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Varje tisdag hela sommaren arrangerar Veteran Classic Dalsland tisdagsträffar i Sunnanå hamn. Ett stort antal härliga veteranbilar, motorcyklar och mopeder finns att se och njuta av. På bilden en välvårdad Chrysler Valiant 
-64 som ägs av Magnus Lindström, Mellerud (stående till vänster). Han samtalar med två andra fordonsentusiaster: Stig Johansson och Morgan Hallgren. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 9 –

Välbesökta tisdagsträffar

50%

SEBAGO-kläder
Piké, skjortor och stickat

E t t parti

Dam och herr

k-bygg.se

Sommartider

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Mån-fre 7-18, lör 9-14

Falu Rödfärg Röd 10 liter
Originalet Helmatt
Rek ca pris 579:-

499:-

Vi stänger kontoret fr.o.m. 10 juli
och önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag 8 augusti
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Solgläntans Konst & Musiklada
presenterar

Leon Falk Satchmo Tribute 
Onsdag 24/7    

Tolkar musik av L. Armstrong

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

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

spelträff
vid Dalbergså 

Camping
Fredag 19/7

Underhållning och  
logdans fr. kl. 18.00

Lördag 20/7
Allspel kl. 15.00

Scenframträdande 
fr. kl. 15.20

Logdans på kvällen
Alla välkomna med  

eller utan instrument!

• Ponnyridning • Tipspromenad

• Grillning av gårdens kött

• Hallonmeny såklart med mycket extra  
   smaskigheter!

• Försäljning av färska, nyplockade hallon

Hallonfestival
2-4 augusti kl. 11-18

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

Fredagspub18-23  Mat 18-21  Musik 20  Fri entré
19/7  CAPTAIN JACK’S ARMY
26/7   INGEN FREDAGSPUB PGA BRÖLLOP
2/8    OBLOMOV

Furusand 
Lördag 20 juli 

18.00 Furusandskväll
tipspromenad

19.00  Robert & Irene 
Johansson, Aneby 

”Upptäcksfärd i sångens värld”
Kvällsfika & korvservering

Avresa från kyrkan 18.00

NÖJESANKARET PRESENTERAR

EN AV NORGES STÖRSTA
LYSNADE STJÄRNOR

ÅGE STEN NILSEN
AKUSTISK SHOW

ONSDAG 24/7 KL. 19.00 · ENTRÉ 295KR
BELLA GÄSTIS - HUNNEBOSTRAND

· · ·
TORSDAG 25/7 KL. 19.00 · ENTRÉ 295KR

SMÖGEN
· · ·

FREDAG 26/7 KL. 17.00 · ENTRÉ 245KR
GRÖNE BACKE CAMPING - DALS EDFÖRKÖP

SWISH 123 644 36 83
OBS. SKRIV NAMN & DATUM NI BETALAR FÖR.
BILJETTER HÄMTAS UT PÅ RESPEKTIVE PLATS FROM 6/7.

FRÅGOR
TELEFON 0738-16 57 24

Idrottshuset, Mellerud

Välkommen 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdagar
 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Spelar för ca 50.000:-

SJÖNS DAG
lördag 20 juli kl. 15.00

hos Thorsenius, Adamserud 
Vi bjuder på korv och bröd 

Tipspromenad • Lotteri
Ta med kaffekorg!

Välkomna!     Näsölens FVO
Årets kräftpremiär 9 augusti

Bolstad
Prästgård
Onsdag 24 juli kl 19.00

Gudrun Rydberg 
Bolstad Prästgård 

och dess pigor.
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Loppis från 18.00

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

 Gunnars Museum öppet 18 – 19 
Entré 20 kr.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

17 juli- 24 juli 2019
Apostladagen
”Sänd mig”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 21/7 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka, 
  Lars-Åke Petersson.

HOLMS FÖRSAMLING  
Tor 18/7 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Lars-Åke Petersson.
Fre 19/7 17.00 Musik kväll, Missionsbåten Christina i 
  Sunnanå Hamn. 
Sön 21/7 8.30 Frukost i Kyrkans Hus innan gudstjänsten
Sön 21/7 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lars-Åke Petersson.
Tis 23/7 11.30 Andakt på Fagerlid, Lars-Åke Petersson.
Tis 23/7 14.15 Andakt på Berg, Lars-Åke Petersson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 21/7 15.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 21/7 18.00 Musik i sommarkväll i Dalskogs kyrka, 
  Tvärflöjt: Maria Fredriksson.  
  Andakt: Kerstin Öqvist.
Ons 24/7 12.15 Andakt på Karolinen, Lars-Åke Petersson.

Tel. 070-555 05 27
Du kan följ oss på:

Sommarbutik
Finns vid akvedukten, Håverud

Kläder • Skor 
Inredning

FISKBILEN

Torget, Mellerud

Tisdag kl. 11-18 • Fredag kl. 10-18

Fiskbilen på torget hela sommaren! 
Kanonpriser på fisk och skaldjur!

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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0521 - 69535

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:-
Kirchberg Tyrolen 8d 31/8 all inclusive!..........7.990:-
Skottland runt via Kiel 11d 24/8........................15.990:-
På vackra vägar i Alperna & Berninia Express 7/9..8.990:-
Alsace rundresa med många provningar 15/9....8.990:- 
Rhen & Mosel “Tyska vindalarna” 7d 8/9.................7.990:-
Polen runt Warszawa & Krakow 8d  15/10............ 6.990:-
Gardasjön med Venedig  3/10............................ 11.490:-
Oktoberfest i Bremen  17/10, 24/10, 31/10............. fr. 3.490:-
Stockholm 3 d 26/7, 23/8, 6/9, 20/9, 27/9 osv.....2.090:-
Vi har teaterbiljetter till bla  Mamma Mia,  Så som i himmelen mm
Kryss till Riga / Tallinn eller Helsingfors 3 d 
26/7, 23/8, 6/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 osv...fr.1.490:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Fyra sporter möts på golfbanan

Andreas ”Adde” Johansson är en av deltagarna.

SUNNANÅ 
Lördag 27 juli  anordnas 
jippotävlingen ”Årets 
roligaste tävling” på Mel-
leruds golfklubb. Fyra 
idrottsmän med var sina 
specialiteter möts på golf-
banan i en spännande täv-
ling där de spelar med sina 
respektive ”redskap”.
– Vi tyckte det vore roligt om 
det hände något nytt på klub-
ben, så vi har bjudit in fyra 
duktiga idrottsmän som spe-

lar i en publikvänlig tävling, 
säger Pär Söderlund, klubb-
chef i Melleruds GK. 

Deltagarna är följande:
Fotboll: Andreas Johans-

son, Melleruds IF, Degerfors, 
AIK, Ålborg, Odense, Djur-
gården.

Golf: Urban Svensson 
Callh, Melleruds bästa golf-
spelare.

Frisbeegolf: Edvin Alm-
qvist, juniorvärldsmästare i 
frisbeegolf.

Bandy: Joakim Hedqvist, 
svensk mästare och världs-
mästare i bandy.

Samtliga spelar med sina 
respektive ”redskap” i en 
scratchtävling över sex hål. 
De tävlande spelar tre hål (1, 
17 och 18) två gånger. 

Ett mål, modell mindre, 
används för fotboll och ban-
dy, frisbee har en egen korg.

Edvin Almqvists lillasys-
ter, 13-åriga Vanja, kommer 
att visa upp ett drillprogram 

med diverse imponerande 
trix. Detta sker i samband 
med prisutdelningen. Upp-
visningen sker på första tee. 

Det blir även bakluckelop-
pis, utställare och familjeak-
tiviteter på området. De 300 
första besökarna får en vär-
decheck till COOP:s invig-
ning i slutet av oktober. 
Dessutom lottas det ut ett 
presentkort på 1 000 kronor 
till COOP.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

Presentation av två av deltagarna
Läs om de andra två i nästa veckas tidning

Andreas ”Adde” Johans-
son är en av de fyra i ”Årets 
roligaste tävling”. Addes 
fotbollskarriär är väl känd 
för de flesta, fostrad i Mel-
leruds IF som han är och 
där han slog igenom som 
16-åring i division två. 
Trots att det blivit både 
Champions League-grupp-
spel och UEFA-cupspel un-
der åren när han spelade i de 
danska klubbarna, rankar 
han själv SM-segrarna med 
Djurgården som de största 
höjdpunkterna i karriären.

När Adde slutade som elit-
fotbollsspelare 2014 var han 
32 år och hade 148 allsvens-
ka matcher bakom sig. 

Idag är Adde juniortränare 
hos IFK Lidingö. Han är 
fortfarande medlem i Mel-
leruds IF och håller koll på 
klubbens resultat och hur det 
går på hemmaplan. Att nu 
vara med i årets roligaste 
tävling, tycker han ska bli en 
spännande utmaning; 

– Utöver fotbollen så har 
jag spelat golf, så det borde 
ju vara en fördel med erfa-
renhet från båda. Jämfört så 
tror jag det är lättare att slå 
en golfboll riktigt långt, 
skrattar Andreas.     

Ing-Marie Norrman

Andreas Johansson – fotboll
Urban Svensson Callh är 
med sina 48 år äldst av 
deltagarna i Årets roli-
gaste tävling. Han repre-
senterar såväl Mellerud 
som golfklubben, född 
och uppvuxen på orten 
som han är. 
Urban tycker egentligen om 
all bollsport, men 1997 lade 
han fotbollen och bowlingen 
åt sidan, för att enbart ägna 
sig åt golfen. Numera blir det 
spel ett par gånger i veckan 
och tävlingsmässigt på di-
striktsnivå. 

Han har dock en gång i ti-
den prövat lyckan på den 
svenska touren och ses som 
Melleruds främste golfspe-
lare. 

Han har inte bara vunnit 
golftävlingar lokalt, som på 
Forsbacka, utan lyckades 
också när det begav sig 
kvala in till en världsfinal 
som gick av stapeln i Stutt-
gart i Tyskland. 

Här deltog amatörspelare 
från hela världen.  

Vad säger då Urban om 
årets roligaste tävling på 

Urban Svensson Callh – golf

Urban Svensson Callh blir den 
ende som spelar golf i tävlingen.

Captain Jack’s 
Army till Upperud

Östergötlands bästa live-
band debuterar i Dalsland 
med keltisk punkrock. 
Captain Jack’s Army är ett 
melodiöst sjumannaband 
(med betydligt fler instru-
ment) från Linköping med 
influenser såsom Flogging 
Molly, Dropkick Murphys, 
Ramones, Social Distortion 
med flera.  ”I vår instrument-
sättning finner man utöver de 
klassiska rockbandsinstru-
menten också dragspel, elfi-
ol, banjo, mandolin och tin 
whistle. Folk som gillar ir-

ländsk musik med lite fart i 
brukar gilla oss!”. 

Bandet har varit förband 
till The Rumjacks och Sir 
Reg. Under våren släppte 
bandet nytt material som de 
turnerar med i Tjeckien och 
Tyskland.  

Bandet består av: Pär Palm 
– lead scream, Nisse – man-
dolin, banjo & scream, Ariel 
– guitars & scream, Andy – 
bass & scream, Johan – 
drums, Alexandra - fiddle & 
scream, Linda – guitars & 
scream. Den 19 juli spelar de 
på Upperud 9:9.

Föredrag om pigor
På onsdag kväll den 24 
juli berättar ordföranden 
i Bolstads Prästgårds Vän-
ner, Gudrun Rydberg, om 
pigor som varit anställda 
i Bolstad Prästgård. 
Kyrkoherdefamiljerna hade 
från 1700-talet och framåt 
omkring fem pigor till hjälp 
med arbetet i ladugården och 
inomhus. I ladugården var 
det mjölkningen som var pi-
gornas arbete medan den 
övriga skötseln av djuren och 
jordbruket var de fem dräng-
arnas uppgift. Arbetsledare 
för pigorna var en hushål-
lerska. 

På den tiden hade kyrko-
herdarna sina löneboställen i 
egen regi. När det blev ar-
rendatorer på prästgården 

från 1900-talets början mins-
kade kyrkoherdefamiljernas 
antal av tjänstefolk till en 
hushållerska och två pigor. 

Några pigor figurerar i 
Pelle Ödmans novell ”I 
Prästgården” där handlingen 
utspelas i Bolstad Prästgård. 
Gudrun Rydberg kommer 
bland annat att berätta om sin 
egen morfars mor Maja Ab-
rahamsdotter som var piga i 
prästgården åren 1857 – 
1861, Stina Johannesdotter 
från Spirekasan som var piga 
under 25 år fram till 1911, 
Sofia Neander som hade ti-
teln hembiträde, med flera. 

Tag gärna med foton och 
egna berättelser om släk-
tingar som varit pigor i Bol-
stad Prästgård. 

Hyllar Armstrong med liv och känsla

Den 24 juli, i Solgläntans 
Konst och Musiklada, hyl-
lar jazzkvintetten ”Leon 
Falk Satchmo Tribute” 
Louis Armstrong.

”Leon Falk Satchmo Tribute 
är en djupdykning i Louis 
Armstrongs musikaliska 

värld - en av 1900-talets ab-
solut mest betydelsefulla 
musiker. Med samma klas-
siska ”Hot Five”-sättning 
som i de legendariska studio-
sessionerna på 20-talet har 
Leon Falk Satchmo Tribute 
med noggrannhet tagit sig an 
Louis Armstrongs musika-

liska arv, och framför musi-
ken med känsla och liv.  

Bandet hyllar också 
”Satchmo” genom att skriva 
egna originalkompositioner i 
stilen, och tar på så sätt 
1920-talsmusiken in i 
2020-talet. På ett medryck-
ande sätt strävar bandet efter 

att lyfta den tidiga jazzens 
värden - samspelet, bluesen, 
dansen och känslorna.”

Medlemmarna i Leon 
Falks spelglada kvintett har 
studerat på Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm.

Lein Falk Satchmo Tribute gör en djupdukning i Louis Armstrongs musik i Solgläntans Konst och Musiklada den 24 juli.

hemmabanan som nu stun-
dar?  

– Det ska bli skitkul, jag 
hoppas att vi på detta sätt kan 
få fler intresserade för gol-
fen. Jag tror att det kommer 
att bli en rolig tävling att se 
från åskådarplats.

Ing-Marie Norrman 

Captain Jack´s Army spelar på Upperud 9:9 den 19 juli.
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Sapphultsg. 2 Mellerud 
Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu 
www.fritzens.nu

Vi säljer,  servar 
och installerar

Senior

MATSEDEL
Vecka 30 

Måndag 22/7: Köttbullar med brunsås, kokt potatis, broccoli och 
lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 

Tisdag 23/7: Thaikycklinggryta, kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 24/7: Sommarsoppa. 
Dessert: Rabarberpaj med vaniljsås.

Torsdag 25/7: Chilibakad sejfilé med kokt potatis och gröna 
ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 26/7: Ugnsstekt falukorv, kokt potatis och stuvade 
grönsaker.
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 27/7: Stekt strömming med potatismos, lingonsylt och 
rårivna morötter.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 28/7: Kall grillad kyckling med potatisgratäng och  
romanabönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 30 
Mån: Potatisbullar med bacon och lingonsylt.  
Tis-sön: Pannbiff med potatismos och grönsaker.

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Karl-Erik Mellander

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes vänligt men bestämt, 
bortrest. 

Kenth P

MELLERUD
Smyrna: Fred 17 Brygg-
möte med missionsbåten 
Christina, Sunnanå. Sönd 11 
Gudstj. m Thomas och Anita 
Granath, kaffe.
Equmeniakyrkan: Fred 17 
Bryggmöte, Sunnanå hamn 
med missionsbåten Chris-
tina. Tag gärna med kaffe-
korg och något att sitta på. 
Båten ligger kvar i hamnen 
tills på lördag. Lörd 18 Fu-
rusandskväll, tipspromenad. 
19 Robert och Irene Johans-
son Aneby. ”Upptäcksfärd i 
sångens värld” Avresa från 
Equmeniakyrkan 18. 

BOLSTAD se annons
HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons

ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 10 Gudstj 
Pether Åstrand, nattv., kyrk-
kaffe .
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 17 Frändefors 
kyrka, andakt vägkyrkan. 
Sigward K. m.fl. Sönd 11 
Rörviksgården. Gudstj. lä-
geravslutning. Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 18 Gudstj. 
i Centrumparken. Anette J. 
Carlson. Vissångare och gi-
tarrist Daniel Petrén.
Sundals-Ryr: Lörd 16 Öp-
pen kyrka vid Sundals-Ryrs 
gamla kyrka. Visning av 
kyrkan och servering i det 
fria. Lörd 18 ”Musik vid 
helgsmål” i gamla kyrkan. 
”Den blomstertid nu kom-
mer”. Sång och musik Ka-
rin Wirenborg och Andreas 
Hjalmarsson. Andakt Anette 
J Carlson.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
60-årigt konfirmandjubi-
leum. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 14 Fri-
luftsgudstj. Hos Eva och 
Gunnar Hallsten i Koppe-
rud. Tisd 13.30 Gudstj. m 
nattv. på Ringhem. Ralph 
Liljegren.

PREDIKOTURER

de Capretz och Nilsson på scen
Jonny de Capretz och Lars 
Nilsson har spelat tillsam-
mans i drygt två år. Under 
den tiden har de byggt upp 
en bred repertoar med allt 
från irländsk folkmusik 
till ny svensk musik. 23 
juli spelar de på Dalsland 
Center.
De blandar sånger på svenska 
och engelska med instru-
mentala låtar, country med 
60-talspop och så vidare. 
Och eftersom båda är födda 
i Skåne har de en speciell 
förkärlek för låtar från vår 
södra landsända.

Under det senaste året har 
de bland annat spelat julmu-
sik på Dalsland Center, fram-

trätt på Dalslands konstmu-
seum i samband med ljus- och 
eldfesten samt framträtt re-
gelbundet på Visklubben 
Korpen.

För deras konsert i Håve-
rud tisdag 23 juli har de satt 
ihop ett program med sånger 
på svenska. 

Det blir vispop både skri-
ven av svenskar och översatt 
från engelska och amerikan-
ska låtar, och som vanligt när 
herrarna igång både välkänt 
och relativt okänt material, 
komplett med presentationer 
av låtskrivare och översätta-
re. Räkna med material från 
så skilda källor som Bruce 
Springsteen och Dan Hylan-

MUSIK I DALSLAND CENTER

Johnny de Capretz och Lars Nilsson sjunger på svenska i Dalsland Center 
den 23 juli.

Visor av Taube
Operapop med 
Victoria Alice

”Hon tror sig vara bästis med Bo Kaspers och ha en gemensam vän med 
Kate Bush. Victoria Alice skriver låtar som andas operapop, saftblandat 
med bossa och lätt jazz. Med personliga texter och arrangemang inbjuds 
den som vill lyssna till ett parallellt universum.” 21 juli kan Victoria Alice 
upplevas på Dalsland Center, i Kalandersalen.

Marita Ingvarsdotter och Lars-Erik Gustavsson framför de vackraste 
visorna av Evert Taube blandat med en del modernare på Dalsland Center 
torsdag 25 juli.

”Visor på vårt vis” med PLUS
PLUS bildades hösten 2013. 
Gruppen bestod då som nu 
av fyra personer. Av olika 

skäl har emellertid två 
av medlemmarna lämnat 
gruppen under åren och 

Medlemmarna i PLUS bjuder på visor på deras eget vis.

der, och kanske en och annan 
låt som herrarna översatt 
själva.

Som vanligt blir det också 
en stor instrumentvariation. 

Duon brukar förutom gitar-
rerna även ha med sig ir-
ländsk bouzouki, mandoliner 
och tin whistles i olika tonar-
ter.

två nya har tillkommit. 
Lördag 20 juli underhåller 
de på Dalsland Center.
Anders Larsson blev ny ba-
sist 2016 och Lennart Sjölin 
kom med på keyboard vid 
årsskiftet 2017/2018. Rustan 
Johansson finns kvar med 
munspel och durspel och 
Mette Larsen med sång, flöjt 
och gitarr.
 Samtliga medlemmar har 
varit aktiva med sång och 
musik sedan tonåren, inom 
visor, dansband och jazz. Den 
irländska folkmusiken som 
tidigare dominerade grup-
pens utbud, har (för det 
mesta) mestadels ersatts av 
svenska och nordiska visor 
och ballader, (både äldre och 
av nuvarande textförfattare 
och tonsättare). 

 PLUS vill att ni skall min-

nas dem för deras eget sound, 
låtval och arrangemang. 
PLUS jobbar (också) på att 
utöka sin repertoar med in-
slag av internationellt kända 
songwriters och lättare 
jazzrytmer.

 Gruppen hoppas att de i år, 
liksom tidigare, kan ge publi-
ken en stund av glädje och 
goda känslor. Den gemen-
samma nämnaren i årets 
program är förhoppning 
samtidigt som det är okej att 
det mesta är alldeles lagom. 
PLUS bjuder i år på lite ir-
ländskt, lite norskt och lite 
svenskt och blandar hopp 
med glädje och humor med 
sånger av bland annat Hasse 
&Tage, George Riedel, Rolf 
Lövland, Bob Dylan med 
flera.

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina Svensson Callh 
0530-125 40

Kontakta
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Melleruds golfklubb
– Vi bygger för framtiden –

Årets roligaste tävling
Golf • Frisbeegolf • Fotboll • Bandy

Urban Svensson Callh - Golf
Edvin Almqvist - Frisbeegolf
Andreas Johansson - Fotboll 
Joakim Hedqvist - Bandy

lördag 27 juli

Välkommen till 
nya Coop Mellerud

Vi öppnar torsdag 24 oktober i 
Melleruds Handel 

En butik fylld med 2000 kvadrat 
matglädje och inspiration!

9.00 SPF mästerskap 9 hål
12.00 Bakluckeloppis
14.00 Årets roligaste tävling 
 spelas på hål 1, 17, 18 x 2 varv

• Bakluckeloppis 200:-/plats (30 första gratis) 

• Fotbollsgolf 

• Godispåsar till alla barn 

• Utställningar

Vid otjänligt väder ställs tävlingen kl 14.00 in

SUNNANÅ 
Restaurang

Vår berömda helgbuffé till extra 
bra pris 100:- inkl. kaffe och dessert

•Öppet hela året 
•Buffé alla dagar
•Á la carteservering, catering 
•Tårtor och smörgåstårtor för beställning
•Små eller stora kalas!  
•Välkomna för bokningar 

0530-135 70

Erbjudandet gäller lördag 27 juli
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Melodikrysset v.29 - 20 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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 29 – 20 juli

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters

sommarkorsord 
Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 11/8 2019 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Sommarkryss 1”

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postnr: .................................................................................

Postadress: .......................................................................

Lösning: .................................................................................

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Välkommen in!

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

Lösviktsgodis

Grillkol / briketter

Herrshorts

590
/hg

Öppet varje dag
Mån - fre 10-19 
Lördag 10-17 
Söndag 11-17

99:-
/st

2990
/st 39:-

Kaffe & 
våffla
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Visning av mjölkningsrobot i Tåsterud
BRÅLANDA 
På gården Tåsterud i 
Brålanda har familjen 
Gustafsson installerat 
en ny mjölkningsrobot. I 
samarrangemang med fö-
retaget som levererat den, 
bjöds nyligen in till visning 
och information om hur 
roboten fungerar. Flera 
intresserade fick svar på 
sina frågor.  
Ett 50-tal lantbrukare från 
Sydvästra Värmland, Dals-
land och Bohuslän mötte 
upp. Sara och Markus Gus-
tafsson hälsade välkommen 
tillsammans med Jan-Erik 
Ström från företaget som le-
vererat roboten. 

Mjölkningsroboten på 
Tåsterud var den första i sitt 
slag i Dalsland, även om det 
bara skiljde några timmar till 
nästa på Gillesbyn. 

På Tåsterud har det funnits 
mjölkningsrobot alltsedan 
den nya ladugården stod klar 
2007. Då drevs lantbruket 
tillsammans med Markus 
föräldrar, idag och sedan två 
år tillbaka, drivs gården av 
enbart Sara och Markus.

Gården, med cirka 150 
årskor och 150 hektar, mes-
tadels vall, sysselsätter tre 
personer plus inlejd arbets-
kraft till all maskinkörning, 
när det är säsong. 

Med mer kapacitet
– Många av de lantbrukare 
som installerade robotar 
2007 står nu i begrepp att 
byta. Den här nu aktuella 
roboten lanserades på Bor-
geby lantbruksdagar i fjol. 
Den är effektivare, kan pro-
ducera mer och har en 3D-
kamera som kollar juvret på 
kon, berättar Jan-Erik Ström.

På Tåsterud har mjölk-
ningsroboten varit igång i en 
månad. Just att den har bättre 
kapacitet bekräftas av Mar-
kus och Sara. Tidigare hade 
man 2,4 mjölkningar per ko 
och dygn, nu är man redan 
uppe i tre. Inte bara antal 
mjölkningar har ökat utan 
även antal kilo mjölk. Kame-
ran läser av kossans juver 
mycket snabbare vilket gör 
att det blir en tidsvinst. Man 
ser också att korna trivs 
mycket bättre med den nya 
roboten, de söker upp den 
mer frekvent och det hela blir 
enklare. 

Vikten av det  
svenska lantbruket 
Om stallvisningen och lant-
bruket i övrigt säger Markus;

– Den sociala kontakten 
bönder emellan är viktig, vi 
arbetar ju som oftast för oss 
själva, så det här blir ett 
mycket trevligt avbrott. För 
övrigt är lantbrukare företa-
gare som alla andra, det 

Mats Fellbrandt visar och berättar hur den nya mjölkningsroboten fung-
erar medan Gert och Lennart Lundeflo samt Roger Wallentin från Bul-
laren lyssnar intresserat och har många frågor.

Korna har en stor, ljus och fin stallbyggnad på Tåsterud.

Sara och Markus Gustafsson är mycket nöjda med den nyinstallerade 
mjölkningsroboten på gården.

Nästan hela familjen Gustafsson tillsammans med sin anställda på gården. Från vänster Ella, Markus, Sara, Elias samt Jenny Friberg. Yngsta dottern 
Ester saknas på bilden.

måste vara lönsamt, men det 
är bra om det svenska lant-
bruket belyses mer och nyt-
tan av det. Det är viktigt att 
vi kan hålla djur, inte minst 
för kretsloppets skull.  

– Vi har ju haft mjölknings-
robot sedan ladugården 
byggdes, fyller Sara i, vi kan 
se, sköta och följa korna på 

ett helt annat sätt via roboten 
och datorn. 

Även hon lyfter lantbruks-
frågorna och tycker det är 
viktigt med rätt konsument-
information.

 – Djurvälfärden och den 
svenska djurhållningen är 
unik för vårt land och det är 
viktigt att visa det positiva 
med svensk mjölk- och kött-
produktion, avslutar hon.   

Guld för korna
En av dagens besökare på 
Tåsterud är Lennart Lunde-
flo från Gestad. Även han har 
mjölkningsrobot installerad 
på sin gård. 

 – Jag har mycket mer tid 
till att sköta om djuren idag 
än vad jag hade tidigare, så 
även om det är en kostsam 
historia att installera en 
mjölkningsrobot, så är det 
för djurens skull en god in-
vestering. Djurvälfärden blir 
bättre, korna lever friare och 
bestämmer själva när de vill 
mjölkas, när de ska äta, sova 
etcetera. Jag har både fått 
bättre koll på djurens hälso-
tillstånd och är inte heller 
själv lika bunden som tidi-
gare, säger Lennart Lunde-
flo.  

Ing-Marie Norrman

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

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

fasadfärg

OUTDOOR CLASSIC
Outdoor Classic 10 L framhäver ytans trästruktur och ger 
samtidigt täckfärgens jämna yta på gamla och nya träfasa-
der. Vidhäftningsförmågan gör den särskilt lämplig till om-
målning utomhus av tidigare laserat trä. 
Finns i vit, röd och svart. 2,5 L vit 700161671, 10 
L vit 700161670, 10 L röd 700161659, 10 L svart 700161661

PENSELSET
Easy ute penselset med tvåkomponents-
handtag och universalborst i mycket hög 
kvalitet. 70/100 mm. Komplett med hink-
hållare och rörpinne. 700160157

FASADFÄRG
Outdoor Hybrid 10 L En kombinerad grund- och täckfärg av-
sedd för målning utomhus på träfasader. Fasadfärgen håller din 
fasad �n och skyddad i upp till 12 år. Finns i vit, svart och röd 
samt 2,5 L. 2,5 L 700161685, 10 L 700161684, 10 L röd 700161673, 10 L svart 700161675

1 790:- 
Rek. pris 1 990:-

FASADFÄRG
Tinova Exterior 10 L Avsedd för målning på träfasader, betong 
och förzinkade ytor. Ger en hög ythårdhet med bibehållen elasti-
citet vilket resulterar i bra kulör- och glansbeständighet. 10 L 700157013, 
10 L röd 700157655, 10 L svart 700157273

1 390:- 
Rek. pris 1 490:-

TRÄGRUNDFÄRG
Tinova Primer Exterior 10 L Avsedd för ny- och underhålls-
målning av träkonstruktioner utomhus. Övermålningsbar efter 
4 timmar. 700171720

1 590:-

FASADTVÄTT & TRALLTVÄTT
5 L Rena Hems fasadtvätt rengör husets fasad och kan 
användas som underhållstvätt eller före målning på alla 
typer av husfasader. Tralltvätten rengör noggrant ytan 
på ditt trädäck och förlänger 
dess livslängd avsevärt. Fasadtvätt 
700165231, Tralltvätt 700165230

FASADPENSEL
100 mm För målning av fasader och andra 
större ytor. Inkl. aluminiumskaft. 1 st/förp. 
700165285

289:-

990:-
Rek. pris 1 390:-

SPARA 400:-

69:90

 

Rena Hem

Lorem ipsum

Lorem ipsum

IMPREGNERINGSOLJA
Tinova Wood Base Oil 10 L Skyddar mot 
röta och fuktupptagning. Behandlat trä ska 
övermålas. Finns även i 1 L och 2,5 L. 700157109

1 790:-

99:-
 

UNIVERSALSTEGE
Standard 3,46 m En stege med många uppställningsalternativ. Fälls lätt ihop. Tvådelad förzinkad 
iläggsskiva ingår. Stegen tillverkas i aluminium och med kraftiga leder i förzinkad stål. 700168755

1 690:-

HANDLA PÅ BOLIST.SE OCH HÄMTA I BUTIK!

 

1 790:-
Rek.pris1 990:-

1 390:-
Rek.pris1 490:- 1 590:-

289:-

990:-
Rek.pris1 390:-

69:90

1790:-

99:-

1690:-   Beställningvara

Öppettider v. 28-31
Vardagar 7–16, lördagar 9-13
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Öppet alla dagar 7-22

Svenska tomater 
Klass 1. Jfr pris 20:00/kg

Fisksåser
ICA. 200 g. Jfr pris 50:00/kg.

Entrecôte, Ryggbiff 
Naturkött. Ursprung Brasilien. Ca 800-900 g. I 
bit.  Jfr pris 139:00/kg.

Priserna gäller v. 29 t o m 21/7 -19
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Var medmbraå

Färska hamburgare
ICA. Ursprung Sverige. 400-452 g. Av 
nöt. Jfr pris 66:15-74:75/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

139:-
/kg

20:-
/st49:-

2 för
KORT 
PRIS

2990
/st

Läsk
Coca-Cola, Fanta, Sprite. 1,5 liter. 
 Jfr pris 8:33/liter + pant 4 kr. 
Max 2 köp/hushåll.

Kaffe
Gevalia. 425-450 g. Gäller ej hela bönor 
och koffeinfritt. Jfr pris 54:44-57:65/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

10:-
/stPommes Frites, 

Strips ICA, 1 kg. Fryst. 
Jfr pris 10:00/kg

Blåbär i ask, Hallon i ask
ICA. Portugal/Polen. 125 g. Klass 1.   
Jfr pris 160:00/kg.

Var medmbraå

10:-
/st

superklipp
Minst 25% rabatt!

25:-
+ pant

superklipp
Minst 25% rabatt!

2 
för

20:-
/kg

Nostalgi bakom bilköp

”Pappas kärra” står 
det i vindrutan på 
Magnus Lindströms 
Chrysler Valiant 
från 1964, en exakt 
kopia av den bil 
han ägde i början 
av 1980-talet. Bilen 
köpte han  2016 av 
en lantbrukare ut-
anför Båstad, som 
i sin tur haft bilen 
sedan den var ny.

SUNNANÅ HAMN 
1980 tog Magnus Lind-
ström körkort. Året efter 
köpte han en Chrysler Va-
liant -64, en bil han behöll 
i tre år. Men på senare år 
kom tankarna på att ha en 
likadan igen.
Nu ville det sig inte bättre än 
att Magnus gode vän Jan 
Flink tipsade Magnus om att 
en precis likadan bil var till 
salu på Blocket.

– Jan trodde att det var min 
gamla bil som låg ute, men 
det var inte samma registre-
ringsskylt. Annars är den 
exakt likadan, både när det 
gäller färg och motor. Vi åkte 
till återförsäljaren i Laholm 
och han berättade att bilen 
tillhört en lantbrukare i Bå-
stad, som haft bilen sedan 

den var ny. Vi kom överens 
om priset och den 7 decem-
ber 2016 hämtade vi bilen på 
en släpkärra, berättar Mag-
nus.

Bilen har gått 24 700 mil 
sedan 1964. Magnus har alla 
handlingar, både besikt-
nings- och ägarepapper.

– Bilen var mycket välvår-
dad, det enda jag gjort är att 
ha satt på två små extralam-
por fram. Jag kör mycket 
med den, man ska åka flott så 
länge det går, säger Magnus 
med ett skratt.

Brett motorintresse
Bilintresset har följt Magnus 
genom livet. Han har ägt en 
Chrysler Valiant -74, den 
sista som tillverkades och 
inte användes som polisbil. 

– Den var fullt utrustad 

Sommartider

Erbjudandena gäller t.o.m 2019-08-31. Kan ej kombineras med andra  
erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

MELLERUD Sapphultsgatan 12 • mån-fre 7-18, lör 9-14

k-bygg.se

Borrskruvdragare
Ryobi R18DD3-120S 
1x2,0Ah. Idealisk för borrning 
i trä och metall. Batteriladdare 
och förvaringsväska medföljer.  
Rek ca pris 1499:-

895:-

Trall 28x120 mm
Tryckimpregnerad. Åtgång ca 8,2 m/m².

Elite Träolja
Beckers. 2,7 liter. Färglös. 
Åtgång ca 5-10 m2/liter.  
Rek ca pris 378:-

169:-

Trallskruv 4,2x55 mm
250 skruv/burk. Användnings-
område: Trall, staket och panel 
utomhus.

89:-

Från

Nytt namn
men fortfarande varor med 
hög kvalitet. Välkommen!

1495
/m

Från
med en speciell motor och 
starkare bromsar. Det var en 
riktigt bra bil att köra, minns 
Magnus.

Nästa amerikanare var en 
Plymouth Sport Fury -59 
cabriolet. År 2000 var detta 
enda exemplaret i hela Sve-
rige.

– Idag finns det en sådan 
bil på ett museum i Norrland. 
Min bil går i Falköping och 
är totalrenoverad, berättar 
Magnus.

Motorintresset går som en 
röd tråd genom  hans liv, han 
har bland annat sysslat med 
folkrace, rally och enduro.

– Jag har en Harley David-
son som står hemma i sov-
rummet. Den står gôrbra där, 
säger han leende.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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 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

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

076-571 79 08

olesensbygg@gmail.com

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

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

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

PASSA PÅ 
innan första-skörden drar igång 

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

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

John Deere
5075E 5085M 5090R 

5125R 6120M 6130M

6130R 6155M

Först till kvarn 
Omgående leverans

SÅLD

Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI  -13 
Vit, 10.200 mil  169.500 kr 

Audi A4 Sedan 2.0 TDI Pro Line  - 08 
Silver, 18.400 mil  49.500 kr 

Chevrolet Impala Cabriolet 4.6  -59  
Röd, 0 mil  925.000 kr

Fiat MC Louis ZEH3 - 12 
Vit, 6.100 mil  49.500 kr 

Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi Auto -14 
Svart, 11.900 mil  129.500 kr

Hyundai i20 5 dörrar 1.2 86 hk  -15 
Vit, 2.300 mil  79.500 kr 

Kia Sportage 2.0 CRDi AWD  -17 
Blå, 10.400 mil  109.500 kr 

Mercedes-Benz Hymer Hymer 640  -98 
Vit, 10.400 mil  244.500 kr 

Nissan Primastar 2.0 dCi -13 
Svart, 9.800 mil 99.500 kr

Peugeot RCZ 1.6 turbo  -10 
Vit, 8.900 mil  109.500 kr

Renault Kangoo Express 15 dCi -16 
Vit, 5.800 mil  119.500 kr

Saab 9-3 SportCombi 1.9 TTiD -12 
Vit, 29.900 mil  49.500 kr

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00
Besöksadress: Målaregatan 2, 462 69 FRÄNDEFORS. Telefon: 0521 - 192 22

Skoda Octavia 1.8 TSI 160 hk -10 
Blå, 13.800 mil  69.500 kr

Tikitreiler 750 -16 
 10.000 kr

Toyota Land Cruiser Prado 5-dörrar - 16 
Svart, 9.300 mil  389.500 kr

Volkswagen Golf 5-dörrar 1.2 TSI -16 
Blå, 5.200 mil  147.500 kr

Volvo V50 D2 Momentum 115 hk  -12 
Silver, 14.800 mil  99.500 kr

Volvo V50 D3 Momentum 150 hk -12 
Grå, 13.900 mil  106.500 kr

Volvo V60 D3 Geartronic  -11 
Svart, 10.500 mil  134.500 kr

Volvo V60 D3 Geartronic  -16 
Röd, 8.900 mil  209.500 kr

Volvo V60 T3 Momentum  -12 
Vit, 6.900 mil  139.500 kr

Volvo V70 1.6D DRIVe Momentum -11 
Grå, 9.900 mil  114.500 kr 

Volvo V70 D3 Geartronic 163 hk -12 
Grön, 16.600 mil  124.500 kr 

Volvo V70 D4 AWD  Geartronic  -13 
Vit, 17.300 mil  139.500 kr

Volvo V70 D4 Geartronic Momentum -13 
Svart, 14.300 mil  144.500 kr

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

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:-

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:-

Boka visning!

Boka visning!

MELLERUD – Rostocksgatan 38
Mysig 1½-plansvilla i centrala Mellerud. 4 rok, varav 
3 sovrum. Boa 84 kvm. Tomt 937 kvm. Ljus interiör. 
Nytt badrum samt kök. Luft/luft och braskamin. Stor 
altan. Förråd. 

Pris 825.000:-

Boka visning!

Boka visning!

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

Pris 275 000:-

Bertils Bil AB Bilförsäljning

Verkstad

Reservdelar

Hyrbilar

Ed
Jordbrovägen 6 
0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
0526-605 00 

www.bertilsbil.sewww.bertilsbil.se

Tel. 070-555 05 27
Du kan följ oss på:

Sommarbutik
Finns vid akvedukten, Håverud

Kläder • Skor 
Inredning

Var fjärde företagare i 
Mellerud är över 64 år

Tre av tio företag står inför 
generations- eller ägar-
skifte. Nära var femte fö-
retagare i Västra Götaland 
är över 64 år och många 
står inför ett stundande 
generationsskifte, främst 
med anledning av ålders- 
eller hälsoskäl. I Mellerud 
är 25,4 procent av företa-
garna över 64 år.
I Dalsland finns flertalet kom-
muner med en hög andel äldre 
företagsamma, det visar en ny 
undersökning från Svenskt 
Näringsliv.

Svenskt Näringsliv presen-
terar varje år statistik över 
företagsamheten i Sverige. En 
av de faktorer som specialstu-
derats i år är äldres företag-
samhet.. När det gäller äldres 
företagsamhet sticker Bengts-
fors ut rejält. I kommunen är 
totalt 31,2 procent av de före-
tagsamma äldre än 64 år, 
jämfört med 19,5 procent i 
Västra Götaland som helhet. 
Därmed är Bengtsfors den 
kommunen i Sverige med den 
fjärde högsta andelen äldre 
företagsamma individer. 

Högre än snittet
I Mellerud är siffran också 
betydligt högre än snittet i 
länet. Mer än var fjärde före-
tagsam person (25,4 procent)
är över 64 år.

 –  Givetvis är det viktigt och 
glädjande att äldre fortsatt är 
företagsamma. Det finns 
enorm erfarenhet och kun-
skap. Men om företagare blir 
allt äldre på grund av svårig-
heterna att genomgå ett ägar- 
eller generationsskifte, då är 
det ett problem, menar Anton 
Oskarsson på Svenskt Nä-
ringsliv i Västra Götaland.

 Med anledning av den höga 
andelen äldre företagsamma i 
Västra Götaland genomför-
des en undersökning i Svenskt 
Näringslivs företagarpanel 
med över 500 svarande före-
tag. Syftet var att undersöka 
hur Svenskt Näringslivs med-
lemmar i Västra Götaland ser 
på ett eventuellt ägarskifte. 

Var tredje företagare
I undersökningen framkom-
mer att drygt var tredje före-
tagare planerar för ett full-
ständigt eller delvis ägarskifte 
inom de närmsta fem åren. Av 
dessa uppger drygt 50 procent 
ålder- eller hälsoskäl som den 
främsta anledningen till att ett 
ägarskifte är på gång.
 – Frågan om generationsskif-

ten är inget egenintresse för 
det enskilda företaget, det är 
ett allmänintresse. Det hand-
lar om de arbetstillfällen, 
service, utbud och skattein-
täkter som företagen bidrar 
med. Det är avgörande att våra 
företag lever vidare, menar 
Anton Oskarsson.

 De största problemen för de 
planerade ägarskiftena är en-
ligt företagen möjligheten att 
hitta rätt ägare, finansiering 
och skattefrågor.

 – Frågan om att underlätta 
för ägar- och generationsskif-

ten i företag måste nu upp 
högre på den politiska dag-
ordningen, menar Anton Os-
karsson.

PRO Mellerud: Onsdag 
17/7 kl. 16. Salebols socken-
stuga, kaffe och våfflor.

FÖRENINGSNYTT
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ALLTJÄNST

S. Larssons Alltjänst AB 
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trådgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob.073-985 27 00.

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

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

RS Däck & Recond
Däckservice, slipning strålkastarglas
070-310 32 84
Alltid lågpris på däck

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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!

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

D a l s l a n d s

Antenn-
Service

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

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

Pensionärsdag
Onsdagar

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

Tel. 076-888 17 53

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

Inte bara sångerska

Hon fick också ta över re-
petitionerna till estetpro-
grammets vårshow 2012. 
Där träffade hon sin nuva-
rande livskamrat Per. Han 
ansvarade för dekoren till 
showen. Till en början var de 
bara kompisar och Per var 
kattvakt åt Gun-Britt när hon 
var i Stockholm.

I februari 2015 flyttade Per 
in på heltid. Med sig tog han 
sin konstnärliga verksamhet 
och gården började utvecklas 
till ett konstcentrum. I ladan 
har Per en permanent utställ-
ning, orangeriet har blivit en 
konstnärsverkstad där de två 
skapar och uteytorna har 
förvandlats till ”Solgläntans 
magiska trädgård”. 

Vid 2016 års konstvand-
ring visades det hela upp för 
allmänheten för första gång-
en.

– Jag har alltid målat, ritat 

och designat. Nu har jag fått 
utveckla den sidan och det 
har berikat mitt liv, berättar 
Gun-Britt. Idag är inte sång-
en lika primär, Jag vill helst 
bara sitta i orangeriet och 
snurra tråd.

Den senaste satsningen är 
att göra om ladan till en 
konst- och musiklada. I som-
mar arrangerar Gun-Britt 
och Per fyra konserter där.

Ett rikt liv
Om man ska ta upp allt Gun-
Britt har gjort krävs det tro-
ligen en bok, men ett litet 
axplock av det som inte ryms 
ovan. Hon har drivit som-
marcafé i Brunnsparken, 
varit turistvärdinna i Håve-
rud, engagerat sig i simklub-
ben, åkt runt och föreläst om 
hur man får till körverksam-
het på skolor, suttit i student-
kårsstyrelser och sjungit 

Wagner på Värmlandsope-
ran.

– Och jag som inte ens gil-
lar Wagner.

Artisterna hon arbetat med 
är lång. Hon har varit coach 
åt The Real Group, övat med 
Stefan Sauk och Johan Bo-
ding inför musikaluppdrag, 
och haft sångare som Anna 
Stadling, Fredrik Svahn och 
Carolina Wallin Perez som 
elever, för att bara nämna 
några.

Så vi mellerudsbor ska 
vara stolta. I Låttsbyn har vi 
en person som gjort mycket 
för svenskt musikliv och som 
är en aktiv del av den lokala 
kulturen, både inom musik 
och konst.

– Och jag kan fortfarande 
både gå ner i spagat och 
hjula, avslutar hon.

 Lars Nilsson

PORTRÄTTET

Gun-Britt till höger med Ingelis och Ann-Britt Bryngelsson visar upp sina medaljer efter att ha vunnit var sin 
klass i skol-DM i terränglöpning. Foto: Privat.

 Gun-Britt där hon numera trivs bäst, i sitt och Pers orangeri. Peter Söderlund, Nils Lundström och Gun-Britt efter att ha vunnit ta-
langtävlingen på Kanalyran 1982.

De flesta av oss har hört 
Gun-Britt Gustafsson 
sjunga i olika samman-
hang. Men vet du att hon 
också varit en duktig 
friidrottare, och att hon 
numera sysslar mycket 
med konst?
Gun-Britt växte upp på en 
gård i Låttsbyn, ett stenkast 
från där hon nu bor.

– Jag lärde mig allt, att 
mjölka kor, köra traktor, och 
sköta grisar och höns.

Gården låg intill sjön 
Näsölen.

– Jag älskade vatten och är 
nästan uppväxt i sjön.

Under grundskoletiden 
sysslade hon mycket med 
friidrott.

– Roland Törnqvist kom 
och hämtade oss för träning 
tre gånger i veckan, säger 
hon.

Gun-Britts specialdistans 
var 800 meter, men hon 
lyckades också komma trea i 
Kalle Anka-cupen i Karlstad 
och hon vann Skol-DM i ter-
ränglöpning. Det blev också 
en del handboll, fotboll och 
volleyboll, och skidåkning 
på vintrarna.

– Men jag tränade för hårt 
och fick problem med benen.

Så efter nian blev hon en 
vanlig motionär.

Musikstudier
Efter Rådaskolan kom hon in 
på musiklinjen i Karlstad. 
Det gjorde också Peter Sö-
derlund som varit en musika-
lisk följeslagare till Gun-
Britt under många år. Hon 
kompletterade de två åren på 
musiklinjen med ett tredje 
gymnasieår på folkhögsko-
lan i Ingesund.

Därefter sökte hon Musik-
högskolan i Arvika, men det 
tog tre försök innan hon kom 
in.

– Jag utbildade mig till 
sång-, klass- och gitarrlärare 
med behörighet för alla års-
kurser.

Där träffade hon också sin 
första man, Nils Lundström. 
Tillsammans med honom 
och Peter Söderlund bildade 
hon Trio Förgätmejej, som 
vann talangtävlingen på 
Kanalyran 1982.

Efter arbete som sångpe-
dagog på Vadstena Folkhög-
skola och gymnasiet i Mjölby 
kom hon in på Musikhögsko-
lan i Stockholm 1987. Denna 
gång var det en renodlad 
sångutbildning, både inom 
opera och jazz.

– Jag gick tillsammans 
med sångerskan Rebecka 
Thörnqvist och hade Monica 

Dominique som extramam-
ma.

Parallellt med studierna 
började hon som sångpeda-
gog på skolan där hon gick. 
När sonen Mattias föddes 
1989 tog hon ett par måna-
ders barnledighet, sedan fick 
han följa med på arbetet. 
Samma sak hände när dottern 
Matilda föddes 1991.

1993 fick hon fast tjänst på 
Musikhögskolan, en tjänst 
hon fortfarande har.

– Tre år senare blev jag av 
studenterna utsedd till bästa 
lärare, berättar hon stolt.

Parallellt var det många 
sångframträdanden.

– Trio Förgätmejej spelade 
under somrarna i oräkneliga 
kyrkor runt om i Sverige, och 
jag sjöng mycket med olika 
storband.

Motigheter
– Fram till 1996 gick allt som 
på räls, men då hände myck-
et på en gång.

Hennes pappa fick en blod-
propp, barnen var sjuka i 
flera omgångar och hon fick 
nej på flera jobbansökningar. 
Familjen flyttade permanent 
till Låttsbyn, till huset hon nu 
bor i.

– Så barnen fick gå i 
”bästa skolan”.

Nu var hon långpendlare, 
men tog ett års tjänstledighet 
från Musikhögskolan. Istäl-
let började hon arbeta i kyr-
kans verksamhet i Rostock, 
med barnkör och familje-
gudstjänster.

– Jag fick 50 kronor i tim-
men.

På våren 1997 började hon 
sjunga med barnen på Karo-
linerskolan där Mattias gick.

– Jag höll i skolavslutning-

arna där tills Matilda slutade 
på skolan.

År 2000 startade hon kör-
verksamhet på Karoliner-
skolan, parallellt med att hon 
arbetade 80 procent i Stock-
holm. Mot slutet hade hon 80 
av skolans 120 elever med i 
kören. Hon lät dem göra tre 
föreställningar i Kulturbru-
ket.

– Jag lät dem sjunga till de 
bästa musiker jag kunde hit-
ta.

Släpp två
– I oktober 2004 slet jag av 
hälsenan.

I februari året efter dog 
hennes pappa och på hösten 
det året meddelade Nils att 
han ville skiljas.

– Men jobbet höll mig 
uppe.

Hon tog över PRO-kören i 
Mellerud våren 2005. Så 
blev det förutom undervis-
ningen också konserter.

Sommaren 2006 träffade 
hon Salka Börjesson, hotell-
ägare i Tällberg. Det ledde 
till att hon och barnen bör-
jade göra midsommarkon-
serter där.

– Jag hade skött midsom-
marfirandet i Brunnsparken i 
elva år, men 2005 blev det 
sista.

Kort sejour på  
Dahlstiernska
2011 tog hon tjänstledigt 
igen från Musikhögskolan. 
Hon blev tillfrågad om att 
vikariera som sångpedagog 
på estetprogrammet.

– En av de åtgärder jag 
vidtog var att tvinga eleverna 
att gå på föreställningar på 
Kulturbruket. De hade ju 
frikort.


