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Skolstarten
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Den långa finkorniga sandstranden vid Vita Sandar camping är ett populärt besöksmål, både bland kommuninvånare och turister. 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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VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

7 augusti-14 augusti 2018
8:e söndagen efter Trefaldighet
”Andlig klarsyn”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 11/8 18.00 Musik i sommarkväll i Klöveskogs kyrka 
  ”Den blomstertid nu kommer” 
  Karin Wirenborg och Andreas Hjalmarsson. 
  Andakt: Martin Edström. 

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 8/8 10.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in, 
  Martin Edström.
Sön 11/8 11.00  Högmässa i Holms kyrka, Lars-Åke Petersson.
Tis 13/8 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 13/8 14.15  Andakt på Berg, Kerstin Öqvist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 9.30  Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Lars-Åke 
  Petersson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 7/8 12.15  Andakt på Karolinen, Lars-Åke Petersson.
Sön 11/8 15.00 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Martin Edström. 
 Kyrkkaffe.

Klockan

0900-1700

Varje fredag på 
Torget, Mellerud

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Frändefors kyrka
Söndag 11 augusti kl. 18.00

Musikgudstjänst
Ryska mästare möter franska 

Duo Preludium 
Anna Steirud, flöjt och  

Maja Korp, piano 
Daniel Westin
Välkomna!

Du som är 80 år och äldre  
och boende i Brålanda, Gestad och

Sundals Ryr med omnejd
Brålanda Väntjänst inbjuder dig till Rörviksträffen 

tisdagen den 20 augusti kl. 10.30
Buss avgår från Stationshuset kl. 10.00
Hemresan avgår från Rörvik kl. 13.30 

Om du har rullstol kan du anlita färdtjänst.
Kom och njut av naturen.  

Servering till självkostnadspris 50:-/person.  
Underhållning av Henrik Strömberg.
Anmälan senast den 14 augusti till  
Doris 320 33 eller Anita 302 81.

    Givetvis får du ta med dig din anhörige.
  Varmt välkommen!        Brålanda Väntjänst 

UPPERUD 9:9

www.upperud.se

SOMMARENS SISTA FREDAGSPUB ÄR HÄR! 
Öppet 18-23  Mat 18-21  Musik 20  Fri entré

9/8   DANDELION FIELDS

Solgläntans Konst & Musiklada
presenterar

Trion Hanna Fanny Malin 
Onsdag 14/8    

sjunger folkvisor i arrangemang av Kraja

Samling 1900 • Entré 150 kr • Servering • Låttsbyn 1, Dals Rostock, 
070-694 29 92
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nordvästra Götaland Damer

Lördag 10 augusti kl. 13.00

Åsebro/Brålanda – Vallens IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Fritzéns & Co, Wallins Lantbruk, Peters Plåtslageri AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

 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!

Brålanda Sundals-Ryrs Hembygdsförening 
inbjuder till

lördag 10 augusti kl. 10.00 - 14.00
Hantverkare i arbete, Tunnbrödsbakning m.m.

Kaffeservering med hembakt.                Välkomna!

HANTVERKSDAG I RÅSKOG

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 18/5  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 1/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 15/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Midsommarafton 21/6  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 13/7  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 10/8  kl 20.00-23.30

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

 LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 17/8  kl 20.00-23.30

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

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 24/8 kl 20.00-23.30

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

Vi tackar vår fina publik för i sommar.

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge
Bodane  BRÅLANDA 0521-370 75

Lör 27/7  kl 20.00-23.30

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

Kanelbullar
6-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 30 juli

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Säterbullar
5-pack

Butterkaka
Torget, Mellerud • Tisdag 27 augusti

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Torget, Mellerud • Tisdag 10 september

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 24 september

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Jordgubbslängd

Torget, Mellerud • Tisdag 13 augusti

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Pistagebullar
5-pack

FISKBILEN

Torget, Mellerud

Tisdag kl. 11-18 • Fredag kl. 10-18

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

Lördag 10 augusti
kl. 10.00 - 14.00

BRÅLANDA 
GALLERIA

Temadag Mat & Hantverk

Mer info se: Facebook, 
Brålanda i samverkan 
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Ernebro avslutar
sommarmusiken

Emil Ernebro kommer till-
baka och ger sommarkon-
sert i Håverud varje år, och 
lockar alltid stor publik. 
I år avslutar han årets kon-
sertserie Eftermiddagsmusik 
i Dalsland Center med en 
extrainsatt konsert tisdag 13 
augusti.

I rätta händer kan en gitarr 
låta som en miniorkester. 
Spelstilen som Emil Ernebro 

spelar kan kallas för ”finger-
style”, och innebär att man 
spelar melodi, kompgitarr, 
och basgångar samtidigt. Det 
kan jämföras med en pianists 
sätt att spela på.

Emil har tre studioalbum i 
ryggen: ”Handmade” - pro-
ducerad av Jojje Wadenius) 
2011, ”Fan Art” 2017 
och”Winter Jazz” 2017.

 Det blir en garanterat fin 
musikstund i Håverud!

MUSIK I  
DALSLAND CENTER

Emil Ernebro avslutar sommarmusiken i Dalsland Center den 13 augusti.

Två trollhätteband

Den mycket populära som-
marmusiken på Dalsland 
Center i Håverud berikas den 
11 augusti med Sköna Sön-
dags-konceptet, som är upp-
delat i två avsnitt med fika-
paus emellan.

Det blir två trollhätteband 
som står för musiken: 
Hillway och The Swinging 
(Big) Band. Båda har med-
verkat i sommarmusiken ti-
digare år.

The Swinging Big Band medverkar i sommarmusiken även i år...

...liksom Hillway. Båda banden är från Trollhättan.

Helyllehäng i Håverud

”Treehugger”, Kristoffer Emanuelsson, spelar 10 augusti. 

Helyllehänget i Håverud den 10 augusti är 
gratisfestivalen vid Dalsland Center där stad 
möter land.
Kulturrepubliken Dalsland har sedan fyra år käm-
pat för att få göteborgare till Dalsland och vice 
versa, främst i form av Pilgrimspop och just Helyl-
lehänget.

Lördag 10 augusti är det de lokala hjältarna 
Dearwoods och Treehugger som gör gemensam 
sak med göteborgarna i Hellsongs. 

I vanlig ordning sker allt utanför Dalsland Cen-
ter vid akvedukten i Håverud. 

Det lokala bandet Dearwoods står på scenen.

Göteborgsbandet Hellsongs gästar Håverud.

Trio sjunger folkvisor av Kraja
Fanny Coldenberg, Hanna 
Gunnars och Maria Wil-
lén är tre sångare från 
Stockholm och Västerås 
som 14 augusti, i Solglän-
tans Konst och Musiklada, 
kommer att sjunga sånger 
av umeågruppen Kraja.
Det blir dels arrangemang på 
klassiska folkvisor samt ton-
satta texter skrivna av både 
svenska författare och med-
lemmar ur Kraja.

Sångarna studerar på 
Kungliga Musikhögskolan, 

Fanny Coldenberg, Hanna Gunnars och Maria Willén sjunger folkvisor i 
Solgläntans Konst och Musiklada i Låttsbyn, Dals Rostock den 14 augusti.

Sommarfinal med Dandelion Fields
Dandelion Fields uppstod 
2014 en sommarnatt då 
tjejerna i bandet satt på 
trappan med en gitarr och 
sjöng. Just den ljudbilden 
vill bandet förmedla i Dan-
delion Fields. 
Musik med mycket känsla 
som kan spelas med enkla 
medel som låter stämsången 
stå i centrum. Dragspel, 
akustisk gitarr samt akustisk 
bas och slagverk ger låtarna 
karaktär av country och ame-
ricana.

Dandelion Fields, vinnarna i SM i Alternative Country gästar Upperud 
9:9 den 9 augusti.

Dandelion Fields har tagit 
sig till final i Country SM två 
gånger och 2015 vann bandet 
kategorin ”Alternativ Coun-
try” vid tävlingarna på Sä-
lens Högfjällshotell.

Bandet består av: Sandra 
Sinclair Alenfors, Fredrika 
Falk, Eva Nilsson, Johan 
Wikstrand, Patrik Lind-
ström, Fredrik Falk. Den 9 
augusti gästar de Upperud 
9:9.

Stockholm och har sjungit 
tillsammans i tre år. Alla har 
haft Gun-Britt Gustafsson 
som lärare. Hon föreslog att 
de skulle sjunga tillsammans 
i bland annat ett ABBA-
projekt. Nästa tema blev 
folkmusik och då var Krajas 
arrangemang med täta stäm-
mor och fina harmonier i 
sommarens tecken det som 
fick dessa duktiga sånger-
skor att sätta ihop musik för 
en hel konsert.
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Senior

MATSEDEL
Vecka 33 

Måndag 12/8: Skivad kassler med champinjonsås, kokt potatis och 
värdshusgrönsaker.
Dessert: Aprikossoppa.

Tisdag 13/8: Hemlagda pannbiff med lök, potatismos, amerikanska 
grönsaker och lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 14/8: Kycklinggryta med timjan och vitlök, kokt potatis 

och broccoli.

Dessert: Drottningkräm.

Torsdag 15/8: Fisksoppa.
Dessert: Sega hallonrutor.

Fredag 16/8: Köttfärssås med makaroner och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 17/8: Kokt fisk med äggsås, kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Söndag 18/8: Dillkött med kokt potatis och värdshusgrönsaker.
Dessert: Glass med hemlagad chokladsås.

Hemtjänstens alternativ v. 33
Mån-ons, fre, sön: Sprödbakad fisk, potatismos och grönsaker.
Tors, lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.
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Melodikrysset v. 32 – 10 augusti
1 2 3 4 5
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Melodikrysset v.32 - 10 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:...............................................................................................................................................

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Torgsång. 
Sista för sommaren. Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Tommy 
Pettersson. Efteråt försam-
lingsmöte.

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

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Frändefors 
Equmeniakyrka, gudstj. 
Anne-Marie Svenninghed, 
kyrkkaffe.

Brålanda: Fred 15 Gudstj. 
m nattv. på Servicehuset. 
Anette J Carlson. Sönd 14 
Friluftsgudstj. vid Råskogs-
stugan. Anette J Carlson. 
Sång och musik Dan Rosen-
gren. Servering.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 14 Fri-
luftsgudstj. hos Marika och 
Åke i Kasen, Ekenäs. Sång: 
Anna K. Larsson. Sönd 18 
Musikgudstj. Maja Korp 
fl ygel, Anna Steirud fl öjt.

PREDIKOTURER

Något för alla i höstens välfyllda program
Kulturbruket på Dal har 
släppt sitt höstprogram 
innehållande ett brett 
spann av musik, humor 
teater och föredrag.
Första programpunkten, som 
genomfördes redan i juni, var 
en välbesökt. festkonsert 
med Karlsson Barock och 
sopranen Helena Ek, i sam-
arbete med Upperud 9:9.

Det fortsätter i slutet av 
augusti med soul, när La 
Gaylia Frazer kommer till 
Mellerud.

Värmlänningar 
och Vikingarna
I september kommer värm-
länningarna Johan Östlind 
och Björn Ling att skapa 
skrattsalvor och många tan-
kar med sin show Din j-vla 
fegis. ABF och Lilla Bande-
har bjudit in Erik Lihm, ka-
pellmästare i Vikingarna och 
Lions Club Mellerud och 
Lions Club Brålanda arrang-
erar två konserter med Östen 
med Resten.

Manskör och Sven-Ingvars
I oktober kommer författaren 
Helena von Zweigbergk på 

Humor på allvar med Johans Östlind och Björn Ling, den 13 september. 

Aurora Chamber Orchestra gästar Kulturbruket på Dal den 17 oktober tillsammans med cellisten Giovanni 
Solima.

Sova Räv, en berättarföreställ-
ning bland djuren, för barn 

3-6 år den 3 november. 
Foto: Lina Ikse.

besök. Kulturskolan i Mel-
lerud ger en konsert till för-
mån för Världens Barn, Ro-
stocks manskör fi rar sina 
hundra år med en jubileums-
konsert tillsammans med 
Jonas Torrestad. 

Anders Jonsson och The 
Pink Cadillac Band hyllar 
Sven-Ingvars och melleruds-
rockarna Reborn Band ger en 
konsert arrangerad av ABF 
och Lilla Bandet.

En stjärnspäckad cello-

konsert med Aurora Cham-
ber Orchestra och Giovanni 
Sollima förgyller hösten och 
Josefi n Cronholm Group 
avslutar oktober med melo-
diös jazz i samband med 
sponsorkvällen.

Julstämning kommer
I november blir det barntea-
ter och Dalslandsorkestern 
fi rar 20 år med en musikalisk 
odyssé. Song of Joy kommer 
med julstämning med kon-
serten ”I väntan på julen”. 
För julstämning står även 

Jimons och Lilla Bandet och 
Scenario gör en djupdykning 
i julens musikaliska gryta 
med sin show ”Julstök”.

Det blir julavslutning med 
Kulturskolans ensembler 
och Kulturskolan fortsätter 
att sprida ljus över julen med 
en luciakonsert. Öronmat ger 
sin traditionella och uppskat-
tade julshow den 19 decem-
ber.

Mer fossilfria fordon i Fyrbodal
I gränsregionen Fyrbodal-
Östfold-Follo samarbetar 
39 kommuner för att nå 
målet om fossilfria trans-
porter senast 2030. Här 
visar Fyrbodals kommu-
ner på framgång med att 
införskaff a fl er el- och 
biogasbilar och en utök-
ning av laddinfrastruktu-
ren.
I slutet av 2018 visade mät-
ningar att var tredje bil i 
Fyrbodals kommuners for-
donsfl ottor kördes på biogas 
eller el. Ny mätning från 
våren 2019 visar att den an-
delen ökar i många av kom-
munerna. Trollhättan har 
länge varit i framkant både i 
Fyrbodal och på nationell 
nivå där el- och biogasbilar 
utgjorde 93 procent av kom-
munens fordonsfl otta 2018. 

Fler och fl er kommuner föl-
jer efter med en snabb om-
ställning. 

Biogas i Mellerud
Mellerud har näst störst an-
del (54 procent) och är den 
andra kommunen i Fyrbodal 
som passerar 50-procent-
strecket och nu stolt kan säga 
att mer än hälften av kom-
munens fordon körs på bio-
gas.

– Vår bilfl otta ska bli fos-
silfri och för oss är det själv-
klara valet biogas. Vi lever 
nära våra lantbrukare och 
biogas är för oss inte bara ett 
grönt drivmedel, den gynnar 
vårt näringsliv och är en del 
av vår livscykel här i Melle-
rud, säger Sophia Vikström, 
kommunchef i Mellerud.

Sotenäs är en av de kom-

muner som satsar på elbilar. 
Kommunen har fördubblat 
andelen elbilar i sin fordons-
fl otta sedan november 2018 
från fem till tio procent. I maj 
2019 fi ck Tanum kommun 
sin första elbil och fyra fl er 
kommer in under 2019. Det 
betyder att ännu en milstolpe 
är nådd – alla kommuner i 
Fyrbodal har nu fossilfria 
alternativ i sina fordonsfl ot-
tor. Munkedals kommun, 
som i dagsläget har elva 
gasbilar (13 procent av for-
donsfl ottan) meddelar att en 
beställning av 16 nya gasbi-
lar har gjorts och kommer att 
ersätta dieselbilar under 
2019. Samtidigt som kom-
munerna fortsätter ställa om 
sina fordonsfl ottor kommer 
fl er möjligheter för laddning 
av elbilar. 

Målet för Fyrbodal under 
2019–2021 är 500 nya pu-
blika laddpunkter. Sedan 
hösten 2018 har antalet ladd-
punkter ökat med cirka 60 
stycken, vilket innebär att 
Fyrbodal har totalt 510 ladd-
punkter.Vi ser även en ök-
ning av antal stationer för 
snabbladdning i Fyrbodal. 
Sedan hösten 2018 har bland 
annat Mellerud och Åmål fått 
sina första snabbladdare. Det 
betyder att man nu för första 
gången kan snabbladda längs 
E45 mellan Vänersborg och 
Grums. Strömstad får även 
Fyrbodals första supersnabb-
laddare med en effekt upp till 
350 kW. Elbilarna som klarar 
av att ta emot 350 kW effekt 
är på väg in på marknaden. 

För de elbilar som redan i 
dag kan hantera upp emot 
150 kW innebär de nya su-
persnabbladdarna ett rejält 
lyft.

I januari 2019 startade 
projektet Fossilfri Gränsre-
gion 2030. Projektet är ett 
samarbete mellan kommu-
nerna i Fyrbodal, Östfold och 
Follo, Trollhättan Energi, 
Dalslands miljö- och energi-
förbund, Inspiria, och Norsk 
Elbilförening. Projektet del-
fi nansieras av EU/Interreg 
samt Västra Götalandsregio-
nen.Under tre år ska projek-
tet fortsätta att främja utbytet 
av kommunernas egna for-
don och utbyggnaden av in-
frastrukturen för förnybara 
drivmedel.

Morgan Ahlberg,
kommunikationsansvarig,

Fyrbodals kommunalförbund
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Öppet alla dagar 7-22

Torskfilé ICA. 400 g. MSC. 
Fryst.  Jfr pris 72:50/kg.
Max 2 köp/hushåll

Pizzakit
ICA. 600 g. Jfr pris 25:00/kg.

Kassler
ICA. Ursprung Sverige. Ca 600 g. Skivad. 
Jfr pris 49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Priserna gäller v. 32 t o m 11/8 -19
Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Var medmbraå

4990
/kg

ICA. Ursprung Sverige. Ca 600 g. Skivad. 
Jfr pris 49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

15:-
/st

15:-
KORT
PRIS

119:-
/kg

Minibaguetter
ICA. 300 g. Jfr pris 25:00/kg.ICA. 300 g. Jfr pris 25:00/kg.

Kolsyrat vatten
Loka. 150 cl. 
Jfr pris 5:33/liter + pant 4 kr.

Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. Fetthalt 17-26%.  
Jfr pris 59:90/kg.

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g. Gäller ej premium. 
Jfr pris 75:00-83:33/kg.

29:-
/st

superklipp
Minst 25% rabatt!

Rostbiff 
Ursprung Sverige. Ca 900 g. I bit. 
Jfr pris 119:00/kg. 15:-

2 för
KORT
PRIS5990

/kg

90
KORT
PRIS

30:-
2 för

16:-
2 för

+ pant

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

IOGT-NTO Mellerud höll 
sitt månadsmöte 24 mars 
2019, ordförande Ingvar Asp 
hälsar välkommen. Kvällens 
gäst Monica Åhlund, Stene-
by, berättade om Kvarnbygg-
nadernas historia i Dalsland. 
Monica hänvisar delvis till 
Dalslands Diplomatarium 
som tar upp medeltida hand-
lingar. Då nämns kvarnar vid 
Tjärkil 1305, Lefors kvarn i 
Bolstad 1361 samt Åsebro 
kvarn 1520 som ju fi nns kvar 
än idag. 

Första vattenkvarnen 
nämns i skrift år 85 f. Kr. i 
Grekland. Monica beskriver 
vidare sin dokumentation 
över kvarnhistorien på Dal. 
Det började säkert med mal-
stenar och handkvarnar, de 
fanns på smågårdarna långt 
in på 1900-talet. Mindre hus-
behovskvarnar för den egna 
gården fanns ofta i småbäck-
arna. Dessa dämdes upp höst 
och vår när det fanns vatten.

Vid större kvarnar som 
drevs året om betalades mal-
ningen med tull, denna upp-
hörde 1931. Tullen utgjordes 
av kappar beroende på mal-
ningskvaliteten.

Skvaltkarnen var den enk-
laste typen, den benämndes 
även fotkvarn och fanns 
nästan i varje bäck under 
1800-talet. Dessa var vanliga 
i hela Europa. Hjulkvarnen 
var något mer tekniskt utrus-
tad och ägdes oftast av klos-
tren, frälsegårdarna eller 

FÖRENINGSREFERAT

Kvarnen i Hallersbyn, Dalskog fi nns fortfarande kvar. Foto: Privat.

Kronan. År 1698 förekom en 
konglig kvarnkommission 
för att kontrollera och an-
teckna vad som fanns för 
kvarnar. 

Karl XII var kung, staten 
behövde pengar och passade 
då på att beskatta kvarnarna. 
I Nordals härad fanns det gott 
om kvarnar i varje  socken, 
som i Hallersbyn i Dalskog 
där det funnits kvarn sedan 
slutet av 1600-talet. Den 
fi nns kvar än idag och den 
reparerades på 1960-talet, 
även 2011.

Kvarnar fanns även i He-
den, Krokfors, Gunvarbyn, 
Forsebol och Åsmule för att 
nämna några. Kvarnen i As-
sarebyn, Örs socken är nog 
den enda kvarnen i land-
skapet som är i drift.

Kvarnstenar bröts på Lia-

nefjället vid sjön Åklång. 
Stenar kom även från Lugnås 
vid Mariestad.

Kvarnkammaren var till-
håll för bönderna när de 
väntade på att få sin mäld 
färdig. Här berättades histo-
rier, kokades kaffe och åts 
medhavd matsäck. När vän-
tan blev för lång, salades det 
till brännvin, som någon åkte 
och köpte.

Monica har gjort en ge-
nomarbetad inventering och 
dokumentation över kvarnar 
i Dalsland och de olika hära-
dena. En värdefull läsning 
där jag delvis hittat mina 
uppgifter.

Ordförande Ingvar tackade 
Monica för en trivsam kväll. 
Kaffeservering med smör-
gåstårta avslutade mötet.

Evert Magnusson
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Kyrkresa till Västergötland och Småland
Söndagen 16 juni  samlades 
ett 45-tal glada resenärer 
för en utflykt. Det var Mel-
leruds Pastorat som var 
anordnare, kyrkoherde 
Pär-Åke Henriksson med 
medhjälpare hade lagt 
upp resan. 
Första stoppet var i Falkö-
ping, där vi intog medhavd 
kaffe och fika. Sedan fort-
satte vi mot Jönköping och 
Huskvarna. Orterna är idag 
sammanväxta, så det är inte 
lätt att se var gränsen går.

Vi hittade till Öxnehaga 
kyrka i Huskvarna pastorat. 
Pär-Åkes syster Anna-Karin 
Hultman, som här är kom-
minister, välkomnade oss på 
parkeringen. Det blev många 
igenkännanden och kramar 
då hon mötte tidigare för-
samlingsbor, A-K jobbade en 
tid i Mellerud.

Vi firade sedan mässa i 
kyrkan, som leddes av Anna-
Karin. Efteråt begav vi oss ut 
på landsbygden, i Skärstada-
len. En härlig hemlagad 
lunch intogs i församlings-
hemmet vid Skärstads kyrka. 

Några passade på att bese 
kyrkan. Vi fortsatte upp ge-
nom Skärstadalen, besökte 
textilkonstnär Christine Tall-
bergs ateljé, känd för sina 
fina alster i tovad ull. Många 
försåg sig med något fint 
hem. Ett måste är att bese den 
fascinerande utsikten över 
Landsjön och Vättern med 
Västgötalandet i bakgrun-
den. Allt i närheten av Skär-
stad och Kaxholmen.  

Under hemfärden stannade 
vi till vid St. Olofs kyrka i 
Falköping. Här möttes vi av 
Roland Andersson, kyrkorå-
dets ordförande. Han gav en 
historisk bakgrund till kyr-
kan och dess intressanta 
historia med anor från 
1100-talet eller rent av ännu 
tidigare. I Falbygden har det 
otvetydigt bott kristna männ-
iskor redan i slutet av 800-ta-
let. Under 2018 påbörjades 
en stor renovering. Bland 
annat togs de fasta  bänkarna 
bort, ersattes med kopplade 
stolar, på så sätt blev kyrko-
rummet mycket flexibelt. 
Kyrkan återinvigdes 10 mars 
i år av biskop Åke Bonnier. 

Alla samlade i S:t Olofs kyrka i Falköping.

Daniel Westin fanns på 
plats och berättade om Väs-
tergötland. Han hade med sin 
fiol och framförde några 
härliga spelmanslåtar.  Detta 
avslutades med en aftonbön 

samt psalmsång, med de två 
mest sjungna sommarpsal-
merna 199 och 201. Fika och 
frukt serverades.  

Efter en innehållsrik dag 
styrdes nu färden åter till 

Mellerud. Evert Magnusson 
hade knåpat ihop två tipstol-
vor. Bokvinster skänkta av 
Melleruds Hembygdsfören-
ing delades ut.  

Pär-Åke tackade alla som 

gjort denna resa möjlig och  
delade ut blommor. Skicklig 
och säker chaufför var An-
ders Pahlén från Wallins 
Buss i Brålanda.

Evert Magnusson 

Evangeliet når 
över gränser
BRÅLANDA 
För 17:e gången anord-
nade kyrkliga sykretsen i 
Brålanda missionskväll på 
Åkessons loge. Det hand-
lade om att sprida evang-
elium via radiovågor.
Någon kände igen David 
Castor från Röke, Skåne, 
sedan TV-programmet att 
”dejta en präst” där han träf-
fade sin blivande fru Anna-
Klara. Sedan nästan ett år är 
han missionsledare för Norea 
Sverige som är en ideell mis-
sionsorganisation som mis-
sionerar och evangeliserar 
via elektroniska medier.

 Målet är att nå människor 
med det kristna budskapet 
såväl i Sverige som utom-
lands.  De når ut till 190 
länder och 220 språk genom 
samarbete med Trans World 

Radio, Norea i Norge och 
Danmark. 

De sänder till Centralasien 
där det ofta finns underjor-
diska kristna församlingar.

– Här får man, som exem-
pel, bara ha en registrerad 
bibel. En pastor hade mer än 
det och blev tillfångatagen, 
fick böta och sitta i fängelse 
14 dagar, berättade David 
Castor.

50-talet deltagare fick 
lyssna till en mycket inspire-
rad missionsledare innan 
man fick avnjuta tolv hemba-
kade tårtor. Därefter blev det 
lotteri och insamling till 
Noreas arbete som gav 
11 650 kronor.

Anette Jarsved Carlsson 
ledde missionskvällen och 
Barbro Magnusson sjöng.

 Marianne Karlsson  

Syföreningens ordförande Märta Eriksson, värdarna Stig och Kerstin 
Åkesson samt Hugo Åkesson, missionsledaren och prästen David Castor 
vid tårtbordet.

Folknykterhetens dag firades

IOGT:s ordförande Ingvar Asp, Marie Dahlin och MHF:s ordförande 
Johnny Jonsson.

MELLERUD 
IOGT-NTO Mellerud fi-
rade traditionsenligt Folk-
nykterhetens dag på Kristi 
himmelfärdsdag, i år den 
30 maj. 
Bakom arrangemanget stod 
Logen 948 Melleruds Hopp, 
i samarbete med NBV och 
Våra Gårdar. Föreningen 
Fruktdrycker bjöd på alko-
holfritt. Trots lite dåligt vä-
der mötte ett 60-tal medlem-
mar upp. Ordförande Ingvar 
Asp hälsade alla välkomna, 
även underhållare och talare. 
MHF-avdelningen i Brålan-
da med ordförande Johnny 
Jonsson i spetsen mötte upp. 
En utställning som gav infor-
mation om vad olika drycker 
hade för styrka i promille 
hade riggats upp. Här fanns 
många intressanta iakttagel-
ser om vad det kan medföra 
i trafiken, uppmärksanhet 
och säkerhet vid bilkörning. 
Man delade även ut material. 

Träffen inleddes med att 
Brålanda Dragspelsklubb 
underhöll, under ledning av 
den alltid glade och humoris-

tiske Gunnar Johansson.    
Föredragshållare i år var 
Marie Dahlin, nybliven mel-
lerudsbo. Hon berättade om 
hur alkohol och droger på-
verkar dagens samhälle. 
Alltför många hem och mil-
jöer upplevs som mycket 
skadliga och otrygga för fa-
miljer, för att inte tala om 
många barn som får uppleva 
detta. Marie fortsatte om det 
hot, våld och osäkerhet som 
råder i vårt samhälle idag. 
Det finns nästan inte en dag 
utan skjutningar och bränder. 
Vi får inte ge upp, utan med 
demokratiska former återta 
kommandot.

IOGT-NTO:s vision lyder:  
”Vår vision är ett samhälle, 
en värld, där alkohol och 
andra droger inte hindrar 
människor att leva ett fritt 
och rikt liv.”  

Så var det tid för kaffeser-
vering. Duktiga damer i för-
eningen hade i år bakat tolv  
välsmakande tårtor. I sam-
band med detta skedde en 
insamling till förmån till 
FUB i Mellerud samt Idé-
gruppen Älvan. Även detta 

Ett 60-tal medlemmar slöt upp för att fira Folknykterhetens dag.

har blivit en tradition. Drygt 
1 700 kronor samlades in, 
logen har sedan ett beslut att 
tillskjuta samma summa och 
justera uppåt. Vardera fören-
ing kommer alltså att få 2 000 
kronor. Nyströms musiker 
lämnade också över presen-
kort till vardera föreningen 
om 1 000 kronor. 

Dragspelsklubben åter-

kom sedan med mer under-
hållning. Så firades åter 
denna viktiga dag för ett 
minskat användande av al-
kohol och droger. 

Talare och underhållare 
avtackades av ordförande 
Ingvar Asp. 

Text och foto: 
Evert Magnusson                          

Melleruds Demensfören-
ing har haft våravslutning. 
Mötet öppnades av vår ord-
förande Kerstin Nordström 
som hälsade alla välkomna. 
Kvällens gäst, Karolina 
Christensen, sektorchef får 
Vård och Omsorg, hälsades 
välkommen. Hon berättade 
om det nya särskilda boendet 
på Ängenäs. Byggandet på-
går för fullt och man håller 
tidsplanen. Det blir 54 lägen-
heter som blir 35 kvadratme-
ter.

Hon visade bilder på byg-
get och färgsättningen inom-
hus. Karolina berättade också 
hur utemiljön kommer att se 
ut. Det blir mycket gröna ytor 

och många buskar och blom-
mor. Mycket spännande 
tyckte vi alla. Demensfören-
ingen planerar in ett studie-
besök i oktober.

Kerstin påminde om fören-
ingens utflykt som vi ska ha 
i augusti. Vi ska åka till Löf-
wings Ateljé och Krog som 
ligger i Broddetorp, Väster-
götland. Något att se fram 
emot.

Mötet avslutades med ba-
kelse med grädde och jord-
gubbar, mycket välsmakan-
de.

Därefter önskade vi varan-
dra en glad sommar. Vi ses 
igen till hösten.

May-Britt

FÖRENINGSREFERAT
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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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Mellerud är byggt på jordbruksmark
Som så många orter i Sve-
rige är Mellerud byggt på 
ett antal både stora och 
små gårdar. I Melleruds 
fall har man inte behövt 
hugga ner skog eller 
spränga berg. Enda pro-
blemet har kanske varit 
dika ut marken och skapa 
avrinning för avlopp. 
Om man på en karta över 
Mellerud, sätter en passare 
med  det ena benet på Öster-
rådaplan och drar en cirkel 
med två kilometers radie, så 
får man kanske en nivåskill-
nad på mellan fem och tio 
meter mellan högsta och 
lägsta punkt.

Det ursprungliga Mellerud 
byggdes på den moränås från 
istiden som löper tvärs ge-
nom landskapet från Hjor-
tens Udde över Bäckefors, 
Ödskölts moar och vidare 
mot Norge. På åsen, där Mel-
leruds centrum ligger idag, 
fanns det tre större gårdar 
som kan kallas Rådagårdar-
na. Ordet ”Råda” kan härle-
das till ordet ”röjning”. 
Denna betydelse har också 
gårdsnamnet ”Rud”. 

De tre gårdarna fick heta 
Österråda, Mellanråda och 
Västerråda. Mellanråda blev 
så småningom Mellerud och 

Godsägaren till Österråda Per David Lundgren.

Österrådas ladugård revs 1939.

Erlandserud på 1950-talet? Till vänster om tomten låg den väg man kunde cykla till Vita Sannar.

Den före detta åkermarken bakom Erlandseruds gård är här bebyggd med villor.

fick ge namn till det sam-
hälle som växte upp vid 
vägskälet, där vägen mot 
Norge mötte vägen mellan 
Åmål och Vänersborg. Er-
landserud är också en större 
gård, vars åkermark blivit 
bebyggd.

Västerråda                                                                                                                                        
Gården ingick från 1827 i 
Fryxell-Langensköldska 
stiftelsen, som fortfarande 
äger Ekolmens gård i Gun-
narsnäs. Gården betecknades 
från tidigare som ”1 mantal 
frälse”. Detta innebar att man 
var befriad att betala skatt till 
staten och att gården ur skat-
tesynpunkt kunde avkasta 
lika mycket som till exempel 
Bergs herrgård (Säteri). Ny-
ligen köpte stiftelsen Vedby-
holms gård i Holms socken. 
Arrendator på Västerråda 
från 1912 var Karl Algot 
Lundgren, kallad C.A. Han 
var son till godsägaren Per 
David Lundgren på Österrå-
da. Enligt församlingsboken 
1900-1914 står han som in-
spektor på Österråda. C.A. 
var född 1888 och alltså 24 
år, när han blev arrendator. 
Hans fru hette Anna Teresia 
Juliana och var född 1887. 
Makarna fick sex barn.

C.A var förutom jordbru-
kare, den förste i raden av 
hästkarlar med trav som sitt 
stora intresse och yrke. Flera 
av sönerna var inblandade i 
denna verksamhet. I Melle-
rud minns vi kanske främst 
sonen Sven född 1923, död 
2011. Efter honom har trav-
verksamheten fortsatts av 
sönerna Hans-Olof och Len-
nart.

C.A. köpte Västerråda 
1952. Han hade haft mjölk-
produktion i en ladugård som 
låg på andra sidan Rostocks-
vägen nedanför motorklub-
ben, men lite längre mot Dals 
Rostock. Denna ladugård 
brann ned något år efter an-
dra världskrigets slut 1945. 
De gamla murarna fanns 
kvar tills man byggde den 
nya vägen från rondellen.

C.A. hade 1952 stall och 
bostad längre upp mot sko-
gen, där numera Hans-Olof 
har sin verksamhet. Detta var 
en egen fastighet kallad Rö-
san och ingick i köpet, C.A 
köpte Västerråda 1952. Bara 
en del av Västerrådas mark 
har använts för bebyggelse.

Vår familj hyrde den 
gamla mangårdsbyggnaden 
av C.A. från 1 januari 1952, 
då min pappa blev landsfis-

kal i Mellerud. Landsfiskals-
kontoret var då tillfälligt in-
hyst i den gamla skolan, nu  
motorklubbens lokal. Efter 
ett par år flyttade både kon-
toret och vi till andra vå-
ningen på Handelsbanken 
vid torget.

Österråda                                                                                                                              
Denna gård var också på ”1 
mantal frälse”. Fram till sin 
död 1931 var P.D. Lundgren 
den siste godsägaren här. 
Han var född i Forshem i 
Skaraborgs län. Han kom till 
Österråda 1895. Hustrun 
Maria Fredrika Edgren var 
född 1858 i Övre Ullerud i 
Värmland. Där på Bergets 
Herrgård hade P.D. varit rät-
tare (jordbruksbefäl). Han 
hade skaffat sig en gedigen 
jordbruksutbildning och 
praktik genom arbete på 
många gårdar. Österråda var 
den första gården han ägde.

Han var drygt 40 år när han 
tillträdde på Österråda och 
han borde redan från början 
insett att utbyggnaden av 
samhället skull ta av hans 
jordbruksmark. 

När familjen kom till Öst-
erråda hade man sju barn 
födda i Övre Ullerud. Sedan 
föddes ytterligare fyra barn. 

En av sönerna var C.A. (Carl 
Algot), som sedan blev ägare 
till Västerråda. Sammanlagt 
hade man elva barn födda 
mellan 1882 och 1902.

Melleruds samhälle utvid-
gades under början av 
1900-talet. Detta berodde 
mycket på järnvägarna Berg-
slagens Järnväg (Göteborg-
Falun-Gävle) och Norgeba-
nan (Halden – Sunnanå). 

P.D utnyttjade inte situa-
tionen med höga priser på 
tomter. Det nämns till och 
med att han hjälpte en del 
husbyggare med kontanter, 
för att de skulle få sina hus 
färdiga. När han dog 1931 
var den sammanlagda sum-
man för lån till tomtköpare 
150 000 kronor.

Enligt ”Holmsboken” från 
1952 var P.D. en föregångare. 
Han var den förste i bygden 
som skaffade sig ett själv-
rensande tröskverk, självbin-
dare, gödselspridare, mjölk-
ningsmaskin och traktor.

Under vissa tider ägde han 
också gårdarna Nordkärr och 
Hassle i Holm och Näs i 
Grinstad, samt två gårdar i 
Nor och Arvika i Värmland. 
Han var först med ett gasverk 
för belysning och drivande 

vid elektricitetens införande. 
Han hade i olika perioder 
tegelbruk, ångsåg och ce-
mentgjuteri på sina marker. 
Mjölkproduktionen var sä-
kert omfattande. 

1915 sålde man på auktion 
27 kvigor. En grov uppskatt-
ning kan då vara, att i den 
imponerande ladugården 
fanns minst 50 mjölkkor. Det 
finns uppgift på att man hade 
totalt nästan 100 nötkreatur. 
Läget gjorde säkert att man 
sålde mjölk till samhällets 
invånare. Man hade i alla fall 
eget mejeri fram till 1899 och 
sedan del i ett andelsmejeri 
fram till 1928. Herrgårds-
byggnaden låg där gatuköket 
ligger vid Österrådaplan. 
Den revs 1932. Ladugården 
låg där socialförvaltningen 
nyligen flyttade in i nya loka-
ler, där Posten tidigare låg. 
Ladugården revs 1939. 

Med all rätt har P.D. Lund-
gren hedrats med en egen 
gata och ett torg i Mellerud.

Mellanråda eller  
Melleruds gård                                                                            
Denna gård tillhörde ägaren 
till gästgiveriet. Skatteför-
mågan var ”1 mantal skatte”, 
vilket var lika mycket som 
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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

Österråda herrgård, sedd från söder.

Dalbostugan var först bostad åt ägaren till Melleruds gård och gäst-
giveriet.

Kungabyggnaden från Ödskölts moar var först bostad till familjen Larsson, sedan Hotell Mellerud och till 
sist Värdshuset på Dal.

Lorentz Larsson 1826-1909.

Sven och Gunlög Ceder skördar havre på gammalt vis med den nya bebyggelsen i bakgrunden. Deras gård 
Kärra gränsade till Erlandserud.

 Melleruds gårds ladugård, som revs 1928.

Västerråda och Österråda 
vardera, men man fi ck betala 
skatt till staten. Till Melle-
ruds gård hörde också jord-
bruk. I alla fall hade man 
mjölkproduktion i en ladu-
gård, som låg i början av och 
på nedersidan av gamla Ro-
stocksvägen, kanske mitt för 
Mellerudsgatan. 

Där bör också ha funnits 
stall för skjutshästarna före 
järnvägens tid 1870. 

Gästgiveriet låg ursprung-
ligen en bit in på Storgatan 
på vänster sida räknat från 
E45. Den så kallade Dalbo-
stugan utefter nuvarande 
E45, mellan Storgatan och 
Stens Antik var förmodligen 
från början bostad för ägaren 
till Melleruds gård och gäst-
givargården. Denne  var un-
der lång tid tulluppsynings-
mannen Carl Larsson 
(1799-1876) och hans hustru 
Kristina (Anna Stina) An-
dersdotter (1797-1884). 

Carl Larsson lät fl ytta den 
så kallade kungabyggnaden 
på Ödskölts moar i början på 
1840-talet. Detta hus blev då 
familjens bostad. 

Senare blev detta ”Värds-

huset på Dal”, som brann 
1999. Carl Larsson köpte 
fl era gårdar i hemmanet Mel-
lerud och i Holmsboken från 
1952 står det att Melleruds 
gård fi ck ”herrgårdskarak-
tär”. Sonen Lorentz August 
Larsson (1826-1909) över-
tog efter föräldrarna. Han var 
pastorsadjunkt i Ör, samti-
digt som han drev gästgive-
riet och jordbruket. Han var 
mycket förmögen. Han sålde 
tomter till köpmän i samhäl-
let och skänkte marken som 
blev Köpmantorget. Han 
bodde i Mellerud från 1861 
och sökte tjänst i Grinstad 
1870. Han kom till provpre-
dikan i vagn, dragen av två 
vita hästar körda av en livré-
klädd kusk. Bönderna som 
såg detta ansåg att en präst 
med så dyra vanor kan vi inte 
ha. Lorentz förblev adjunkt 
hela sitt yrkesverksamma liv. 

Han var gift med adelsda-
men Carolina Bernardina S:t 
Cyr (1831-1876). Hon fi ck 
sex barn, två döttrar och fyra 
söner, som alla använde mo-
derns efternamn.

Pontus Harald var postex-
peditör i Mellerud (1864-
1900), Mauritz Edgar (1866-
1930) var godsägare i 
Örebrotrakten, Ragnar Patrik 
(1868-1953) var borgmästa-
re i Åmål och Edvin Eber-
hard Esaias (1874-1905) var 
löjtnant vid Vaxholms gre-
nadjärregemente. 

Döttrarna Hedvig Kristina 
Aurora Billing (1862-1938) 
dog i Skara och Sigrid Au-
gusta Thorborg Settergren 
(1870-1960) dog i Skara. 

Lorentz dog i Mellerud 
1909, samma år som Melle-
rud blev köping. Man kan 
nog säga att han var en lika 

viktig person för grundandet 
av samhället Mellerud. I 
vilket fall var han först med 
att sälja tomter och mark i 
centrala Mellerud cirka 30 år 
innan P.D. Lundgren kom till 
Österråda.

Erlandserud                                                                                                               
Erlandseruds gård beteckna-
des i en annons för försälj-
ning år 1919 som en först-
klassig medelstor herrgård. 
Arealen var cirka 90 hektar 
åker och betesmarker och 25 
hektar skog. Vi som cyklade 
till och från Vita Sannar på 
1950-talet  fi ck runda träd-
gårdstomten för att passera 
den nyligen borttagna bron 
vid nuvarande cykelvägen i 
Storgatans förlängning. Vi 
upplevde då ett levande lant-
bruk, där vi kunde möta både 
traktor- och hästekipage.

År 1919 dog kapten Karl 
Wentzel Wittrock, f.1841, på 
Erlandserud. Han hade ägt 
gården sedan 1881. Enligt 
mantalslängden 1941 var 
Johan Viktor Larsson (1898-
1971) ägare till Erlandserud, 
samt fl era fastigheter i Källs-
torp, som gränsar till Erland-
serud. Näste ägare hämtar 
jag från Holmsboken 1952. 
Det var Karl Leonard Bejer-
strand (1899-1977). Han 
ägde även sju fastigheter i 
Källstorp. Sammanlagda 
taxeringsvärdet var då drygt 
100 000 kronor. Vid sin död 
bodde han på Landsvägsga-
tan 46 (E45). År 1963 köpte 
Melleruds kommun Erland-
seruds gård.

Refl exion                                                                                                             
Vi oroar oss för att man i 
vissa delar av världen hugger 
ner urskogar för att till exem-

pel odla oljepalmer. På de 
sista 70 åren har i vårt land 
försvunnit omkring en mil-
jon hektar åkermark. En hel 
del har blivit skog. Faktum 
kvarstår dock, att mycket har 
blivit vägar, bostäder och 
industrier. På detta är även 
utbyggnaden av Mellerud ett 
exempel. Ännu tydligare är 
det i Skåne nära Malmö, där 
kanske världens bästa åker-
jord för produktion av bröd-
säd till stor del försvunnit vid 
byggnationer. 

Mellerud kunde lika gärna 
ha byggts ut åt Västerråda-
hållet, men byggandet av 
järnvägen har nog i stor ut-
sträckning styrt utveckling-
en. Det sägs att på 1940-talet, 
när det var aktuellt att bygga 

en lantbruksskola i Dalsland, 
var Erlandserud påtänkt för 
detta. Om så hade blivit, 
kanske vi inte hade varit med 
om den sorgliga nedlägg-
ningen av Nuntorpskolan. 
Melleruds kommun hade 

säkert kämpat bättre än Vä-
nersborgs. 

Tack vare många goda 
krafter återuppstår  gymna-
sieutbildningen på Nuntorp 
nu till hösten.

Håkan Hultman
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Motor4U
Dags för ny gräsklippare!

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

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

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

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

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

26 900:-
ord.pris 29  000:-

35 900:-
ord.pris 47 100:-

49 900:-
ord.pris 54 000:-

Autoclip 225S
klipper 1100 m2

Stiga Tornado 2098 H
• Hydrostat driv.
• 98 cm klippb. 15 900:-

ord.pris 17 490:-
18 995:-

ord.pris 21 990:-

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:-

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:-

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:-

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

Pris 895.000:-

Boka visning!

Boka visning!

Boka visning!

Boka visning!

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:-

Boka visning!

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

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

Är hunden
.se

.se

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

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

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

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

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!hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

Söndagen 5 maj höll IOGT-
NTO Mellerud sitt månads-
möte, 15-talet medlemmar 
mötte upp. Vår ordförande 
Ingvar Asp hälsar välkom-
men och berättade om kväl-
lens program. Kjell Sanding 
hade planerat något kul, men 

blev förhindrad. Marja Jans-
son och Evert Magnusson 
plockade fram lite fråge-
sport, ett quiz samt en mängd 
främmande ord som skulle 
”översättas” till svenska från 
norska. Muntert när de rätta 
svaren kom. Man avklarade 

planering, beslut och infor-
mation om kommande akti-
viteter, nu närmast Folknyk-
terhetens Dag 30 maj. 
Kaffeservering och fortsatta 
samtal avslutade kvällen. 

Text och foto:
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT

Deltagarna vid IOGT NTO Melleruds medlemsmöte i maj.

IOGT-NTO Mellerud in-
bjöd till påskfest 14 april 
2019. Ordf. Ingvar Asp häl-
sar välkommen. Ett 20-tal 
medlemmar och inbjudna 
mötte upp. Några medlem-
mar bjöd på påskens kulina-
riska rätter. Allt hemlagat 
och välsmakande. Tack för 
allt arbete. Föreningen 
Fruktdrycker bjöd på alko-
holfritt. Evert Magnusson 
hade ställt samman en täv-
ling med tolv frågor som 
handlade om Mellerud i då-
och nutid. Kanske i svåraste 
laget, ingen hade alla rätt 
men gott kämpat. Kjell San-
ding kom som seden bjuder 
med lotter till vinster samt 
försäljning. Ordf. tackar alla 
för en trivsam kväll. Avsluta-
des med kaffeservering.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Bibliotek
stärks

Melleruds kommun: 400 000 kr
Dals Eds kommun: 400 000 kr
Åmåls kommun: 300 000 kr
Åmåls kommun i partnerskap 
med Bengtsfors, Dals Ed, 
Färgelanda och Mellerud:
800 000 kr

FÖRDELNING

Utveckling av samverkan 
mellan dalslandskommuner-
na, ge besökarna bättre ser-
vice, förbättrad uppsökande 
verksamhet, en bokbuss och 
bättre digitala kunskaper hos 
personalen. Det är några sats-
ningar i Dalsland som blir 
möjliga när Kulturrådet för-
delar pengar till landets folk-
bibliotek. 

Dalsland tilldelades 1,5 
miljon kronor totalt. När sats-
ningen Stärkta bibliotek går 
in på sitt andra år är sök-
trycket fortsatt högt från 
kommunerna. 
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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

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

ALLTJÄNST

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

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad

MÖBELTAPETSERARE

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

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

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

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVSVVS
Allt inom

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

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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 Pensionärsdag
Onsdagar

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

Tel. 076-888 17 53

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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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Tillsammans för en hållbar kanotturism

Delar av DANOS styrelse vid möte i Grunnerud, Lennartsfors.  Fr.v: 
Kristina Jornevald, sekreterare, Jürgen Parth, verksamhetsansvarig, 
Gert-Inge Andersson, ordförande, Johan Abenius, kommunrepresen-
tant samt Preben Mortensen och Annika Platzer från kanotföretagen. 
Foto: Lisbeth Karlsson.

Dalslands kanal. Foto: Jürgen Parth.

Dalslands kanal. Foto: Jürgen Parth.

Dalslands kanal. Foto: Jürgen Parth.

Sjösystemet i Dalsland och sydvästra Värmland med sin 
storslagna natur och sina unika industri- och kultur-
historiska miljöer har länge varit ett av de populäraste 
kanotområdena i Europa. Inom DANO( Idéell förening 
för hållbar kanotturism inom Dalsland – Nordmarkens 
sjösystem) arbetar markägare, kanotuthyrare och 
kommuner tillsammans för att skapa förutsättningar 
för en hållbar utveckling av kanotturismen i området. 

Den ökande kanotturismen 
har inte alltid setts med blida 
ögon av ortsbor och markä-
gare. Många av dessa kom-
mer fortfarande ihåg den 
rena vilda-västernstämning 
som rådde när kanotturismen 
började ta fart på allvar. Res-
pekten för vare sig allemans-
rätten eller det privata 
markägandet var inte så stor 
hos vissa kanotturister vilket 
förstörde mycket för det fl er-
tal som ändå skötte sig.

Sjösystemet har också 
många och höga naturvär-
den, därför fi nns idag avlysta 
platser och områden. För att 
skydda dessa och ändå göra 
sjösystemet tillgängligt fi nns 
idag ett hundratal organise-
rade lägerplatser längs vat-
tenvägen i området. Den 
ideella föreningen DANO 
har investerat i dessa för att 
skydda den ömtåliga naturen 
och för att ge besökaren en 
så bra upplevelse som möj-
ligt. 

Lägerplatserna är utvalda 
med hänsyn till växt- och 
djurlivet och i överenskom-
melse med markägarna. De 
fl esta platserna har idag ett 
vindskydd, alla har en fast 
iordningsställd eldstad och 
ekologisk toalett. På läger-
platserna fi nns för det mesta 
också ved som gästerna kan 
använda. 

Lägerplatserna underhålls 
och sköts av Ideell förening 
DANO vars styrelse består 
av representanter för markä-
gare, kanotuthyrningsföreta-
gare och kommuner. 

Från livsviktig transport-
led till upplevelseväg
Hela kanalsystemet sträcker 
sig från Köpmannebro vid 
Vänern via de dalsländska 
sjöarna Råvarpen, Laxsjön 

och Lelång in i sydvästra 
Värmland via Foxen, Töck 
och slutligen Östen. Till ka-
nalsystemet räknas även 
sjöarna Stora Le, Västra och 
Östra Silen samt Snäcke ka-
nal som förbinder Dalslands 
kanal med sjöarna Ånimmen 
och Ärr. 

Hela kanalsystemet är 250 
kilometer varav tolv kilome-
ter är grävd eller sprängd 
kanal. Kanalen har 31 slussar 
fördelat på 17 slusstationer 
som överbryggar en höjd-
skillnad på 66 meter. Kana-
len, med alla dess sjöar, var 
under många år en mycket 
viktig transportled för alla de 
företag och människor som 
var verksamma och bodde 
utmed leden. 

Under några decennier 
fungerade kanalen som den 
transportled den var tänkt, 
men därefter tog järnvägen 
över allt mer och lämnade 
kanalen till fritidsbåtar, ka-
noter och passagerarbåtar. 
Inom sjösystemet Dalsland 
Nordmarken (DANO) fi nns 
idag cirka 100 lägerplatser 
och fl era fi na gästhamnar.

Hållbar utveckling 
av kanotturismen
Åren 2014–2017 bedrevs ett 
projekt för att skapa förut-
sättningar för en hållbar ut-
veckling av kanotturismen i 
området och att formalisera 
samarbetet mellan markäga-
re, arrangörer och kommu-
ner. En plan för framtida 
skötsel, underhåll och fi nan-
siering av lägerplatserna togs 
fram. I uppdraget ingick 
också att säkra området som 
en ”outdoordestination”.

Projektledare var Kristina 
Jornevald som kom att ha 
stor del i hur arbetet kom att 
organiseras. Under 2014 ge-

nomfördes workshops och 
dialogmöten med markäga-
re, kanotuthyrningsföretag, 
kommuner och organisatio-
ner samt beslut att inventera 
alla lägerplatser. 

Efter mycket förberedelse-
arbete bildades så den 26 
november 2015 Ideell fören-
ing för hållbar kanotturism 
inom Dalsland Nordmarkens 
sjösystem (DANO). En sty-
relse bestående av två ordi-
narie ledamöter vardera från 
kommuner, markägare och 
kanotuthyrningsföretag val-
des.  Som ordförande valdes 
Gert-Inge Andersson, som 
tidigare har varit kommunal-
råd i Trollhättan och ordfö-
rande i Västra Götalandsre-
gionen. VD för Dalslands 
Turist AB, Johan Abenius 
utsågs som verksamhetsan-
svarig under den fortsatta 
projekttiden och budget och 
verksamhet för 2016 togs 
fram. 

Under 2016 och 2017 fort-
satte arbetet oförtrutet med 
att bland annat teckna nya 
markägaravtal, ny grafi sk 
profi l, anställning av perso-
nal med mera. Anställda na-
turvärdar ser till att lägerplat-
serna är i gott skick, att alla 
besökare har giltigt natur-

vårdskort och att regler och 
föreskrifter efterlevs. Avgif-
terna för naturvårdskorten 
fi nansierar tillsyn och skötsel 
av lägerplatserna och ersätt-
ning till markägare. 

Från och med 1 februari 
2018 är Jürgen Parth anställd 
som verksamhetsansvarig 
inom Ideell förening DANO. 
Han övertar det ansvaret ef-
ter Johan Abenius som kvar-
står i styrelsen som kommun-
representant. Jürgen har 
under fl era år arbetat som 
naturvärd och han kommer 
förutom verksamhetsansvar 
och administration att även 
fortsättningsvis arbeta som 
naturvärd och arbetsledare 
under högsäsong. Kristina 
Jornevald är anställd som 
resursperson och adjungerad 
sekreterare i styrelsen. 

En lång, het sommar
Förra årets ovanligt långa 
och varma sommar var en 
stor utmaning för kanotuthy-
rare, markägare och inte 
minst för DANO:s personal. 
Det var en lång och intensiv 
säsong som varade från mit-
ten av maj till mitten av 
september och med fl er gäs-
ter än vanligt. Det ställde 
stora krav på DANO:s perso-
nal med mer tillsyn och töm-
ning av toaletter med mera.

Det är naturligtvis positivt 
att människor väljer att tu-
rista i vårt område men när 
det stundtals är mellan 30-50 
besökare vid vissa lägerplat-
ser så är det inte hållbart med 
tanke på slitaget på naturen 
och det riskerar att bli mer 
”partajande” än naturupple-
velse. 

Eftersom konceptet går ut 
på att erbjuda naturupplevel-
ser i en lugn och vacker natur 
så är för stor belastning på 
systemet något som varken 
kanotuthyrare, markägare 
eller övriga ortsbor vill ha. 

Eldningsförbudet var en an-
nan av fjolårssäsongens stora 
utmaningar. Det innebar fl er 
kontroller av personalen som 
glädjande nog kunde konsta-
tera att förbudet efterlevdes 
till 99 procent. 

Fjolårets intensiva säsong 
gav mycket erfarenhet men 
också mycket att tänka på hur 
liknande situationer ska han-
teras i framtiden. DANO:s 
styrelse arbetar med frågan 
och kommer att titta på olika 
lösningar för att kunna leva 
upp till föreningens syfte 
med en hållbar kanotturism i 
vårt sjösystem.

Ny intensiv säsong väntas
Årets säsong startade i mitten 
av maj och intresset för ka-
notturismen i området verkar 
inte avta. Enligt Jürgen Parth 
så verkar fjolårets trend hålla 
i sig och många intresserade 
är redan ute och fl er besök på 
hemsidan och nedladdning 
av DANOS app har märkts 
av. Fjolårets varma sommar, 
bra marknadsföring och re-
portage i utländska media är 
säkert bidragande orsaker till 
det ökande intresset.

Lisbeth Karlsson

WHS 2020-4
Hushållsstege 
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