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Priserna gäller måndag 12/8 – söndag 18/8 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925 g.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Babyplommontomater
Land se förp., klass 1, i ask, 
på kvist, 400 g,
 jfr-pris 37,50/kg.

Halvbaguetter
Dafgård, flera sorter, 135 g, 
jfr-pris 24,67/kg.

Formpasta
Barilla, gäller Farfalle, Fusilli, Girandole, Gnocci, 
Penne rigate, Risoni, 500 g, jfr-pris 10,00/kg. 
Max 5 köp/hushåll/vecka 33.

89:-
/kg

BONUSKUND

5:-
/st

20:-
/st

BONUSKUND

15:-
/st

Nygräddade i butik

Kaffe
Gevalia, malet, gäller ej ekolo-
giskt, koffeinfritt, 425-450 g, 
 jfr-pris 44,44-47,06/kg. 
Max 3 köp/hushåll/vecka 33.

10:-
3 FÖR

k-bygg.se

Sommartider

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

Erbjudandet gäller t.o.m 31/8.

Rabatt på alla lager- och 
beställningsvaror

Benders 
Markprodukter

15%

Islandshästen Kolgrimur Grimsson från Gunvarbyn är världens bästa femåriga islandshingst, det står klart efter ett lyckat VM i Berlin som avslutades den gångna helgen. Ägare till Kolgrimur är Thorleifur Sigfusson och 
Tone Rånes, Gunvarbyn. Det gick även bra för Emil Sundströms fina hingst Visir från Tagelsjö som tog hem bronsplatsen bland de sexåriga hingstarna. Foto: Mirjam Horn.

– Sidorna 11 –

Världsmästare från Gunvarbyn

– Sidan 5 –

Ärtfabrik stoppar 
läckage

– Sidan 8 –

Temadag lockade  
i Brålanda

– Sista sidan –

Anrik marknad  
i Sunnanå
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Furusand 
Lördag 17 augusti 
18.00 Furusandskväll

tipspromenad
19.00  Sångkväll 

Inger & Lisa Moberg, 
Tidaholm 

Kvällsfika & korvservering
Avresa från kyrkan 18.00

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!

Åsebrostämman

Stor scen och dansbana under tak 

Lördag 17 augusti kl. 14.00 
Allspel, musikuppvisning

Dans från kl. 20.00

Konferencier: Bertil Sandberg
Servering

Lennart Karlsson tel. 0703-73 76 36 
Arrangör: Åsebro IF´s supporterklubb

Välkommen till

Åsebrostämman
på Åsebro Fest- och Idrottsplats

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 15/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

RÖVARE 15.000:-   -  53 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Vi är på Torget med stort 
sortiment blommor

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

LÖRDAG 14 SEPT. KL. 10–14
I CENTRALA BENGTSFORS 

Bengtsfors Centrumförening

Baklucke-LOPPIS i samband med Bonnamarknaden på 
Storgatan. Anmälan till Anette, 072-225 64 75, 

ritasolberg@gmail.com, Bengtsfors Pistolskytteklubb. 
OBS! Allt som säljs ska vara helt och rent.

Har du något att sälja på 
Bonnamarknaden?

Anmälan till Iréne Malmberg 
Tel: 070-462 48 31, e-post: irene.c.malmberg@gmail.com

LEDARE 
sökes till 

• DANS
• TEATER
för barn och ungdoms- 
verksamhet i Bengtsfors
Info: Iréne Malmberg  
Tel: 0704624831, e-post: 
irene.malmberg@sensus.se

Det händer på biblioteket

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

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

”Mellan fantasi och verklighet”
Sara Brandin och Ulrika Gustafsson
Konstrummet, Melleruds Bibliotek 

13 augusti – 2 september
OBS! Vernissage lördag 17 augusti kl. 11-13

Välkomna!

 

GT-BUSS
Ullaredsshopping 9 t i Ullared
Kielkryss med shopping fr. 1.775:-
DYGNSSHOPPING 
TYSKLAND från 600 kr

Kolla in på gtbuss.se
0570-801 00,  054-87 47 47

Start 
torsdag 
22/8

För mer information ring
Lasse Johansson 0736 - 33 59 60 
Glenn Nordling 0705 - 80 88 62

JUDO FÖR NYBÖRJARE

Barn 18.00-19.00 
Vuxna 19.00-20.00

Träningslokal 
(Kroppefjäll 6, 464 50 Dals Rostock)

0521 - 69535

Rostock 2 d 100 kg 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 osv..fr. 990:-
Rostock 3 d 100 kg 6/9, 27/9, 11/10, 18/10  osv....fr.1.890:-
Lübeck 2 d 100 kg 5/10, 2/11 osv...............1.190:-
Lübeck 3 d 100 kg 27/9, 18/10, 29/11, 3/12, 6/12 osv ....fr.2.390:-
Kielkryss 3 d 6/9, 17/9, 20/9, 27/9, 1/10  osv.webbpris...fr. 990:-

17/9 avgång från Mellerud, Brålanda & Frändefors
Berlin 4 d 19/9, 10/10, 28/11, 5/12, 30/12.........3.290:-
Kirchberg Tyrolen 8d 31/8 all inclusive!..........7.990:-
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:-
Oktoberfest i Bremen  17/10, 24/10, 31/10............. fr. 3.490:-
Stockholm 3 d 30/8, 6/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 osv.....2.090:-
Vi har teaterbiljetter till bla  Mamma Mia,  Så som i himmelen mm
Kryss till Riga / Tallinn eller Helsingfors 3 d 
6/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11 osv.fr.1.490:-
SPA i Pärnu - Estland 7 d.  2/10, 11/11............fr. 4.990:-
SPA i Polen 5d 11 behandling.  8/1, 15/1, 22/1, 29/1..fr. 3.290:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Prova på
med Rostocks Manskör

Du som är sångsugen kom till  
Kyrkans Hus söndag 18/8 kl. 16.00

OBS! Gäller endast herrar

Förslag på nämndemän skall vara 
partiexp. tillhanda senast 25 aug.

Socialdemokraterna Storg 19, 
464 31 MELLERUD

NOMINERING

Framtidspartiet i Mellerud

Grillparty  

i Sunnanå

 
Rotary
Mellerud

Måndag 19/8

Bolstad södra 
jaktvårdsförening

håller 

ÅRSMÖTE
Torsdag 29/8 kl. 19
i Bolstad Bygdegård

Välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

14 – 21 augusti 2019
9:e söndagen efter Trefaldighet
”Goda förvaltare”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18/8 11.00 Högmässa i Grinstads kyrka. Pär-Åke 
  Henriksson och Mia Palm.
Ons 21/8 14.30-16 Öppet café i Grinstads församlingshem.
  Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 15/8 10.00 Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus, Martin Edström.
Sön 18/8   8.30 Frukost i Kyrkans Hus
Sön 18/8   9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus. Kerstin Öqvist
Tis 20/8 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 20/8 14.15 Andakt på Berg, Anders Fredriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18/8 15.00 Friluftsgudstjänst på Kyrkbacken. 
  Kerstin Öqvist. Tag med fikakorg och stol. 
  Vid regn är vi i Kyrkstugan.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 18/8 18.00 Musik i sommarkväll i Gunnarsnäs kyrka. 
  Pär-Åke Henriksson och Mia Palm. 
  Musikmedverkan av Linda Klingberg och 
  Malin Ulfenborg
Ons 21/8 12.15 Mässa på Karolinen, Martin Edström.

FISKBILEN

Torget, Mellerud

Tisdag kl. 11-18 • Fredag kl. 10-18

Färska räkor och nykokta havskräftor 
av bästa kvalité till lägsta dagspris

Välkomna!
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
/ Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

OPTIMERA HÖSTEN
APPLICERA GRÖN-FRI OCH LÅT REGNET GÖRA RESTEN

159:–
Ord. pris: 195:-

GRÖN-FRI
1 LITER

599:–
Ord. pris: 719:-

GRÖN-FRI
5 LITER

GRÖN-FRI är effektiv mot alger och lav. 
För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, 
marksten m.m.

Åsebrostämma till helgen
14-18 augusti stämmer spel-
männen upp på Åsebro Fest- 
och Idrottsplats. Det är dags 
för den årliga spelmansstäm-
man, oförminskat populär 
bland både musicerande och 
publik.

Buskspel, allspel, under-
hållning och dans bjuds det 
på i tre dagar. Alla instrument 
är välkomna.

Lördagen är den stora da-
gen med invigning och mu-
sikuppvisningar. Dagen av-

slutas med dans till stämmans 
musiker. Konferencier är 
som alltid Bertil Sandberg.

14-18 augusti är det spelmansstämma i Åsebro. Gunnar Gustavsson med sitt dragspel och Bertil Sandberg 
vid mikrofonen. Arkivbild.

Jakt- och fiskebutik
I oktober öppnar en jakt- och 
fiskebutik, som även kom-
mer att ha försäljning av va-

pen, i köpcentret på Väster-
råda. Man söker nu en 
butikssäljare på heltid.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Skira akvareller blandat 
med fantasifigurer

Sarah Brandin t.v med sitt konstverk”Solnedgång vid Kroksbytjärnet” och Ulrika Gustafsson med ”Boobies”. 
Deras verk visas i bibliotekets konstrum fram till 2 september. Vernissagen är på lördag.

På lördag är det vernis-
sage för utställningen 
”Mellan fantasi och verk-
lighet”. Det är vännerna 
Sarah Brandin, Åsensbruk 
och Ulrika Gustafsson, 
Karlstad som visar allt 
från skira akvareller till 
finurliga fantasifigurer.
Sarah och Ulrika träffades 
2005 när de båda pluggade 
på Umeå Universitet. De 
fann varandra och vänskapen 
har fortsatt genom åren. 
Båda målade en del innan 
studierna, men intresset för 
måleri har ökat på senare år 
och de träffas ibland hemma 
hos varandra för att måla 
tillsammans och inspirera 
varandra.

Sarah fokuserar på akva-
rellmålning medan Ulrika 
jobbar med tusch och proma-
kers (konstnärliga tuschpen-
nor). Ulrika har dessutom 
skrivit och illustrerat boken 
”Jag ska aldrig sluta cykla”.

– Jag träffade författaren 
Ida Berner på bokmässan i 
Karlstad och fick sedan il-
lustrera två barnböcker hon 
skrivit, berättar Ulrika.

Fantastiskt ljus
Sarah visar ett 20-tal akvarel-
ler med ett fantastiskt ljus, 
mestadels med landskaps-
motiv. Sarah målar i regel 
aldrig av något motiv, utan 
hittar på egna. För henne är 
det första utställningen.

– Det känns väldigt spän-
nande och lite nervöst. Jag 

har producerat mycket det 
sista halvåret och började 
med akvarell i vintras, för-
klarar Sarah, som är själv-
lärd.

Hon har tidigare målat en 
del med sin faster, mest i 
akryl, men även tecknat 
mycket. 

– Nu har jag hittat akvarell 
och det är verkligen min grej. 
När man börjat med en mål-
ning så händer det så mycket 
längs vägen. Det blir aldrig 
det man planerat från början. 
Jag gillar kontrasten mellan 
ljus och mörker, säger Sarah.

Små och stora bröst
Ulrikas konstverk skiljer sig 
mycket från Sarahs. Här får 
vi möta motiv som fyllts med 
människor i alla åldrar och 
former samt fantasidjur och 
monster.

– Här har jag målat nakna 
tjejer i olika åldrar, med små 
och stora bröst, vi ser alla 
olika ut och är fina ändå, 
förklarar Ulrika.

Nästa motiv är fullt med 
ansikten som alla är lite 
ledsna, ett konstverk är fyllt 
av monster, ett annat motiv 
är en blandning av prinsessor 
och djur.

– Den har jag och min dot-
ter Lova målat tillsammans, 
hon har bestämt motiven, 
säger Ulrika, som tidigare 
ställt ut i Åmål vid två tillfäl-
len.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Sarah Brandins akvarell ”Kom sommarljus”.

MELLERUDS IF
Vi finns på 

   

Lejonkungen (Sv.tal)

Söndag 25/8 kl. 16.00

Once Upon a Time 

Hollywood

Söndag 25/8 kl. 19.00

Onsdag 28/8 kl. 19.00

centrum-
salongen

Mellerud

The Angry Birds Movie 

(Sv.tal)

Söndag 18/8 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr
1 tim 37 min

Fast & Furious: 

Hobbs & Shaw

Söndag 18/8 kl. 19.00

Onsdag 21/8 kl. 19.00

Från 11 år. Pris 100 kr
2 tim 16 min

Kommande film
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 34 Skolan
Måndag 19/8: Korv Stroganoff med kokt 
potatis, ärtor, majs och paprika.
Dessert: Hallonsoppa. 
Tisdag 20/8: Lindströmslåda med brunsås, 
kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 21/8: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 22/8: Sprödbakad sejfilé med kall 
dillsås, kokt potatis och rårivna morötter.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 23/8: Skivad kotlettrad med gräddsås, 
kokt potatis, broccoli och äppelmos.
Dessert: Päronkräm.

Lördag 24/8: Herrgårdskyckling med kokt 
potatis och majs.
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med vaniljsås.

Söndag 25/8: Fisk Bordelaise med potatismos 
och bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 34
Mån, ons-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker. Tis: Potatisbullar med bacon, lingon-
sylt och grönsaker.

Onsdag Pannkakor med keso, 
sylt och morotssallad.
Alt: Italiensk linssoppa, mjukt bröd 
med ostpålägg.
Torsdag Sprödbakad sejfilé** 
med potatis, kall dillsås och 
morötter.
Alt: Broccolimedaljong med potatis, 
kall dillsås och morötter.

Fredag Grillad kycklingfilé* 
med potatis, gräddsås och  
broccoli.
Alt: Vegetarisk schnitzel med 
potatis, gräddsås och broccoli.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Natursköna Dalarna

DalaWärdshus Hantverksbyn 

HHH i Rättvik
Hela året runt är Dalarna en 
fest för ögat och här bor du 
mitt i den idylliska svenska 
naturskatten och nära Siljans 
vattenspegel. Den vackra sjön 
och landskapets djupa dalar 
och höga berg är den perfekta 
kulissen för ett besök i denna 
vackra del av Sverige. Du häl-
sas välkommen i Hantverksbyn 
och här kommer du att bo i 
hotellrum inrättade i rustika 
timmerstugor, som blir en fin 
bas när du ska ut och uppleva 
mer av Dalarna. Besök t.ex. 
Rättviks Gammelgård (3 km) 
och se Zornsamlingen i Mora 
(41 km).

Pris per person i semesterhus 
(v. min. 2 vuxna) 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 2-rätters middag

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 17/12 2019.

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år: Pris 999:-

Beställ nu på
 www.happydays.nu 

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

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

Kom ihåg reskoden:  
Mellerud

BilseMester

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

i saMarBete Med Johan Trollnäs ny VD
DALSLAND 
Johan Trollnäs – så heter 
från och med den 21 ok-
tober den nye chefen för 
Dalslands Kanal AB och 
Dalslands Turist AB. 
Det innebär att när de båda 
företagen ska rekrytera ny 
ledning så ersätts två chefer 
av en. Det ska ses i ljuset av 
att ägarna vill ha ökad sam-
verkan de båda företagen 
emellan.

41-årige Johan Trollnäs 
tillträder som vd i de båda 
bolagen i oktober då kanal-
bolagets vd Benny Ruus går 
i pension och turistbolagets 
vd Johan Abenius har sagt 
upp sin anställning för att 
ägna sig åt egen verksamhet 
i Dalsland.

– Jag har varit en del i 
Dalsland och tycker mycket 
om landskapet. Det finns 
mycket som är trevligt för 
turister och Dalslands kanal 
är otroligt vacker. Det finns 
många friska företag i Dals-
land, jag tycker detta ska bli 
jättespännande, säger Johan 
Trollnäs.

Kommer närmast  
från Åhus
Johan Trollnäs, som ska att 

41-årige Johan Trollnäs blir från och med 21 oktober ny VD för både 
Dalslands Kanal AB och Dalslands Turist AB.

Lyckad insamling
DALS LÅNGED 
Det blev en mycket lyckad 
insamling på 10 130 kronor 

för välgörenhetsevene-
manget Dalslands Kultur-
Auktion.

Projektledare Jonny Andersson är nöjd att ha fått 10 130 kronor till Läkare 
utan Gränser vårdinsatser i krisområden.

Var finns hjärtstartarna?
Många butiker och inrätt-
ningar har en hjärtstartare 
som kan rädda livet på den 
som får ett hjärtstopp. 
Men hur vet man var de 
finns?
Det finns en app för SMS- 
livräddare, personer som ut-
bildats i hjärt-lungräddning 
och som får ett larm om nå-

Apparaten som räddar liv när hjärtat strejkar. Alla som har en hjärtstar-
tare bör registrera den i hjärtstartarregistret, så att den snabbt kan tas 
i bruk när det behövs.

flytta till Dalsland, kommer 
närmast från The Absolut 
Company i Åhus där han 
ansvarar för destinationsut-
veckling, marknadsföring 
och försäljning. The Absolut 
Company är en del i den 
globala dryckeskoncernen 
Pernod-Ricard.

Han har tidigare under 
flera år varit verksam i le-
dande befattningar i Kosta 
Boda Art Hotel och Kosta 
Lodge som ingår i New Wave 

Group. Dessförinnan har han 
drivit egen verksamhet, 
bland annat som delägare 
och VD i Hotell Lysekil.

Ägare i Dalslands Kanal 
AB och Dalslands Turist AB 
är de sex dalslandskommu-
nerna Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Mellerud och 
Åmål samt landsbygdsdelen 
av Vänersborg.

Kanalbolaget har dessut-
om Årjängs kommun samt 
Västra Götalandsregionen 

och Region Värmland som 
ägare.

Gemensamma nämnare
– Företagen har idag flera 
gemensamma nämnare, men 
även olikheter vad gäller or-
ganisationernas fokus och 
uppdrag. Dalslands Kanal 
AB är mer fokuserat på för-
valtning och drift av kanalen, 
Dalslands Turist AB är mer 
inriktat på det som sker på 
land och driver bland annat 
tre turistbyråer på uppdrag av 
respektive kommun (för 
Bengtsfors, Åmåls och Dals-
Eds kommuner), säger Gert-
Inge Andersson, ordförande 
i Dalslands Turist AB och 
Stig Bertilsson, ordförande i 
Dalslands Kanal AB i ett 
gemensamt uttalande.

– Vi siktar på att organisa-
tionerna tillsammans ska ha 
ett starkt fokus på arbetet 
med att få ökad turism och 
stark besöksnäring i Dals-
land. En annan fördel är or-
ganisatorisk effektivitet och 
synergieffekter, där till ex-
empel gemensamma kostna-
der för ledning, administra-
tion och marknadsföring kan 
delas, säger de båda ordfö-
randena.

De insamlade pengarna gick 
till Läkare utan gränsers 
vårdinsatser i krisområden i 
världen och evenemanget 
ägde rum under Bengtsfors 
kommuns fjärde kultur-
vecka. 

400 besökare trotsade vär-
men i den 112-åriga mötes-
platsen Kulturhuset Långeds 
Folkets Hus i Dals Långed. 

– Det har varit mycket ar-
bete, bland annat har jag gått 
runt i butiker i Bengtsfors 
och Dals-Eds kommun och 
tiggt ihop de nya föremålen 
som auktionerades ut och det 
blev i år ett nytt rekordbud på 
kändismiddagen med kom-
munalråd Stig Bertilsson på 
2 500 kronor, säger projekt-
ledaren  Jonny Andersson. 

gon behöver hjälp. I ”Hjärt-
startarregistret” kan de 
snabbt se om det finns en 
hjärtstartare i närheten som 
kan sättas in om en person 
drabbats av hjärtstopp. Att 
registrera sin hjärtstartare är 
något som ibland tyvärr 
glöms bort.

I Mellerud finns registre-
rade hjärtstartare på 
Dahlstiernska gymnasiet, 
Rådahallen, Brandts Bil, 
Närhälsan, Optimera, Em-
ballator och på Melleruds 
golfklubb. Det finns säkert 
fler, men var?

www.mellerudsnyheter.se
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Ärtfabriken har stoppat läckage 

En mängd döda fiskar upptäcktes vid Vena i slutet av juli. En bidragande orsak var läckage från en ledning och från bevattningssystemet på Topp-
frys. Det är nu stoppat. Foto: Ing-Marie Norrman.

Gröna Klustret Nuntorp bygger vidare
BRÅLANDA 
Gröna Klustret Nuntorp 
går nu in i sitt andra verk-
samhetsår och kan se till-
baka på ett framgångsrikt 
första år då mycket har 
hänt och i höst kommer 
Klustret att fortsätta ut-
vecklas. 
Fyrklövern som är ett rådgiv-
ningsföretag inom ekonomi 
och juridik och har sitt hu-
vudsäte i Mälardalen väljer 
nu att etablera sig i Västra 

Sverige med sitt första kon-
tor på Nuntorp. I dagsläget 
har de kontor på åtta platser 
med ett 50-tal medarbetare.

Anders Andersson som är 
ansvarig för satsningen tror 
att klustermiljön kommer att 
bli både kreativ och utveck-
lande.

Ytterligare en maskinfirma 
väljer att etablera sig på Nun-
torp;  Söderberg & Haak med 
försäljningskontor i Kluster-
villan. 

Den 19 augusti startar 

gymnasieutbildningen åter 
på Nuntorp med inriktning 
mot lantbruk, häst och sär-
skola. Skolan som lades ner 
på grund av bristande under-
lag av sökande har nu väl-
fyllda klasser. Rektor och 
lärarna utgör tillsammans ett 
kompetent team som ser 
fram emot att möta de nya 
eleverna om en vecka.

Åtta företag på plats
Sammanlagt finns nu åtta 
företag på plats på Nuntorp; 

Swedish Agro Machinery, 
Andresens Maskin, Nun-
torps Mjölk AB, Nuntorps 
Gårds Bistro, Fyrklövern 
rådgivning inom ekonomi 
och juridik, Söderberg & 
Haak, Ellihps Hälsoutveck-
ling samt Nuntorpsgymna-
siet.  

Inom utbildningsområdet 
kommer Gröna Klustret 
Nuntorp att kunna erbjuda en 
rad olika utbildningar inom 
bland annat ledarskap, eko-
nomi och HLR. Utbildnings-

BRÅLANDA 
I slutet av juli upptäcktes 
en mängd döda fiskar i 
Frändeforsån vid Vena 
kvarn. Provtagning gjor-
des och man kom fram 
till att ärtvatten från 
Toppfrys som kommit ut 
i vattendraget var en av 
flera bidragande orsaker 
till problemet.
En genomgripande under-
sökning av rörsystemet vid 
Toppfrys gjordes och en 
läcka från fabriksområdet till 
en bäck med förbindelse till 
Frändeforsån upptäcktes och 
åtgärdades. 

– Tur i oturen är att ärtvatt-
net inte är giftigt, men nä-
ringen i det späder på över-
gödningen i ån, påpekar 
Robert Jansson Stenstavold, 
vd på Toppfrys.

Närliggande åkrar bevatt-
nas med rent ärtvatten, istäl-
let för att konstgödsla, något 
Toppfrys har tillstånd att 
göra sedan länge. Nu har 
man kommit fram till att 
detta kan ha bidragit åns 
övergödning och bevatt-
ningen har upphört.

– Förra årets torka har 

medfört att sprickor uppstått 
i jorden och ärtvattnet har 
därför runnit direkt till drä-
neringen. Vi hade fram till 
och med idag (läs måndag) 
på oss att lösa problemet, 
vilket vi nu gjort. De insatser 
vi gjort är robusta nog för 
resten av säsongen. Vi hade 
stoppat produktionen an-
nars, säger Robert Jansson 
Stenstavold.

Han tillägger att enligt 
uppgift från äldre boende 
kring ån har fiskdöd vissa 
somrar varit ett känt problem 
i mer än 70 år och således 
långt före Toppfrys startade 
verksamheten för 50 år se-
dan. 

– Det är inte fastställt att 
ärtvattnet bidragit till fiskdö-
den. Provtagning pågår en-
ligt Miljö- och hälsa hos 
Vänersborgs kommun. Vi är  
dock högst angelägna om att 
ån skall ha ett rikt fungerande 
djurliv och har idéer om hur 
vi kan hjälpa till i framtiden. 
Dock kräver det omfattande 
investeringar i vår anlägg-
ning, säger Jansson Stensta-
vold. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Trafikolyckor
8/8: Singelolycka, en bil körde ner i diket i Gunnebyn, Mel-
lerud. Det finns ingen misstanke om brott. Bil och vildsvin 
kolliderade i Ör. Tåg kolliderade med en älg i Mellerud.

Stölder
7/8 stals ur MIF:s garage en mobiltelefon, Sony Experia 3, 
med svart fodral. 12/8 snattade en man choklad och tändare 
på Ica i Mellerud. 2-9/8 var det inbrott i ett uthus i Åsensbruk, 
det är oklart vad som stals.

Innehav av narkotika
7/8 hittades narkotika vid en husrannsakan i Åsensbruk.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se

satsningen görs tillsammans 
med eDIT, Ett Dalsland i 
Tillväxt, som är en organisa-
tion med utgångspunkt i 
norra Dalsland med uppdra-
get att samordna och genom-
föra kompetensutveckling 
lokalt för arbetsgivare i 
Dalsland. 

Genom detta samarbete 
når man hela Dalsland inklu-
sive trestadsområdet och får 
därmed större möjligheter att 
genomföra kvalitativa ut-
bildningar.

Är en mötesplats
Gröna Klustret Nuntorp fort-
sätter också att vara en mö-
tesplats för konferenser och 
seminarier. Många evene-
mang är redan bokade för 
hösten, men det finns ut-

rymme för fler. Tack vare 
samarbetspartnern Nuntorps 
Gårds Bistro och ändamåls-
enliga lokaler kan man er-
bjuda goda konferensmöj-
ligheter.

I Gröna Klustret Nuntorps 
verksamhetsidé ingår även 
att bedriva forskning och 
utvecklingsarbete med 
koppling till gröna näringar.

Detta arbete inleds med en 
förstudie gällande ”Gröna 
baljväxter – klimatsmart 
mat” i samarbete med Inno-
vatum och dessutom kom-
mer en process att genom-
föras kring lokal produktion 
till offentliga kök med stöd 
från experter på Länsstyrel-
sen Västra Götaland.

PRO Mellerud ute i rag-
garsvängen. Tisdag kväll, 

16 juli, passade ett antal 
medlemmar på att få uppleva 

en trevlig åktur till Sunnanå. 
Det var medlemmar ur Big 

Big Lake Cruisers bjöd på en trevlig åktur till fordonsträffen i Sunnanå.

FÖRENINGSREFERAT
Lake Cruisers som ställde 
upp med fordon från 1950 till 
1970-talet. En karavan om 
fem bilar med Anders ”Tut-
en” Andersson i täten drog i 
väg. Det goa vädret medgav 
att åka nercabbat, en härlig 
känsla. Vid Sunnanå var det 
mer än överfullt med många 
dyrgripar, välputsade och i 
mycket gott skick. Tisdags-
kvällar under sommaren 
ordnas veteranfordonsträf-
far. Många kommer långväga 
för att visa upp sina fordon, 
andra passar på att uppleva 
den goda stämningen vid 
hamnplan. Efter en dryg tim-
mes besök vände vi åter till 
Österrådaplan som var sam-
lingsplatsen. Tack till Anders 
och övriga som ställde upp 
och gav oss en trevlig resa. 

Evert Magnusson 
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V  edakslä rå
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Min älskade maka,
vår mamma, svärmor,
mormor och farmor

Anna-Stina
Kjellin

* 8 december 1936

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Famshed 3 augusti 2019

STEN
Berith och Peter

Mikael och Maria
Mats och Christina
Björn och Angelika

Barnbarn och
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Hur tyst, hur öde,
hur tomt här hemma

När den vi älskat
oss lämnat har

Ej mer hör vi hennes
kära stämma

Men i vårt minne
hon lever kvar

Begravningen äger rum
fredagen 30/8 kl. 11.00

i Dalskogs kyrka.
Avsked tages i kyrkan.

Istället för blommor
skänk gärna en gåva till

valfri fond.
www.ernstssons.se

Vår älskade maka, mamma, 
syster, mormor och vän

Anita Vågberg
3/6 1953 
2/7 2019

*

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

CONNY
Pernilla och Christoffer

med familj
Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten har 
ägt rum i kretsen av närmaste.

Vila i frid

DÖDSFALL

SORGTACK

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des. 

Birger Åkerland

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Lars på Hutlerud

UPPVAKTNING

Tack alla
som förgyllde min dag. 

Kerstin

TACK

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Tommy Pettersson. Tisd 19 
Bönesamling. Onsd 19 Bi-
belklassen börjar. Torsd 17 
Språkcafé börjar.
Equmeniakyrkan: Lörd 18 
Furusandskväll, tipsprome-
nad. 19 Sångkväll med Inger 
och Lisa Moberg, Tidaholm. 
Kvällsfika och korvserve-
ring. Avresa från Equmenia-
kyrkan 18. 

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

Smyrna: Sönd 10 Gudstj. 
Pether Åstrand. Kyrkkaffe. 
Församlingsmöte.

PREDIKOTURER
Equmeniakyrkan södra 
Dal: Sönd 11 Brålanda 
Equmeniakyrka, gudstj. m 
nattv. Sigward K. Kyrkkaf-
fe, därefter dop på Rörvik.
Brålanda: Sön 10 Gudstj. 
Anette J Carlson. Kyrkbil 
308 70.
Sundals-Ryr: Sönd 15 Fri-
luftsgudstj. vid skidstugan 
på Granan. Anette J Carl-
son. Trumpet: Anna Fröjd 
Jåtby och Andreas Jåtby. 
Servering och korvgrillning, 
LRF, Byalaget och kyrkan 
inbjuder.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren.

Ett försenat grattis på 2-års-
dagen den 21 juli till vårt 
busfrö Charlie Wallentin.

Från gammelmormor och 
gammelmorfar

Hipp hipp hurra för vår äls-
kade Miranda på din 6-års-
dag den 14 augusti.

Mamma och pappa älskar dig 
Puss och kram

Stort grattis Hugo Hektor på 
din 6-årsdag den 17 augusti.

Grattiskramar från mamma, 
pappa och lillasyster Ebba

Hipp Hipp 

HURRA!
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JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Örs kyrka för Algot 
Jansson. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Peter Söderlund ”Gammal 
fäbodpsalm” av O. Lindberg 
varefter Katarina Kjörling 
sjöng ”Till en avlägsen 
strand” av J. Leijon/A. Bur-
man. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och man 
sjöng tillsammans psalmerna 
297, 249 och 190. Solisten 
sjöng ”Som en bro över 
mörka vatten” och som av-
slutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av släkt och 
vänner. Till minnet av Algot 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gravsättning 
kommer att äga rum på Örs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för  
Inger Johansson. Som in-
ledning spelade kantor Peter 
Söderlund ”In memorian” av 
J. Leijon. Akten förrättades 
av Lars-Åke Petersson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 200 ”I denna ljuva 
sommartid”, 249 ”Blott en 
dag” och 297 ”Härlig är jor-
den”.Som avslutning spela-
des ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Kistan bars ut under 
klockringning och avsked 
togs vid graven i kretsen av 
de närmaste.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Sven Torstensson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Peter Söder-
lund ”Evelinas lycka” av 
Sven Torstensson varefter 
barnbarnet Lisa Torstensson 
framförde ”The love you left 
behind”, en sång av M. 
Schulte. Akten förrättades av 
Lars-Åke Petersson och till-
sammans sjöng man psal-
merna 200, 249 samt 172. 
Man fick lyssna på Svens 
egenkomponerade ”En dag”, 
som framfördes av Josefin 
Dahlqvist, sång, Peter Söder-
lund, piano och Johan Bo-
gren, kontrabas. Som avslut-
ningsmusik spelades 
”Tröstevisa” av B Anders-
son. Vid kistan togs avskedet 
av barnen med familjer, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Sven var koret vackert deko-
rerat med blommor. Efter 
ceremonin bjöds gästerna 
med till Golfrestaurangen för 
en minnesstund. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Östra kyrkogården i Göte-
borg.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Ulla Freeman. Som in-
ledning på akten spelade 
Peter Söderlund ”Nocturne” 
av E. Taube. Akten förrätta-
des av Martin Edström och 
tillsammans sjöng man psal-
men 199. Som avslutnings-
musik lyssnade man på ”Pa 
todo al año” med Plácido 
Domingo. Vid kistan togs 
avskedet av maken Ed, dotter 
Pia, släkt och vänner. Till 
minnet av Ulla var koret 

vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till Wärdshuset 
på Dal för en minnesstund. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Gunnarsnäs kyrko-
gård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Gunnarsnäs försam-
lingshem för Nattha Pet-
tersson. Inledningsvis lyss-
nade man på ”Stairway to 
heaven” med London Phil-
harmonic Orchestra var efter 
Anders Grimheden, borgelig 
begravningsofficiant hälsa-
de välkommen. Inför min-
nestalet, där bland annat 
Natthas kärlek till livet be-
skrevs, lyssnade man på 
”Strövtåg i hembygden” 
med Mando Diao och däref-
ter ”Brothers in arms” med 
Dire Straits. Under tonerna 
till ”Nothing else matters” 
med Apocalyptica togs av-
skedet vid urnan av maken 
Tomas och Natthas vänner. 
Som avslutning spelades 
”Ett sista glas” med Miriam 
Bryant. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Gun-
narsnäs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Jan Olov Lindén. Som 
inledning på akten spelade 
kantor Maria Andersson ”I 
den stora sorgens famn” av T. 
Gärdestad. Akten förrättades 
av Martin Edström och till-
sammans sjöng man psal-
merna 249 ”Blott en dag”, 
256 ”Var inte rädd” och 297 
”Härlig är jorden”. Som av-
slutningsmusik spelades 
”När björkarna susa” av V. 
Sund. Avsked togs av familj, 
släkt och vänner.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka  för 
Laila Svensson. Som inled-
ning på akten spelade kantor 
Maria Andersson ”Kopp-
ången” av P.E. Moraeus. 
Akten förrättades av Lars-
Åke Petersson och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 ”Blott en dag” och 248 
”Tryggare kan ingen vara”. 
Det spelades även musik:  
”Jag fick låna en ängel” av S. 
Clamp och ”Allt kommer bli 
bra, Mamma” med Carola 
som avslutningsmusik. Ko-
ret var vackert dekorerat med 
mycket blommor och avsked 
togs av familj, släkt och vän-
ner.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Margit Gunnarsson. Som 
inledning på akten spelade 
Stefan Wenerklang ”Hälsa 
dem därhemma” på dragspel. 
Stefan spelade även ”Vagg-
visa”, som han har skrivit.
Akten förrättades av Lars-
Åke Petersson och kantor var 
Maria Andersson, tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249 ”Blott en dag” och psalm 
251: 1,2,4 ” Var jag går i sko-
gar, berg och dalar”. Avslut-
ningsmusik var ”Fiolen min” 
av J-E Öst.
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Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters sommarkorsord nr 1, tillverkat av Julia Jacobsson – uppväxt i Dals 
Rostock men numera boende i Skåne, har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 104 svar. 
Lösningen var ”En 
glad parad”.
Vinnare: Thomas 
Eriksson, Åsens-
bruk, Kjell San-
ding, Mellerud, 
Fam. Åsenhed, 
Ödeshög, Håkan 
Bodén, Väners-
borg och Ann-
Louise Hallberg, 
Dals Rostock.

Vinsterna (triss-
lott) skickas till 
vinnarna med pos-
ten.

Hundraåringen som klev 
på bussen och…

Som förhoppningsvis 
många av tidningens 
läsare känner till fyller 
Rostocks Manskör i år 
100 år. Vi i kören gillar att 
sjunga och att umgås och 
gärna resa iväg och se oss 
omkring. 1982 var kören i 
Finland och framträdde då 
i en kyrka i Hangö. Det var 
därför lite av nostalgi att 
göra samma resa igen.
Torsdag 27 juni drog vi iväg 
med buss, som startade i 
Bäckefors och därefter 
plockade upp sångare med 
damer ner genom Dalsland 
och i Vänersborg. Vi hade i 
år förmånen att ha med oss 
en eminent solist, Frida Alm-
qvist, som ofta tidigare fram-
trätt med oss.

Mirre, som körde bussen, 
har även tidigare kört oss och 
han lotsade oss genom ett 
vackert Sverige upp mot 
Stockholm. Det blev lite 
problem under resan och 
tidsmarginalen, när vi när-
made oss Stockholm fram till 
färjans avgångstid krympte 
och samtidigt tätnade trafi-
ken. Med några minuters 
marginal kom både vi och 
bussen upp på färjan. Där 
väntade oss en rejält tilltagen 
buffé. 

Mätta och belåtna kunde vi 
sedan strosa runt på färjan 
och sedan vakna till och inta 
en lika rejäl frukost innan vi 
var framme i Helsingfors. 
Därifrån tog oss bussen till 
Hangö, som ligger längst ner 
i sydväst i Finland. Sydvästra 
Finland är ganska likt mel-
lansverige; det som skiljde 
var att älgskyltarna inte såg 
likadana ut som våra och att 
det inte varnades för fartka-
meror längs vägen.

Hangös historia
Anders Fredriksson hade läst 
in sig på Hangös intressanta 
historia. Staden växte fram 
under 1800-talet när Finland 
var ryskt och var lite av bad-
ort för förmögna ryssar, vil-
ket delvis framgick av de 
ryskinspirerade villorna i 
staden. När Finland blev fritt 
1917 fortsatte staden som en 
badort med sina långa sand-
stränder.

Efter kriget fick Sovjetu-
nionen Hangö under en pe-
riod och finländarna fick 
lämna staden. Den har idag 
ett par tusen invånare och är 
mest en sommarstad. Tidi-
gare var de svensktalande i 
majoritet i staden, men nu 
bor där mest finspråkiga. 

När vi installerat oss på 
våra hotell hade vi tid för vila 
och att se oss om i staden och 
äta lite. Nere vid småbåts-
hamnen fanns flera fina res-
tauranter och caféer. Det som 
i positiv bemärkelse skiljde 
Hangö från till exempel  
Smögen var att där var ke-
miskt rent från krimskrams-
säljande krämarbodar.

Kören och solisten Frida Almqvist framträdde under musikgudstjänsten i Hangö kyrka.

Hangö har en intressant historia och en vacker kyrka.

Sånggudstjänst
Fram mot fyratiden drog 
Frida och vi sångare upp till 
Hangös vackra kyrka där vi 
hade en sånggudstjänst 
klockan 18. Vi sjöng ett par 
sånger själva, några tillsam-
mans med Frida och hon 
hade också ett par solonum-
mer. Det kändes som om 
sången gick riktigt bra (och 
åhörarna applåderade och 
tackade oss efteråt). På kväl-
len drog de flesta av oss ut i 
staden för att få lite ytterli-
gare mat och dryck.

Nästa morgon åkte vi till-
baka till Helsingfors. Väl 
framme gjorde vi först ett 
uppehåll vid den fantastiska 
Tempelkyrkan som är in-
sprängd i berget och med 
glastak. Trots att staden 
drällde av japaner och kine-
ser lyckades vi komma in.

Mitt i prideparaden
Sedan var tanken att vi 
skulle åka vidare ner mot 
färjan och ha bra med tid för 
rundvandring i stadens 
centrum. Men så blev det inte 
precis. Det var nämligen 
prideparad i Helsingfors! ’På 
väg mot hamnen var det 
stopp med vakter och poliser. 
Och inte minst andra trafi-
kanter som blockerade gatu-
korsningarna i argumenta-
tion med ordningsmakten 
försökande övertyga att just 
de absolut måste få köra in 
på de avstängda gatorna. 

Mirre hade bara att ta av 

med bussen i anvisad rikt-
ning och sedan försöka hitta 
en ny väg med hjälp av 
GPS:en. När vi började 
komma igång var det snart 
åter tvärstopp! Nya vakter, 
nya poliser och på lite av-
stånd glada människor med 
sina regnbågsflaggor. Ny 
omväg och samma sak igen.

Det blev en rejäl sightsee-
ing inne i Helsingfors innan 
vi var framme vid färjetermi-
nalen och ingen större möj-
lighet att flanera runt i stadens 
centrum. Men denna gång 
hade vi gott om tid fram till 
avgång.

Färjan till Stockholm
Vi hade åter första ”sittning” 
till buffén i matsalen och lät 
oss även denna gång väl 
smaka. Vi passerade det stor-
slagna Sveaborg, vars kapi-
tulation fått personifiera 
svensk svaghet i senaste 
kriget mot ryssarna 1809 – 
1810. Sedan var det shop-

ping och vi kunde konstatera 
att taxfree kanske var lite 
billigare än priserna på land 
samt att övriga butiker på 
färjan hade en rejält hög pris-
nivå (en uppfattning som nog 
inte delades av alla idogt 
shoppande japaner och kine-
ser). 

Det var också tid för um-
gänge högst upp i färjan 
innan tröttheten tog över.

Nästa morgon kunde vi 
från frukostmatsalen njuta av 
färden genom Stockholms 
onekligen vackra skärgård. 
Bussresan hem gick ”som på 
räls” När vi kom hem till våra 
hemorter kunde vi tacka var-
andra och konstatera att vi 
som vanligt hade haft en 
fantastiskt fin resa. 

Förresten, ni bokar väl re-
dan nu in vår jubileumskon-
sert i Kulturbruket lördag 26 
oktober.

Lars Magnusson
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Regnet stoppade inte mat- 
och hantverksintresserade

BRÅLANDA 
När mat och hantverk stod 
på agendan i Brålanda i 
lördags var det många 
som trotsade det regniga 
vädret och tog sig ut för 
att handla eller bara för 
en stunds samvaro och 
god fika. Speciellt vid Rå-
skogs hembygdsgård var 
det stundtals gemytlig 
trängsel.
Utanför Gallerian på Storga-
tan hade lokala producenter 
dukat fram vad de hade att 
erbjuda. Här fanns allt från 
solrosor och vindruvor till 

honung och potatis och där-
emellan lite fårkorv – allt 
lokalt producerat. Det var 
god efterfrågan, Marianne 
Karlsson fick snabbt åka hem 
för att fylla på lagret av to-
mater 

– Ja färskare närodlat kan 
det inte bli, jag har precis 
plockat dem i växthuset, sade 
hon när hon var tillbaka. 

Birgitta Lindahl och Göran 
Svensson från Vänersborg 
har precis köpt lite grönsaker 
med mera.

 – Vi brukar åka till Brå-
landa för att handla och fika 
om lördagarna, vi tycker det 

är väldigt trevligt här, säger 
de båda.

Genialiskt enkelt 
Vid hembygdsgården i Rå-
skog var det full aktivitet 
under lördagen. Vid den lilla 
dammen mellan de båda hu-
sen visar Lennart Andersson 
från Väne Åsaka hur det går 
till att slå rep. Han har ett 
repslageriverk med sig och 
den som vill får slå sitt eget 
rep för en femtiolapp. Len-
nart berättar också gärna 
historien bakom repslageri-
verket och även om konsten 
att göra ett bra rep. 

Utanför Nybygget gissas 
vikten på en ask vindruvor, 
barnen får snickra en träbil, 
och konsten att kitta fönster 
förevisas. Inne i köket bakas 
det och steks tunnbröd för 
fullt och både i storstugan 
samt utanför finns allehanda 
hantverk att både ses tillver-
kas och till att köpa. 

Gudstjänst på söndagen
– En gång om året bjuder vi 
in till den här dagen som 
hänger samman med tema-
dagen i samhället om mat 
och hantverk. I år tog vi det 
säkra före det osäkra och 

Agneta Carlsson är på plats utanför Gallerian i Brålanda för att sälja såväl blommor som grönsaker och 
potatis från gården.

Repslageriets ädla kons testas här av Fredrik Svensson och Bengt Olén-
son under överinseende av Lennart Andersson. Fredrik fick till slut ett 
rep med hem till sina getter.

Femårige Kristian Robertsson, som bor med sin mor och far i Paris, snickrar sig en bil i trä under Gunnar 
Olssons ledning.

I det för dagen uppsatta tältet utanför Råskogsstugan visar och berättar 
Ida Dotevall om hur det går till att renovera fönster.

Utanför regnar det, men i köket är det varmt och luktar härligt nybakat. 
Här syns Gunnel Olsson och Kristina Bick steka tunnbröd. 

Med anledning av (S) och 
Melleruds nya majoritets ut-
talanden i Melleruds Nyheter 
10 juli angående turerna 
kring de olika förslagen till 
kommunal budget för 2020 
är det nödvändigt att komma 
med ett par klargöranden. Ett 
budgetförslag som innebar 
besparingar inom skolan på 
5 000 000 kronor, något vi 
absolut ville undvika.  Först 
vill vi förklara för (S) varför 
vi röstat som vi gjort under 
budgetprocessen, om nu det 
skall vara något mysterium?

När budgetförslaget för 
2020 behandlas i Kultur och 
utbildningsnämnden finns 
två förslag att ta ställning till:
1. Att ta besparingarna på 
skolan som de är, alltså att 
anta hela tjänstemannaför-
slaget till budget för kom-
munen utan ändringar. 2. Att 
ta (S) förslag att sänka över-

skottsmålet för kommunen, 
vilket i praktiken skulle 
medföra en budget som inte 
går ihop, nämnda överskotts-
mål ser vi redan nu att det 
troligen inte kommer att 
hålla. Att då med vett och 
vilja sänka det från start? 
Nej.

I det läget valde vi då helt 
logiskt att avstå från att rösta, 
man röstar inte på något man 
helst inte vill ha så tidigt i 
budgetprocessen, eller hur?

När då ärendet kommer till 
kommunfullmäktige, som är 
sista steget i budgetproces-
sen, alltså skarpt läge och 
sista chansen för omröst-
ningar lägger vi fram våra 
förslag, de blir nedröstade, i 
det läget väljer vi då att rösta 
på det budgetförslag vi ser 
som minst skadligt. Också 
helt logiskt. Inte minst ur det 
perspektivet att vi har en 

chans till att få igenom våra 
förslag när det gäller bespa-
ringarna i skolan i och med 
att vi vill omfördela inom 
nämndens område! Den möj-
ligheten har inte (S), deras 
ansvarslösa ideer har fallit. 
Surt sa räven. Så alla ni där-
ute som tillhör andra partier 
än vårt, men inte anser att 
skolan ska sparas mer på, 
påverka era politiker så kan-
ske vi kan få igenom våra 
förslag den 28:e Augusti och 
rädda vår skola.

Nu till majoritetens märk-
liga och direkt felaktiga in-
sändare. Vi har inte yrkat att 
AME ska läggas ned. Detta 
är rent och skärt påhitt från 
deras sida och tydliggör pre-
cis det vi tidigare sagt, att de 
är handlingsförlamade och 
kan sex partiers företrädare 
korrekturläsa och ställa sig 
bakom en insändare som 

innehåller sakfel av den mag-
nituden så bekräftar det nog 
det påståendet, den högra 
handen vet inte vad den 
vänstra gör. 

Vad gäller AME (Arbets-
marknadsenheten) så är den 
under omstöpning, delvis för 
att mota Arbetsförmedling-
ens tillbakadragande och vi 
kommer noga följa vad den 
processen medför, det finns 
frågetecken. Hur stort ska 
AME bli? Hur många an-
ställda ska de ha? Vad kom-
mer detta kosta oss? Tanken 
är nog god, att få folk i ar-
bete är A och O i samhället, 
kan fler tjänstemän i kom-
munen åstadkomma det på 
ett kostnadseffektivt sätt? 
Vi hoppas på det och följer 
omorganisationen med in-
tresse.

SD-Mellerud

Välkommen till debatt och insändarsidorna! 
Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer 
för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. 
Manus returneras ej. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

”Ett par nödvändiga klargöranden”

satte upp tält för vädrets skull 
och det var nog tur. Vi har 
haft 400 - 500 personer här 
idag, det var lite trögt inled-
ningsvis, men sedan har det 
varit full fart. I morgon följer 
vi upp med den sedvanliga 
gudstjänsten, berättar Mari-
anne Larsson från Brålanda-

Sundals Ryrs hembygdsför-
ening. 

Från köket berättas att man 
stekt 350 tunnbrödskakor 
och det är många som låter 
sig smaka av både dessa och 
de hembakta kakorna till kaf-
fet.

Ing-Marie Norrman
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För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Låt oss ta hand om hela förloppet!
Från borrning, nedmontering av ditt gamla 
system till det nya är installerat, injusterat 
och klart!

www.dprorservice.se

KG Svets & Maskin AB
Rep. av entreprenad-, jord-  

& skogsbruksmaskiner m.m.

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

Välkommen in!        Öppet vard 8-17, lunch 12-13

0521-315 55 • Brålanda • www.thoresdack.se

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation Golv

Städ

VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Skadedjursbekämpning

TROLLVI BYGG AB
Jonas Olausson
trollvibyggab@hotmail.com
0735-11 68 38

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

DET SJÄLVKLARA 
VALET AV PARTNER
www.hedstromsbygg.se
073 824 90 10

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare
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Presterade på topp

Årets Räkanhopp i Strömstad i mitten av juli hade drygt 1000 starter under fyra tävlingsdagar, för både ponny 
och häst. 25 ekipage från Dalslands Hästsportklubb bjöd på hundra av alla dessa starter och allesammans 
presterade på topp. Här syntes såväl segrande ekipage som övriga placeringar och till det Clear Round-
hoppningar av unghästekipagen. Både välrepresenterat och välpresterat av DHsK:s ekipage! (Alla DHsK-are 
är dock inte med på bilden). Foto: Ing-Marie Norrman.

Fotbollsdag populär sommarlovsaktivitet
I fredags var det fotbolls-
skola i Åsebro och drygt 40 
barn mellan sex och 13 år 
deltog.
Det var Åsebro IF som ar-
rangerade heldagen i solske-
net på Rudevi. Stöttning för 
sommarlovsaktiviteten fick 

man från Melleruds kommun 
och från Idrottslyftet genom 
Riksidrottsförbundet.

Tio ungdomar som till 
vardags spelar fotboll i divi-
sion 3 agerade ledare. De 
hade träffat arrangörerna ett 
par dagar innan, gjort trä-

ningsprogram och övat på 
sina ledarroller.

För mat och service runt 
arrangemanget svarade ide-
ella krafter, föräldrar och 
andra intresserade.

Olika åldersgrupper trä-
nade var för sig, pojkar och 

flickor spelade tillsammans. 
Fruktstunder och vattenpau-
ser gjordes mellan passen. 
Det bjöds på lunch från gril-
len och dagen avslutades 
med diplomutdelning och 
glass.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Att få upp bollen i luften är inte så lätt som det ser ut. Men till slut går 
det bra efter tips från de äldre fotbollsungdomarna.

Drygt 40 barn från sex till 13 år deltog i fotbollsskolan på Rudevi i fredags. 
Mia Hektor står i mål. Pojkar och flickor spelade tillsammans i lagen. Från vänster: Agnes Scherdin, William Grolander, Molly Larsson och Sara Erving. Bak syns Isak Krave.

SPORT
Edvin vann jippotävlingen

Urban Svensson Callh blev tvåa.

Lördagen den 27 juli ar-
rangerades jippotävlingen 
”Årets roligaste tävling” 
på Melleruds golfklubb. 
Fyra idrottsmän med var 
sina specialiteter möttes 
på golfbanan i en spän-
nande tävling där de spe-
lade med sina respektive 
”redskap”.

Deltog gjorde fotbollsspela-
ren Andreas Johansson som 
spelat i Melleruds IF, Deger-
fors, AIK, Ålborg, Odense, 
och Djurgården.

Melleruds bästa golfspe-
lare Urban Svensson Callh 
medverkade liksom blott 
15-årige Edvin Almqvist, 
juniorvärldsmästare i frisbe-

Bandyspelaren Joakim Hedqvist hade det tufft i blåsten.

Fotbollsspelaren Andreas Jo-
hansson intervjuas av  

Anders Ljungqvist.

15-årige Edvin Almqvist, juniorvärldsmästare i frisbeegolf, kammade hem 
segern i Årets roligaste tävling på Melleruds golfklubb.

egolf. Fjärde deltagaren var 
Joakim Hedqvist, svensk 
mästare och världsmästare i 
bandy.

Tävlingen lockade ett 50-
tal intresserade åskådare som 
kunde njuta i solen. Det 
blåste rejält, vilket ställde till 
det en hel del för bandyspe-
laren.

Spelarna gick hål 1, 17 och 
18 – två gånger om. Det inne-
bar att det var enkelt för pu-
bliken att gå med och se 
uppgörelsen på nära håll. Ett 
innebandymål flyttades med 
mellan hålen till Andreas och 
Joakim och en frisbeekorg 
flyttades med till Edvin.

Antalet slag, sparkar eller 
kast räknades för varje hål 
och den med minst antal 

vann tävlingen. Det visade 
sig vara unge Edvin som tog 
hem segern, med Urban på 
andra plats, Andreas på 
tredje och Joakim på fjärde.

Konferencier var eminente 
Anders Ljungqvist. Det an-
ordnades även en del om-
kringaktiviteter, såsom fot-
bollsgolf och bakluckeloppis. 
Coop fanns på plats och lot-
tade ut presentkort till den 
nya butiken som öppnar i 
köpcentret på Västerråda.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Marcus Ek
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Söndag 18 augusti kl. 16.00

Åsebro IF – IKF Åmål lag 2

Dagens matchbollar är skänkta av:
Byggstål AB, LE-Gruppen, Håkans Bar & Festvåning

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Moelven Skog AB

Huvudsponsor:

Söndag 18/8 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 4

HIF - Kungshamns IF
Matchbollarna skänkta av: 

TLAB, Peters Golv, Mikaels Bilservice

I veckan blev Åsebro/Brålanda bäst i Dalsland efter att ha besegrat IF Viken med 3-1 i DM-finalen. Gästerna från Åmål ledde med 1-0 i paus, men 
Åsebro/Brålanda vände och vann matchen och fick till slut höja pokalen mot skyn. Foto: Johan Lind Wahlén.

Fina framgångar

RIDSPORT 
Under helgen 3-4 augusti var 
tre ryttare från Melleruds 
Ridklubb och tävlade. På 
lördagen åkte Eirin Nyquist 
med egna hästen Alcalanda 
och Evelina Olsson med rid-
klubbens häst Sarmas (Char-
mas) till Orust Ridklubb på 
dressyrtävling. 

Där red de båda program-
men LC:1 och LB:1 och tog 
med sig fyra placeringar hem 
till Mellerud. Evelina och 

Charmas placerade sig på 3:e 
plats i båda klasserna. Eirin 
och Alcalanda kom på 4:e 
plats i första klassen och i den 
andra klassen tog de en sol-
klar 1:a plats. 

Söndagen bjöd på hopp-
tävling i Vänersborg för 
Kimberly Johnsson med 
ponnyn Isak som gjorde sin 
debut på lokal nivå. De hop-
pade en LD+ (75 cm) och 
placerade sig på en fin 2:a 
plats. Vilken debut!

Evelina på Sarmas (Charmas) och Eirin på Alcalanda tog med sig prisro-
setter från dressyrtävlingen på Orust hem till Mellerud.

Kimberly och Isak tog en 2:a-placering på hopptävlingen i Vänersborg.

Kolgrimur Grimsson från 
Gunvarbyn VM-segrare

Thorleifur och Tone tillsammans med Kolgrimur och Nattfari hemma på Gunvarbyn. Arkivbild.

Visir från Tagelsjö, ägd av Emil Sundström, Korsgården, Mellerud, tog en bronsplats bland de sexåriga hingstar-
na. Foto: Carolina Jurstedt.

Femårige Kolgrimur Grims-
son från Gunvarbyn vann 
således guld i sin klass. Kol-
grimurs visning var kraftfull 
men samtidigt lugn och sta-
bil. Han ökade sin poäng 
både i tölt samt sakta galopp 
och därmed höjdes ridegen-
skaperna från 8.33 till 8.45 
med 9.0 för den böljande 
skritten. Totalt fick den stili-
ge hingsten 8.52 i poäng.

Resan hem från Tyskland 
kändes lätt under måndagen. 

 – Vi är så glada för den här 
hästen, dels för hur väl han 
presenterade sig själv och 
dels för hur väl han visades 
av Daniel Jonsson, säger 
Thorleifur Sigfusson som 
tillsammans med sin fru 
Tone Rånes också är mycket 
nöjda med Nattfari från Gun-
varbyn som lyckades hålla 
sin konformation på 8.85 
poäng exteriört. 

Helt klart nöjd är också 
Emil Sundström, vars sex-
årige hingst Visir från Tagel-
sjö, tog hand om bronspla-
ketten i sin klass.  

– Visir gjorde sitt allra 
bästa, men det är unga hästar, 
så de har helt klart framtiden 
för sig, säger Emil som är 
väldigt glad över att äga 
denna häst.

Totalt gick 13 medaljer av 
totalt 56 till Sverige, varav 
tre guld och fem brons. Två 
av dessa hamnade således i 
Dalsland och Mellerud.

Ing-Marie Norrman

HÄSTSPORT 
Världens bästa femåriga 
hingst bland islandshästar 

finns i Gunvarbyn, Ör. Det 
står klart efter att VM för 
islandshästar avklarats i 
Berlin föregående vecka 

och helg. På Korsgården i 
Järn finns också en ståtlig 
hingst som kammade hem 
brons bland sexåringarna.

Glädje över DM-pokal
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Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

KTIONSFIRM
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Lördag 17 augusti kl. 10.30-11.30

Mellerudsgatan 2C, Mellerud
1-plansvilla med källare, vidbyggt garage och inglasad altan. 
Boarea 80 m2 + biarea 80 m2. 
Tomt 1 015 m2 som gränsar mot öppna fält åt väster. 
Pris: 890 000 kr eller högstbjudande

Högatan 6, Mellerud
Bostadsrättslägenhet i bostadsrättsföreningen Ängenäs. 1-plansvilla 
med fristående garage och förråd. Altaner åt två väderstreck. 
Boarea 124 m2. Lättskött tomt, robotgräsklippare ingår i köpet. 
Månadsavgift: 4 272 kr. 
Pris: 790 000 kr eller högstbjudande

Visning: Lördag 17 augusti kl. 12.00-13.00

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

 ÖNSKAS HYRA
Rum en natt/vecka 
Jag heter Joachim Åkerlind 
och ska undervisa på Kultur-
skolan. Bor utanför Arvika 
och kommer jobba två dgr/
vecka. Prisförslag 200:-/natt.   
Tel. 072-233 67 60

 ÖNSKAS KÖPA
Hus eller torp 
i Dalsland, ca 50-100 m2. Tel. 
031-96 66 24.

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

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

FASTIGHETSMARKNADEN

Skog och boende

Bengtsfors, 38 ha

Välbyggd fin gård med många

möjligheter. Ca 34 ha skogs-

mark med skog i alla åldrar.

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

Skog i Ödskölt                  

Bengtsfors, 151 ha

Skogsfastighet med ca 25 000

m3sk och bra åldersfördelning.

Två bostadshus och ladugård.

Reg Fastighetsmäklare

Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

FASTIGHETSMARKNADEN

PRO Mellerud: Fredags-
kaffet öppnar åter 16/8 kl. 
10-12. Välkomna.

FÖRENINGSNYTT

www.mellerudsnyheter.se

Melleruds IF U-lag – 
Färgelanda IF
0-0 (0-0)
Division 5 Dalsland

Bäckefors IF – Åsebro IF
0-1 (0-1)
Division 5 Dalsland

Melleruds IF – Tidaholms GoIF
2-1 (1-0)
Division 3 Mellersta Götaland

Åsebro/Brålanda- Vallens IF
1-5 (0-1)
Division 2 Nv Götaland dam

Brålanda IF - IF Viken
0-2 (0-1)
Division 4 Bohuslän/Dal

Munkedals IF – Håfreströms IF
5-2 (1-1)
Division 4 Bohuslän/Dal

Munkedals IF – Håfreströms IF
5-2 (1-1)
Division 4 Bohuslän/Dal

Ellenö IK – Frändefors IF
4-3 (2-3)
Division 5 Dalsland

Håfreströms IF Lag 2 – Tösse IF
5-4 (1-2)
Division 5 Dalsland

Eds FF lag 2 – Kroppefjälls IF
8-0 (6-0)
Division 6 Dalsland

Frändefors IF lag 2 – Brålanda 
IF lag 2
3-1 (1-0)
Division 6 Dalsland

Veckans resultat

Melleruds IF vann hemma mot Tidaholms GoIF i lördags, trots en man 
mindre i nästan hela andra halvlek. Simon Svensson blev tvåmålsskytt 
i segermatchen som tar laget upp på säker mark i division 3 Mellersta 
Götaland. Foto: Marcus Ek.

Annonsering för privatpersoner. Pris: 50:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 50:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

NY KOMPRESSOR, Mig svets 
KEMPPI, pinnsvets Humla, 
kätting talja 2 ton. 3.000:-.  
Tel. 0530-321 00 eft. 18.

SäljeS

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

Värmdal
• Från 0,49% på nya JD traktorer och maskiner 

• 1.77% på övrigt och begagnat

Hos oss på

får du oslagbar finansiering 
på dina maskininköp!

Inga uppläggnings- eller aviavgifter

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
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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 trädgårdsservice
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

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
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 & 
Entreprenad AB
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

STÄD

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

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

AKTIEBOLAG

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

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

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 629:-/rulle

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

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRMAllt inom golv 

och mattor

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se
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Melodikrysset v.33 - 17 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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 33 – 17 augusti

05.20 Där ingen skulle 
 tro att någon 
 kunde bo
06.00 Dansbanan i Täfteå
07.00 Morgonstudion
10.00 Dansbanan i Täfteå
11.00 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
11.40 Min trädgård
12.20 Dom kallar oss artister
12.25 Allsång på Skansen
13.25 Orientering: VM
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.25 Du är här!
18.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det bästa ur Antikrundan
21.00 Den kvinnliga vikinga-
 krigaren
21.55 Väggen
22.00 Överlevarna
22.30 Sittstrejken
23.00 Skam France
23.20 Rapport, 23.25 Poldark
00.25 Ondskans kyrka
01.10 Det sitter i väggarna
04.55 Du är här!

13.15 Tanja och de dövas Europa
13.45 Någon som du
14.20 Första dejten: Irland
15.10 Världens natur
16.00 Rapport
16.05 Ghosts - Ibsens Gengångare
17.20 Fjällvandring genom 
 telekomhistorien
17.30 Oddasat,  Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Ogräs eller delikatess?
18.00 Orientering: VM
18.30 Världens natur: Blue 
 Planet II
19.25 Djurfotografering i 
 trädgården
19.30 Seriestart: Veep
20.00 Seriestart: Morgan 
 Freeman: Jakten på Gud
20.50 Vykort från Europa
21.00 Aktuellt, Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Secret city, Mun squad
23.10 Muslimsk högtid: 
 Eid al-adha
23.40 Tanja och de dövas Europa
00.40 Världens natur
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Resan till slagfältet
17.45 Henrik VIII:s sex fruar
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.15 Nördarna som förändrade 
 allt
20.10 Kanaler, båtar och kärlek
21.00 Med norrsken i blick
21.50 Yogananda - En gurus 
 livsverk
23.15 Ökenlejonens hårda liv
00.05 Historiens onda män

20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Kronérs sommargäster
22.00 Hem till sommaren
22.30 Dansbanan i Täfteå
23.30 Ekdal och Ekdal
00.30 Charles Manson: Sektens 
	 hemliga	filmer
01.20 Snacka om sex 
 - teckenspråkstolkat
01.35 Du är här!

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen 
 – borta eller hemma bäst?
13.55 Fixer upper
14.55 Mandelmanns gård
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Sjölyckan
20.00 Sjuksystrarna på Fredenslund
21.00 The bay
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order, 00.55 CSI
02.50 Gotham
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.10 Bilbaronen i Las Vegas
05.35 Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 Grown ups 2
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Bilbaronen i Las Vegas
02.40 Cops
03.05 Brit cops
03.50 Family guy
04.40 American dad

06.00 Dansbanan i Täfteå
07.00 Morgonstudion
10.00 Dansbanan i Täfteå
11.00 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
11.40 Du är här!
12.05 Hemmaplan
13.00 Tusen dagar i Sverige
14.00 Kronérs sommargäster
15.00 Det bästa ur Antikrundan
16.00 Det sitter i väggarna
17.00 Allsång på Skansen
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.25 Du är här!
18.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Timjan, tupp och tårta
21.00 Hundra procent bonde
21.45 Dox: Woodstock - tre dagar
  vi aldrig glömmer
23.05 Rapport
23.10 Allsång på Skansen
00.10 Lyckolandet
00.55 Suits
01.35 Den kvinnliga vikinga-
 krigaren
04.55 Du är här!

13.35 Musikerna bakom artisterna
15.05 Världens natur
16.00 Rapport
16.05 Dancer - Polunin, den 
 nakna dansaren
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Djurfotografering i 
 trädgården
18.00 Hem till sommaren
18.30 Världens natur
19.25 Fågelfångaren Knut
19.30 Veep
20.00 Jan Johansson - en liten 
	 film	om	en	stor	konstnär
20.30 Jorden är platt
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Förtrollad av Paris
23.35 Amerikas väg till månen
00.25 Världens natur
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Gammalt, nytt och 
 bytt
17.30 Omöjlig ingenjörskonst
18.15 Den australiska kusten
19.10 Världens natur: Hopp för 
 tigern
20.05 Nördarna som förändrade 
 allt
21.00 Ökenlejonens hårda liv
21.50 Regnskogens björnar 
 - fria igen
22.45 Yogananda - En gurus 
 livsverk
00.10 Udda platser i världen

20.00 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Från Lark Rise till 
 Candleford
21.55 En askungesaga
22.45 Kronérs sommargäster 
 - syntolkat
23.45 Dansbanan i Täfteå
00.45 Moving Sweden: Turpa 
 kiinni minun haters
01.30 Herrens vägar

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen 
 – borta eller hemma bäst?
13.55 Fixer upper
14.55 Mandelmanns gård
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Sjölyckan
20.00 Sommar med Ernst
21.00 Agatha Raisin
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order
00.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.45 Husakuten

05.05 American dad
05.25 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 X-men, 23.05 Seinfeld
00.05 Family guy
01.05 American dad
02.05 Bilbaronen i Las Vegas
02.30 Cops, 02.55 Brit cops
03.40 Family guy
04.25 American dad

05.20 Där ingen skulle 
 tro att någon 
 kunde bo
06.00 Dansbanan i Täfteå
07.00 Morgonstudion
10.00 Dansbanan i Täfteå
11.00 Hundra procent bonde
11.45 Revansch
11.55 Allsång på Skansen
12.55 Vem vet mest?
13.40 Orientering: VM
18.00 Rapport
18.15 Sportnytt
18.20 Lokala nyheter
18.25 Du är här!
18.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Poldark
22.00 Nästan unplugged: Bo 
 Kaspers Orkester
22.40 Rapport
22.45 Suits
23.30 Kommissarie Banks
00.15 Det bästa ur Antikrundan
01.15 Timjan, tupp och tårta
04.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo

13.05 Mun squad
13.35 Människokroppen - från 
 vagga till grav
15.05 Världens natur
16.00 Rapport
16.05 Ekdal och Ekdal
17.05 Dansa!
17.15 Sverige under kalla kriget
17.30 Oddasat
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
17.55 Fågelfångaren Knut
18.00 Orientering: VM
18.30 Världens natur
19.25 Lydiga hundar
19.30 Veep
20.00	 Sci	fi-ikonen	Ursula	K.	Le	
 Guin
21.00 Aktuellt
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friidrott: Grand Prix
22.15 The Disappearance of 
 Eleanor Rigby: Them
00.15 Slottets väktare
01.10 Muslimsk högtid
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Secret city

14.00 UR Samtiden
17.00 Tuffa dagar på bil-
 skroten
17.10 Skattjägarna
17.35 Med norrsken i blick
18.25 Arkitektens hem
18.55 Gammalt, nytt och bytt
19.25 Till fots över Kaukasus
20.10 Kroppsspråkets 
 hemligheter
21.00 Seriestart: Historiska 
 hemligheter
21.50 The Vietnam war
22.45 Henrik VIII:s sex fruar
23.30 Dokument utifrån: Plast 
 överallt

20.00 Från Lark Rise till 
 Candleford
20.55 Det bästa ur Antikrundan
21.55 Diagnoskampen
22.35 Kronérs sommargäster
23.35 Dansbanan i Täfteå
00.35 Allsång på Skansen

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Downton Abbey
11.00 Magnum
12.00 En plats i solen 
 – borta eller hemma bäst?
13.55 Fixer upper
14.55 Unga män och extrem 
 fåfänga
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 San Andreas
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.05 TV4Vädret
22.15 San Andreas
00.05 Vanilla sky
02.50 Approaching the unknown
04.30 Världens häftigaste tårtor

05.10 Bilbaronen i Las 
 Vegas
05.35 Cops
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me, Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 Gränsbevakarna USA
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The brave, The last legion
00.05 Seinfeld, American dad
02.05 TV3 dokumentär
03.00 Bilbaronen i Las Vegas
03.25 Cops, 03.45Brit cops
04.30 American dad

05.30 Dansbanan i 
 Täfteå
06.30 Tusen dagar i Sverige
07.30 Vem vet mest?
08.15 Dox: Woodstock - tre dagar
 vi aldrig glömmer
09.35 Det sitter i väggarna
10.35 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
11.15 Engelska Antikrundan
12.15 Det bästa ur Antikrundan
13.15 Timjan, tupp och tårta
14.15 Nästan unplugged: 
 Bo Kaspers Orkester
14.55 Du är här!
15.20 Cykelvasan
16.05 Orientering: VM
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Kronérs sommargäster
21.00 Hemmaplan
22.05 Rapport
22.10 Lördagsbio: Monica Z
00.00	 Nattfilm:	Nyckeln	till	frihet

09.40 Ghosts - Ibsens Gengångare
10.55 Mavis Staples
12.15	 Sci	fi-ikonen	Ursula	K.	Le	
 Guin
13.10 Världens natur
15.00 Cykel: Vårgårda
16.00 Rapport
16.05 Cykel: Vårgårda
17.00 Flugor
17.05 Altaj på 30 dagar
17.50 Orientering: VM
20.30 Kulturstudion
20.31 Sommarkonsert från 
 Schönbrunn
22.05 Divorna vi älskar: Birgit 
 Nilsson i en klass för sig
23.35 Slottets väktare
00.30 Morgan Freeman: Jakten 
 på Gud
01.20 Hem till sommaren
01.50 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Huset fullt av katter
15.05 Arkitektens hem
15.35 Gammalt, nytt och bytt
16.05 Till fots över Kaukasus
16.50 Historiska hemligheter
17.35 New York bakom kulisserna
18.25 Kanaler, båtar och kärlek
19.15 Med norrsken i blick
20.05 Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Afrikas 
 egen lilla varg
21.50 Historiens onda män
22.40 Kroppsspråkets hemligheter
23.30 The Vietnam war

20.00 Kronérs sommargäster 
 - syntolkat
21.00 Allsång på Skansen 
 - syntolkat
22.00 Engelska Antikrundan
23.00 Lyckolandet
23.45 Secret city
00.40 Dansbanan i Täfteå
01.40 Det bästa ur Antikrundan
02.40 Jakten på Gud

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Lotta på Liseberg
12.55 Hälsningar från
13.55 Tillsammans med 
 Strömstedts
14.55 Zookeeper – djurens hjälte
16.55 Sjölyckan
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Taken 3
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Taken 3
00.00 Boomerang
02.20 Tre hjärtan
04.30 Världens häftigaste tårtor

05.15 Bilbaronen i Las 
 Vegas
05.35 Cops
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.30 2 1/2 män
10.00 Nitro Circus: All Access
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00	 Tattoo	fixers
15.00 Face off
16.00 Ink master
17.00 Last man on earth
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
20.00 Simpsons
21.00 Benknäckargänget 
 – krossa dem
23.20 Dude, where's my car?
01.15 X-men
03.10 Iron sky
04.40 The brave

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Du är här!
05.40 Vem vet mest?
06.25 Engelska Antikrundan
07.25 Hundra procent bonde
08.10 Från Lark Rise till Candleford
09.55 Hemmaplan
11.00 Cykel: Vårgårda
15.00 Anslagstavlan
15.05 Revansch
15.15 Blicken mot världen
17.15 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 En bild berättar
18.20 Diagnoskampen
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Barnmorskan i East End
21.00 Kommissarie Banks
21.45 Ondskans kyrka
22.30 Rapport
22.35 Line of duty
23.35 Millennium
01.05 Ett fall för Vera
04.40 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo

09.15 Altaj på 30 dagar
10.00 Sommarandakt
10.30 Sommarkonsert från Schönbrunn
12.05 Divorna vi älskar: Birgit Nilsson i 
 en klass för sig
13.35 Dancer - Polunin, den nakna dansaren
15.00 Hem till sommaren
15.30 Muslimsk högtid: Eid al-adha
16.00 Rapport
16.10 Amerikas väg till månen
17.00 Life on Scilly
17.15 Amir frågar
17.20	 Kortfilmsklubben	-	tyska
17.30	 Fatta	historia	-	kortversion	-	finska
17.43	 Nyfiken	på	Sverige	-	arabiska
18.00	 Jan	Johansson	-	en	liten	film	om	
 en stor konstnär
18.30 Jorden är platt
19.00 Världens natur: Katternas planet
19.50 Dansa!
20.00 Ekdal och Ekdal
21.00 Aktuellt
21.15 Dox: Minding the Gap
22.45 Sommarandakt
23.15 Världens natur: Blue Planet II
00.10 Hem till sommaren
00.40 Mun squad
01.10 The Island

09.00 UR Samtiden
15.00 Skattjägarna
15.25 Antikmagasinet
15.55 Kroppsspråkets hemligheter
16.50 Den australiska kusten
17.45 Dox: Studio 54
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Världens natur: Badlands
21.00 Kanaler, båtar och kärlek
21.50 Livet i nationalparken
22.40 Yogananda - En gurus livsverk
00.05 Studio natur

20.00 NASA:s okända hjältar
21.40 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
22.40 Dansbanan i Täfteå
23.40 Slottets väktare
00.40 Den kvinnliga vikingakrigaren
01.35 Ekdal och Ekdal
02.35 Jorden är platt

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Fångarna på fortet
13.00 Klassfesten
14.25 Brorsor 4ever
15.00 Friidrott: –
17.00 Sjölyckan
17.25 Sjölyckan
17.55 Keno
18.00 Sommar med Ernst
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Sjölyckan
20.00 Parlamentet
21.00 Saknad
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Saknad
23.05 GW:s mord
00.05 Agatha Raisin
01.05 Elementary
02.00 Elementary
03.00 Magnum
04.00 Magnum

05.25 Last man on earth
05.50 Sändningsuppehåll
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 2 1/2 män
08.40 Man with a plan
09.40 Ink master
10.40 Världens bästa burgare
11.40 Buffy the vampire slayer
14.40	 Tattoo	fixers
16.40 Benknäckargänget – krossa dem
19.00 Face off
20.00 Gränsbevakarna USA
20.30 Gränsbevakarna USA
21.00 TV3 dokumentär: I huvudet på en 
 mördare
22.00 Bad ass 2: Bad asses
23.55 Bullet to the head
01.45 Animal
03.10 The strain
03.55 Bilbaronen i Las Vegas
04.20 Bilbaronen i Las Vegas
04.45 Superstore

05.20 Diagnoskampen
06.00 Morgonstudion
09.10 Ridsport: EM
16.30 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
16.35 Från Lark Rise till Candleford
17.30 Säsongsstart: Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Säsongsstart: Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Lyckolandet
21.50 Line of duty
22.50 Rapport
22.55 Under pyramiden
00.10 Kronérs sommargäster
01.10 Hemmaplan
02.15 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

08.45 Ridsport: EM
12.00 Rapport, 12.05 Life on Scilly
12.20 Amir frågar
12.25	 Kortfilmsklubben	-	tyska
12.35	 Fatta	historia	-	kortversion	-	finska
12.48	 Nyfiken	på	Sverige	-	arabiska
13.05 Mun squad
14.00 Dox: Minding the Gap
15.30 Sommarandakt
16.00 Rapport
16.05 Första dejten: Irland
16.55 Det söta livet - sommar
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken, 17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Tanja och de dövas Europa
18.30	 Sci	fi-ikonen	Ursula	K.	Le	Guin
19.25 Anslagstavlan
19.30 Veep
20.00 Säsongsstart: Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt, 21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Motor: Rallymagasinet
22.50 Hem, 23.50 The Island
00.40 Altaj på 30 dagar, 01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken
02.15 Tanja och de dövas Europa

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.15 Gammalt, nytt och bytt
17.45 New York bakom kulisserna
18.35 Kroppsspråkets hemligheter
19.30 Historiska hemligheter
20.15 Henrik VIII:s sex fruar
21.00 Världens natur: Katternas planet
21.50 Den australiska kusten
22.45 Historiens onda män
23.35 Livet i nationalparken
00.20 Antikmagasinet

20.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Kommissarie Banks
21.45 Dox: Woodstock - tre dagar vi 
 aldrig glömmer
23.05 Sportspegeln
23.35 Sverige!
00.05 Den kvinnliga vikingakrigaren
01.00 Jorden är platt

05.15 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 Magnum
15.00 Fixer upper
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol
21.00 Himmelsdalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special victims unit
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 Fixer upper
04.50 Husakuten

05.10 Superstore
05.30 Last man on earth
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops, 08.30 Cops
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 Gränsbevakarna USA
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 Simpsons, 21.30 Family guy
22.00 Lethal weapon
23.00 Seinfeld
00.00 Family guy
01.00 American dad
02.00 Bilbaronen i Las Vegas
02.30 Cops, 02.50 Brit cops
03.40 Family guy
04.30 American dad

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Ridsport: EM
15.40 Engelska Antikrundan
16.40 Från Lark Rise till Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Säsongsstart: Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Allsång på Skansen 40 år
21.00 Ett fall för Vera
22.30 Seriestart: Catastrophe
23.00 Rapport
23.05 Skam France
23.25 Hundra procent bonde
00.10 Dox: Woodstock - tre dagar vi 
 aldrig glömmer
01.30 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.55 Ridsport: EM
12.00 Rapport
12.05 Dancer - Polunin, den nakna dansaren
13.30 Balett på resande fot - English 
 National Ballet i Paris
14.30 Tanja och de dövas Europa
15.00 Ekdal och Ekdal
16.00 Rapport
16.05 Hem
17.05 De glömda gruvorna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken, 17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Tanja och de dövas Europa
18.30 Sanningen om kolhydrater
19.30 Veep
20.00 Amerikas väg till månen
20.50 Små mer eller mindre kända museer
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Felicias rötter
22.45 Best of Sweden - turnén
23.45	 Sci	fi-ikonen	Ursula	K.	Le	Guin
00.40 Sanningen om kolhydrater
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Udda platser i världen
17.50 Till fots över Kaukasus
18.35 Livet i nationalparken
19.20 Historiens onda män
20.10 Världens natur: Afrikas egen lilla 
 varg
21.00 Dokument utifrån: Blodiga affärer
21.55 Kanaler, båtar och kärlek
22.40 Antikmagasinet
23.10 Studio natur
23.40 Nördarna som förändrade allt
00.35 The Vietnam war

20.00 Allsång på Skansen 40 år 
 - syntolkat
21.00 Kronérs sommargäster - syntolkat
22.00 Ondskans kyrka
22.45 Suits
23.30 Veep
00.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
01.00 Fråga doktorn
01.45 Du är här!

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.25 Magnum
15.25 Unga föräldrar
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol
21.00 Himmelsdalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special victims unit
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 Husakuten
04.45 Husakuten

05.15 Bilbaronen i Las Vegas
05.35 Cops, Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 Brit cops, 08.30 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The hunger games: Mockingjay – part 1
23.30 Seinfeld
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.25 Bilbaronen i Las Vegas
02.50 Cops, 03.10 Brit cops
04.00 Family guy
04.50 American dad

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40    www.mellerudsnyheter.se
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Den 28 augusti berättar vi om det lokala studieut-
budet, om kursverksamhet och om möjligheter till 
utbildning i vårt område. 
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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:-

SÅ
LD

!

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 395.000:-

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

Pris 590.000:-

Boka visning!

NYTT PRIS!

Visning: Tisd. 20/8 kl. 17

Visning: Torsd. 15/8 kl. 17
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Marknad med gamla anor 
intresserade stor publik

SUNNANÅ 
Precis som brukligt se-
dan 1983 är det Sunnamo 
marknad första lördagen 
i augusti. Och lika tro-
get som utställarna och 
försäljarna återkommer 
besökarna till den gamla 
marknadsplatsen i Sun-
nanå.
Föregångare till dagens 
marknad är den som hölls 
årligen mellan 1788 och 
1892. På Sunnamo gamla 
marknadskulle gick det ofta 
hett till, det söps, slogs och 
folk miste till och med sina 
liv berättas det. År 1892 för-
bjöds marknaden här i ett 
försök att tvinga upp mark-
naden till centrala Mellerud 
som då hade utvecklats och 
växt. 

Numera är marknaden till-
baka i en betydligt lugnare 

och gemytligare form. Här 
kan man njuta sång, musik 
och dansuppvisning, äta 
klengås och ta en skjuts med 
häst och vagn om man så vill.  
Det bjuds på traditionella 
gammaldags marknadsvaror 
som är till försäljning hos 
utställarna, för dagen ett nit-
tiotal. 

Hantverk och hembakt, 
gamla broderier, vävt, stickat 
och virkat hittar man bland 
stånden såväl som närodlade 
grönsaker, must, inlägg-
ningar, sylt, ostkakor och så 
vidare.

Ser gärna fler hantverkare
 – Vi vill gärna ha med upp-
visning av gamla hantverk, 
det är trevligt med hantver-
kare som visar sitt kunnande 
på plats och vi hade gärna sett 
flera, säger Evert Magnus-
son, en av förgrundsperso-

Mellan 5-6000 besökare räknade arrangörerna med att de hade under årets Sunnamo marknad första lördagen i augusti.

Mats Larsson visade hur man fram till mitten av 40-talet tillverkade be-
tongpannor, som fortfarande finns kvar på en del byggnader i området, 
vid hans farfar Johan Larssons cementgjuteri.

I marknadsstånden kunde man inhandla allehanda ting, här säljs ostkakor, 
kalvdans och sylt därtill.

Till serveringstältet, där det bland annat såldes klengås och hembakt, ringlade kön lång.

Ingvar Asp och Evert Magnusson visar gärna upp vepan med bilder från 1983 och framåt från Sunnamo 
marknad och speciellt bilden på initiativtagaren Olof Ljung.

nerna i arrangerande Melle-
rud, Holms och Järns 
Hembygdsförening. Han 
berättar också att det är tack 
vare Olof Ljung, släkt- och 
hembygdsforskaren, som 
Sunnamo marknad återupp-
stod. Han var en av initiativ-
tagarna. 

Många av dagens mark-
nadsbesökare är ”återvän-
dare”. Några har sina rötter i 
området och andra tycker 
helt enkelt att Sunnamo 
marknad är ett årligt måste. 
Så är det för Melanie Leime-
roth från Åsensbruk, som 
slagit sig ner i skuggan under 
ett träd; 

– Det har blivit en tradi-
tion. Vi kommer hit och kö-
per handmålade glas i olika 
former varje år, berättar hon 
och visar upp årets vackra 
fynd. 

Takpannor i betong
Scoutkåren är sin vana tro-
gen på plats med sin läger-
spis och visar gärna hur man 
gör upp eld med tändstål, 
bland annat. 

Under ett av träden, i mit-
ten av den annars öppna 
marknadsplatsen, står Mats 
Larsson och visar hur man 
hantverksmässigt framställ-
de takpannor i betong från år 
1927 och fram till i mitten på 
40-talet i Johan Larssons 
Cementgjuteri (numera Örs 
Cementgjuteri). Intresset är 
stort och av Mats får vi veta 
att grunden för framställning 
av betong i princip är den-
samma i dag som då. 

En av besökarna tittar in-
tresserat på – och prövar 
också själv. Det är Une Nord-
bye Bohlin från Åmål, som 
ursprungligen kommer från 
Aurskog-Höland kommun i 
Norge. Hon berättar att hen-
nes morfar där hade cement-

gjuteri på den egna gården 
och tillverkade takpannor, 
och hon minns proceduren 
väldigt väl, hur det gick till 
och hur de sedan fick ligga 
på tork. Hon och flera andra, 
tyckte det var mycket intres-
sant att detta hantverk visa-
des upp på Sunnamo.

Ing-Marie Norrman  

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
prisbomb!

Formpasta
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