kvm. Glasveranda,  
renoverad, 3-glasfönster. Gäststuga, två växthus. 

Pris 850.000:-

Visning: Torsd. 4/7 kl. 16-17

ÅSENSBRUK – Nyponvägen 3 Bränna
Charmig 40-talsvilla, 1½-plan med källare och separat 
garage. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 98 kvm. Tomt 1.200 
kvm. Bergvärme och trevligt läge med fri utsikt.

Pris 495.000:-

Visning: Torsd. 4/7 kl. 14

30

-15

30

ÅSENSBRUK – Bruksvägen 4
Trevlig 1½-plansvilla i gott skick med kuperad 
trädgård.  6 rok, 3 sovrum. Boa 139 kvm. Tomt 
1550 kvm. Bergvärme, 3-glasfönster, bastu. 
Växthus och förråd. 

Pris 590.000:-

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:-

Boka visning!

Boka visning!
Boka visning!
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Följ oss på

39:-
Kaffe & 

våffla

Herrshorts  Planteringsjord  

100:-
4 för

99:-
/par

5990
/st

Regnponcho 

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Prisbomb!
Du träffar Kim och  

hennes glada  

medarbetare på 

Hemköp Torget!

Följ oss!

5:-
/st

Potatissallad

Vig musikant tar farväl

Full fart som vanligt Leif är idag 86 
år, men still going strong. 

– När jag var tio år hade jag 
sett filmen ”Tarzan i New 
York” och då bestämde jag 
mig för att någon gång åka 
dit.

När han emigrerade hade 
han löfte om arbete på en 
tråddragarfabrik i Connecti-
cut. Löfte om ett arbete var 
nödvändigt för att få tillstånd 
att flytta in i landet.

– Jag var erbjuden minimi-
lönen, en dollar i timmen.

Han tog aldrig arbetet.  
Istället fick han anställning i 
FN-administrationen.

– Jag var tvungen att göra 
ett intelligenstest när jag 
sökte, men jag fick jobbet 
ändå.

Först arbetade han med 
dokument, sedan i postsorte-
ringen. Han hann också med 
en period på Icelandic Air.

– Och så spelade jag då och 
då som barpianist på olika 
ställen.

Till Mellerud
1963, när han var 30 år, gick 
flytten till Upperud, en flytt 
som kändes naturlig efter-
som hans mamma var upp-
växt i Mellerud och han un-
der barndomen ofta besökt 
mormor här.

– Min morbror hade sett ett 
fint hus som han tipsade mig 
om.

Samtidigt fick han arbete 
på Rådaskolan, först i kris-
tendomskunskap och histo-
ria, sedan i de ämnen han var 
utbildad för, svenska och 
engelska.

– Då var Rådaskolan fort-
farande en realskola. I min 
första klass hade jag 35 poj-
kar, men på den tiden hade vi 
inga disciplinproblem.

Mycket musik
Det blev också musik. Han 
var med i Vargöns musikkår 
i 15 år som trombonist, 
sångare och presentatör. 

PORTRÄTTET

Leif Hultin Quintet, en dansorkester från Leifs tid i Västerås. Foto: Privat.

Många i Melleruds kom-
mun minns Leif Hultin 
som lärare på Rådaskolan. 
Där undervisade han i 35 
år. Det främsta minnet 
de flesta har av honom 
är att han då och då kom 
in i klassrummet gåendes 
på händerna. Men vi som 
inte haft Leif som lärare 
känner honom främst som 
musiker och sångare.
Leif växte upp i Hallstaham-
mar. Som tioåring började 
han spela.

– Det stod ett piano hem-
ma. Jag tog några lektioner, 
men inte många. I huvudsak 
är jag självlärd, berättar han.

Tre år senare började han i 
ortens dansorkester för att så 
småningom hamna i Väster-
ås. Där hade han ett eget 
band.

– Vi spelade tre gånger i 
veckan, parallellt med att jag 
studerade i Uppsala.

Kort sejour i USA
Efter lumpen flyttade Leif 
under några år till USA.

Med dem fick han också 
komma ut i Europa och spela.

– Och samma dag som jag 
flyttade in i Upperud kom 
Åsensbruks musikkår och 
hämtade mig.

Med dem var han bland 
annat inblandad i ett utbyte 
med en orkester i Weil der 
Stadt, strax utanför Stuttgart. 
Orkestrarna besökte varan-
dra och knöt vänskapsband 
som fortfarande lever.

Så turnerade han i kyrkor 
med Katarina Kjörling, An-
ders Fredriksson och Ivan 
Eliasson.

Många minns också”Blues 
i Balders Hage”, som Leif, 
sångaren Clas Jansson och 
Hasse Widmark startade.

– Första och sista gången 
var vi i Håverud, däremellan 
höll vi till på Baldersnäs.

I stort sett hela Sveriges 
jazzelit deltog någon gång i 
arrangemanget. Charlie Nor-
man, Alice Babs och Monica 
Zetterlund är bara några av 
dem som kom till Dalsland 
för att framträda.

– Men det gick aldrig rik-
tigt ihop. Vi fick skjuta till lite 
pengar själva.

Dessutom hann Leif hjälpa 
Sten Torstensson med att 
starta Dalslands museum.

– Jag var sekreterare i ar-
betsgruppen och min fru var 
kassör.

Till Värmland
1998 var det dags för pension 
och Leif flyttade till Mol-
kom. Men det var inte slut på 
musikaktiviteterna. Han 
gjorde kyrkokonserter med 
operasångerskan Christina 
Gorne och hade ett koncept 
med ”Kyrkans 10-i-topp” 
där han sjöng tillsammans 
med lokala kyrkokörer och 
ett dixielandband.

Han har också gjort en se-
rie radioprogram för Radio 
Värmland med musik från 

olika decennier, ”Jag minns 
mitt 20-tal” och så vidare.

– Det var innan Bernt 
Egerbladh gjorde en TV-se-
rie på samma tema.

Och banden till Mellerud 
har han haft kvar. I 30 år 
spelade han på nationalda-
gen i Håverud och har även 
gjort många framträdanden 
på Brasseriet och på efter-
middagskonserterna i Dals-
land Center.

Avslutning
Tisdag 9 juli gör Leif sitt 
troligen sista framträdande i 
Håverud. Det blir en efter-
middagskonsert tillsammans 
med Gun-Britt Gustafsson, 
en sångerska han arbetat en 
hel del med. Bland annat har 
de gjort en skiva tillsam-
mans, ”Visa ord”.

– Vi har inte spikat pro-
grammet än, men det blir 
troligen lite Taube, Ferlin 
och liknande.

Nästan i OS
Och så det där med att gå på 
händer. Som tonåring var 
Leif elitgymnast.

– Som 15-åring kom jag 
nästan med till OS i London 
som del av en uppvisnings-
trupp. Men jag bröt armen i 
samband med uttagningarna.

Lars Nilsson




