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SLUTREA

Fiskelycka i Upperudshöljen! Tomas Karlsson och Bo Eliasson har dragit upp ett gäng fi na abborrar. Foto: Susanne Emanuelsson.

Vi stänger kontoret fr.o.m. 10 juli
och önskar alla en härlig sommar
  Välkomna åter torsdag 8 augusti
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Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Klubbsamråd

 
Rotary
Mellerud

Måndag 5/8

Telefon 0521-303 52

Storgatan 15, Brålanda

Öppnar igen

SemeStern är Slut

 BÖrjar joBBa månd 5/8

Välkomna åter!

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

Fredagspub18-23  Mat 18-21  Musik 20  Fri entré

2/8   OBLOMOV
9/8   DANDELION FIELDS

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

31 juli- 7 augusti 2019
Kristi förklarings dag
”Jesus förhärligad”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 4/8 11.00 Högmässa i Bolstads kyrka, Lars-Åke
  Petersson.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 1/8 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Martin Edström.
Lör 3/8   Svenska kyrkan medverkar vid Sunnamo
  marknad
Sön 4/8 15.00 Ekumenisk Friluftsgudstjänst i Sunnanå, Mia
  Palm, Tommy Pettersson och Samuel
  Lundgren. Sång och musik: Camilla och Alma. 
  Tag med kaffekorg och något att sitta på. Vid
  regn i Holms kyrka.
Tis 6/8 11.30 Mässa på Fagerlid, Lars-Åke Petersson.
Tis 6/8 14.15 Mässa på Berg, Lars-Åke Petersson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 4/8 18.00 Meditationsgudstjänst i Skålleruds kyrka. 
  Flöjt Peter Söderlund. Andakt: Margareta Wårlén.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 4/8 14.00 Friluftsgudstjänst vid Eds skola, Lars-Åke
  Petersson. Kaffe finns att köpa.
Ons 7/8 12.15 Andakt på Karolinen, Lars-Åke Petersson.
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Rudevi Idrottsplats
Dalslands Sparbanks Cup Damer Final

Måndag 5 augusti kl. 19.00

Åsebro/Brålanda – IF Viken

Dagens matchbollar är skänkta av:
Erikstad Vind, Bertil Johanssons Bygg AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

MELLERUD
Lördag 3 augusti  kl. 9.00-16.00

En marknad i gammaldagsstil med anor från 1800-talet

Turer med häst & vagn • Fotoutställning • Tegelslagning 
Ansiktsmålning för barn • Hantverkare säljer sina alster 

Välkomna till en ”nygammal” marknad på trivsamma Sunnamon
(på väg mot SUNNANÅ BÅTHAMN och VITA SANNAR)

STOR PARKERING
Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

FRÅN SCENEN
10.00 VÄLKOMSTHÄLSNING av Evert Magnusson

10.30 BRÅLANDA DRAGSPELSKLUBB  
11.20 SPELMÄN OCH DANSARE PÅ DAL
12.00 ALLSÅNG i regi av Svenska kyrkan
13.30 BRÅLANDA DRAGSPELSKLUBB

 Kenneth Holmström7/8:

Artister 2019

Onsdagar i augusti
kl 18.30 i Centrumparken
Onsdagar i augusti

kl 18.30 i Centrumparken
Allsångsledare

Kent Ove ”Mille” Melin

Tom Raspertin

  Vänersborgs Stadsmusikkår
 Fika serveras under pausen

14/8: Stig-Arne Larsson

21/8: Delavi

28/8: Tom Raspertin och

Lions
Brålanda

Delavi

Tryck av Reklamtryckeriet KH Brålanda Tel 0521 - 31075

 Kenneth Holmström

Stig-Arne Larsson

Delavi

Tom Raspertin
  Vänersborgs Stadsmusikkår

Lions Nationaldagen.pmd 2019-07-01, 16:246

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:-

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!

Kroppefjällsvägens 
vägsamfällighet

håller 

ÅRSMÖTE 
Fredag 16 augusti kl. 19

i OK-stugan
Styrelsen

Allsång
i Dalbergså

Söndag 4/8 kl. 17.00

med Gubes
Välkomna!
(vid regn inomhus)

FISKBILEN

Torget, Mellerud

Tisdag kl. 11-18 • Fredag kl. 10-18

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

VILL DU 
SYNAS
HÄR?

Christina 
Svensson Callh

0530-125 40

Kontakta

Trevlig sommar önskar vi på Melleruds Nyheter
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Faust med spelmansorkestern
Titeln riksspelman är inte 
bara en ära, den innebär 
även en förpliktelse gent-
emot den folkliga musi-
ken och ett ansvar som 
traditionsbärare att föra 
musiken vidare. 
Det ansvaret axlar Alban 
Faust gärna. 

Med Dalslands Spelmans-
orkester kommer han till 
Dalsland Center den 8 au-
gusti.

Orkestern, som är en del av 
Dalslands Spelmansför-
bund, består av cirka15 med-
lemmar, mest fioler, men 
även blåsinstrument, nyckel-
harpa, gitarr och bas.

Deras spelningar har bland 
annat fört dem till Norge och 
Tyskland. Viktigast är spel-
glädjen, spännande låtar och 
sväng. En orkester som defi-
nitivt är värd att upplevas.

MUSIK I DALSLAND CENTER

Alban Faust och Dalslands Spelmansorkester ger en konsert på Dalsland 
Center den 8 augusti.

The Beatles och Pink Floyd
Dick Johansson och LG 
Larsson, denna nya, till-
fälliga duo kom till under 
våren 2019 på Sensus 
MusikCafé/Open Mic, där 
Dick är musikvärd. Den 
6 augusti kommer de till 
Dalsland Center i Håverud 
tillsammans med Simone 
Djurema.
Båda spelar akustiska gitar-

rer och sjunger, men det kan 
även dyka upp andra instru-
ment. Dick Johansson har 
varit musiker större delen av 
sitt liv och flyttade hem till 
Sverige för nästan fyra år 
sedan, efter 35 år i USA 
(Nashville, New York).

Nu spelar han runt om i 
Västsverige och Norge på 
krogar och pubar, liksom på 

större evenemang med artis-
ter som Mikael Rickfors, 
Dan Hylander och Lalla 
Hansson.

Lars Gunnar Larsson, LG, 
är nog mest känd för att ge-
nomföra Forever Floydian i 
Kulturbruket på Dal, som 
sångare, gitarrist och produ-
cent i den lokala uppsätt-
ningen av Pink Floyds musik. 

Vid förställningen på Dals-
land Center får duon hjälp av 
Simone Djurema, boende i 
Mellerud men ursprungligen 
från Holland.

Reportoaren delas denna 
gång mellan två av världens 
genom tiderna bästa band; 
The Beatles och Pink Floyd, 
plus lite egna låtar.

Lars Gunnar Larsson och Dick Johansson spelar på Dalsland Center 
den 6 augusti... 

...tillsammans med Simone Djurema.

Häxan SurvaLena och DRABASS
Som en del i konceptet 
Sköna Söndag kommer 
DoFa och Drabass att köra 
en tvådelad föreställning 
söndag 4 augusti. 
DoFa startar med en familje-

föreställning där vi får möta 
Pelle, häxan SurvaLena och 
diverse gosedjur som blir 
botade av doktor Majsan, 
musik och sång.

Föreställningen passar för 

Trion DRABASS framför visor som är både kända och okända. Dalsland 
Center, 4 augusti.

I den inledande familjeföreställningen får vi möta häxan SurvaLena och 
diverse gosedjur som blir botade av doktor Majsan, musik och sång.

Inspirerad av 
Charlie Norman

Med inspiration av gode vännen Charlie Norman, framför Fredrik 
Almqvists Trio några valda örhängen ur Charlies repertoar lördag den  
3 augusti. Platsen är Kalandersalen på Dalsland Center.

barn mellan tre och tio år, 
men är också utmärkt som 
familjeföreställning.

 Efter en kort paus äntrar 
DRABASS scenen. DRA-
BASS är en trio som drabbats 
av visor och drabbar sin pu-
blik. Det är också en trio som 
framför visorna med DRAg-
spel och kontraBAS förutom 
sång, piano och en och annan 
flöjt. 

Visorna kan vara kända 
eller okända. Kända kan ex-
empelvis vara visor av Evert 
Taube, Olle Adolphson, Cor-
nelis Vreeswijk eller Gunnar 
Turesson. 

Okända kan vara eget ma-
terial som beskriver vår nu-
tid. Med rätt kombination av 
visor och mellansnack bjuder 
gruppen på perspektiv som 
roar och engagerar.

Oblomov plus  
Kanyinda = sant

Som ett Simon and Gar-
funkel för 2000-talet kom-
mer Andreas Magnusson 
tillbaka till Upperud 9:9 
med sitt underbara band 
Oblomov som kvällen till 
ära gästas av Sara Kany-
inda, favoritrösten från 
Bränna. 
Oblomov bildades 2013 i 
Göteborg och har släppt tre 
album. Tre av fyra medlem-
mar var tidigare med i alt-
countrybandet Hanif som 
hann med att släppa några 
kritikerrosade plattor och 
vara förband till Robert 
Plant. 

Sångaren Andreas Mag-

Sara Kanyinda gästar Upperud 9:9 tillsammans med bandet Oblomow.

Andreas Magnusson med bandet Oblomow spelar på Upperud 9:9 den 
2 augusti.

nusson bildade därefter nu-
mera avsomnade Pinto som 
hade några P3 hits, bland 
annat Anna Järvinen-duetten 
”Iron and Rust”. Med Oblo-
mov är ansatsen lite mer 
lågmäld med melodier och 
stämsång i centrum. Någon 
har kallat det ett Simon and 
Garfunkel för 2000-talet 
men det finns också spår av 
Tom Petty, Jayhawks eller 
Jackson Browne.

Medlemmar: Andreas 
Magnusson:  sång, gitarr och 
keyboards, Pelle Hedeblom: 
bas, James Kinn: gitarr, Is-
mael Cardozo Lopez: trum-
mor och sång.



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 31 JULI 2019

Senior

MATSEDEL
Vecka 32 

Måndag 5/8: Ugnsstekt falukorv med stuvade makaroner och 
broccoli.
Dessert: Ananassoppa.

Tisdag 6/8: Kalops med kokt potatis, blomkål och inlagda 
rödbetor.
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 7/8: Köttfärs- och grönsakssoppa.
Dessert: Kesokaka med sylt.

Torsdag 8/8: Seglartorsk med stuvad spenat, kokt potatis och 
rårivna morötter.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 9/8: Stekt kycklingfilé med currysås, kokt potatis och 
skivade morötter.
Dessert: Hallonkräm.

Lördag 10/8: Fiskpudding med smörsås, kokt potatis och gröna 
ärtor.
Dessert: Blåbärsglasstrut.

Söndag 11/8: Helstekt kotlettrad med gräddsås, kokt potatis, 
värdshusgrönsaker och äppelmos.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 32
Mån-tis, tors-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.
Ons: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.

Grattis Alaa på din födelse-
dag 2 augusti.

Laya Matar

 Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Sönd 15 Eku-
menisk gudstj. i Sunnanå. 
Medtag kaffekorg. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 

15 Gemensam gudstj. Sun-
nanå hamn. Mia Palm och 
Maria Andersson. Tag gärna 
med kaffekorg och något att 
sitta på. Vid regn i Holms 
kyrka. Avresa från Equme-
niakyrkan 14.30. 

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

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Thomas Granath, kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Brålanda 
Equmeniakyrka, gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Sundals-Ryr: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Anette J 
Carlson. Åsa Henriksson. 
Kyrkbil 308 70.
Timmervik: Sönd 19 ”Mu-
sik i sommarkväll”. Sång 
och musik: Lena Kristina 
och Toomas Tuulse. Andakt: 
Anette J Carlson. Servering. 
18-12. Kyrkbil. 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 Hög-
mässa Ralph Liljegren. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem, 
Daniel Westin.

PREDIKOTURER

Allsång i Brålanda
Det anordnas allsång på 
onsdagar i Centrumpar-
ken, Brålanda i augusti. 
Allsångsledare är välkän-
de Kent Ove ”Mille” Melin.
Först ut är Kenneth Holm-
ström den 7 augusti, följt av 
Stig-Arne Larsson den 14 
augusti.

Nästa tillfälle den 21 au-
gusti medverkar duon Delavi 
och sista tillfället den 28 au-
gusti står Tom Raspertin och 
Vänersborgs Stadsmusikkår 
för underhållningen.

Tom Raspertin spelar tillsammans 
med Vänersborgs Stadsmusikkår 
den 28 augusti.

Vikten av en hjälpande hand

Närmast kameran: Kathrina Landegren, Mellerud, som packar upp stickade mössor och tröjor hon skänkt. 
Kathrina har skänkt kläder till föreningen i fyra-fem års tid.

Slättmissionens Hjäl-
pande Hand bildades 
som en ideell förening år 
1992. Det började med 
att Per och Ingrid Stridh 
fi ck följa med på en resa 
till Lahdenpolja, Karelen i 
Ryssland. När Per och Ing-
rid såg deras stora behov 
av hjälp bestämde de sig 
för att försöka hjälpa till.
När undertecknad var fyra år 
dog min far i så kallad kräfta 
(cancer) och min mor blev då 
ensam med tre små barn. När 

så min mor också dog i can-
cer uppstod frågan var bar-
nen skulle vara, men klart var 
att vi inte skulle hamna hos 
okända eller på barnhem. 
Nära släktingar skulle ta 
hand om oss barn. 

Men hur annorlunda hade 
mitt liv sett ut om mina för-
äldrar hade fått leva? Myck-
et av mina erfarenheter av 
detta har gjort att jag alltid 
har sett upp till människor 
som vill hjälpa andra.  

Främst syns Ingrid Stridh som driver den ideella föreningen Slättmissionens Gjälpande Hand tillsammans med sin man Per. Bakom står Kerstin 
och Kjell Parsmo från Vargön.

Barnen på bilden har på sig skänkta t-shirts som det står Klassbollen på.

Har kvar minnen
Mina första år då min mor 
levde har jag några små min-
nen när hon packade in paket 
till barn på en skola i Ungern 
1956. Jag blev lite ledsen att 
inte jag fi ck leka med leksa-
kerna som packades in, men 
förstår idag vilken glädje de 
spred till barnen.                 

Uttrycket ”borta bra men 
hemma bäst” gäller säkert 
dessa människor också. Det 
bästa sättet att få hjälp med 
ett drägligt liv är i deras egna 
länder, eftersom de har sin 
hembygd där med vänner, 
släkt och kultur som känns 
igen. Men en stor hake är alla 
dessa krig och motstånd som 
pågår. 

Hustrun stickade
När så min fru satt och 
stickade mössor, tröjor som 
sedan skänktes till behövan-
de i Rumänien, Albanien, 
Ryssland med fl era fi ck jag 
idén att försöka följa dess 
väg till de behövande. Det 
visade sig vara en lång väg 
med svåra hinder längs vä-
gen. Det är inte bara att trans-

portera dessa skänkta varor. 
Det krävs att man skickar in 
tillstånd i god tid, detta kostar  
en del plus alla faror under 
transporten med mutor, risk 
att förlora lasten med mera. 

På Gallerian i Brålanda har 
Kerstin och Kjell Parsmo 
från Vargön sin lilla butik, 
där det säljes diverse sytill-
behör. Här tas det emot möss-
sor, tröjor med mera som 
sedan skickas till en lager-
plats hos Per och Ingrid 
Stridh i Stenum, Skara. Fa-
miljen Stridh driver ett åkeri 
vilket naturligtvis underlät-
tar transporterna. 

Möttes av stor glädje
Jag fi ck förmånen att följa 
med till Per och Ingrids lilla 
gård Romlycke utanför 
Skara. Där möttes jag av stor 
glädje och värme hos dessa 
människor som hjälper till att 
packa alla de varor som kom-
mer in. Tillfälliga arbetare 
och volontärer kommer hit, 
bland annat från Rumänien, 
för att hjälpa till med pack-
ning eller köra varorna till 
olika behövande länder utan 
mellanhänder. De skänkta 
varorna kommer direkt till de 
drabbade länderna. 

Här har de tillfälliga arbe-
tarna tvättmaskiner, över-
nattningsrum, omklädnings-
rum, ja till och med en egen 
kock som lagar maten från 
deras eget hemland. Arbe-
tarna får här ett tillfälligt ar-
betstillstånd på sex månader. 
Efter sex månader kommer 
nya hit. De som varit här får 
inte komma tillbaka igen. 

Här får de en arbetserfa-
renhet som sedan kan använ-
das i hemlandet. Det skickas 
även snickare, elektriker, 
rörmokare till dessa länder 
som hjälper till att bygga 
skolor, sjukhus med mera.

Ingrid berättade att hon 
träffat många utsatta männ-
iskor under sina resor, men 
trots detta sprider de stor 
glädje kring sig. Att skänka 
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Öppet alla dagar 7-22

Falukorv
ICA. 800 g. Jfr pris 18:75/kg.
Max 1 köp/hushåll

Fruktdryck
ICA. 3x20 cl. Jfr pris 8:33/liter.

Karré med ben
ICA. Ursprung Sverige. Ca 450-2000 g. Skivad. 
Naturell, grillkryddad.  Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Priserna gäller v. 31 t o m 4/8 -19
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

4990
/kg

Naturell, grillkryddad.  Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

69:-
/kg

Juice
Bravo. 2 liter. Jfr pris 10:00/liter.Bravo. 2 liter. Jfr pris 10:00/liter.

Mineralvatten
Ramlösa. 1,5 liter. 
Jfr pris 6:00/liter + pant 4 kr.

Handskalade räkor
ICA. 580 g. I lake.
 Jfr pris 232:14/kg utan spad.

Romanticatomater i ask
ICA. Nederländerna. 400 g. Klass 1. 
Jfr pris 62:50/kg.

Var medmbraå

15:-
/st

superklipp
Minst 25% rabatt!

20:-
/st

10:-
superklipp

Minst 25% rabatt!

2
för

25:-
/st

18:-
2 för

+ pant

Herrgård©, Prästost©,Grevé©, Svecia, 
Dacke, Jämtländsk, Hushållsost 
Arla. Ca 667 g, ca 1,1 kg. Mild-, mellanlagrad. Gäller ej 
ekologisk. Jfr pris 69:00/kg. Max 2 köp/hushåll.

65:-
/st

superklipp
Minst 25% rabatt!

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

Gosedjur med stickade kläder som personer skänkt.

Ingrid och Per Stridh som bildade den ideella föreningen Slättmissionens Hjälpande Hand 1992.

kläder har föreningen ägnat 
sig åt under många år. Ingrid 
minns exempelvis ett tillfälle 
när hon såg en hel skolklass 
som hade på sig t-shirts från 
en svensk idrottsförening 
som lagts ner för fl era år se-
dan. 

Det fi nns naturligtvis 
många fantastiska organisa-
tioner som jobbar med ide-
ella krafter och de gör en stor 
gärning.  Jag hoppas att nå-
gon gång få möjlighet att 
kunna följa med hela vägen 
till dessa länder och se deras 
reaktioner, men det är en inte 
helt riskfri resa som på se-
nare år blivit allt tuffare.

Text och foto:
Gunnar Landegren
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Melodikrysset v.31 - 3 augusti

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:...............................................................................................................................................

Var med och kryssa!
Lös Melleruds Nyheters

sommarkorsord 
Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 25/8 2019 till
Melleruds Nyheter
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Sommarkryss 2”

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

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

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

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

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

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 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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Ellen Djurrema berättar om tiden i Rumänien

Ellen Djurrema tillsammans med Thirza, en av hennes vänner från Ne-
derländerna som spenderade en vecka i Rumänien. Foto: Privat.

Nu har jag varit lite mer än 
två månader i Rumänien 
och det går jättebra än så 
länge. Min resa började 
den 21 april, på eftermid-
dagen skulle jag och min 
mamma åka bil till Karls-
krona och där ta färjan till 
Polen. 
Jag var lite tveksam om vad 
min hund skulle tycka om 
resan, han gillar att åka bil, 
men fyra dagar är ju lång tid. 

När jag visat honom hans 
plats i bilen lämnade han den 
inte och då blev jag lugnad. 
När bilen var fullpackad var 
det dags att säga hejdå till 
alla. Jag körde de första tim-
marna och fast jag aldrig 
hade kört längre än till Troll-
hättan gick det bra. Första 
natten var vi på färjan och 
andra dagen körde vi från 
norra till södra Polen där vi 
övernattade. 

Tredje dagen körde vi ge-
nom Slovakien till Ungern, 
där vi tillbringade natten. 
Sista dagen anlände vi till 
Rumänien. Vi fick bo i den 
fattiga byn Valchid. Min 
mamma stannade några da-
gar och hon reste hem kom 
mina vänner från Nederlän-
derna, de stannade i en vecka. 

Mötte fattigdom
Första veckan var väldigt kul 
men samtidigt var det lite 
tufft. Jag fick influensa, min 
hund blev biten av en annan 
hund och jag tänkte mycket 
på vad jag såg. All fattigdom 
och hur många av männis-
korna behandlar varandra, 
djur och även hur de hanterar 
ägodelar, staden och naturen. 

Trots att jag hade varit där 
två gånger tidigare hade jag 
inte kollat på saker på samma 
sätt som jag gjorde nu. Jag 
såg de mest fattiga delarna i 
byn och jag var både arg och 
ledsen och blev otroligt över-

19-åriga Ellen Djurrema reste i våras till Rumänien för ett års volontärarbete i den lilla byn Valchid, vilket Melleruds Nyheter skrivit om. Ellen flyttade till Sverige från 
Holland för fyra år sedan och familjen bor i Grinstad. Hon har velat jobba som volontär sedan barnsben och brinner för att hjälpa utsatta människor. Här berättar hon 
med egna ord om sin första tid i Rumänien.

”Känner mig väldigt inspirerad”

Det tog fyra dagar att köra med bil till byn Valchid i Rumänien. Med på resan var även Ellens hund. Foto: Privat.

Lek med vatten var uppskattat eftersom det var ungefär 40 grader varmt. Foto: Privat.

Ett av rummen i muséet ”The Dracula investigation”. Foto: Privat.

Barnen sitter och målar i skolan. Foto: Privat.

raskad hur annorlunda jag 
var och kände hur jag inte 
alls passade in i deras livsstil. 
Men jag förstod att jag behö-
ver vara annorlunda för att 
kunna förändra något.

När jag lärde känna män-
niskorna såg jag att vi som 
människor inte alls var så 
olika. Det var som om fat-
tigdomen påverkar uppfost-
ran och de vet inte bättre.

Projekt som gör skillnad
Därför var det så fint att se 
barn i projektet. De här bar-
nen kan läsa, skriva, är 
snälla och respektfulla mot 
varandra. Jag blev överras-
kad när jag såg att projektet 
hjälper så mycket. Projektet 
hjälper barn med läxor, mat, 
kläder och finns för dem när 
de bara behöver prata med 
någon. Men för att gå i pro-
jektet måste barnen gå i 
skolan.

Jag hittade snabbt en lä-
genhet i staden Sighisoara. I 
staden lever alla egentligen 
som i resten av Europa, det 
är kanske bara kulturen som 
är lite annorlunda men det är 
inte jämförbart med byn. Jag 
känner mig hemma i min 
lägenhet, det gör min hund 

också. De sista veckorna har 
jag arbetat med något jag 
aldrig hade tänkt mig att ar-
beta med. Stefan och Helgas 
fyra söner (paret som har 
arbetat här i 21 år) har etable-
rat ett museum ”The Dracula 
investigation” och jag har 
hjälpt till med renoveringen. 

Draculas liv
Muséet är inte som andra, det 
är väldigt kreativt samman-
satt och består av fem rum. I 
varje rum hör man en berät-
telse om en del av Vlad 
Draculas liv. Dessutom är 
designen anpassad till histo-
rien. 

Eftersom designen är så 
kreativ och unik var det väl-
digt mycket att arbeta med, 
men jag tyckte mycket om 
arbetet. Det var ett bra sätt 
för mig att börja mitt år här, 
jag kunde vänja mig och lära 
känna människor. 

Orsaken till att sönerna 
ville starta muséet var för att 
kunna berätta den riktiga 
historien om Vlad Dracula, 
eftersom många bara berät-
tar det som turister vill höra 
och det mesta är inte alls 
sant.

Sommarprogram
Nu har sommarlovet äntli-
gen börjat och eftersom de 
boende i Valchid inte åker på 
semester har jag gjort ett 
sommarprogram tillsam-
mans med Carmen, som är 
lärare i projektet. 

I projektet finns ungefär 45 
barn, vi har delat in dem i två 
grupper och vi har även delat 
barn som inte går i projektet 
i grupper, även de får komma 
till sommarprogrammet.

Varje dag börjar vi med 
idrott, sedan har vi en rolig 
bibelhistoria och efter det en 
roligt aktivitet som bakning, 
titta på en film, måla eller 
något annat. De får alltid mat 
och dryck, varje dag får de 
vatten, saft, smörgås med 
grönsaker och ibland något 
extra som glass eller godis.

Vissa lördagar vill vi för-
söka att grilla, men det kostar 
mycket att grilla till drygt 
100 barn så det går bara när 
pengarna finns. Sommarlo-
vet är tre månader här i Ru-
mänien så jag kommer att 
jobba några veckor till i 
sommarprogrammet. 

Efter det vet jag inte exakt 
vad jag ska jobba med, men 
jag känner mig väldigt inspi-

rerad. Jag hörde till exempel 
om bebisar som blir lämnade 
på sjukhus, jag hoppas att jag 
kan göra någonting för dem. 
Och i vinter vill jag gärna 

hitta ett sätt för att dela ut 
mat, eftersom det förekom-
mer så mycket hunger.

Ellen Djurrema
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Bertils Bil AB Bilförsäljning

Verkstad

Reservdelar

Hyrbilar

Ed
Jordbrovägen 6
0534-105 00

Strömstad
Prästängsvägen 8
0526-605 00

www.bertilsbil.sewww.bertilsbil.se

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:-

Fasadpensel
Anza Elite Vinklad 75 mm.
100 mm 119 kr, 120 mm 139 kr.

Beckers
Utomhusfärg

30%

15%

Nytt namn
men fortfarande varor med 
hög kvalitet. Välkommen!

99:-
15%
Benders Marksten
Gäller alla lagervaror och 
leverantörers beställningssortiment.

Bokskåp sitter uppe 
i Sunnanå hamn
Bokdagar i Dalsland och 
Dalslands Litteraturför-
ening har på 19 år växt till 
den näst största litterära 
aktören i Västra Götaland 
efter Bokmässan i Göte-
borg. 
Bokdagar i Dalslands bok-
skåp, vid Bokdagars Nord-
iska Litteraturhus i Åmål, 
som suttit uppe sommartid i 
två år har blivit ett mycket 
populärt inslag i staden. Nu 
får det handgjorda skåpet en 
rad handgjorda systerskåp 

runt om i Dalsland. Varje 
skåp sköts av medlemmar i 
Dalslands Litteraturförening 
och sitter uppe till 1 oktober. 

Nu har kommunrepresen-
tanter i Bengtsfors, Mellerud 
och Åmål, Åmåls stadshotell 
och Not Quite beställt bok-
skåp och vill sprida läsning 
till dalslänningarna och be-
sökare i landskapet.

– Detta går hand i hand 
med de fi na samarbeten vi 
återknutit runt om i Dalsland 
i år och med de återkom-

mande evenemang vi till-
sammans skapat och kom-
mer att fortsätta skapa. Det 
här känns fantastiskt roligt! 
En seger – eller fl era – för 
Dalslandslitteraturen och lä-
sandet här! Snacka om läs-
främjande!, säger Victor 
estby, huvudansvarig för 
Bokdagar i Dalsland.

Den 10 juli var det invig-
ning av Bokdagars och Kul-
tur Melleruds bokskåp i 
Sunnanå Hamn.

Riksfi nal för Selma
HÄSTSPORT 
Första helgen i juli gick re-
gionfi nalen för Bohuslän, 
Dalsland och Värmland i 
Sugar Cup av stapeln på 
Baldersnäs. 16 ekipage, 
varav de fl esta ponny-
ekipage, startade och som 
segrande i en av grupperna 
stod ett ekipage från Dals-
lands Hästsportklubb. 
Sugar Cup är en träningsserie 
för ponny och numera även 
häst, i terrängridning med 
inverkansbedömning, det 
vill säga att ryttaren bedöms 
utifrån hur väl man rider sin 
häst och samspelet dem 
emellan. Själva fi nalen har 

föregåtts av tre stycken trä-
ningstillfällen runt om i 
upptagningsområdet. Final-
arrangemanget i Baldersnäs 
Herrgårds vackra omgiv-
ningar inleddes med en trä-
ning under lördagen, där alla 
ekipagen fi ck känna på banan 
och under söndagen avgjor-
des sedan själva fi nalen.

Seger blev det för Selma 
Hansson med ponnyn Shan-
bo Lucy, i klassen för pon-
nyryttare upp till 13 år, som 
berömdes för sin fi na ridning.

I och med detta blev ekipa-
get direktkvalifi cerat till 
riksfi nalen, som går  av sta-
peln på Flyingehus i Skåne 
under andra helgen i augusti. 

Här kommer Dalsland också 
att representeras av Sara 
Larsson på Sølumosegaard’s 
Tomozy och Alma Nilsson 
på Nejlika Hästak, båda Eds 
Ryttarsällskap, som vann i 
gruppen ponnyryttare 14 till 
20 år, respektive häst.

 Ing-Marie Norrman

Fotnot. I skrivande stund 
är det inte klart om det kan 
bli fl er från fi nalen på Bal-
dersnäs som får riksfi nalbil-
jett. Det hela beror på hur det 
går i de andra regionfi nalerna 
runt om i landet. 

Selma Hansson, Dalslands HsK, vann regionfi nalen i Sugar Cup på Baldersnäs med Shanbo Lucy. Nu stundar 
alldeles strax riksfi nal. Foto: Jessica Sundén.

Lördagen den 27 april hölls 
årsmöte för Dalslands Forn-
minnes- och Hembygdsför-
bund i Dals Rostock. Värd 
var Kroppefjälls Hembygds-
förening med dess ordfö-

rande Bertil Larsson i spet-
sen. Ett 60-tal ombud 
samlades först i Brunnspar-
ken i Dals Rostock där Ker-
stin Ljungqvist och Gerhard 
Jansson, ordförande för 

ÅRSMÖTE

Ett 60-tal ombud deltog på årsmötet i Stakelunds församlingshem. När-
mast kameran sitter från vänster Bertil Landegren, Bolstads Prästgårds 
Vänner, mötesordföranden Stig Larsson, Kroppefjälls hembygdsfören-
ing och Bengt Aronsson, Brålanda hembygdsförening. 

Solgläntans Magiska Kör stod för underhållningen vid Dalslands Forn-
minnes- och Hembygdsförbunds årsmöte den 27 april. DFH:s ordfö-
rande Gerhard Jansson tackar körledaren GunBritt Gustafsson och sång-
arna Tindra Grimstad, Tilda Johansson, Tilde Kirkegaard, Eulalie Leroy, 
Florence Schneider, Madelaine Schneider och Sebastian Schneider. 

DFH, återinvigde hälsokäl-
lan. Årsmötesförhandlingar-
na hölls i Stakelunds försam-
lingshem vid Gunnarsnäs 
kyrka. Kyrkan, som är under 
utvändig reparation, visades 
av Tage  Grimheden. Vacker 
körsång framfördes av ung-
domar från Solgläntans Ma-
giska Kör under ledning av 
GunBritt Gustafsson.

Årsmötet leddes av Stig 
Larsson och det blev omval 
på alla poster i styrelsen. Den 
nya styrelsen består nu av 
ordföranden Gerhard Jans-
son, Åmål, 1:e vice ordfö-
rande Clas-Göran Qvil, Dals 
Långed, 2:e vice ordförande 
Håkan Bürgemeister, 
Fengersfors, sekreterare Mo-
nika Åhlund, Steneby, för-
säkringsansvarig Thorleif 
Johansson, Stigen, studiean-
svarig Gudrun Rydberg, 
Bolstad och Lilla Edet. Leda-
möter: Marianne Larsson, 
Brålanda, Solveig Johans-
son, Lerdal, och Sonja Pet-
tersson, Bolstad. Supplean-
ter är: Torgny Arvidsson, 
Håbol, Kjell-Åke Anders-
son, Ärtemark, Therese 
Karlsson, Torrskog och Mo-
nika Johansson, Dals-Ro-
stock. 

Dagen avslutades med vis-
ning av Ekholmens Säteri där 
Irene och Kjell Eriksson tog 
emot. 

Text & foto: Gudrun Rydberg
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FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Svartebäck 2:15
Trevligt läge  och fin utsikt i fritidshusområde. Tomt 
2000 kvm. El och vatten finns framdraget till tomt-
gräns. El, vatten, avlopp och fiber bekostas av köpare.

Pris 295.000:-

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:-

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:-

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!

DALS-ROSTOCK – Brunnsvägen 72
Enplans tegelbyggnad med hel källare och stor 
asfalterad plan/parkering. Boa 197 kvm. Tomt 922 
kvm. Uppvärmning el/olja. Delvis uthyrd. Lämplig som 
verksamhetslokal.  

Pris: 500.000:-

Boka visning!

Boka visning!

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

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

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

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

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

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

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

olesensbygg@gmail.com

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

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

7/8 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Vårresan med SPF. Tidig 
morgon den 14 maj gick 46 
förväntansfulla SPF seniorer 
i Mellerud på bussen för en 
matresa i västgötska lands-
bygden där några företag var 
inplanerade för studiebesök.

Solen sken denna försom-
mardag med mat på agendan. 
Bussen gick i lagom takt till 
första stoppet som blev Gä-
sene Mejeri i Ljung. Här fick 
det smakas på ost från 17pro-
cent fetthalt och uppåt. 1931 
startade Gäsene mejeriet  
som en förening  och knöt 
upp runt 900 lantbruk för 
mjölkleveranser. Idag är det 
23 kvar som levererar lika 
mycket mjölk och lantbru-
ken är inte längre bort än 25 
minuter från mejeriet. För ett 
kilo ost går det åt tio liter 
mjölk. Ostarna lagras från 
sex mån. till sju år så ca ett 
halvt års leverans ligger i 
lager. Företaget har ca 30 
anställda. 

Resan fortsätter mot Herr-
ljunga där man gör cider. En 
frikyrkopastor vid namn 
Oskar Sandberg började 
1911 att i första hand till-
verka nattvardsvin till sin 
kyrka, idag även till svenska 
kyrkan. Från 1953 till 2000 
togs här emot äpplen från 
allmänheten. Det har idag 
tagits upp igen. Här fick vi en 
guidad tur i fabriken. Det går 
åt åtta äpplen för att tillverka 

Provsmakning av ostmejeriets produkter.

FÖRENINGSREFERAT

en liter cider och omsätter 
10 000 liter vatten i timmen 
från egen källa. Även glas 
och petflaskor är det stor åt-
gång på så här tillverkas pet 
flaskor i olika storlekar. Det 
tillverkas 1400 petflaskor i 
timman. Intressant är att bara 
till en svensk matkedja går 
det sex långtradare dagligen 
från fabriken. En stor del är 
också export. 

Här jobbar 65 heltidsan-
ställda och omsätter drygt 
191 miljoner årligen. Det är 
idag tredje generationen som 
driver musteriet.

Efter en god lunch i Kvä-
num är det lämpligt att av-
njuta desserten och naturligt-
vis på en glassfabrik så 
färden fortsätter till Mäjens 
Glass & Maräng, Glassgår-

den i Håle. Här tog en av 
familjeföretagets ägare Ma-
rit ”Mäjen” Andersson emot 
oss och vi fick smaka på de-
ras goda glass. Gården drivs 
nu i tredje generationen och 
från att vara en spannmåls-
gård byggdes det 2003 ett 
stall för 30 000 frigående 
höns. 2009 föddes idén att 
tillverka glass. Tanken var 
också att glass endast skulle 
vara gjord av naturliga råva-
ror. Ägg fanns på gården där 
endast äggulan används till 
glass men vad skulle man 
göra av äggvitan, jo natur-
ligtvis maräng.

Efter en fullspäckad dag 
förde vår eminente chaufför 
oss hem igen. 

Text & Bild                                                                                                                                             
                      SPF Webbansvarig

Näsölens FVO har haft årets 
fiskestämma och den goda 
gemenskapen gör att alla 
känner sig välkomna. En ny 
ordförande valdes, Henrik 
Oskarsson från Backa som är 
lika engagerad i sjön som sin 
far och farfar ”Bengt och 
Oskar i Backa” var en gång.
Nya fiskekortspriser besluta-
des, dessa har inte ändrats på 
20 år. Dagskort 40 kr, årskort 
150 kr, familjekort/år 200 kr 
och det nya hyresgästkortet/
år 300 kr, detta kort är till för 
de som har stuguthyrning 
och följer då med respektive 
stuga.

Årets kräftfiske beslutades 
till 9 augusti till 30 septem-
ber samt att Sjöns dag, som 
varit en trevlig samman-
komst sedan 1988, skall firas 
lördagen den 20 juli. Träffen 
är öppen för alla, som har 
eller har haft anknytning till 
sjön. Det blir lotteri och en 
trevlig samt lärorik tipspro-
menad. Föreningen bjuder 
på varm korv och dricka. Ett 
gott humör, fikakorg samt 
något att sitta på, medtages. 
Väl mött! 

Mötet avslutades med 
smörgåsar och kaffe på Skål-

Årsstämman var förlagd till Skålleruds gård.

leruds gård, som har blivit 
tradition för vårt årsmöte.

Näsölen ger många fina 
rekreationsmöjligheter, både 
för oss som är permanent 
boende runt sjön och för 
sommargäster och besökare. 
Både natur och fiske ger 
spänning och rika naturupp-
levelser. Det är en stor för-
mån för oss att få vara med 
och förvalta detta arv. Dess-

utom är föreningen en viktig 
del i det sociala nätverket 
runt sjön.

Avgående ordförande har 
skrivit ner dessa rader
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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 

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

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

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör
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Mångsidig handarbeterska

Ragnhild i den trädgård hon lägger mycket energi på.

Ragnhild Froriep möter 
mig i sin prunkande träd-
gård i Håverud. Blomprak-
ten är enorm och mer finns 
i de två växthusen och i hu-
set från förra sekelskiftet 
där hon bor.
– Trädgården håller mig 
igång. Det är roligt att ha 
originella växter som inte 
andra har.

Hon visar mig en skir grön 
växt som klättrar uppför en 
blomsterpinne.

– Tala inte om det för den, 
men den ska egentligen inte 
kunna växa norr om Skåne.

Jag lovar och vi går in för 
att prata om skälet för mitt 
besök, hennes verksamhet 
som vävare och bokbindare.

Göteborgare
Ragnhild Froriep föddes i 
Göteborg för drygt 83 år se-
dan. Hon växte upp där och i 
Särö.

– Jag visste redan från 
början att jag ville arbeta 
med mina händer, säger hon.

Så efter att ha gjort de två 
års praktik som krävdes kom 
hon in på det som senare blev 
Högskolan för Design och 
Konsthantverk i Göteborg.

– De tog bara in nio styck-
en per år på textillinjen.

Hon gick där i fyra år, en 
utbildning hon komplettera-
de med en vävlärarexamen.

Perfekt arbete
Hon fick arbete som chef för 
ateljén på Bohusslöjd. Det 
var en stor affär för hantverk 
i Göteborg och i ateljén till-
verkades mycket av det som 
såldes.

– Jag var chef för nio vä-
verskor. Vi gjorde bland an-
nat verk för Svenska Ameri-
kalinjen, banker och 
försäkringsbolag.

Ragnhild hade ett toppen-
jobb, men så kom kärleken. 

PORTRÄTTET

”Paradisets träd”, en gobeläng hon gjorde till Grinstads kyrka på 1970-ta-
let.

Ett antepodium, dekoration framför altaret, hon gjort för Skålleruds 
kyrka. Det innehåller både guld- och silverbroderi. Broderi har Ranghild 
också studerat på kurser i Indien och Kina.

Han var ingenjör som fick 
arbete på bruket i Håverud.

– Så vad gör man? säger 
hon.

Långt vikariat
Väl på plats i Dalsland fick 
hon arbete på Steneby hem-
slöjd. Hon designade verk 
som vävdes av hemväver-
skor. Parallellt började hon 
hålla vävkurser. En av elev-
erna visade sig vara gift med 
rektorn på Stenebyskolan, 
och han hörde av sig om ett 
vikariat som vävlärare.

– Det skulle vara en termin 
1961, men jag blev klar där 
tills jag fyllde 67 år. Det blev 
en lång termin.

På Stenebyskolan utvid-
gade hon sina kunskaper. 
Förutom vävningen blev det 
formgivning, maskinstick-
ning, skinnarbeten och bok-
binderi.

– Jag är diversearbetare, 
säger hon och skrattar. Men 
det var en rolig tid. Begriper 
inte vart de åren tog vägen. 
Tänk att ha sin hobby som 
yrke och dessutom ha moti-
verade elever.

Kyrkoarbeten
På 1970-talet började hon få 
uppdrag att utsmycka kyrkor 
och församlingshem.

– Det första var ett arbete 
för Erikstads kyrka.

Hon fortsatte med dessa 
uppdrag fram till 2006. Det 
sista var en matta till Skål-
leruds kyrka. Däremellan 
skapade hon bårtäcken, al-
tardekorationer, mässhakar 
och gobelänger till ett tjugo-
tal kyrkor och församlings-
hem i Dalsland med omnejd. 
Vid behov restaurerade hon 
också äldre textilier.

– Jag skapade också em-
blemet till Åsensbruks mu-
sikkår och standaret till 
Dalslands sångarförbund.

Bokbinderi
– Jag gick i en Montessori-
skola när jag var liten. Vi fick 
binda våra egna skrivböcker 
och räknehäften. Jag band in 
min första bok 1944.

Så hon fick lära ut konsten 
på Steneby. 

Numera bedriver hon detta 
på olika sätt. Personer som 
skrivit egna böcker, till ex-

empel släktkrönikor, hör av 
sig och vill ha dem rejält in-
bundna. Ragnhild åtar sig 
också att reparera och restau-
rera gamla böcker.

– Ju trasigare de är, desto 
roligare är det att få dem i 
ordning.

I hemmet har hon kurser i 
bokbinderi. Hon tar fem del-
tagare åt gången och lär dem 
att binda in på det klassiska 
sättet.

– Från början var jag i 
olika lokaler, men det var för 
jobbigt att plocka fram och 
undan allt varje gång.

Vävkurser
Vävkurserna har hon fortsatt 
med i över 50 år. Hon har 
varit runt på de flesta ställen 
i närheten och hållit kurser.

– En period hade jag paral-
lellt tre kvällskurser för tre 
olika studieförbund.

Numera håller hon sina 
kurser på översta våningen i 
Föreningshuset i Åsensbruk.

– Jag har fortfarande 
elever kvar sedan 1970-talet.

Ragnhild säger att vävning 
är bra terapi.

– Du måste ha koll på så 
mycket att du kopplar av an-
nat.

Råd till de unga
Ragnhild vill gärna se mer 
hantverk i skolan.

– De unga måste få känna 
tillfredsställelsen att kunna 
göra något med sina egna 
händer. Sådant skapar glädje 
och stolthet.

Och hon har tydligen fört 
den känslan vidare till sina 
döttrar. En är utbildad mö-

belkonservator, den andra 
gör illustrationer till fordons-
industrin.

Själv lämnar jag Ragnhild 
Froriep fylld av energi. Hon 
har bevisat för mig att man 
även i hög ålder kan vara en 
sann entusiast som för sina 
kunskaper vidare.

 Lars Nilsson

Gillets trevliga kanalresa

Med på resan längs Dalslands kanal deltog ett 50-tal medlemmar i Dalslands Gille i Göteborg.

Den 13 juli gjorde femtio 
glada medlemmar från 
Dalslands Gille i Göte-
borg en trevlig resa på 
Dalslands kanal. Trots vår 
dalsländska tillhörighet  
hade inte många rest på 
kanalen tidigare.
Resan startade från Göteborg 
med buss till Köpmannebro 
där M/S Storholmen och 
befälhavare Sture Holmdahl 
med besättning väntade på 
oss. Sven Pettersson, bördig 
från Bengtsfors, är den som 
tagit initiativ till resan och 
lagt upp ett program för da-

gen. Båtresan startade med 
kaffe och goda smörgåsar 
ombord och vi tog oss sakta 
mot första slussen och sedan 
vidare till Håverud. Här gjor-
des ett stopp så att vi hade 
möjlighet att se oss omkring 
och några passade på att 
handla och titta på samlings-
utställningen om konstnären 
Lisbeth Claesson.

Resan fortsatte mot 
Bengtsfors genom vackert 
landskap och många slussar. 
Mulet och lätt regn hindrade 
oss inte att vara ute på däck 
under stora delar av resan. 

God lunch, varmrökt lax med 
tillbehör, som serverades av 
Annika Holmdahl och hen-
nes medarbetare. Guidning 
under resan gjordes av Sture 
Holmdahl och Sven Petters-
son.

Vid hamnen i Bengtsfors 
väntade bussen och vi fick en 
guidning av Sven Petersson 
och Hans Bryntesson genom 
samhället. Dels om hur det 
ser ut idag och hur Bengts-
fors var på 40, 50, och 60-ta-
let med flera affärer och olika 
verksamheter Sedan gick 
färden vidare mot Stene-

bygrytan där middag vänta-
de. Tyvärr satt vi fast ett tag 
i bilkö på grund av en olycka, 
men efter att bussen fått 
vända och ta en annan väg, 

fick vi en vacker tur runt sjön 
Ärtingen och kom fram till 
middagen om än någon tim-
me försenade.

Alla var nöjda efter god 

mat och en tur på en av Eu-
ropas vackraste kanaler.

Text: Eva Karlsson 
Foto: Ingemar Hillerström


