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Nytt namn men lika
trevliga & kunniga 

som tidigare.

Öppettider: 
Mån-Fre 7-18 
Lördag 9-14

Välkommen!

www.joyvoice.se
ANMÄL DIG NU

Mellerud  Terminstart: 12 sep
Torsdagar kl. 19.15 i Centrumsalongen

Priserna gäller måndag 26/8 – söndag 1/9 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Grillad kyckling
Kronfågel, Sverige, hel, råvikt ca 0,935-1,24 kg,  
jfr-pris ca 40,27-53,41/kg

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Fetaost
Garant, gäller ej ekologisk, 150 g, 
jfr-pris 100,00/kg.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, helsida, vaccad, ca 1,5 kg.

Kikärter, bönor, linser
Garant Eko, ekologiska, 380 g, jfr-pris 13,16/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 35.

5:-
/st

BONUSKUND

Lime
Brasilien, Mexico, klass 1,  
jfr-pris 13,33/kg.

129:-
/kg3995

/st

   1:-/st
15:-

/st

BONUSKUND

Rekordpublik på Glupsk

Mat- och kulturfestivalen Glupsk på Dalsland arrangerades på Not Quite i Fengersfors under helgen. Det årliga arrangemanget, som startade 2013, 
lockade rekordmånga besökare – hela 4 300 personer från när och fjärran. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sista sidan –

Tema: Studier  
och utbildning

– Sidan 8 och 9 –

Vi gör nedslag på Nuntorpsgymnasiet och Grö-
na Klustret Nuntorp. Studieförbundet Vuxen-
skolan har dessutom utökat sitt team i Dalsland.

Spelmansstämma 
med norska inslag

– Sidan 10 –

Lördagens spelmansstämma på Dalsland Cen-
ter var utökad med en danskväll. Som extra 
krydda deltog också ett 50-tal norska gäster.

Albin Broberg i  
skytteligaledning

– Sidan 11 –

MIF:s Albin Broberg satte samtliga fyra målen 
när Mellerud besegrade Främmestads IF med 
4-1. Albin leder därmed skytteligan.
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Torsdag 5 sept. kl. 19  •  Upperud 9:9

Gunnar
Wetterberg 

Entré: 100 kr (för medlemmar i Dalslands Litteraturförening: 60 kr)
Mellan kl 18 och 19 serveras en soppmåltid för 100:-
Ej förköp. Kontant eller swish vid entrén. Begränsat antal platser.

F Ö R F A T T A R K V Ä L L

GASEN I BOTTEN

Åsebro festplats lördag 31/8 
kl. 21-02, 18 år

Entré 200:-, fullständiga rättigheter
Arr. Åsebro IF

EN HELGALEN HELKVÄLL

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- – 35 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 29/8 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

RÖVARE 17.000:-   -  55 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Berättardags - 9 april 1940
Bo Wilborg

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 
4 september kl. 16.00 

Välkomna!

Det händer på biblioteket

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

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

Arr. 

Scout startar
tisdag 3/9 kl. 1800

i Equmeniakyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

Föreläsning om  
demokratibrott
Kulturbruket på Dal
Onsdag 4 september kl. 13.00-14.30
Föreläsare är Marika Greihsel
Medverkar gör också Birgitta Thole

Arrangemang i samverkan mellan 

Bohus norra Älvsborg

Miljö- och hälsorådet i

Plöjningskurs del 2
Praktisk demonstration av tegplöjning.
Dan Andersson visar hur tiltorna ska läggas.
lördag 7/9 på Nuntorp samling på parkeringen kl.10.00
Alla intresserade är välkomna. Tag med egen fika.

Grålleklubben

Hörselskadades förening 
i Mellerud. www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 
I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Du som pensionär och boende i Brålanda, Gestad 
och Sundals Ryr med omnejd

Vi inbjuder dig till en föreställning med 

Östen med resten
Kulturbruket i Mellerud, söndag 22/9 kl. 15.00

Vi bjuder på fika i pausen samt stort lotteri

Busstransport för den som önskar

Allt detta för en kostnad av 100:-/person. (Värde 600:-)

Biljetter finns att köpas i vår lotterikiosk vid ICA Nära, 
Brålanda från  kl. 10 lördag 31/8 och  

så länge det finns biljetter

Varmt välkomna till en  
toppenföreställning, Lions club Brålanda

Du som pensionär och boende i Melleruds kommun

Vi inbjuder dig till en föreställning med 

Östen med resten
Kulturbruket i Mellerud, söndag 22/9 kl. 19.30

Vi bjuder på fika i pausen samt stort lotteri

Allt detta för en kostnad av 100:-/person. (Värde 600:-)

Biljetter finns att köpas i vår lotterikiosk på torget i 
Mellerud från  kl. 10 lördag 31/8 och  

så länge det finns biljetter

Varmt välkomna till en  
toppenföreställning, Lions club Mellerud

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

28 augusti – 4 september 2019
11:e söndagen efter Trefaldighet
”Tro och Liv”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 29/8 14.30 Bolstads barnkör startar sina övningar i  
  Grinstads församlingshem. 
  Info: Maria Andersson Tel:072-200 62 06
Sön 1/9 9.30 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Mia Palm.
Sön 15/9 11.00 Välkomna till ”Pensionärernas dag” i Bolstads 
  församling. Vi börjar med Högmässa i 
  Grinstads kyrka och intar sedan lunch och 
  fika tillsammans i församlingshemmet. 
  Musikgruppen Lätt och Lagom medverkar. 
  Nuvarande och före detta boende i Bolstad, 
  Erikstad och Grinstads socknar hälsas 
  välkomna. 65 år och uppåt. Anmälan senast 
  fredag 6/9 till Exp tel: 0530-362 00.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 29/8 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé kom in,
  Martin Edström.
Sön 1/9 15.00 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Mia Palm.
Mån 2/9 10.00 Baby psalmsång, sång och rytmik i Kyrkans 
  Hus, Anna Forsebo, info tel:0702-83 87 15.
Tis 3/9 10.00 Kören ”Morgonstund startar i Kyrkans Hus. 
  Nya som gamla medlemmar hälsas välkomna. 
  Info: Anders Fredriksson, tel: 072-200 62 08.
Tis 3/9 11.30  Mässa på Fagerlid, Pär-Åke Henriksson
Tis 3/9 14.15  Mässa på Berg, Pär-Åke Henriksson.
Tis 3/9 14.00 Melleruds kyrkliga sygrupp startar i Kyrkans 
  Hus.
Ons 4/9 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen senast tisdag
  kl.11.00. Exp tel:0530-362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 29/8 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Martin Edström
Sön 1/9 18.00 Musik i höstkväll i Skålleruds kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Karl Karlssons sånger med Erica 
  Wendt och pianist. Skålleruds församlingskör.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 29/8 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 1/9 11.00 Högmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
Ons 4/9 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist och 
  Mia Palm.
Ons 4/9 15.00 Örs församlings barnkör startar i Karoliner-
  skolans musiksal. Info: Maria Andersson 
  tel:072-200 62 06.

Vecka 36  Bolstads församlings barnverksamhet 
  startar sina grupper. För info Carina 
  Walterin tel:0761-69 15 30
  Holms församlings barnverksamhet 
  startar sina grupper. För info Viktoria 
  Lindh Tel.072-200 62 17
  Örs församlings barnverksamhet startar 
  sina grupper. För info Chatarina Johansson 
  tel. 070-509 61 95 eller Ann-Louise 
  Andersson Tel. 070-726 74 08
Ons 3/9 16.00 Skålleruds församling. Onsdags QL 
  startar i församlingshemmet. Anmälan
  Info Ewa Widell Tel.0727-45 68 56
Ons 3/9 17.00 Barnkör startar i församlingshemmet. 
  Anmälan. Info Peter Söderlund 
  tel. 0706-18 10 64

Karl Karlssongården, Anolfsbyn

ÖPPET HUS
Söndagen den 8 september 11.00–15.00

Konstutställning: 
Karl Karlsson och konstnärerna 

Spelmanslaget Trollpacket framträder kl 12.00

Vänföreningen bjuder på kaffe med dopp samt 
berättar om Kalle och hans konstnärsvänner 
Arrangemanget ingår i årets Kulturarvsdagen

Parkering finns

Välkommen!
Karl Karlssongårdens vänförening
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Massor av fina höst- 
blommor och krukväxter

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Kommande film

Toy Story 4 (sv.tal)

Söndag 1/9 kl. 16.00

Söndag 8/9 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr
1 tim 40 min

Once Upon a 

Time in Hollywood

Onsdag 28/8 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 42 min

438 Dagar

Söndag 1/9 kl. 19.00

Onsdag 4/9 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 4 min

Det: Kapitel 2

Söndag 8/9 kl. 19.00

Onsdag 11/9 kl. 19.00

   

0555-130 15 | 054-18 72 50
www.gruppresor.se 

Ta bussen!

Buss Grums-Säffle-Åmål-Mellerud-Gbg

Kielkryssningar
4/9, 13/9, 3 dagar ............. fr. 1.390:-
Whiskymässa i Rostock
8/11, 3 dagar  ........................ 2.990:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

 

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

Melleruds
Brukshundklubb

Vardagslydnad

Kurs 6 x 2 timmar
Datum: 10-17-24/9, 1/10 

Dubbelgång 26/10. Kl. 17-19
Sista gången 11-15

Anm. Maria Ihrén, criiz@live.se 
eller 070-512 16 89.

Pris: 900:- + obligatoriskt  
medlemskap i Melleruds BK

VÄLKOMNA!

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 20/9, 27/9, 1/10, 4/10, 11/10  osv.webbpris...fr. 990:-
22/10, 19/11 avgång fr Mellerud, Brålanda & Frändefors

Berlin 4 d 10/10, 28/11, 5/12, 30/12.......................3.290:-
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. 3.690:-
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:-
JULMARKNADSRESORNA STARTAR 29/11....fr1.890:-
Rostock, Lübeck, Schwerin, Wismar, Gdansk mfl orter

Massor av andra resor på vår hemsida!

Jag köper silver,
guld, fickur, prispokaler, 

äldre mynt, m.m.

Stens Antik
Mellerud
Tel. 070-328 52 10

Besök din Hyundai återförsäljare och provkör alla!

NYA Santa Fe
Fr. 349 900 kr

Tucson
Fr. 199 900 kr
Privat leasing fr. 3 195 kr/mån

KONA
Fr. 164 900 kr
Privatleasing fr. 2 445 kr/mån

Sugen på  
en större  
bilupplevelse?

Hyundai SUV

Bilarna på bilden är extrautrustade. Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryck-
fel. WLTP: 5,0-10,0 l/100 km, CO2 129-228 g/km. NEDC: 4,1-9,3 l/100 km, CO2 109-215 g/km.  
Privatleasing gäller 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift.  
Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Service ingår under avtalstiden 
max 4500 mil. Sedvanligkreditprövning sker. Slitagedelar och övriga reservdelar ingår inte  
i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Lokala avvikelser kan förekomma.

Hyundai Uddevalla 
Frölandsvägen 4, 451 76 Uddevalla 
Tlf. 0522-65 32 00, info@roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget AB Uddevalla
Mellerud

0530-444 40
Bengtsfors
0531-719 90

www.roybil.se

Föreläsning om demokratibrott
Marika Greihsel, som varit 
korrespondent för SVT i 

LaGaylia inleder hösten
i Kulturbruket på Dal

LaGaylia Frazier med band uppträder i Mellerud på fredag. Foto: Olle 
Melkerhed.

Med sitt hjärteprojekt La-
Gaylia Soul Unit får vi på 
fredag 30 augusti uppleva 
LaGaylia Frazier ”getting 
souly, funky & groovy”.
Hjärteprojektet har nu tio år 
på nacken med spelningar på 
ett fåtal, utvalda ställen per 
år. Och i år är det publiken i 
Kulturbruket på Dal som får 
chansen att njuta av svängiga 
grooves, härliga beats, klas-
siska soulhits och nyare, 
egna låtar.

I låtlistan återfinns bland 
annat favoriter som Chaka 
Khan, Bruno Mars, Prince, 
Aretha Franklin och många 
fler.

Bandet vid LaGaylias sida 
består av Petter Bergander, 
keyboard, Johan Granström, 
bas, Pelle Holmberg, gitarr, 
Magnus Höglund, trummor 
och Anneli Axelsson, kör.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal. Föreställningen varar 
cirka två timmar, inklusive 
paus.

Afrika,  numera projekt-
ledare för medieinstitu-
tet FOJO, föreläser på 
kulturbruket på Dal den 4 
september.
Marika ansvarar för Demo-
kratijouren som ger råd och 
stöd till journalister. Den har 
ett uppdrag från Kulturde-
partementet att stärka det 
förebyggande arbetet mot 
hat och hot mot Sveriges 
journalister.

Hennes föreläsning kom-
mer att ge en bild av situatio-
nen och vad som görs för att 
öka inte bara journalisters, 
utan även andra offentliga 
personers kunskap och be-
redskap för att skydda sig. 
Marika förklarar också var-
för de kvinnliga yrkesutö-
varna får ta smällen i kampen 
om yttrandefrihet på nätet. 
Hon ger konkreta tips om hur 
man kan förberedea sig för 
att hantera hat och hot.

Medverkar gör också Bir-
gitta Thole, musikpedagog 
och körledare som brinner 
för att med musiken som 
redskap skapa broar och mö-
tesplatser mellan människor.

Besök på  

Örs Cementgjuteri

 
Rotary
Mellerud

Måndag 2/9

Brålanda bygdefest 14/9

Företagare, organisationer 
och  privatpersoner

Passa på och boka plats
även Bakluckeloppis 

Anmälan görs till Thore 070-620 21 21 
senast 6/9 

Välkommen!

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Tisd. kl.  11-18 Fred. kl. 10-18

Nykokta havskräftstjärtar 
helt kilo 169:- 
Handskuren torskrygg 
1/2 kg 129:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 36 Skolan
Måndag 2/9: Pyttipanna med stekt ägg, inlagda 
rödbetor och broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 3/9: Biff Stroganoff med kokt potatis 
och blomkål.
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 4/9: Fiskburgare med bröd,  
potatismos, sallad och dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 5/9: Stekt fläsk med kokt potatis och 
bruna bönor.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 6/9: Trädgårdslasagne med vitkålssallad.
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 7/9: Stekt rödspätta med kokt potatis, 
remouladsås, citronklyfta och sommarblandning.
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 8/9: Skivad fläskkarré med brunsås, 
kokt potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 36
Mån-sön: Köttbullar med potatismos och  
grönsaker.

Måndag Pytt i panna* med 
inlagda rödbetor och broccoli.
Alt: Couscouspytt med inlagda 
rödbetor och broccoli.
Tisdag Biff Stroganoff* med 
potatis och blomkål.
Alt: Grönsaksgryta med bönor, 
potatis och blomkål. 
Onsdag Fiskburgare**, bröd, 
hemlagat potatismos, sallad och 
dressing.
Alt: Vegoburgare, bröd, hemlagat 
potatismos, sallad och dressing.
Torsdag Potatisbullar och 
blodpudding* med lingonsylt och 
vitkålssallad.
Alt: Rotfruktsgratäng med vitkåls-
sallad.
Fredag Trädgårdslasagne.
Alt: Pastasallad med ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

När kriget stod för dörren
Bo Wilborg är det sista 
ögonvittnet till händel-
serna i Köpmannebro, när 
kriget stod för dörren och 
Norge ockuperades den 9 
april 1940. Han berättar 
om detta på biblioteket 
onsdag 4 september.
Köpmannebro var punkten i 
Dalslands kanal, där stora 
mängder gods som fraktades 
med båtar på kanalen, an-
tingen lastades om till järn-
väg eller fortsatte med fartyg 
mot Göteborg. Här kom och 
gick kanalfartygen alla veck-
ans dagar. Fartygstrafiken 
var så intensiv att de ofta fick 
ligga på kö och vänta för att 
lossa, lasta eller komma ge-
nom slussen. 

Båtarna fraktade gods till 
och från industrierna runt 
Köpmannebro och orterna 
längre upp i kanalen. Detta 
sysselsatte och försörjde 
mycket folk från när och 
fjärran. Det låg industrier 
längs hela kanalen. I Köp-
mannebro låg verksamheter 
som stolpimpregnering 
(Barken kallad) och Lidéns 
uppfinning ”Snäckeplattan”, 
som senare tillverkades på 
Silikaverken i Snäcke.  I dag 
är Köpmannebro en lugn 
idyll och här bor det sista 
vittnet till händelserna under 
beredskapstiden 1939 -1945, 
Bo Wilborg, 93 år.  

Sjöd av liv
Köpmannebro var vid den 
här tiden ett samhälle som 
sjöd av liv. Men det skulle bli 
än mer puls efter den 9 april 
1940. Det är händelser den 
dagen och åren efter, som Bo 
Wilborg ska berätta om på 

Melleruds bibliotek onsda-
gen den 4 september. Temat 
”Köpmannebro och Melle-
rud före, under och efter 9 
april 1940. Händelser, perso-
ner och hemligheter”.

Som för alla gossar i Skål-
leruds kommun, av årgång 
1926, så blev det även skol-
start för Bo hösten 1932. Han 
började i småskolan i Rans-
berg, Köpmannebro. Lära-
ren var Edla Pettersson under 
de tre första åren. Därefter 
kom man upp i vad som kall-
lades storskolan, fram till 
klass 6. 

Skolgången var varannan 
dag. Orsaken var stora barn-
kullar. Alla fick inte plats på 
en gång. 

– Men det passade mig, 
säger Bo.

Skolvägen var knappa tre 
kilometer fågelvägen. Bo 
bodde på övervåningen i 
Köpmannebros telegraf, den 
låg i den byggnad som i dag 
ligger mitt emot den gamla 
tilläggsplatsen för Storhol-
men. Där var hans morfar 
telegrafchef, en post som 
kom att spela en viktig roll 
under den fortsatta bered-
skapstiden. 

Fick viktig roll
Även Bo kom att få en viktig 
roll på grund av telegrafen. 
Skolvägen fick promeneras. 
Senare kunde Bo även cykla 
till skolan i Ransberg. På 
vintern, när isen bar, kunde 
han ta skridskor eller skidor 
över isen. Ivan Kruse hade då 
prickat ut en säker isväg för 
skolungarna. 

Skolan byggdes 1898 och 
revs i slutet av 1900-talet. De 

93-årige Bo Wilborg stående framför ”draktänderna” blickar ut över 
försvarsanläggningen 543 i Håverud.

sista åren hade byggnaden 
tjänat som restaurang och 
danslokal.

Sommaren 1939 lämnade 
Bo storskolan. Till hösten 
blev det dags att börja på 
realskolan i Mellerud, i klass 
I4. Från Köpmannebro kom 
även ett par andra ungdomar 
till realskolan, Astor Fre-
driksson och Per Olof Jo-
hansson (senare Häger). En 
ytterligare namnkunnig 
klasskamrat var Bertil Werk-
ström, senare ärkebiskop.

När sommarlovet var slut, 
då började de dagliga resorna 
till realskolan, även lördagar. 
De gick med tåg från Köp-
mannebro station, den enda i 
landet utan landsvägsförbin-
delse, och till Mellerud. 
Månadsbiljetten kostade två 
kronor.

Tyskland anföll
Den 1 september 1939 anföll 
Tyskland och besatte den 
västra delen av Polen och 16 
dagar senare anföll Sovjet 
den östra delen av Polen, allt 
i enlighet med Molotov-
Ribbentropavtalet. Två må-
nader senare, den 30 novem-
ber, anföll Sovjet Finland, 
vilket rapporterades i radio-
nyheterna. Bo kommer ihåg 
att hans morbror sade:

– Nu har bolsjevikerna 
överfallit Finland. Hur ska 
det gå för ett så litet land, 
undrade Bo

– Lugna dig. Finnarna är 
inte att leka med, svarade 
morfar.

Den 9 april 1940 ruskas 
landet om rejält . På radiony-
heterna rapporterades ”strid 
med fientliga fartyg”, ”Os-
carsborg” och ”sänkning av 
Blücher”. Radiorösten var 
uppjagad, vilket även det 
svenska folket, som lyssnade 
på nyheterna blev. Många 
trodde, att det gällde Oskar-
Fredriksborg i Waxholm, 
och satte kaffet i vrångstru-
pen.

Köpmannebro och Melle-
rud, särskilt järnvägen, kom 
att invecklas i spännande och 
farliga händelser och verk-
samheter under resten av ti-
den fram till maj 1945.

Arne Beldau

Författarkväll på Upperud 9:9

Gunnar Wetterberg, uppmärk-
sammad och prisad författare. 
Foto: Christine Olsson.

Gunnar Wetterberg med-
verkar på höstens första 
författarkväll hos Bokda-
gar i Dalsland. Detta sker 
på Upperud 9:9 torsdag 5 
september.

Gunnar Wetterberg är vin-
nare av På Spåret och aktuell 
med populära boken ”Träd”.

Han är historiker, förfat-
tare och ursprungligen diplo-
mat. Wetterberg har varit 

ansvarig för Finansdeparte-
mentets långtidsutredningar 
1992 och 1995, direktör i 
Kommunförbundet och sam-
hällspolitisk chef på Saco. 
Han har tagit emot Hertig 

Karls pris för sin biografi om 
Axel Oxenstierna och Kun-
skapspriset 2008. Han blev 
hedersdoktor vid humanis-
tiska fakulteten vid Lunds 
universitet 2009 och är leda-
mot av Kungl. Vetenskapsa-
kademien och Kungl. Ingen-
jörsvetenskapsakademien.

De flesta känner nog ho-
nom från TV-program som 
SVT:s Fråga Lund och På 
Spåret, som han vann i våras 
tillsammans med Parisa 
Amiri.

I sin aktuella och mycket 
lästa och omtyckta bok 

”Träd” skildrar Gunnar Wet-
terberg hur träden vandrat in, 
markens mysterier, samspe-
let mellan människan och 
skogen, skogens kluriga 
gubbar, de stormrika träpa-
tronerna och skogsägarnas 
sammanslutningar. Han grä-
ver i medeltidens sågkvar-
nar, massaindustrins genom-
brott och skogens framtid 
som kolsänka och oljeparen-
tesens slut. I foton, kartor och 
målningar fångas det mesta, 
från flottningens vedermö-
dor till trädens rofyllda skön-
het.

Författarkvällarna arrang-
eras av Bokdagar i Dalsland, 
i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan Väst 
och Upperud 9:9.

Lions samarbetar
Lions i Mellerud och Brå-
landa gör en gemensam 
storsatsning i höst. Den 
22 september ges två fö-
reställningar med popu-
lära Östen med Resten på 
Kulturbruket på Dal.
– Vi har arbetat med förbere-
delserna i ett halvår. Varje 
biljett är en lottsedel och vi 
lottar ut presentkort på 500 
kronor till 24 vinnare – varje 
föreställning. Är det fullsatt 
innebär det att var tionde 
besökare vinner, säger Kjell 
Karlsson, ny president i Li-
ons Mellerud.

En föreställning är förlagd 
på eftermiddagen och har 
fokus på brålandabor, medan 
kvällens föreställning foku-
serar på mellerudsbor. Man 
vänder sig i första hand till 

personer som är 65 år och 
äldre.

– Vi i Lions Brålanda bru-
kar arrangera en aktivitet för 
äldre varje år, eftersom vi har 
många äldre som stödjer oss. 
Därför är det roligt att kunna 
ge något tillbaka. Extra roligt 
är det i år när vi bestämde att 
göra något tillsammans med 
Lions Mellerud, säger Dan 
Nyberg, president i Lions 
Brålanda.

Egentliga värdet på biljet-
terna är 600 kronor per per-
son, men de kommer att 
säljas betydligt billigare. Så 
först till kvarn, menar de 
båda presidenterna.

Säljstart för biljetterna är 
den 31 augusti. Då står lions-
representanter på torget i 
Mellerud, i Brålanda sker 

Dan Nyberg, president Lions Brålanda och Kjell Karlsson, president Lions 
Mellerud, berättar att föreningarna samarbetar med arrangemanget då 
Östen med Resten spelar på Kulturbruket på Dal den 22 september.

- Skapa och upprätthålla en anda 
av samförstånd mellan jordens 
folk.
- Genom aktiva insatser bidra till 
en positiv samhällsutveckling.
- Vara ett forum för frågor av 
allmänt intresse, utan inblandning
 av politik och religion.

LIONS SYFTE

försäljningen utanför ICA.
Lions Brålanda har ett 50-tal 
medlemmar, medan Lions 
Mellerud har tio-femton.

– Vi fick in ett par killar i 
40-50-årsåldern i våras och 
vi hoppas det gör att fler får 
upp ögonen för vår verksam-
het. Vi behöver fler medlem-
mar, det är tufft att driva 
julmarknaden på tio perso-
ner. Men vi har fin hjälp av 
våra respektive. De två sen-
sate åren har vi haft Brålanda 
på plats också, det är skönt, 
säger Kjell.

För Lions Brålanda har 
musiken en stor betydelse.

– Vi har fått en del yngre 
medlemmar, musiken leder 
ofta till ökat engagemang. Vi 
har ett eget klubbhus som 
bas, det ägs av kommunen. 
Vi får disponera huset mot att 
vi står för underhållet. Det 
betyder mycket för oss, för-
klarar Dan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Nu blir det drag på festplatsen
På lördag, 31 augusti, 
blir det party på Åsebro 
Festplats när Pökerz med 
en Ronny&Ragge-show, 
Eddie Nilsson med en Ed-
die Meduza Tribute intar 
scenen. Däremellan DJ 
Partyxplosion. En helkväll 
på festplatsen står för 
dörren.
Gasen i botten är konceptet, 
en helgalen helkväll. 

– Det är första gången vi 
arrangerar något sådant, det 
har ju mest varit danser tidi-
gare, säger festgeneralen 
Cecilia Dahlin.

Basen i Åsebro IF:s verk-
samhet är fotbollen, men 
festplatsen har varit en in-
komstkälla i många år. Här 

arrangeras flera evenemang 
som bidrar till föreningens 
ekonomi. 

– Det är roligt när det hän-
der något och vi vill hålla 
igång så att vi kan bevara 
festplatsen, den får inte för-
falla, betonar Robert Svens-
son, Johan Lorentzon samt 
Matilda och Morgan Broberg 
som utgör en del av förening-
ens styrelse. De är alla invol-
verade i förberedelserna in-
för helkvällen.

Nu blir det rock´n roll och 
fart och fläkt en hel kväll. 
Alkoholtillstånd är fixat, det 
blir bar och pubmeny. Den 
frivilliga arbetsstyrkan häm-
tas ur Åsebros dam- och 
herrlag. Totalt kommer 25-
30 personer att vara fullt 

Pökerz kommer till Åsebro Festplats den 31 augusti med sin Ronny& 
Ragge-show.

Johan Lorentzon, Matilda Broberg, Morgan Broberg och Robert Svens-
son, en del av  Åsebro IF:s styrelse.

sysselsatta under kvällen, 
plus sex ordningsvakter.

– Det är inte så många 
events som detta så det finns 
nog ett sug efter det, hoppas 
Morgan Broberg, 

Både han och de andra 
framhåller Cecilia Dahlins 
gedigna arbete för förening-
en.

– Hon är fantastisk, hon 
har koll på allt, säger de.

Nu hoppas Åsebro IF på en 
stor publik.

– Vi hoppas att alla ska få 
plats, festplatsen rymmer 
cirka 1000 personer, säger 
Morgan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fyra sade upp sig
BÄCKEFORS 
På grund av oro bland perso-
nalen över att tjänster kom-
mer att flyttas från Bäckefors 
i och med den pågående 
omorganisationen har fyra 
personer sagt upp sig från 
Barn- och ungdomspsykia-
trins mottagning på Dals-

lands sjukhus. Det står att 
läsa i Dalslänningen. Enligt 
Lars Ahgnell, verksamhets-
chef för BUP inom NU-
sjukvården, finns inga klara 
besked ännu om vad omor-
ganisationen innebär för 
Dalslands sjukhus.

Gatuchefen slutar
MELLERUD 
Melleruds gatu- och park-
chef Lorentz Norberg har 
sagt upp sig. Sista arbetsda-
gen är den 30 september.

Norberg påbörjade sin an-
ställning i mars 2017. Han 
går vidare till en anställning 
på Skanska Industrial Solu-
tions. 

Matkedja anställer
MELLERUD 
Som bekant kommer Sibylla 
att öppna restaurang med 
drive-thru i köpcentret på 
Västerråda. Bakom sats-

ningen hittar vi Lina och Jack 
Assian från Trollhättan.

– Vi behöver 15-20 an-
ställda och har fått ett 30-tal 
ansökningar, berättar Jack 
Assia.

Plus 28 i Mellerud
DALSLAND 
SCB:s halvårsstatistik visar 
att Mellerud ökar med 28 
invånare till 9 382 invånare 
fram till 30 juni i år. Det är 
klart bäst resultat bland samt-
liga dalslandskommuner.

Bengtsfors minskar med 
42 till 9 804 invånare, Dals 
Ed ökar med tre till 4 809 
invånare, Färgelanda mins-
kar med tio till 6 592 invå-
nare och Åmål minskar med 
23 till 12 697 invånare.

 

 
EN UPPLEVELSE BAKOM  
RAT TEN. NYA VOLVO S60 
Nya Volvo S60 sätter en ny standard i sin 
klass. Inspirerande köregenskaper, ett väl-
balanserat chassi och säkerhet i toppklass.

Inclusive Privatleasing från   4 295:-/mån  

 
EXKLUSIVA PAKET TILL  
NYA VOLVO XC90 
Gör din XC90 ännu mer personlig och 
exklusiv med attraktiva utrustningspaket. 
Kombinera hur du vill till kampanjpriser.  
Erbjudandet gäller t.o.m. 30 sep 2019. 

Nya Volvo XC90  Från 622 900:- 

VOLVO XC40 T3 TILL  
AT TRAKTIV MÅNADSKOSTNAD 
Volvo XC40 till attraktiv månadskostnad med 
Inclusive Privatleasing eller Inclusive Billån. 
Försäkring och service ingår.  

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 dec 2019. 

Inclusive Privatleasing   3 595:-/mån 

VINTERHJUL FÖR 9900:– 
OM DU KÖPER NY VOLVO XC60 
Vinterhjul på Volvo Original aluminiumfälg. 
Gäller Volvo XC60 (ej T8) fr.o.m. 21 aug t.o.m. 30 sep 2019. 

Volvo XC60  Från 366 9 00:-

Förbr. l/100 km bl. körn (prel). WLTP: 1,5–10,8. NEDC korr: 1,7–8,3. CO2, g/km. WLTP: 36–245. NEDC korr: 39–192. (S60 T8 aut– XC90 T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan 
förekomma beroende på bilens specifikation. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. 
Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1500 mil/år. Med reservation för ev. tryckfel.

NU FINNS ALLA VÅRA  
MODELLER SOM LADDHYBRIDER
PREMIÄRHELG FÖR VOLVO MODELL ÅR 2020

VOLVO MODELLÅR 
2020 ÄR HÄR

Nu har vi premiär för Volvo 
modellår 2020, inklusive helt 
nya, sportiga sedanen Volvo 
S60 och uppdaterade XC90. 
Alla våra modeller finns även 
som laddhybrider. Dessutom är 
Volvo On Call med sin smarta 
app standard i alla modeller. 
Välkommen att titta, jämföra 
och provköra i helgen.

Mellerud
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tel. 0526 - 613 13

Lördag 10-14, söndag 11-14 Lördag 10-14 Välkommen in nu i helgen.
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All ev. uppvaktning
undanbedes på min födelse-
dag. 

Iris Jarl

UPPVAKTNING

Varmt TACK  
för visad vänlighet och 
allt deltagande i sorgen 

efter min älskade 

Inger Johansson
vid hennes bortgång.

BROR

SORGTACK

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karin Lindquist. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Interlude” C. 
Frank. Sedan sjöng Anders 
”Som en bro över mörka vat-
ten” P. Simon. Akten förrät-
tades av Carlo Nielsen och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249 ”Blott en dag”, 
190 ”Bred dina vida vingar” 
och 285 ”Det finns djup i Her-
rens godhet”. Anders sjöng 
även solo ”Jag har hört om en 
stad” L. Lithell och som av-
slutningsmusik spelades 
”Gammal fäbodpsalm” O. 
Lindberg. Avsked togs av 
familj, släkt, vänner och ar-
betskamrater. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor till minne av Karin.

Vigsel mellan An-
nelie Eriksson 
0ch Roger Isaks-
son, Lidköping,  
ägde rum den 13 
juli i Rosenträd-
gården, Hällekis 
Säteri. Vi har tagit 
namnet Odén. 

Foto: Privat

VIGDA

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 16 Bibelklass ung. 
Sönd 11 Gudstj. Tommy 
Pettersson. ”Genom gamla 
testamentet”. Nattv. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Sönd 10-
12 Böneteam från Tanzania 
i Melleruds Kristna Center. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt 
på Servicehuset. Sönd 10-15 
Upptakt inför hösten. Med-
tag egen lunchkorg. Info 
och samtal. Avslutas med 
andakt.
Equmeniakyrkan Södra 
dal: Torsd 18 Brålanda mö-
tesplats. Fika andakt Sig-
ward K. Sönd 11 Frändefors 
kyrka gudstj. m avtackning 
av Kh Ralph Liljegren. Sönd 

18 Brålanda söndagskväll i 
kyrkan. Sigward K. hälsning 
fr hemgrupp. Serv. Tisd 18 
Brålanda planering församl.
helg.
Brålanda: Onsd 19-21 
Bönekväll i fsh. Fred 18-
20 Bönekväll i fsh. Sönd 
11 Skördegudstj. i fsh med 
terminsupptakt och välkom-
nande av nya medarbetare, 
Thomas Holmström. Ssk. 
Kyrkkaffe. Månd 12 Mid-
dagsbön 12.15-13.30 Lunch 
i fsh. 17-19 Kulturcafé i fsh.
Gestad: Sönd 15 Gudstj. på 
hembygdsgården Granback-
en, Thomas Holmström. 
Serv. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. Avtackning av kyr-
kovärdar och Ralph Lilje-
gren i kyrkan, efteråt kyrk-
lunch i fsh. Daniel Westin. 
Tisd 13.30 Gudstj. på Ring-
hem. Daniel Westin. Torsd 
5/9 De äldres utflykt till Åhs 
stiftsgård, guidning, kaffe 
och andakt. Anmälan till 
exp. senast fred den 30 aug.

60 år sedan konfirmationen
Året var 1959 och i Gestad 
församling konfirmera-
des två grupper. Nu har 
de träffats och minns de 
60 år som förflutit sedan 
konfirmationen.
De födda 1944 läste traditio-
nellt i Gestad kyrka från 
hösten 1958 till pingst 1959. 
De födda 1945 hade intensiv 
sommarläsning från skolav-
slutningen till slutet av juli 
och läste i Åstebo småskola. 

Prästen Helge Sjögren var 
lyhörd när det visade sig att 
många av 45:orna skulle byta 
skola och det då skulle bli 
svårt att bedriva konfirma-
tionsundervisning under 
läsåret. Till föräldrarnas 
glädje erbjöd Helge Sjögren 
skjuts för de boende i norra 
delen av församlingen, de 
övriga cyklade.

I sommar träffades de i sin 
konfirmationskyrka i Ge-
stad. Efter gudstjänsten med 
nattvard, under ledning av 
komminister Anette Jarsved 
Carlson, samlades de i Ge-
stad församlingshem

–Vi pratade om gamla tider 
och hur det är nu, åt gott och 
hade trevligt, säger Karin 
Larsson, initiativtagare till-
sammans med Gun Vänerbo, 
Anita Martiensen och Åke 
Elofsson.

Det blev ett mycket upp-
skattat jubileum för de som 
hade möjlighet att närvara.

 Marianne Karlsson

Konfirmander födda 1944 från vänster (flicknamn). Anita Martiensen (Rubbestad), Åke Elofsson, Inger Larsson 
(Karlsson), Lars-Gunnar Johansson, Inga-Britt Larsson (Gravander). 

Konfirmander födda 1945 från vänster: Astrid Lundin (Larsson), Gunnel Augustsson, (Karlsson), Margareta 
Eriksson (Elofsson), Hilding Nilsson, Leif Andersson, Gun Vänerbo, Karin Bengtsson (Johansson), Bertil An-
dersson, Karin Margit Larsson (Ek), Allan Granlund, Kerstin Larsson, Karl Larsson, Eva Larsson (Herlogsson).

Allsång och filminspelning 

Ulrika Claesson, till höger, sjunger och dansar i Lilla Bandets musikvideo ”Mellerud cruise”. Här syns hon 
tillsammans med några av medlemmarna i mc-klubben Trestad Dals MC. Foto: Sune Granfeldt,  Trollhättans 
videofilmare. 

KÖPMANNEBRO 
Lilla Bandet, bestående av 
Johan Pettersen och Ul-
rika Claesson arrangerade 
för femte året i rad allsång 
i slussen under fyra sön-
dagar i juli och augusti. 
Allsångerna har blivit en fin 
tradition och slussområdet 
har blivit en naturlig mötes-
plats, framförallt för de bo-
ende i Köpmannebro. Många 
av dem besöker slusskiosken 
troget nästan varje dag för 
glassinköp.

Söndagen den 21 juli hade 
mc-klubben Trestad Dals 
MC med mellerudsparet 
Ronnie och Eva Åkerstedt i 
spetsen planerat att besöka 
allsången. Då föddes idén att 
man skulle passa på att filma 
dem i Lilla Bandets musikvi-
deo. Deras nya låt heter 
”Mellerud cruise” och hand-
lar om hojjar, raggarbilar, en 
gammal moped och Köp-
mannebro. 

Kraftiga regnskurar av-
löpte varandra under dagen. 
När det väl var dags att filma 
höll det ändå upp och inspel-
ningen, där även två grannar 

med en Ford Mustang och en 
fin gammal Zundapp-moped 
medverkade, kunde genom-
föras. 

Ulrika kidnappades också 
av mc-gänget och fick åka 
med två varv runt stora bron 
och lilla bron i Köpmanne-
bro. För videofilmningen 
stod föreningen Trollhättans 
videofilmare.

  När filminspelningen var 
avklarad fick Ulrika snabbt 
ta sig ner till slussområdet 
där Johan och allsångarna 
väntade på att få börja sjunga.

Den här kvällen gästade 
Joakim Vannberg, trubadur 

från Munkedal, allsången i 
slussen. Han bjöd på gamla 
goa låtar på elgitarr, bland 
annat Apache, Gitarr boogie 
och Last Date. Joakim kom-
pades av Johan på keyboard.

Besökarna hade med sig 
egna stolar och några hade 
medhavd kaffekorg. Efter 
allsångens slut passade 
många av gästerna på att 
köpa nygräddade våfflor. 

Musikvideon beräknas 
vara klar i början av hösten 
2019 och kommer att läggas 
upp på Youtube.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karin Ödman. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Tröstevisa” B. Andersson. 
Sedan sjöng Anders ”Min 
älskling Du är som en ros” E. 
Taube. Akten förrättades av 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248 
”Tryggare kan ingen vara” 
och 251 ”Var jag går i skogar, 
berg och dalar”. Anders sjöng 
även solo ”Nocturne” E. 
Taube och som avslutnings-
musik spelades ”Änglamark” 
E. Taube. Avsked togs i kret-
sen den närmaste familjen.
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UTERUMSDAG

KOM OCH TA DEL AV KOSTNADSFÖRSLAG, 
INSPIRATION, TIPS OCH IDÉER!

Lars Knutsson från VPP finns på plats och hjälper 
dig med att utforma ditt uterum och lämna en offert.
Tag gärna med ritning eller foto på ditt hus. Vi ses!

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 

VARMT
VÄLKOMMEN

TORSDAGEN DEN

29/8
KL 10 – 17

FÖRLÄNG SOMMAREN MED ETT UTERUM

Motor4U
Utförsäljning av gräsklippare!

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-JETSKI-MOPEDBIL-TRÄDGÅRD-SKOG

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

Köp en Stiga Autoclip robot! 
Vi bjuder på installation och 
installationsmaterial!

”Gå bakom klippare” 
50-20% avdrag på 
utgående modeller

Alloycraft aluminiumbåtar
Stabila fiske/fritidsbåtar, helsvetsade. 
Tillverkade i Australien. Inkl. åror.
J370, 3 pers, max 15 hk 22.900:- Nu 19.900:-
J410, 4 pers, max 25 hk 29.900:- Nu 26.900:-

Vi ska bygga om och säljer 
lagermaskiner till kraftigt 
nedsatta priser!

Begränsat antal,  

först till kvarn...

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson
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UPPERUD I ...

Korsordsvinnarna
Melleruds Nyheters sommarkorsord nr 2, tillverkat av Julia Jacobsson – uppväxt i Dals 
Rostock men numera boende i Skåne, har lockat många att gnugga sina geniknölar. 

Vi fick in 122 svar. 
Lösningen var 
”Sommarskrud”.
Vinnare: Karin 
Lundquist, Melle-
rud, Ulla Anderson, 
Åsensbruk, Stefan 
Blick, Mellerud, 
Åke Karlsson, Dals 
Rostock och Elisa-
bet Alinder, Brå-
landa.

Vinsterna (triss-
lott) skickas till vin-
narna med posten.

Lärare med stort hjärta för barn
Under nästan 40 år arbe-
tade Katriine Westling på 
Åsens skola och hundra-
tals barn lärde sig läsa 
och räkna genom hennes 
försorg. Efter pensionen 
har hon fortsatt att spela 
en viktig roll i närområdet.
Hösten 1944 flydde Katrii-
nes Westlings föräldrar från 
Estland. I en egen båt med 
farfar som kapten hamnade 
de på Gotland.

– Kompassen gick sönder 
så farfar vågade inte ge sig in 
och navigera i Stockholms 
skärgård, berättar hon.

Månaden efter ankomsten 
föddes Katriine. Familjen 
placerades i Vingåker där 
hon växte upp och gick i 
skolan.

– Det var bra att koma till 
en liten ort. Det var lättare att 
bli inkluderad där än i en 
storstad, säger Katriine.

Aktiv elev
– Jag var en iakttagare och 
skaffade mig ett stort ordför-
råd. Jag blev bäst i klassen i 
svenska.

Under realskoleåren hade 
Katriine en rad uppdrag vid 
sidan av det rena skolarbetet.

– Jag var nog ordförande i 
samtliga skolföreningar på 
skolan, säger hon och skrat-
tar.

När hon tog realen och 
gick vidare till gymnasiet i 
Katrineholm övertogs flera 
av hennes uppdrag av den 
några år yngre Göran Pers-
son, sedermera icke helt 
obekant statsminister.

Men Katriine avslutade 
aldrig gymnasiestudierna. 
Redan innan hon fyllde 18 år 
antogs hon till småskolese-
minariet i Linköping. Detta 
var innan lärarutbildningarna 
fick högskolestatus. Trots det 
var de mycket populära. Till 
den utbildning Katriine kom 
in på var det 300 sökande till 
24 platser.

– Vi genomgick två dagars 
intagningsprov. Bland annat 
fick vi prata inför grupp, ha 
musikprov och bli intervjua-
de.

Till Mellerud
Hennes första lärarjobb var i 
Skövde, hon stannade tre år.

–  Läraren för parallell-
klassen blev som en mentor 
för mig. Jag lärde mig massor 
av henne.

Efter ett tvåårigt mellan-
spel i Örebro lockades Ka-
triine och Claes, som hon 
träffat redan i Vingåker, till 
Håverud. Claes var utbildad 
pappersingenjör och fick er-
bjudande om arbete på Hå-
freströms Bruk, på den av-
delning som då låg i det som 
nu är Dalsland Center.

– I januari 1970 började jag 
på skolan i Åsensbruk. Då 
höll vi till i en träbyggnad 
med utedass.

Skolan trogen
Under våren födde hon sitt 
första barn och när hon kom 
tillbaka till skolan var det i 
samband med att Åsens 
skola invigdes hösten 1970. 
Den skolan blev hon trogen 
fram till pensionen somma-
ren 2009.

– En del av läraråren var 
helt fantastiska.

Hon minns speciellt en 
period under det sena 
1980-talet.

– Vi var ett gäng lärare som 
var trygga med varandra. Vi 

pratade pedagogik på ras-
terna, gick kurser, läste peda-
gogisk litteratur och testade 
nya saker. Vi var alla sugna 
på att utveckla oss och vi 
hade mycket roligt ihop.

Bland annat genomförde 
skolan teaterprojekt och Ka-
triine berättar om hur hon 
periodvis arbetade utan läro-
bok i bland annat matematik 
och svenska. 

Rektor
Läsåret 2000-2001 var en 
turbulent tid på Åsens skola. 
Flera av de ”gamla” lärarna 
hade slutat och det rådde 
allmän röra. På våren 2001 
övertalades Katriine att ta 
över som rektor.

– Efter fruktansvärt myck-
et arbete blev det bra ändå. 
Vi återupptog teaterarbetet 
och införde morgongymnas-
tik med mera.

Men hon var inte helt be-
kväm med chefskapet.

–  Jag vill inte bestämma 
över andra. Men det var ro-
ligt att få en vidare blick, att 
se på saker uppifrån och uti-
från.

Som rektor upprätthöll hon 
kontakten med eleverna. 
Många var inne på hennes 
expedition, speciellt de som 
av någon anledning inte skött 
sig.

– Jag har alltid haft en för-
kärlek till barn som inte rik-
tigt passar in.

 Samhällsengagemang
– Som lärare är man högvilt 
när föreningslivet rekryterar 
styrelsefolk, skrattar Katrii-
ne.

För snart 20 år sedan var 
hon med och startade Dals-
land Konstmuseums vänner. 
Museet hade problem och 
riskerade nedläggning. För-
eningen startades med upp-
draget att få in pengar till 
driften av museet och rädda 
dess fortsatta existens. Ett 
tag hade man cirka 1 000 
medlemmar. Idag är de drygt 
500 och hon är fortfarande 
sekreterare i styrelsen.

–  Men vi behöver nytt 
folk, vi börjar bli gamla. Alla 
typer av kultur bör finnas 
tillgänglig för alla.

Skållerudsboken
Efter att bruket i Åsen lades 
ner fick byalaget Leader-
pengar för flera projekt. Ett 
av dem var att ta fram en bok 
om Skålleruds socken. Med 
Katriines stora intresse för 
konst, historia och litteratur 
blev hon utsedd till redaktör 
och medskribent.

Boken sålde bra och över-
skottet gick till museerna i 
området och byalaget.

–  Det var ett roligt arbete. 
Vi slogs av hur innovativa de 
som genom historien startat 
verksamheter i området var, 
och att de inte gav upp inför 
svårigheter.

Hon lyfter också fram att 
det i området aldrig var stora 
motsättningar mellan arbe-
tare och arbetsgivare.

Katriine var också aktiv i 
Skålleruds hembygdsfören-
ing i fem år, ett uppdrag hon 
tagit paus från.

Framtiden
Som en röd tråd genom hela 
intervjun går Katriines stora 
intresse för barn och deras 
utbildning. Hon försvarar de 
små skolorna, de med runt 
100 elever.

– Alla elever på en liten 
skola är personer, inte bara 
elever. En person beter sig 
inte hur som helst, men det 
gör ibland en elev. Det är 
viktigt att se mötet mellan 
läraren och eleven är ett möte 
mellan två människor.

Hon sammanfattar lite av 
det hon lärt sig från åren i 
skolan.
– Som nyutexaminerad 
tycker man att man kan allt, 
när man går i pension är man 
inte säker på så värst mycket. 
Förmodligen har man blivit 
klokare och inser att inget är 
svartvitt.

Katriine må vara pensionär 
sedan tio år, men hon är fort-
farande full av kraft, även om 
en del av den numera går till 
stickning och blomstersköt-
sel.  Lars Nilsson

Katriine omgiven av chiliplantor hon odlat själv.

Katriine delar ut betyg till eleverna i sin första klass, Skövde 1968.

PORTRÄTTET
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Utökar teamet i Dalsland

Lena Bark är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan 
och ingår i dalslandsteamet tillsammans med nyanställda...

Studieförbundet Vuxen-
skolan (SV) har utökat 
dalslandsteamet med 
verksamhetsutvecklaren 
Sandra Zackrisson. Hon 
arbetar med Lena Bark 
och tillsammans ansvarar 
de för Mellerud, Väners-
borg och Trollhättan.
SV Väst jobbar i 19 kommu-

ner, från Strömstad i väst till 
Åmål i norr och ner till Kung-
älv i söder. Då området är 
stort är personalen uppdelade 
i tre team. Dalslandsteamet 
består av Lena Bark och San-
dra Zackrisson (Mellerud, 
Vänersborg, Trollhättan), 
Lena Hesselroth och Anders 
Hansson (Åmål) och Elisa-

... Sandra Zackrisson, uppvuxen i Brålanda, men numera boende utanför 
Grästorp. Foto: Privat.

Ett centrum för kunskapshämtande

Framåt - Gröna Klustret Nuntorp går oförtrutet vidare mot sitt mål – att vara en mötesplats för ett levande 
kunskaps- och utvecklingscenter, vilket Lars-Göran Berg, Anna Johansson och Roger Johansson arbetar för. 

Tanken med Nuntorp är 
att det ska vara en mö-
tesplats för ett levande 
kunskaps- och utveck-
lingscenter, som genom 
samarbete, både regionalt 
och nationellt ska främja 
utvecklingen och tillväx-
ten av de gröna näringarna 
i hela Fyrbodal. Hösten är 
väl fylld i utbildningens 
tecken på Nuntorp.
Gröna Klustret Nuntorps vi-
sion är att bidra till en positiv 
samhällsutveckling med fo-
kus på de gröna näringarna 

och angränsande branscher. 
I detta har utbildningsde-

len en central roll och redan 
första året genomfördes 
många  kurser samt semina-
rier på Nuntorp och på den 
vägen är det. Konferenser 
och uppdragsutbildningar är 
ytterligare en del i verksam-
heten. 

Här kan man tillsammans 
med gårdsbistron erbjuda en 
ändamålsenlig konferens-
miljö med bra lokaler och 
mat med fokus på både 
svensk råvara och lokalpro-

ducerat.  Nu har också Nun-
torpsgymnasiet slagit upp 
sina portar, vilket än mer 
riktar intresset mot kun-
skapshämtandet.

Samarbetar med eDIT  
och Kunskapsförbundet
För sina utbildningar samar-
betar Gröna Klustret med 
Kunskapsförbundet Väst 
och eDIT, ett Dalsland i till-
växt. Under hösten erbjuds 
utbildningar inom exempel-
vis hjärt- och lungräddning, 
ekonomi och framtidens le-

darskap. En grundläggande 
kurs i excel startar i oktober 
följd av en fördjupningskurs. 
I november hålls en temadag 
om vegetabilisk produktion.

Det finns också planer på 
att starta kurser i odling och 
husdjursskötsel, då det ver-
kar finnas efterfrågan i dessa 
ämnen.

På Nuntorp samlas man 
inom de gröna näringarna för 
att tillsammans utbyta kun-
skap och erfarenhet. Tillsam-
mans med Innovatum ge-
nomförs just nu en förstudie 

om gröna baljväxter där 
syftet bland annat är att nå 
relevanta nationella miljö-
mål och bidra till hållbar ut-
veckling.

Matmässa i oktober
Under våren 2019 hölls ett 
antal seminarier där huvud-
temat var livsmedelsstrate-
gin och ökad andel lokalpro-
ducerad mat i offentliga kök. 
Intresset var stort och under 
hösten fortsätter nu proces-
sen som görs i samverkan 
med Länsstyrelsen. Under 

oktober kommer det därför 
också att genomföras en mat-
mässa. En mässa som riktar 
sig såväl till allmänheten 
som berörda tjänstemän i 
kommunerna och naturligt-
vis producenter/förädlare. 
Mässan kommer sedan att 
följas upp med en inspira-
tions- och informationsträff 
där lagen om offentlig upp-
handling kommer ha en 
central roll.  

Ing-Marie Norrman

Ett ljus, en broschyr i ett fönster mot omvärlden. På Gröna Klustret Nuntorp hälsas man välkommen på 
många sätt. 

Studier & Utbildning
ONSDAG 28 AUGUSTI 2019

beth Örn (Färgelanda, Hög-
säter).

– Vi har en stor styrelse 
med många representanter, 
från Mellerud har vi med 
Karin Nodin, berättar Lena 
Bark, som varit verksam-
hetsutvecklare för SV i 15 år.

Hon är mycket nöjd över 
anställningen av 27-åriga 
Sandra Zackrisson, uppväxt 
i Brålanda, men numera bo-
satt utanför Grästorp.

– Hon är en fantastisk tjej 
och jag är så glad för att hon 
börjat hos oss, utbrister 
Lena.

– När jag fick erbjudandet 
tyckte jag det lät väldigt ro-
ligt, så jag hoppade på. Det 
känns väldigt spännande. Jag 
har integration som special-
inriktning och brinner 
mycket för hållbarhet och 
föreningsverksamhet. Det 
finns så mycket kreativitet 
och en härlig anda i Dals-
land, säger Sandra.

Möteslokal i Mellerud
Lena och Sandra har kontor 
i Trollhättan, men de har 
även en möteslokal på Mel-

leruds museum. Släktforsk-
ningscirklar är stort i Melle-
rud och det för med sig ett 
nära samarbete med Annelie 
Andersson på muséet, som 
har ett stort kontaktnät. Även 
kamratcirklar är populärt.

SV har dessutom ett hant-
verkshus på Restad gård där 
man samlat hantverkscirk-
larna.

– Vi har ökat verksamhe-
ten i Mellerud, mycket på 
grund av att vi har lokal 
närvaro här då och då. Folk-
bildning är så viktigt, jag är 
stolt över all den breda kun-
skap och kompetens som 
finns inom SV. Man måste 
vara lyhörd för vad männ-
iskor vill ha, framhåller 
Lena.

Ökad demokrati
– Jag tycker om att träffa 
människor och genom jobbet 
kan jag bidra till ökad demo-
krati. En studiecirkel är en 
plats att mötas på där du blir 
sedd och hörd. Det är en 
viktig del för samhällsut-
vecklingen, understryker 
Sandra.

Hon har jobbat professio-
nellt med musik under många 
år. Hon växte upp i Brålanda 
och flyttade som 15-åring till 
Arvika för studier. Många 
kanske minns hennes fram-
trädanden under Kanalyran, 
bland annat som ung delta-
gare i Kanalyreidol. Musiken 
har följt henne genom åren.

Sandra har turnerat i USA 
under 2019 och hon turne-
rade i Sydafrika för ett år 

sedan. När Kroppefjäll Trail-
run arrangerades 2017 fanns 
Sandra på plats där och upp-
trädde i en tipi under artist-
namnet Gaia Salamandra. 
Hon ska snart ut på tipiturné 
igen, troligen i Bohuslän.
 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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Nu kör vi igång
start 9/9 resp. 12/9 på Fagerlidskolan

Gymnastik till musik

Obs! måndag och torsdag 18.30-19.30
pris: 1 ggr/vecka 250:- 2 ggr 350:-  

Välkomna! Mona

Killar & tjejer, unga & gamla

Vi har ingen avbytarbänk!
Scouterna startar igen torsdag 29/8 kl. 18.00

För mer info gå in på www.mellerud.scout.se
eller på Facebook ”Melleruds Scoutkår (SSF)”

Välkomna!

- din lokala arrangör 
av cirklar och kultur

Höstens 

program 

ute nu!

010 - 33 00 900    www.sv.se/vast

Vuxenutbildningen
Mellerud erbjuder
• Yrkesutbildningar inom VVS och Vård och om-

sorg i Mellerud. Ytterligare yrkesutbildningar 
är sökbara och genomförs i samverkande kom-
muner i Dalsland och Vänersborg/Trollhättan

• Kurser på grundläggande nivå i svenska som 
andraspråk och matematik (övriga kurser 
erbjuds via Hermods)

 • Kurser på gymnasial nivå – i matematik  
(övriga kurser erbjuds via Hermods)

• Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 
• Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

(dagtid)
För ytterligare information:
Studie- och yrkesvägledare: Susanne Dahlman 
susanne.dahlman@mellerud.se

Rektor: Anita Andersson-Hagsgård 
anita.andersson-hagsgard@mellerud.se

Välkommen på kundalini 

yoga
Prova gratis: Tisdag 3/9 och måndag 9/9 

HT: Tisdagar 18.00 - 19.30 17/9 - 17/12 
Templargården, Postgatan 25, Mellerud 

Mer info: strala.webber.se

Gymnasium med profil
Alla profiler inom naturbruksprogrammet på Nuntorps-
gymnasiet ger grundläggande högskolebehörighet och 
det finns fyra olika profiler/inriktningar att välja bland. 
Gymnasiesärskolans program inriktar sig på skog, mark 
och djur. 

Förvantansfulla elever inför sin första termin på Nuntorpsgymnsiet, samlade i parken utanför skolbyggnaden tillsammans med rektor och några 
av lärarna.

Läraren Linda Lamotte har engelskalektion med några av naturbruksprogrammets elever.

Nuntorpsgymnasiets huvudsakliga lokaler ligger centralt på området. 
Här är en grupp elever på väg tillbaka efter en lektion i en intilliggande 
byggnad. 

Lite rast och vila får man ha ibland. Filip Gustafsson, William Berg och 
Julia Lidberg tar en paus i ett av uppehållsrummen på skolan.

Inför nystarten på Nuntorps-
gymnasiet hade man 65 sö-
kande till 25 platser i årskurs 
ett, detta trots en kort ansök-
ningsperiod. I realiteten har 
platserna utökats något och 
ett par elever till har fått plats. 
På gymnasiet finns också 
särskola med plats för sju 
elever. När skolan väl är fullt 
utbyggd så räknar man med 
cirka 75 platser på natur-
brukslinjen. Man räknar då 
även med att skolan ska ha 
fullt utbyggt LSS-boende. 

En skola som kan  
erbjuda mycket
– Intresset är fortfarande 
stort, vi får samtal varje dag 
från elever som vill ha en 
plats. Men vi kan inte ta emot 
fler än vad logistiken klarar 
av, säger Ann-Charlott An-
dersson Thorin, skolans stu-
die- och yrkesvägledare. 

Nuntorpsgymnasiet är en 
relativt liten gymnasieskola, 
som då också ger fördelar. 

Ann-Charlott berättar att de 
haft personlig kontakt med 
de allra flesta eleverna innan 
skolstarten och alla anställda 
är fullt engagerade i eleverna 
och verksamheten. Att sko-
lan är belägen på Nuntorp ger 
också klara fördelar. 

Förutom att det är enkelt att 
ta sig till skolan med buss och 
att det finns boende, så har 
man nytta av Gröna Klustret 
och de företag som idag är 
etablerade på området, så-
som maskinfirmorna, mjölk-
gården och inte minst gårds-
bistron.  

– Flera av ämnena i de 
kurser och seminarier som 
Gröna Klustret arrangerar 
ingår i läroplanen, så här kan 
eleverna vara med. Det bety-
der också jättemycket för 
skolan att vi kan samarbeta 
med företagen här. Toppmo-
derna maskiner och ett lant-
bruksföretag som ligger i 
framkant, det är fantastiskt. 
Nuntorpsgymnasiet har 
mycket att erbjuda, säger 
Ann-Charlott. 

Fyra olika inriktningar
På Nuntorpsgymnasiets na-
turbruksprogram kan man 
välja mellan fyra olika inrikt-
ningar; maskinförare, djur-
skötare lantbruk, hästskötare 
samt hippolog. För särskole-
eleverna finns tillgång till 
djurhus, växthus, ladugård 
och hästar. Även här kan man 
specialisera sig genom olika 
inriktningar. 

Av de elever som nu i höst 
börjat på Nuntorpsgymnasiet 
kommer de flesta från Mel-
leruds- och Vänersborgs 
kommuner, men här finns 
också enstaka elever från 
Färgelanda, Åmål, Udde-
valla samt Trollhättan.

Ing-Marie Norrman
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Stämma med norska inslag

Hallingsalen var helt fullsatt när de norska dansarna visade upp sig.

HÅVERUD 
Sedan några år tillbaka 
håller Dalslands Spel-
mansförbund sin årliga 
spelmansstämma i Dals-
land Center i Håverud. 
I år var stämman något 
annorlunda. 
Dels hade man förlängt eve-
nemanget med en danskväll, 
dels deltog ett femtiotal 
norska musiker och dansare.  

Hösten 2018 gästade Dals-
lands Spelmansorkester en 
folkmusikfestival på lands-
bygden öster om Oslo. Bland 
annat utväxlade man låtar 
med spelmanslaget De fri-
lynde. Nu kom de på svars-
besök. Med sig hade de en 
stor grupp dansare från Moss 
Leikarring og Springar’n.

Hansander
Under eftermiddagen lärde 
spelmanslagets ledare Nils 
Seland ut norska låtar till alla 
deltagare. Riksspelman Ei-
nar Hansander stod för utlär-
ning av svenska låtar. 

Både de norska dansarna 
och Spelmän och Dansare på 

Nils Seland lär ut en reinländer, en 
norsk variant av schottis.

De frilynde har många olika instrument i sin sättning.

Socialdemokraterna i Mel-
lerud tycks ha svårt att tillgo-
dogöra sig information på 
alla möjliga sätt. Att vårt 
röstningsförfarande genom 
budgetprocessen varit både 
logiskt och stringent har vi 
redan förklarat i tidigare in-
sändare. Det ser vi inte något 
behov av att göra igen. 

Men att (S) inte kan ta till 
sig det resonemanget är ändå 
inte det värsta, ni påstår att 
vår ekvation när det gäller 
våra förslag inte går ihop, 
detta är helt felaktigt. Vi har, 
genom de förslag ni kritiserar 
så hårt frigjort 4 200 000 
kronor för att grundskolan 
och gymnasiet skall slippa 
spara ännu mer. Det täcker 
med råge sparkraven på 
dessa, de sparkrav på fem 

miljoner som kultur- och ut-
bildningsnämnden har på sig 
omfattar mer än bara grund 
och gymnasieskolan och vårt 
yrkande innebär att just de 
skulle slippa spara, inget an-
nat. 

Om (S) vill framstå som ett 
seriöst parti och inte drivna 
av automatiskt känslostyrt 
avståndstagande så kanske 
man åtminstone skulle visa 
sina politiska motståndare 
den respekten att man fak-
tiskt sätter sig in i deras för-
slag.

Ni tycks oroa er för hur 
avsaknaden av kulturskola 
skulle betyda för folks lust att 
flytta hit? Vi anser nog att en 
skola i gott skick med goda 
resultat ger långt större inci-
tament att vilja bo på orten 

än möjligheten att spela in-
strument på fritiden. Vilken 
förälder som helst sätter nog 
sina barns utbildning före 
fritidsintressen. Skolan till-
hör våra absoluta kärnverk-
samheter, när tuffa priorite-
ringar är nödvändiga går de 
alltid först för oss. 

Socialdemokratin skall 
inte ondgöra sig över att det 
måste sparas, ni är själva 
skyldiga till den situation vi 
nu befinner oss i genom att 
ha bedrivit en kaosartad flyk-
tingpolitik. Kommunerna 
har påtvingats mottagande vi 
inte klarat av och lämnas nu 
i sticket när den statliga er-
sättningen för dessa försvin-
ner efter etableringstiden på 
två år. Som om det inte vore 
nog så är det nu dags för 

nästa våg, anhöriginvand-
ringen till alla dessa som re-
dan är här. Detta måste få ett 
slut!

I våra hjärtan skär det fak-
tiskt att behöva lägga fram 
sådana här förslag, men det 
är ni och och samtliga andra 
partier som bär skulden. Vi 
tar ansvar för att försöka 
mota de allra mest skadliga 
effekterna av er eländiga 
flyktingpolitik medan ni för-
söker trösta er med er stän-
diga politiska snuttefilt att 
invandringen är en vinstma-
skin. Men vet ni? Den är så 
tunnsliten nu att alla ser 
igenom den lögnaktiga väv 
den är gjord av.

SD Mellerud

Socialdemokraterna pratar 
i nattmös(S)an

Dal gjorde uppvisningar. 
Eftermiddagen avslutades 
med en konsert med Alban 
Faust & Josúe Trelles. På 

kvällen kunde man dansa till 
Dalslands Spelmansorkes-
ter, De frilynde, Bokenäsets 
Ådra och en spontan sam-

mansatt kvartett med norska 
och svenska musiker.

Lars Nilsson

Lyckad turistsäsong
Hur har turistsäsongen 
varit för våra campingar 
och boenden i kommu-
nen? Melleruds Nyheter 
har ringt runt och kollat 
läget.
Jonas Westman på Vita San-
dars camping konstaterar att 
2019 var en bättre säsong än 
2018.

– Från midsommar och 
framåt har vi haft en två till 
tre-procentig ökning av be-
läggningen. I juli hade vi 21 
fullbelagda nätter, jämfört 
med 18 i fjol, säger han.

Nytt i år är ett utegym och 
en linbana för barnen samt en 
ny tömningsstation för hus-
bilar.

– Denna veckan börjar ar-
betet med att ändra djupet i 
poolen och att få en ny liner. 
Vi ändrar från 1.10 – 2.10-
djup till 1.10 – 1.50-djup. Det 
är en satsning på knappt en 
miljon kronor. Vi har haft en 
bra sommar och vi satsar 
vidare, konstaterar Jonas 
Westman.

Håveruds Hotell har kört 
sin andra säsong.

– Det har varit en kanon-
sommar med mycket bok-
ningar och hög beläggning. 
Vi har haft fullt hela som-
maren, mycket mer än i fjol. 
Det har varit fler människor 
i omlopp och turisterna stan-
nar längre i år, säger Roy 
Bourjeily. Framöver har de 
en del konferenser inbokade 
liksom bussar.

Lindens B & B i centrala 
Mellerud öppnade veckan 
efter Kanalyran och man 
hade fullbokat i juli.

– Nu är det lite lugnare, 
men vi har en del arbetspend-
lare som bokat sig, berättar 
David Svensson.

Kerstins camping har 
många återkommande gäs-
ter.

– Det har varit en bra sä-
song, vi har haft fullbelagt 
från runt midsommar och 
framåt. Men nu är det lug-
nare. Jag tror det har varit så 
på de flesta campingar, säger 
Eva Lindström.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

En nyhet är linbanan på Vita Sandars camping. Ett utegym var också 
nytt inför årets säsong.

Dalslandsmedaljen
Dalslandsmedaljen 2019 
tilldelas fotbollsledaren 
Ingemar Carlsson från 
Färgelanda och Filmfes-
tival på Dal. Medaljutdel-
ningen sker på Bokmässan 
i Göteborg 28 september.
Sedan 1960 har Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund, Dalslands 
Konstförening samt dals-
landskommunerna delat ut 
Dalslandsmedaljen till för-
tjänta mottagare som gjort 
landskapet framstående 
tjänster. 

Hittills har 102 personer 
och föreningar hedrats med 
denna utmärkelse. Medalj-
kommittén har vid samman-
träde kunnat konstatera ett 
stort antal nomineringar 
detta år, 14 stycken. Kom-
mittén har efter noggrann 
prövning beslutat att till 
Dalslandsmedaljörer 2019 
utse fotbollsledaren Ingemar 
Carlsson, Färgelanda samt 
Filmfestival På Dal.

Motiveringarna är följan-
de: ”Ingemar Carlsson har 
i mer än 40 år verkat som 
ledare i dalsländsk fotboll, 
bland annat som ordförande 
i Dalslands Fotbollsförbund 
i 30 år. Han var med och 

startade landskapets absolut 
största fotbollsevenemang, 
Färgelanda Cup och har se-
dan tidigare erhållit Svenska 
Fotbollsförbundets förtjänst-
tecken i guld. Ingemar Carls-
son har genom sin gärning 
påtagligt gagnat Dalsland 
och inte minst dess ungdom”

”Filmfestival på Dal bil-
dades 1992 och har under 
åren vuxit till en av landets 
största filmfestivaler. Med 
cirka 8 000 besökare som 
tittar på 80 filmer runt om i 
landskapet medverkar festi-
valen starkt till ökat intresse 
för filmkonsten och nyttjan-
det av områdets biografer 
varav flera i sig har kulturhis-
toriska värden. Filmfestival 
på Dal sätter såväl filmkon-
sten som Dalsland på kartan.

Kommittén är mycket 
glada över 2019 års medaljö-
rer. Såväl Ingemar Carlsson 
som Filmfestival På Dal har 
påtagligt gjort Dalsland 
framstående tjänster i enlig-
het med Dalslandsmedaljens 
statuter.

Medaljutdelning kommer 
att ske i Dalslandsmontern på 
Bokmässan i Göteborg lör-
dag 28 september.

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. OBS: Max 2 000 tecken. Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 31 augusti kl. 15.00

Åsebro IF – Håfreströms IF lag 2

Dagens matchbollar är skänkta av:
Värmdal & Traktorservice, Rickard Johansson,  

Sven-Olof Larsson, Sonebols Lantbruk

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Grinstads Lanthandel

Huvudsponsor:

Fredag 30/8 kl. 18.30  
HåvåsenDiv 4

HIF - IK Svane
Matchbollarna skänkta av: 

Stens Antik, Restaurang Vågen, Bokhandeln

Melleruds IBK
Träningstider 2019/2020
A-laget/Juniorlaget
Måndag 19.00 - 21.00
Onsdag 20.00 - 22.00

Damlaget
Onsdag 18.30 - 20.00
Söndag 16.00 - 18.00

Pojkar/Flickor 06-08
Måndag 17.30 - 19.00
Onsdag 17.00 -18.30

Flickor 06-08
Fredag 16.30 - 18.00
Start 30/8

Nu startar vi upp ett flicklag för de som är födda 06-08. 
Tränare för detta lag är Håkan Andersson.
För mer info 070-374 31 18

Fredagar 18.00 - 19.20
Öppen träning för alla medlemmar 

Fredag 16.30 - 18.00
Start 30/8

Fredagar 18.00 - 19.20

Nu startar vi upp ett flicklag för de som är födda 06-08. 
Tränare för detta lag är Håkan Andersson.
För mer info 070-374 31 18

Håfreströms IF lag 2 – Eds FF
1-2 (1-1)
Div. 5 Dalsland

Frändefors IF lag 2 – 
Dals Långeds IK 
(0-1)
Div. 6 Dalsland

Fengersfors IK – 
Ärtemark/Billingsfors
2-3 (2-2)
Div. 6 Dalsland

Tösse IF – Eds FF lag 2
(0-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra dam

IF Viken – Frändefors IF
16-0 (7-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra dam

Melleruds IF lag 2 – 
Bäckefors IF
x-x (x-x)
Div. 5 Dalsland

Övriga resultat

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF tappade led-
ning med två bollar mot 

Ny förlust för KIF

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF lag 2 – 

Kroppefjälls IF
6-2 (2-2)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
0-1 17’ Mohamad Snoubar
0-2 40’ Amine Boufaranne
1-2 41’ Oscar Enarsson
2-2 44’ Petrus Eriksson
3-2 47’ Mattias Gustavsson
4-2 82’ Oscar Enarsson
5-2 86’ Oscar Enarsson
6-2 89’ Oscar Enarsson

Bengtsfors IF:s lag 2 i lör-
dags på bortaplan. Mohamed 
Snoubar och Amine Boufar-
anne hade satt sina chanser 
som resulterade i en bekväm 
2-0 ledning. Men hemmala-
get gjorde två snabba mål 
före paus och efter den kom 
ledningsmålet för Bengts-
fors. Det dröjde dock till 
slutet av matchen innan led-
ningen utökades ytterligare, 
då Kroppefjäll tappade or-
ken. Detta var KIF:s fjärde 
förlust på lagets sista fem 
matcher.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev en övertygande se-
ger för Åsebro IF borta mot 
Ellenö IK i söndags när man 
vann med 3-0.

Det tog en dryg halvtimma 
innan serietvåan fick hål på 
hemmalaget, då var det Dick 
Johansson som höll sig 
framme. 

Efter pausen var det dags 
igen för Johansson, som utö-
kade ledningen till 2-0, hans 
sjätte mål den här säsongen.

En annan notorisk mål-
skytt ville inte vara sämre när 
han i den 71:a matchminuten 
utökade till 3-0, det var 

Åsebro övertygar
SLUTRESULTAT
Ellenö IK – Åsebro IF

0-3 (0-1)
Division 5 Dalsland

Målskyttar:
0-1 34’ Dick Johansson
0-2 51’ Dick Johansson
0-3 71’ Martin Scherdin

också Martin Scherdin sjätte 
mål för säsongen. På lördag 
väntar ett spännande derby 
för ÅIF, när Håfreströms IF:s 
andralag gästar Rudevi.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Melleruds IF vann be-
kvämt till slut hemma på 
Rådavallen mot Främ-
mestads IK. Främste man 
på plan var Albin Broberg, 
som med sina fyra mål gick 
upp i ensam skytteligaled-
ning.
– Det är roligt, vi är svårslag-
na på hemmaplan, berättade 
fyramålsskytten Albin Bro-
berg efter matchen och be-
skrev den ur sin synvinkel

– Det började lite sådär, 
men sedan kom vi in i match-
en och det lossnade för oss 
målmässigt. Vi har lite för 
långa svackor där vi blir till-
bakatryckta, men så länge vi 
vinner är det lugnt, sade Al-
bin, som gick upp i skytteli-
galedning med sina 15 mål 
denna säsong.

– Nu är det bara att fort-
sätta, det får bli fler än 19 
mål, som jag gjorde förra 
året, säger 23-åringen.

”Darrig inledning”
Matchen var stundtals svajig 
och det skapades halvchan-
ser från båda håll. Gästerna 
från Essunga kommun visade 
sig vara fysiska, men lycka-
des inte bryta ner ett organi-
serat Mellerud. Till slut kom 
målen, två stycken inom 
loppet av sex minuter, strax 
före paussignalen.

– Efter en darrig inledning 

Albin Broberg hade lekstuga

SLUTRESULTAT
Melleruds IF –

Främmestads IK
4-1 (2-0)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
1-0 35’ Albin Broberg
2-0 41’ Albin Broberg
2-1 54’ Emil Olesen
3-1 68’ Albin Broberg
4-1 74’ Albin Broberg

Albin Broberg blev utsedd till matchens lirare hemma på Rådavallen när Främmestads IK var på besök. Inte så 
konstigt kanske när han gjorde lagets alla fyra mål och samtidigt gick upp i skytteligaledning. Foto: Marcus Ek.

gör vi två mål, men sedan 
börjar vi svagt i andra, berät-
tar tränaren Henrik Olsson.

Främmestad fick in en re-
ducering och Mellerud såg 
skakade ut. Dock lyckades 
man ta sig ur svackan och tog 
tag i matchen igen med 20 
minuter kvar på klockan.

– Killarna vet hur man vin-
ner matcher nu. Vi behövde 
tre poäng och hur det såg ut 
spelar ingen roll tycker jag. 

Jag är bara lättad och otroligt 
glad för killarnas skull, nu är 
vi på gång, berättar Henrik, 
som hyllar Broberg för hans 
fyra mål.

– Väldigt roligt för Albin, 
han är fantastisk. Förutom 
målen är han magisk med 
bollen och har lekstuga där-
ute.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda gästa-
des av Vänersborgs FK i 
fredags kväll på Rudevi, en 
match där botten mötte 
toppen. Skillnaden visade 
sig också på slutresulta-
tet, även om hemmalagets 
tränare Christian Berg-
lund ansåg att resultatet 
inte speglade matchen.
– Jag tycker att det är en jämn 
match, men resultatet speg-
lar överhuvudtaget inte 
matchen. De får en sådan 
utdelning på sina lägen, de 
får inte så många fler än de 
som blir mål, berättar Berg-
lund.

Hemmalaget låg under 
med 0-1 i paus efter en fin 
första halvlek där man stod 
upp bra mot serietrean Vä-
nersborg. Baklängesmålet 
kom efter 15 minuter, då 

Storstryk på Rudevi: ”Vi har stolpe ut”

Åsebro/Brålandas mittfältare Maja-Stina Svensson utstågs till matchens 
bästa spelare i förlusten mot Vänersborgs FK, detta för hennes outtrött-
liga jobb för att försöka stoppa de skickliga spelarna i motståndarlaget. 
Foto: Johan Lind Wahlén.

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Vänersborgs FK
0-6 (0-1)

Div. 2 Nv Götaland
Målskyttar:
0-1 15’ Sajra Fejzic
0-2 56’ Isa Thor Ström
0-3 65’ Amanda Aronsson
0-4 81’ Agnes Loodh
0-5 83’ Julia Jansson
0-6 90’ Moa Sahlin

Sajra Fejzic nätade bakom 
Amanda Lind Wahlén i hem-
malagets kasse.

”Hårt straffade”
Offensivt skapade man lä-
gen, men kombinationen in-
effektivitet och en duktig 
keeper gjorde att Vänersborg 
FK kunde hålla nollan i båda 
halvlekarna.

– Denna matchen var ett 
stort steg framåt för vår del 
anfallsmässigt, vi skapar 
chanser men vi får inte in 
bollen. Samtidigt blir vi hårt 
straffade i eget straffområde, 
berättar Åsebro/Brålandas 
tränare, vars lag föll ihop 
defensivt i slutet av den an-
dra halvleken.

Mål nummer två kom ti-
digt i andra och sedan fort-
satte målen att rulla in, nästan 
varje anfall resulterade i mål 
för gästerna.

– Vi är ett lag som har 
stolpe ut för tillfället. An-
fallsspelet är det mest posi-
tiva i matchen och inställ-
ningen, men nu ska bara 
bollarna in också, berättar 
Christian Berglund som trots 
förlusten sade att han tror att 
det kommer att lossna för 
laget i nästa match mot Hi-
singsbacka.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
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 ÖNSKAS HYRA
Möblerat boende 
Max 30 min. från Bäcke-
fors sjukhus pga arbete fram 
till årsskiftet. Gärna möb-
lerat. Är rök- och djurfri.  
Erika tel. 073-061 05 88.

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

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

www.ahlstrom-munksjo.com

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

Låt din  
skog förädlas  
på hemmaplan

 UTHYRES
Ledig lägenhet 
3 rum o. kök ca 98 kvm. Allé-
gatan 2, Mellerud, plan 3 från 
1/11-19. Varmhyra 6.920:-/må-
nad. Tel. Urban 070-622 27 77.

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

Gård på Dalboslätten

Vänersborg, 31 ha

Stort bostadshus, skog och
åker.                 

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 070-363 56 35

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

076-571 79 08

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGGAllt inom måleri, 

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

olesensbygg@gmail.com

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

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

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

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

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 

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

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

FASTIGHETSMARKNADEN

PRO Mellerud: Datacirkel. 
Start vid behov kl. 10.00.

FÖRENINGSNYTT

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

4/9 kl. 10.00. Välkomna!

FOTBOLL 
Efter förra helgens fina seger 
mot Högsäters GF fanns det 
hopp om att fortsätta på vin-
narspåret för Brålanda.

Istället föll man i slutminu-

BIF föll tillbaka

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

IFK Valla
2-3 (1-1)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
1-0 16’ Philip Keterlins
1-1 20’ Marcus Kristiansson
2-1 51’ Marcus Hermansson
2-2 80’ Liam Adolfsson
2-3 82’ Liam Adolfsson

Delad poäng på Tössevallen

SLUTRESULTAT
Tösse IF –

Frändefors IF
1-1 (0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
47’ 1-0 Maazim Abdullahi Osman
61’ 1-1 Christian Aghem

terna när IFK Valla gästade 
Sörbyvallen. Hemmalaget 
ledde matchen två gånger 
om, men IFK kvitterade och 
avgjorde matchen till slut 
inom loppet av två minuter i 
slutet av matchen.

Trots det dåliga läget laget 
har i tabellen är det ändå 15 
poäng kvar att spela om i de 
fem återstående matcherna 
på säsongen. Brålanda har 
fem poäng upp till nästjum-
bon Stala IF och ytterligare 
ett poäng upp till tiondeplat-
sen där Lysekils AIK befin-
ner sig.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Håfreströms IF har blandat 
och gett under säsongen, la-
get har två raka segrar i ryg-
gen och nu finns det hopp om 
en topplacering i division 4 
Bohuslän/Dal.

I söndags besegrade man 
Stala IF på bortaplan med 4-2 
och nu är det bara sex poäng 
upp till förstaplatsen, dock är 
det fem lag före, så tabellen 
är otroligt jämn.

Mot Stala var det bröderna 

Mollapolci som stod för se-
gern, tillsammans med ny-
förvärvet inför säsongen, 
Robin Svensson. 

Storebror Argjend Molla-
polci gjorde Håfreströms 
ledningsmål i den åttonde 
matchminuten. Flamur satte 
trean som gav HIF ledningen 
tillbaka och Viktor satte spi-
ken i kistan när han utökade 
Håfreströms ledning till 4-2.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mollapolci fixade HIF-seger
SLUTRESULTAT

Stala IF –
Håfreströms IF

2-4 (1-2)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
0-1 8’ Argjend Mollapolci
1-1 24’ Mardo Kouzalian
1-2 26’ Robin Svensson
2-2 60’ Sandin Dzananovic
2-3 68’ Flamur Mollapolci
2-4 72’ Viktor Mollapolci

FOTBOLL 
En hörna som skruvade sig 
direkt i mål avgjorde mötet 
senast det begav sig i maj 

mellan Tösse och Frände-
fors. I söndagens möte var 
det dags igen och återigen 
var det Tösse IF som stod för 
bragden, dock inget match-
avgörande mål när Maazim 
Abdullahi skruvade in bollen 
bakom Frändefors keeper. 
Det var direkt efter paus som 
målet kom och det gav Tösse 
ledningen efter en mållös 
första halvlek. Men Frände-
fors kom tillbaka denna gång 
och Christian Aghem gav 
”Fiffen” en poäng med sitt 

mål i den 61:a matchminu-
ten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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

VÄXELPLOG, 2- till 4-skärig 
Överum, Kverneland.  
Tel. 070-524 40 82.

Köpes
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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

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

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

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Allt inom golv 

och mattor

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

076-941 74 88
BJÖRKLUNDSGOLV

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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
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Melodikrysset v.35 - 31 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. 35 – 31 augusti

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Sverige!
11.10 Timjan, tupp och tårta
12.10	 Efter	floden
13.10 Hundra procent bonde
13.55 Nästan unplugged: A 
 cappella-gruppen FORK
14.35 Matiné: Mannen med den 
 gyllene armen
16.35 Från Lark Rise till 
 Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Kärlek, tårar och cheerleading
22.55 Skam France
23.15 Rapport
23.20 Det sitter i väggarna
00.20 Eagles
01.40 Rederiet
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Sanningen om fetma
12.55 Mstislav Rostropovitj
14.30 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
16.00 Rapport
16.05 Historiens farligaste rovdjur
16.55 Övergivna rum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Hem till sommaren
18.30 Sanningen om vardags-
 motion
19.20	 Timmerflottning	i	Glomma
19.30 Veep
20.00 Morgan Freeman
20.50 Vykort från Europa
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt, 22.15 SS-GB
23.15 Moro squad
23.45 Vetenskapens värld
00.45 Tanja och de dövas Europa
01.45 Sportnytt, Nyhetstecken
02.10 Gift vid första ögonkastet 
 Norge

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.15 Arkitektens hem
17.45 Henrik VIII:s sex fruar
18.30 Omöjlig ingenjörskonst
19.15 Filmer från ett svunnet 
 Kina
20.05 Seriestart: Våra älskade 
 bin
21.00 Placeboexperimentet
21.55 Kärlek och sex i Japan
22.55 Den lilla elefantens kamp
23.55 Historiens onda män

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Nästan unplugged: 
 A cappella-gruppen FORK
21.25	 Efter	floden
22.25 Hundra procent bonde
23.10 Veep
23.40 Donald Trump: 
 Vägen till makten
01.10 Historiens farligaste rovdjur
02.00 Du är här!
02.25 PK-mannen - syntolkat

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
18.20 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.30 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
00.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 Fixer upper
04.50 Husakuten

05.10 American dad
05.35 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.10 Just shoot me
07.35 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 Deepwater Horizon
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.10 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops, 03.00 Brit cops
03.45 Family guy
04.30 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Det sitter i väggarna
11.40 Dom kallar oss artister
11.45 Kronérs sommargäster
12.45 Uppdrag granskning
13.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.45 Sverige!
15.15 Nästan unplugged
16.00 David Bowie
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Timjan, tupp och tårta
21.00 Hundra procent bonde
21.45 Väsen
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Louis Theroux
23.50 Lyckolandet
00.35 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.35 Rederiet
04.45 Sverige idag

12.00 Rapport
12.05 Sanningen om vardagsmotion
12.55 Tanja och de dövas Europa
13.25 Sändningsuppehåll
13.40 Historiens farligaste rovdjur
14.30 Gift vid första ögonkastet 
 Norge
16.00 Rapport
16.05 Felicias rötter
16.35 Moro squad
17.05 Korta tv-historier: Pippi 
 - Inger Nilsson
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: CHL
20.00 Medmänsklighet 
 - ett brott?
20.55 Flaskhals
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt, 22.15 Leviatan
00.30 Babel
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Gift vid första ögonkastet 
 Norge

14.00 UR Samtiden
17.00 Här är mitt museum
17.15 Gammalt, nytt och bytt
17.45 Omöjlig ingenjörskonst
18.30 Den australiska kusten
19.20 Världens natur
20.10 Filmer från ett svunnet Kina
21.00 Den lilla elefantens kamp
21.55 Afrikas gamla träd
22.45 Kärlek och sex i Japan
23.45 Udda platser i världen

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Rederiet - syntolkat
21.15 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
22.15 Från Lark Rise till 
 Candleford
23.10 Veep
23.40 Catastrophe
00.05 Eagles - syntolkat
00.25 Eagles - syntolkat
00.45 Eagles - syntolkat
01.05 Eagles - syntolkat
01.25	 Efter	floden
02.25 PK-mannen - syntolkatv

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
14.00 Magnum
15.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
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 Sveriges bästa
21.00 Himmelsdalen
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?
04.50 Husakuten 

05.15 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 X-Men: The last stand
23.10 Seinfeld
00.10 Family guy
01.10 American dad
02.05 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops, 02.55 Brit cops
03.40 Family guy
04.30 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Hundra procent bonde
11.25 Låt mig dansa
11.40 Dom kallar oss artister
11.45 Allsång på Skansen 40 år
12.45 Timjan, tupp och tårta
13.45 Bergman revisited: Ariel
14.00 Opinion live
14.45 Vem vet mest?
15.30 Seriestart: Engelska 
 Antikrundan
16.30 Friidrott: SM
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Kristallen
22.00 Unge kommissarie Morse
23.30 Rapport
23.35 David Bowie
01.05 Catastrophe
01.30 Kommissarie Banks
02.15 Rederiet
04.55 Go‘kväll

12.00 Rapport
12.05 Altaj på 30 dagar
12.50 Tanja och de dövas Europa
13.35 I am Martin Luther King
15.10 Morgan Freeman
16.00 Rapport
16.05 Historiens farligaste
  rovdjur
16.55 Övergivna rum
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Friidrott: SM
20.00 Konstkrock i Nordkorea
20.55 Korta tv-historier: Ebba 
 och Didrik
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Mannen som räddade Paris
23.10 Slottets väktare
00.05 SS-GB
01.05 Hem till sommaren
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 The Island

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Placeboexperimentet
18.20 Arkitektens hem
18.50 Gammalt, nytt och bytt
19.20 Till fots över Kaukasus
20.05 Tidstjuvar och gratisarbete
21.00 Historiska hemligheter
21.45 The Vietnam war
22.40 Henrik VIII:s sex fruar
23.25 Dokument utifrån: 
 Drönare utom kontroll

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Från Lark Rise till 
 Candleford
22.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
23.40 Kronérs sommargäster 
 - syntolkat
00.40 Clinton och otrohets-
 skandalen
01.20 Historiens farligaste rovdjur
02.10 Felicias rötter
02.40 PK-mannen - syntolkat

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 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
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 Oblivion
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.10 TV4Vädret
22.20 Oblivion
00.15 13 hours: Secret soldiers of 
 Benghazi
03.10 Mean girls 2

05.15 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 Gränsbevakarna USA
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The brave
22.00 Edge of darkness
00.20 Seinfeld, American dad
02.20 TV3 dokumentär
03.10 Bilbaronen i Las Vegas
03.35 Brit cops, American dad

05.40 Fråga doktorn
06.25 Hundra procent
 bonde
07.10 Opinion live
07.55 Uppdrag granskning
08.55 Go‘kväll
09.40 Ridsport: EM Fälttävlan
15.30 Ishockey: CHL
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 Eagles
21.20 Eagles
21.40 Eagles
22.00 Eagles
22.25 Rapport
22.30 Lördagsbio: Gräns
00.15	 Nattfilm:	Shelley
01.45 Timjan, tupp och tårta

08.15 Moro squad
08.45 Hem till sommaren
09.15 Babel
10.15 Medmänsklighet - ett 
 brott?
11.10 Vetenskapens värld
12.10 Världens natur: Katternas 
 planet
13.05 Historiens farligaste rov-
 djuR
13.55 Sverige idag
14.15 Friidrott: SM
16.00 Rapport
16.05 Friidrott: SM
19.00 Kulturstudion
19.05 Nat King Cole - sammets-
 rösten
20.40 Kulturstudion
20.45 Nat King Cole och jag 
 - Gregory Porter
22.15 Kulturstudion
22.20 Ett fall för Mr Whicher
23.50 Amerikas väg till månen
00.40 Moro squad
01.45 Sportnytt
02.00 Altaj på 30 dagar

09.00 UR Samtiden
15.00 Bilmekskompisar
15.05 Här är mitt museum
15.20 Gammalt, nytt och bytt
15.50 Maneterna tar över
16.40 Udda platser i världen
17.35 Historiska hemligheter
18.20 Våra älskade bin
19.15 Placeboexperimentet
20.10 Den australiska kusten
21.00 Afrikas gamla träd
21.50 Historiens onda män
22.40 Tidstjuvar och gratisarbete
23.35 The Vietnam war

20.00 Kronérs sommargäster 
 - syntolkat
21.00 Eagles - syntolkat
22.25 Från Lark Rise till 
 Candleford
23.20 Lyckolandet
00.05 Morgan Freeman: 
 Jakten på Gud
00.55 David Bowie: The last 
	 five	years
02.25 Rederiet - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
12.30 Idol
13.30 Idol
14.30 Du har mail
16.55 Sveriges bästa
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Daddy's home
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Daddy's home
23.35 Kvinnan i rummet
01.45 Stargate: The Ark of truth
03.50 Magnum

05.10 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Frasier
06.50 Knight rider
07.40 My name is Earl
08.05 2 1/2 män
10.00 Nitro Circus: All Access
10.30 Nitro Circus: All Access
11.00 Buffy the vampire slayer
12.00 Buffy the vampire slayer
13.00	 Tattoo	fixers
14.00	 Tattoo	fixers
15.00 Face off
16.00 Ink master
17.00 Last man on earth
17.30 Last man on earth
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
19.30 Superstore
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Hancock
22.5 5Seventh son
01.00 X-Men: The last stand
03.05 The brave
03.55 Bilbaronen i Las Vegas
04.20 Bilbaronen i Las Vegas
04.45 Last man on earth

TEMA 

 
Annonsbokning:  
Senast 12 september 
Utgivningsdag:  
Onsdag 18 september

Boka hos
Christina 

Tel. 0530-125 40 el.
christina@mellerudsnyheter.se 

JORD & 
SKOG

Storgatan 20, Mellerud 
www.mellerudsnyheter.se
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.15 Vem vet mest?
06.00 Det sitter i väggarna
07.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
08.00 Sverige!
08.30 Engelska Antikrundan
09.30 Timjan, tupp och tårta
10.30 Vem vet mest?
11.15 Kronérs sommargäster
12.15 Friidrott: SM
16.00 Ishockey: CHL
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Tjuv och polis
21.00 Hallåhallå
22.35 Rapport
22.40 Undergångssekten: massakern 
 i Waco
00.05 Line of duty
01.05 Clinton och otrohetsskandalen

08.10 Sverige idag på romani chib/arli
08.20 Sverige idag på romani chib/lovari
08.30 Griegs pianokonsert
09.05 Konstkrock i Nordkorea
10.00 Sommarandakt
10.30 Korta tv-historier: Pippi 
10.40 Ridsport: EM Fälttävlan
15.45 Sverige idag på romani
15.55 Rapport
16.00 Sverige idag på meänkieli
16.10 Amerikas väg till månen
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.08	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
17.30 Fatta historia - kortversion
17.43	 Nyfiken	på	Sverige	-	dari
18.00 Ishockey: CHL
18.30 Seriestart: Min historia
19.00 Seriestart: Världens natur: 
 Ett år i Kanadas vildmark
19.55 Nypremiär för MS Lofoten
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån, Sommarandakt
23.25 Morgan Freeman: Jakten på Gud
00.15 Medmänsklighet - ett brott?
01.10 Kate Nash - popmusikens riot grrrl

09.00 UR Samtiden
15.00 Berguvsungar
15.05 Arkitektens hem
15.35 Till fots över Kaukasus
16.20 Tidstjuvar och gratisarbete
17.15 Den australiska kusten
18.05	 Dox:	Våldtagen	–	tonårsflickan	
 och fotbollspojkarna
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05	 Seriestart:	Tre	episka	floder
21.00 Våra älskade bin
21.55 Seriestart: Framtidens vatten
22.50 Kärlek och sex i Japan

20.00 Kristallen
22.00 SS-GB
23.00 Det sitter i väggarna
00.00 Uppdrag granskning
01.00 Opinion live
01.45 Rederiet - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Fångarna på fortet
12.55 Klassfesten
14.15 Parlamentet
15.15 Black or white
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.25 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 The Bourne legacy
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 The Bourne legacy
00.00 GW:s mord
01.00 Elementary
02.00 Elementary
02.55 Magnum
04.00 Ingvar Kamprad

05.10 Last man on earth
05.30 Gränsbevakarna USA
06.00 Frasier
06.25 Frasier
06.45 Grimm
07.30 My name is Earl
07.50 2 1/2 män
08.15 Man with a plan
08.40 Man with a plan
09.10 Ink master
10.10 Världens bästa burgare
11.10 Buffy the vampire slayer
12.10 Buffy the vampire slayer
13.10 Buffy the vampire slayer
14.10	 Tattoo	fixers
15.10	 Tattoo	fixers
16.15 The hunger games: 
 Mockingjay – part 2
19.00 Face off
20.00 Gränsbevakarna USA
20.30 Gränsbevakarna USA
21.00 TV3 dokumentär: I huvudet på en 
 mördare
22.00 National security
23.50 Hancock
01.50 Shoot ‚em up
03.30 The strain
04.15 Bilbaronen i Las Vegas
04.40 Superstore

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10	 Efter	floden
10.10 Landet runt
10.55 Sportspegeln
11.25 Sverige!
11.55 Dom kallar oss artister: Ögonbli-
cket
12.00 Kronérs sommargäster
13.00 Timjan, tupp och tårta
14.00 Tjuv och polis
15.00 Matiné: Kan doktorn komma?
16.35 Från Lark Rise till Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 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	 Nattfilm:	Kvinnor	bakom	taggtråd
00.40 Kronérs sommargäster
01.40 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag på romani
07.50 Sverige idag på meänkieli
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.25	 Kortfilmsklubben	-	spanska
08.30 Fatta historia - kortversion 
08.43	 Nyfiken	på	Sverige	-	dari
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Sommarandakt
16.45 Naturreparatörerna
17.10 Hopp i havet
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Tanja och de dövas Europa
18.30 Konstkrock i Nordkorea
19.25 Kameraentusiast
19.30 Seriestart: Hämnd och kärlek
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt, 21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Donald Trump: Vägen till makten
23.45 Agenda, 00.30 Min historia
01.00 Tanja och de dövas Europa
01.45 Sportnytt, 02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Livet i nationalparken
17.45 Udda platser i världen
18.35 Tidstjuvar och gratisarbete
19.30 Historiska hemligheter
20.15 Seriestart: Albanien runt
21.00 Seriestart: Världens natur:
  Ett år i Kanadas vildmark
21.55 Den australiska kusten
22.45 Historiens onda män
23.35 Framtidens vatten
00.30 Antikmagasinet

20.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Agenda - teckenspråkstolkat
21.45 Undergångssekten: massakern 
 i Waco
23.10 Babel
00.10 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
01.10 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.40 Sverige!
02.10 Rederiet - syntolkat

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
14.30 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
15.30 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 Fartblinda
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
02.50 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.45 Husakuten

05.05 Superstore
05.30 Community
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
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
02.25 Cops, 02.50 Brit cops
03.35 American dad
04.25 Family guy

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn
10.40 Kärlek, tårar och cheerleading
11.35 Låt mig dansa
11.50 Det sitter i väggarna
12.50 Bergman revisited: Ariel
13.05 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.05 Engelska Antikrundan
15.05 Matiné: Tåg 56
16.35 Från Lark Rise till Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongsstart: Fråga Lund
21.00 Fånge hos al-Qaida
22.00 Catastrophe
22.25 Rapport
22.30 Clinton och otrohetsskandalen
23.10 Skam France
23.30 Unge kommissarie Morse
01.00 Hundra procent bonde
04.45 Sverige idag

08.30 Tanja och de dövas Europa
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Sista sommaren med fjällbete
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Tanja och de dövas Europa
18.30 Andra världskriget börjar
19.20 Aurlandsdalen, vild och vacker
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Säsongsstart: Min sanning
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Felicias rötter
22.45 SOS - skolan och Sverige
23.15 Seriestart: Kampen om livet
23.45 Konstkrock i Nordkorea
00.40 Andra världskriget börjar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken
02.10 Tanja och de dövas Europa

14.00 UR Samtiden
17.00 Samlar på det mesta
17.05 Arkitektens hem
17.35 Till fots över Kaukasus
18.25 Framtidens vatten
19.20 Historiens onda män
20.10 Afrikas gamla träd
21.00 Dokument utifrån
22.00 Våra älskade bin
22.55 Filmer från ett svunnet Kina
23.45 The Vietnam war

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.00 Fråga doktorn
22.45 Louis Theroux: Jag och mina 
 kärlekspartners
23.45 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
00.45 Landet runt
01.30 Agenda - teckenspråkstolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Downton Abbey
15.30 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 Kapten klänning
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
02.50 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.45 Husakuten

05.15 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
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 This means war
23.00 Seinfeld, 00.00 Frusna vägar
01.00 American dad
01.55 Bilbaronen i Las Vegas
02.20 Cops, 02.45 Brit cops
03.30 American dad, 04.20 Frusna vägar

Flera vill köpa villor  

i Mellerud.

Funderar du på  

att sälja?

Välkommen  
att ta kontakt!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris 825.000:-

Boka visning!

10 år

2009-2019

Vill du;

Bo i centrum
Nytt kök
Nytt badrum
Mysa framför  
kaminen i höst
Ombonad trädgård

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:-

Visning: Torsd. 29/9 kl. 16

30

-17

30

ÅSENSBRUK  – Gamla vägen 9 
1½-plansvilla med balkong och källare. 4 rok, varav 
2 sovrum. Boa 80/35. Tomt 835 kvm. Ljus och trevlig 
miljö. Vattenburen värme med kombipanna.

Pris 350 000:-

SÅLD!

Tema i Melleruds Nyheter
Passa på att marknadsföra  
era produkter och tjänster!
Utgivningsdag:  4 september      

Annonsbokning:  Senast 29 augusti

Storgatan 20, 464 30, Mellerud 
Tel 0530-125 40 

www.mellerudsnyheter.se

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Kontakta Christina 
christina@mellerudsnyheter.se 

FASTIGHETER
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Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Följ oss på

Fodrad 
regndress

Ryggsäck

Gummistövlar

Joggingbyxa 
med benficka

7990
/st

8990
/st

149:-
/par

Jacka 199:- 
Byxor 149:-

Rusta för hösten

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

Rekordpublik på folkfesten
FENGERSFORS 
Folkfesten Glupsk på 
Dalsland lockade 4 300 
besökare till Not Quite i 
Fengersfors. Under två 
dagar kunde man ta del 
av en härlig blandning 
av lokalproducerad mat, 
dryck, musik, föreläsare, 
workshops, konst och 
kultur.
Helgen bjöd på ett fantastiskt 
sommarväder och besökarna 
strömmade in på området. 
Ett 50-tal utställare – de 
flesta med lokalproducerad 
mat – var stora dragplåster. 

– Jag är jättenöjd. Vi tes-
tade nya saker i år, bland 
annat ett nytt område för 
barnen med kalvar, läsbuss, 
scouter och en plats där man 
kunde slöjda. Dessutom 
hade vi en deltävling i SM i 
utomhusmatlagning på sön-
dagen. Sex lag tävlade och 
laget Norrqvarn vann, säger 
projektledaren Bodil Söder-
lund Davidson.

Hon framhåller de förelä-
sare som medverkade, bland 
annat dryckesexperten Nadja 
Karlsson. En höjdpunkt var 

dryckesprovningen på lör-
dagskvällen med middag och 
underhållning av Carita 
Jonsson.

– Det är en jätterolig folk-
fest med många långväga 
besökare, men vi skulle vilja 
få fler besökare från Dals-
land, framhåller Bodil.

”Gamla” kören Skålleruds 
Drängar uppträdde båda da-
garna under namnet Bettes 
Drängar.

Inne på bageriet Brukets 
Godaste kunde man välja 
mellan tolv olika sorters bröd 
och flera sorters bullar. Dof-
ten var himmelsk och kön 
lång.

Idékläckare
Daniel Jensen, Dal Rostads 
Småbruk, var en av utstäl-
larna. Han fick besök av Jo-
han Abenius, vd på Dalslands 
Turist AB.

– Det var jag och Daniel 
som tillsammans med pro-
fessor Lena Mossberg 
kläckte idén 2012 om att 
starta Glupsk på Dalsland. Vi 

Daniel Jensen, Dal Rostads Småbruk, i samtal med Johan Abenius, vd 
Dalslands Turist AB. Det var dessa två som tillsammans med professor 
Lena Mossberg kläckte idén 2012 om att dra igång Glupsk på Dalsland.

Tvåa från höger syns Åsa Salomonsson, projektledare för ”Trappa upp”, ett projekt i Mellerud för utlandsfödda 
kvinnor. Här med några kvinnor i projektet som sålde falafel, piroger och arabiska kakor.

engagerade Sara Vogel Rö-
din, som kom på namnet. 
Första gången vi arrangerade 
Glupsk var 2013. De sista två 
åren har vi haft cirka 4 000 
besökare och fortsätter det så 
här som idag slår vi det, sade 
Abenius nöjt.

Åsa Salomonsson, Melle-
rud, berättar om Coompanion 
Fyrbodals projekt ”Trappa 
upp” som riktar sig till utri-
kesfödda kvinnor. Projektet 
ska arbeta med att hjälpa 

kvinnorna in på svenska ar-
betsmarknaden. Under 1,5 år 
har ett 40-tal kvinnor med-
verkat i projektet.

– Vi har ett nystartat pro-
jekt i Mellerud med tolv 
kvinnor och temat är söm-
nad. Idag säljer kvinnorna 
falafel, piroger och arabiska 
kakor. Vi fick låna Stinsens 
kök för tillagningen, berättar 
Åsa, som är projektledare.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Andraplats för Geerts
SWIMRUN 
Jos och Simone Geerts, 
OK Kroppefjäll, tog hem 
andraplatsen i klassen 
Mix Lång när Dalslands 
Swimrun genomfördes i 
lördags. 
De gick i mål på tiden 
5.22.26, drygt fyra minuter 
efter segrarna Daniel och 
Jeanette Rådberg.

Den långa banan omfattar 
36 kilometer löpning blandat 
med simning längs Dalslands 
kanal från starten i Håverud 
till målgången i Bengtsfors. 

– Det gick jättebra, det var 
de bästa förhållandena för en 
sådan tävling. Som duo 
hjälps man åt, Simone hjälp-
te mig under simningen och 
jag hjälpte henne vid löp-

ningen. Det är en härlig na-
turupplevelse eftersom lop-
pet följer Dalslands kanal, 
berättar Jos Geerts.

Det var första gången som 
paret Geerts ställde upp i 

tävlingen, som hade premiär 
i fjol när kanalen hade 
150-årsjubiléum.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Jos och Simone Geerts efter målgång. Foto: Stefan Hermansson. 
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