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ANMÄL DIG NU

Mellerud  Terminstart: 12 sep
Torsdagar kl. 19.15 i Centrumsalongen

Unge fotbollstalangen Lorent Selimi spelar i Gais P12-lag och familjen, som bor i Mellerud, pendlar till träningar och matcher fyra gånger i veckan. 
Det innebär 26 mil varje resa. Här syns Lorent tillsammans med mamma Lendita och valpen Rambo. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 10 –

Priserna gäller måndag 2/9 – söndag 8/9 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk kycklingbröstfile
Garant, Sverige, färsk, ca 850 g.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad 
Norge, benfri, 600 g, jfr-pris 
165,00/kg.

Ägg 15-pack
Garant, frigående inomhus, stl M/L, 15-pack, jfr-pris 1,33/st.
Max 1 köp/hushåll/vecka 36.

Rismål
Rice’n’ go, flera sorter, 175 g, jfr-pris 28,57/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 36.

5:-
/stBONUSKUND

Nektariner
Italien, Spanien, klass 1.

20:-
/st89:-

/kg

99:-
/st

BONUSKUND

   15:-
/kg

MELLERUD Sapphultsg. 12 • 0530-330 00

Nytt namn men lika
trevliga & kunniga 

som tidigare.

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

Välkommen!

LaGaylia spred
genuin glädje

– Sidan 5 –

I fredags bjöd LaGaylia Frazier med bandet Soul 
Unit på en show publiken sent ska glömma. 

Ralph Liljegren
blev avtackad

– Sidan 6 –

I söndags avtackades kyrkoherde Ralph Lilje-
gren efter 18 år i Frändefors församling.

Fastigheter –
veckans tema

– Sidorna 7 till 9 –

Läs om husfixarna som räddar hus, vad som 
händer med NK:s tomma lokal och mycket mer.

Med passion för fotbollen
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Café Älvan, 
Mellerud

P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Idé-gruppen Älvan i 
samarbete med

Vuxenskolan och  
Café Älvan

 

Torsdag 5/9 kl. 14.00
Brånasmen från vaggan 

till graven 
med Stellan Johansson

Nu startar vi verksamheten 
för hösten 2019 och  

inbjuder dig att deltaga. 

All information hittar 
du på vår hemsida: 

bralandavantjanst.dinstudio.se 

Välkommen!

Det händer på biblioteket

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

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

Träskets hemligheter 
Måleri av Siri Iversen-Ejve 

Konstrummet, Melleruds Bibliotek  
7-27 september 

Vernissage lördag 7 september kl. 11-13
Välkomna!

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

ÖVRE HALLEN: 

Jan Håfström
NEDRE HALLEN: 

Lotta Melin
GALLERIET: 

Alice Kettle

Öppet: 
ons–sön kl 11–17

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
Nybakat och hemlagat med 
utsikt över Dalslands kanal.

Höstens utställningar
7 SEPTEMBER–17 NOVEMBER 
Vernissage 7 september kl 13
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MÅNADSMÖTE
Templargården tisdag 10/9 kl. 15.00

Melodikryss med Lennart Palm känd  
från Radions Melodikryss

Hjärtligt välkommen!    Styrelsen

MELLERUDSBYGDEN

Höstens första

  

Underrättelse för de som berörs av två stycken 
bygglov för nybyggnation av transformatorstation 
på fastigheten Gråfålerud 1:30 samt nybyggnation 
av transformatorstation på fastigheterna Bolstads 
Prästgård 1:17, Bron 1:6, Glysbyn 1:8, Glysbyn 1:17, 
Norra Rödjan 1:7 och Ållerud 4:3. Med berörd 
menas rågranne eller känd sakägare.
Det finns möjlighet att överklaga ett bygglovsbeslut 
inom fyra veckor från dagen då beslutet publicerats 
i Post- och Inrikes tidningar.
Handlingarna finns tillgängliga hos Tillväxtenhe-
ten, 464 80 MELLERUD
Denna underrättelse är endast för kännedom.
OBS! Om ni har hyresgäst/er på er fastighet ber vi 
er även informera de/dem.
Byggloven kungörs på: www.bolagsverket.se/poit
Publiceringsdatum: 2019-09-04
Kungörelse-id är: K488032/19, K488033/19, 
K488034/19, K488035/19, K488037/19, 
K488039/19, K488040/19, K488043/19

Kungörelse enligt  
Plan- och bygglagen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

4 september-11 september 2019
12:e söndagen efter Trefaldighet
”Friheten i Kristus”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 8/9 18.00 Musik i höstkväll i Klöveskogs kyrka. 
  Sång: Ingrid Langaard. Andakt: Kerstin 
  Öqvist.
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
Ons 4/9 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Anmälan till lunchen har 
  gått ut.
Tor 5/9 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé 
  kom in, Pär-Åke Henriksson.
Tor 5/9 18.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Mia Palm. En 
  Ensemble ur Järns Sångkör.
Sön 8/9 11.00 Gudstjänst i Holms kyrka, Martin 
  Edström.
Tis 10/9 11.30 Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 10/9 14.15 Andakt på Berg, Kerstin Öqvist.
Ons 11/9 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin  
  Edström, Mia Palm. Anmälan till lunchen  
  senast tisdag kl. 11.00. Exp. 
  Tel: 0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 8/9 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Lars-Åke 
  Petersson. Lekmannakåren från 
  Vänersborg/Trollhättan.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 4/9 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist och 
  Mia Palm.
Ons 4/9 15.00 Örs församlings barnkör startar i 
  Karolinerskolans musiksal. Info: Maria 
  Andersson Tel:072-200 62 06.
Sön 8/9 14.00 Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Martin 
  Edström. Kaffe i kyrkan.

Fredag 13 sep • kl. 19.00
Din j-vla fegis
– humor på allvar med Johan Östlind och Björn Ling

Din j-vla fegis! svingar 
vilt bland den svenska 
fegheten och är en 
hyllning till livet och 
konsten att ta vara 
på det. Allt kryddat 
med en stor portion 
värmländsk humor 
och musik. Detta är 
humor på allvar!

Föreställningens 
längd ca 1 tim 50 
min, ingen paus. 

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 380 kr för vuxna; 320 kr barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär
Kulturbruket på Dals presentkort kan användas som  
betalning för detta evenemang.

Arrangör:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70

Besök på  

Swedish Country 

Living, Svankila

Köpmannebro

 
Rotary
Mellerud

Måndag 9/9

TIPSPROMENADSSTART

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

Sönd 8/9 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor. Även bana för rörelsehindrade
Servering • Lotterier • Välkomna!
Höstens sista tipspromenad 27/10 

TORSDAGSKAFFET
börjar torsdag 12/9 kl. 10
Föreningshuset, Åsensbruk
Välkomna önskar Byalaget

Kanelbullar
6-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 30 juli

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Säterbullar
5-pack

Butterkaka
Torget, Mellerud • Tisdag 27 augusti

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

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 24 september

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Jordgubbslängd

Torget, Mellerud • Tisdag 13 augusti

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Pistagebullar
5-pack

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- – 36 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 5/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

RÖVARE 18.000:-   -  56 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN
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FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl. 10-18

Nykokta  
havskräftstjärtar helt kilo 169:- 
Laxfilé hel sida 149:-/kg
Handskuren torskrygg 1/2 kg 129:-

När: Torsdag-kvällar (1,5 h)
Var: Bildsalen på Dahlstiernskas Gymnasium, Mellerud
För vem: Alla som fyllt 14 år (ingen förkunskap krävs!)
Startdatum: 19 september 2019  NYTT STARTDATUM! 

NYFIKEN PÅ MODEDESIGN?

INSPIRATION, IDÉSKAPANDE, PROCESSARBETE
MODETECKNING,  MÖNSTERKONSTRUKTION
HÅLLBARHET/ANSVAR I MODEBRANSCHEN
MATERIALLÄRA, PORTFOLIO, DESIGNPROJEKT

ANMÄLAN:
Skicka ditt namn, ditt födelsedatum och ditt mobilnummer till 
so�a.petren@mellerud.se. Skriv gärna “Anmälan Modedesign”
i ämnesraden. Du kommer att få en bekräftelse på om du fått 
en plats eller om du hamnar i kölistan. Varmt välkommen!

EN MIX AV UNDERVISNING,
UPPGIFTER & PROJEKT

KOSTNADSFRI
GRUNDKURS
I MODEDESIGN

Arrangör: 
Kulturskolan i Mellerud

Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Massor av fina höst- 
blommor och krukväxter

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

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

Res med oss!

Grums-Åmål-Mellerud-Vänersborg

Kielkryssningar
13/9, 9/10, 1/11, 3 dgr ...... fr. 1.390:-
Whiskymässa i Rostock
8/11, 3 dgr  ........................... 2.990:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Göteborgsweekend med jul på 
Liseberg 16/11, 2 dgr ............ 1.690:-
Jul på Koberg Slott
23/11, Dagstur ........................... 690:-
Bremen i juletid
24/11, 4 dgr ............................. 4.540:-
Kiels julmarknad
29/11, 2/12, 6/12, 3 dgr ...... fr. 1.690:-
Gdansk julmarknad
2/12, 4 dgr ............................... 2.990:-
Lübecks julmarknad m. Stena Line
4/12, 11/12, 3 dgr ................... 1.590:-
Lübecks julmarknad
15/12, 4 dgr ............................. 4.790:-

 

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

- din lokala arrangör 
av cirklar och kultur

Höstens 

program 

ute nu!

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

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!

Brånasmen från 
vaggan till graven

I morgon torsdag bjuder 
Idègruppen Älvan in till 
höstens första musik-
cafè. Då kommer Stellan 
Johansson, välkänd lokal 
trubadur, att sjunga och 
berätta om ”Brånasmen 
från vaggan till graven.”

Hemligheter från Gotland
På lördag 7 september är 
det vernissage för utställ-

7 september är det vernissage för 
Siri Iversen-Ejves utställning Träs-
kets Hemligheter på biblioteket i 
Mellerud.

Konst i Anolfsbyn
På söndag är det öppet hus på 
Karl Karlssongården i 
Anolfsbyn. 

Då kan du se en utställning 
med ett 30-tal verk med rub-
riken ”Karl Karlsson och 
konstnärerna”, bland annat 
av Pelle Blom, Uno Johans-

son, Runo ”Rulle” Eriksson, 
Christina Skoogh och Lis-
beth Claesson.

Spelmanslaget Trollpacket 
framträder och vänförening-
en bjuder på kaffe med dopp. 
Evenemanget ingår i Kultur-
arvsdagen.

Musik i 
höstkväll

Det blir ”Musik i höstkväll” i Klö-
veskogs kyrka på söndag den 8 
september med sång av Ingrid 
Langaard (bilden) och Anders 
Fredriksson på piano. 

Modekurs för nyfikna
Nu i höst startar Melleruds 
Kulturskolas grundkurs i 
modedesign igen, under 
ledning av Sofia Petrén. 
Hon har sex års design-
utbildning i ryggen och 
var den som var med och 
startade upp den populära 
kursen hösten 2018. 
Då blev platserna snabbt 
fyllda och eleverna har varit 
mycket nöjda med utbild-
ningen. Kursen innehåller en 
mix av undervisning, uppgif-
ter och egna fördjupnings-
projekt. Eleverna får prova 
på att arbeta med inspiration, 
idéskapande och processar-
bete, modeteckning, möns-
terkonstruktion, ansvar och 
hållbarhet i modeföretaget, 
materiallära, portfolio och 
designprojekt. 

Lektionerna varar 1,5 
timme på torsdagkvällar, en 
gång i veckan, i bildsalen på 
Dahlstiernska Gymnasiet.  

Caroline Anderbergh var en av deltagarna i förra årets grundkurs i mo-
dedesign. Nu startas kursen igen.

DET KAPITEL 2
27 år efter händelserna under 
sommaren 1989 kommer Det 
tillbaka. Losers Club håller 
sitt löfte och återvänder till 
Derry för att sätta stopp för 
ondskan en gång för alla, 
men vad de inte vet är att Det 
den här gången är både star-
kare och grymmare än nå-
gonsin. Visas på Centrumsa-
longen i Mellerud söndag 8 
och onsdag 11 september.

Ikväll visas filmen 438 da-
gar.

Aktuellt
 på bio

Han kom att kallas Brå-
nasmen, men hette egentli-
gen Johannes Olsson, född 
1818 och bosatt i Bråna i 
Järns socken. Stellan kom-
mer att lotsa publiken genom 
hans liv som bonde, smed 
och poet och ge smakprov på 
hans diktning som innehåller 
både bitande satir, humor och 
mera högstämda alster.

Vi utlovar en underhål-
lande stund med sång, musik 
och en intressant levnadshis-
toria från bygden.

Som vanligt är det kost-
nadsfritt för besökarna men 
den som vill kan köpa lotter 
och kanske vinna godsaker, 
eller något hembakat från 
Cafè Älvan.

För den som blir fikasugen 
finns kaffe och därtill myck-
et gott hembakt att köpa i 
cafeterian i pausen.

Uppstart är den 19 september 
och det är ett begränsat antal 
platser. 

Alla som fyllt 14 år är väl-
komna med sin anmälan, 
ingen övre åldersgräns finns 
och det krävs ingen förkun-
skap inom ämnet för att delta. 
Har man meriter sedan tidi-
gare individanpassas dock 
uppgifterna så att undervis-

ningen blir utvecklande för 
alla. 

Kursen riktar sig både till 
dem som funderar på vidare 
studier inom design och vill 
skaffa sig meriter, de som 
helt enkelt är nyfikna och vill 
testa på, liksom de som vill 
ge uttryck för sin kreativitet 
eller lära sig mer om mode-
branschen. 

ningen ”Träskets Hemlig-
heter” i konstrummet på 
biblioteket, med närvaro 
av konstnären.
Konstnären heter Siri 
Iversen-Ejve, verksam i 
Fårösund på Gotland. Med 
Träskets Hemligheter vill 

hon skapa en ny tvådimesio-
nell värld där betraktaren kan 
ta del av vilka hemligheter 
som kan finnas i Ar träsk 
på Gotland. Det som händer 
under vattnet reflekteras i 
abstrakt oljemåleri.

Det: Kapitel 2

Söndag 8/9 kl. 19.00

Onsdag 11/9 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 50 min

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Toy Story 4 (sv.tal)

Söndag 8/9 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr
1 tim 40 min

438 Dagar

Onsdag 4/9 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 4 min
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 37 Skolan
Måndag 9/9: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 10/9: Thaikycklinggryta, kokt potatis 
och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 11/9: Hedvigsoppa. 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 12/9: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Mangokräm.

Fredag 13/9: Ugnsstekt falukorv, kokt potatis 
och stuvade rotfrukter.
Dessert: Päronsoppa.

Lördag 14/9: Stekt strömming med potatismos, 
lingonsylt och rårivna morötter.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Söndag 15/9: Gulaschgryta med kokt potatis 
och brytbönor.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 37
Mån-ons, fre, sön: Sprödbakad fisk med 
potatismos och grönsaker. Tors, lör:  
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.

Måndag Köttbullar* med  
makaroner och broccoli.
Alt: Falafel med makaroner och 
broccoli.
Tisdag Kycklinggryta med Thai-
smak*, ris och skivade morötter.
Alt: Rotfruktsgryta med thaismak, 
ris och skivade morötter. 
Onsdag Hedvigsoppa*, mjukt 
bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs, 
mjukt bröd med ostpålägg.
Torsdag Chilibakad sejfilé** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng med 
gröna ärtor.
Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs.
Alt: Pastasallad med oliver och ost, 
dressing.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Sång för nöje
Den 12 september startar 
Joyvoice, körkonceptet 
med gläje i fokus, en kurs 
i Mellerud igen.
Joyvoice har haft kurser i 
Mellerud flera gånger tidi-
gare. Förra året deltog cirka 
40 personer. Ledare var då 
liksom nu Anna Johansson.

Joyvoice startades i Linkö-

ping 2014. Konceptet med 
att sjunga pop för nöjes skull  
har blivit mycket populärt 
och finns idag på 200 orter i 
Sverige.

– Vårt uppdrag är att låta 
deltagarna vara i en positiv 
energi och känns glädje, sä-
ger Joyvoice vd Hanna Ryd-
man.

Akvedukten är nominerad
Akvedukten i Håverud har 
blivit nominerad som Mel-
lerud kommuns representant 
till Västra Götalands sju un-
derverk 2019. I måndags, 
den 2 september, startade 
omröstningen, då folket ska 

rösta fram sina sju favoriter 
bland totalt 49 kulturmiljöer. 
Resultatet kommer att pre-
senteras på den sista av Kul-
turarvsdagarna 2019, alltså 
söndagen den 8 september.

Att lyfta fram en värdefull 

kulturmiljö som ett potenti-
ellt underverk i var och en av 
länets kommuner bidrar för-
hoppningsvis till att sätta 
fokus på regionens spän-
nande kulturarv.

Café Sober tillbaka i höst

Carro Anderberg medverkar på 
höstens första Café Sober.

För lite mer än två år sedan 
arrangerades en konsert-
kväll för vuxna på Stinsen. 
Nu är arrangemanget 
tillbaka med tre tillfällen 
inbokade under hösten. 
I mars 2017 arrangerades 

Kulturpris till en eldsjäl 
MELLERUD 
Kultur- och utbildnings-
nämnden i Mellerud till-
delar  Sten Torstensson 
Melleruds kommuns Kul-
turpris 2019.
Moriveringen är att ”Sten 
Torstensson är en person 
med ett kulturengagemang 

av sällan skådat slag. Eldsjä-
len Sten har genom långt och 
gediget arbete gjort ett djupt 
avtryck i Mellerud som kul-
turkommun, genom allt från 
antikhandel och antikrundor 
till Dalslands Konstmuseum 
och Nordiska Tomtemuseet. 
Som besökare slås man alltid 

med häpnad av Stens djupa 
kunskap och engagemang, 
därför beslutar Melleruds 
Kultur- och utbildnings-
nämnd att tilldela Sten Tor-
stensson kulturpriset 2019.”

Priset kommer att delas ut 
den 12 oktober på Dalslands 
konstmuseum

Café Sober för första gången 
på Stinsen. Tanken var då, 
och är fortfarande, att skapa 
ett alkoholfritt pubalternativ 
för vuxna. Evenemanget var 
väldigt uppskattat och i gäst-
boken kunde man läsa saker 
som ”Detta måste ni göra 
om”. Det ville man redan då, 
men efter en långvarig och 
välbehövd renovering har 
man nu kommit igång och 
planerar för tre tillfällen un-
der hösten. 

Första lördagen under sep-
tember, oktober och novem-
ber kommer det att arrangeras 
Café Sober på Ungdomshu-
set Stinsen. Under kvällen 
finns ingen åldergräns, men 
det är främst riktat till en 
vuxen publik. Det kommer 
att bjudas på livemusik av 
främst lokala och regionala 

musiker och försäljning av 
någon form av mat och 
dryck. 

Redan nu till helgen, den 7 
september, är det dags för 
höstens första Café Sober. På 
scen ser vi bland annat lo-
kala musikern Carro Ander-
berg, som var med även un-
der första Café Sober och 
som blandar egenskrivet 
med favoritcovers av artisten 
Patty Griffin.

– Jag är superpeppad på att 
få komma tillbaka till Café 
Sober igen, säger Anderberg 
och förklarar att hon gillar 
Stinsens scen, eftersom det 
blir mysig stämning på kon-
serterna när det är så avskalat 
och nära. 

Karolina H. Wessman

Håfström, Melin 
och Kettle avslutar 

På lördag är det vernis-
sage för årets sista ut-
ställning på Dalslands 
konstmuseum i Upperud. 
Tre konstnären, varav en 
med dalsländska band, 
ställer ut.

82-årige Jan Håfström tillhör 
den svenska samtidskon-
stens allra största. Fyra 
gånger har han represenerat 
Sverige på Biennalen i Vene-
dig och har bara i år haft 
flera separatutställningar 

runtom i landet. Besöken hos 
kusinerna i Dalsland på 
40-talet har betytt mycket för 
honom, barndomens intryck 
går som en röd tråd genom 
hans konstnärsskap. 

Lotta Melin visar måleri, 
installation och skulptur. 
Hon är en hyllad koreograf 
som tagit farväl av dansen 
och börjat måla. Kroppen har 
varit hennes redskap, nu är 
den också hennes motiv.

Alice Kettle, från Storbri-
tannien, går möbeldesignlin-
jen på Stenebyskolan. Hon 
visar pallar gjorda på fyra 
olika sätt och med olika ut-
tryck. Med detta vill hon 
belysa hur olika tillverk-
ningstekniker påverkar en 
produkts livscykel.

Rättelse
Det blev ett fel i porträttet om 
pensionerade läraren Katrii-
ne Westling på sidan 7 i förra 
veckans tidning. Hon har inte 
varit redaktör för framtagan-
det av Skållerudsboken. Hon 
satt dock med i den grupp av 
byalaget som tog fram ett 
historiskt guidehäfte om 
Skålleruds socken med un-
derrubriken ”Industrihistoria 
och framtidstro”.

Lokala musiker på
Guldkorpen-galan

UDDEVALLA 
Guldkorpen är en klassisk 
musikgala med syftet att 
hylla den mångfald av 
musik som finns i Fyrbo-
dal. Galan äger rum den 12 
oktober på Hotell Carlias 
Rock Bar i Uddevalla.
Från tidningens spridnings-
område finns flera nomine-
ringar. I ”Årets folkmusik” 
hittar vi Alban Faust från 
Frestersbyn, Ör, i ”Årets 
rock och blues” är gruppen 
Rebel Road, Mellerud, no-
minerade. Dessutom är Sjö-
mila nominerade i klassen 
”Årets pop”. I trion Sjömila 
ingår Erica Wendt som är 
uppvuxen i Frändefors.

Det utlovas en traditionell 
musikgala med mingel och 
fotografering på röda mat-
tan, galamiddag, underhåll-
ning och framför allt prisut-
delning följt av en storslagen 
efterfest.

Priser i upp emot 15 kate-
gorier skall delas ut.

Bandet Rebel Road är nominerade i klassen ”Årets rock och blues”.

Frändeforsbördiga Erica Wendt ingår i Sjömila som nominerats i klas-
sen ”Årets pop”.

Spelmannen Alban Faust från Ör är nominerad i ”Årets folkmusik”.
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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

Självklart kan vi installera allt vi säljer! 

Vänersborg Vassbottengatan 8 | Butiken: 0521- 65 700 
Installation/service: 0521-65 710 | ror-anders.se ®

Gilla oss på 
Facebook

Massor med Leverantörer på plats 
med fina mässerbjudanden på allt från 
värmepumpar, badrum, vattenrening, spa,  
till pumpautomater och mycket mer.
Du hittar mer information på: ror-anders.se

Fina mässerbjudanden från:

HÖSTMÄSSA LÖRDAG DEN 
14 SEPTEMBER KL: 9.30-15.00

VÄLKOMNA!

Onsdag 18/9 kommer höstens första Jord & Skog

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se

Vi behöver din bokning senast torsdag 12/9

Ni når  

ca. 10.900  

hushåll och  

företag

Gör som Christina – se till att synas!

Energiknippe på Kulturbruket

LaGaylia Frazier i musikaliskt samspråk med Pelle Holmberg.

MELLERUD 
Medan Mellerud torkade 
upp efter en veckas regn 
drabbades Kulturbruket 
på Dal i fredags av ett yr-
väder. Hon heter LaGaylia 
Frazier och tillsammans 
med sitt band Soul Unit 
gav hon åhörarna en show 
de sent ska glömma, en 
härlig avslutning på deras 
korta Sverigeturné.
LaGaylia har bott i Sverige 
sedan 2001. Trots att hon inte 
haft några direkta hits har 
hon via bland annat Rhap-
sody in Rock, Melodifestiva-
len och TV-program som 
Let’s Dance och Stjärnornas 
stjärna skapat sig ett namn 
för den musikintresserade 
allmänheten. 

Det faktum att hon saknar 
hits gör att hon kan välja sitt 
material lite friare. På Kul-
turbruket inledde hon med ett 
medley på ”I wanna dance 
with somebody” och ”Can’t 
stop the feeling”. Sedan kom 
en härlig blandning av känt 

och okänt. Hon sjöng låtar av 
bland annat Chaka Khan, 
Pink och U2, ofta ihopkopp-
lade till längre sjok. 

Höjdpunkterna för mig var 
ett fem låtar långt medley på 
Aretha Franklin-låtar och 
extranumret ”Purple Rain” 
av Prince.

Leva ut känslan
LaGaylia påpekade att ”I 
work hard”. Det är bara att 
hålla med. Under de drygt två 
timmarna på scen stod hon 
knappt stilla en sekund. Inga 
koreograferade danssteg för 
henne, här handlar det om att 
leva ut känslan för musiken i 
både röst och rörelse. Hennes 
röst varierar mellan djupaste 
alt och högsta falsett, i styrka 
från en viskning till illvrål. 
Hela hennes utspel var som 
en illustration till begreppet 
soul.

Bakom sig hade hon några 
av Sveriges bästa musiker. 
Tillsammans har de varit 
med och kompat de flesta 
stora svenska artister. Key-

boardisten Carl Flemsten, 
keyboards, kompade till ex-
empel Tommy Körberg i fö-
reställningen Lola. Bassisten 
Johan Granström, av många 
ansedd som Sveriges främ-
sta, spelar med Kalle More-
aus i Hej Kalle. Pelle Holm-
berg, gitarr, tjusade publiken 
med ett antal blixtrande so-
lon. Magnus Hedlund på 
trummor gav föreställningen 
tryck. Anneli Axelsson stod 
för stämsången och lite slag-
verk. 

Genuin glädje
LaGaylia gav bandet stort 
spelrum, och även under 
deras soloinsatser var hon 
med dem med miner och 
gester. Både hon och bandet 
utstrålade hela tiden en ge-
nuin glädje över det faktum 
att de fick spela tillsammans. 
Den genomgående känslan 
var att vi såg sex vänner 
framföra den musik de älskar 
mest av allt. Ibland var det 
som vi förflyttades till soul-
klubbarna i USA.

LaGaylia påpekade flera 
gånger att hon var van att 
sjunga mer än två gånger 45 
minuter (som nu blev 50 plus 
70 plus extranummer). Hon 
lovade att nästa gång hålla på 
över tre timmar. ”Jag ska 
sjunga så länge ni inte ber 
mig att hålla tyst”, sa hon.

Det märktes att publiken 
tog det som ett löfte, inte som 
ett hot.

Lars Nilsson

 

www.mellerudsnyheter.se

Lions sålde biljetter

Kön ringlade lång när biljettförsäljningen startade vid tiotiden i lördags. 
Foto: Evert Magnusson.

MELLERUD 
I lördags fanns represen-
tanter från Lions Club 
Mellerud på torget för 
att sälja biljetter/lotter 
till föreställningen med 
Östen med Resten den 22 
september.
Samtidigt sålde Lions Club 
Brålanda också lotter, fast då 
vid ICA i Brålanda.

Klubbarna arrangerar till-
sammans två föreställningar  

på samma dag med populära 
Östen med Resten på Kultur-
bruket på Dal.

Det var redan kö på Köp-
mantorget vid halv tio-tiden 
och försäljningen startade 
klockan tio. Det finns dock 
biljetter kvar, så Lions i Mel-
lerud kommer att sälja biljet-
ter i lottboden på torget nu på 
lördag. Lions i Brålanda 
säljer utanför ICA, precis 
som i lördags.
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till alla underbara och om-
tänksamma på Fagerlids 
gruppboende som skött Er-
land under hans sjukdom. 
Även till Charina Dagström 
och Jane Hedberg som stöt-
tat under hela sjukdomstiden, 
ni har varit oumbärliga och 
alla andra som tröstat mig.

Gun-Britt och Kent

...ALLA rosor till ALL personal 
på avd 5, Fagerlidshemmet. Ni 
har tagit väl hand om vår äls-
kade Karin på ett värdigt och 
kärleksfullt sätt under tiden 
hon var hos er. Det värmer i 
hjärtat!

Marie och Göran, 
Sara och Kristoffer

Veckans 
ros...

Grattis Oskar Alexandersson 
på 3-årsdagen den 9 septem-
ber.

Kramar från farmor, farfar, 
Sofia, Konny och Casper

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår börjar. Sönd 
11 Gudstj. med församlings-
möte. Tisd 10 Bönedag i 
Halden – anmälan.
Equmeniakyrkan: Sönd 
17 Församlingsmöte. 18 An-
dakt med nattv. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Daniel Lindqvist, nattv., ssk, 
kyrkkaffe. Tisd 11 Bön.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Brålanda 
gem. gudstj. Teofil Carls-
son, kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 19 In-
skrivning av årets konfri-
mander från alla tre för-
samlingarna i Brålanda fsh. 
Fred 15 Gudstj. m nattv. 
på Servicehuset. Anette J 
Carlson. Sönd 11 Gudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Ssk. och kyrkfika. Kyrkbil 
308 70. Månd 12 Middags-
bön. 12.15-13.30 Lunch i 
fsh. 17-19 Kulturcafé i fsh. 
Sundals-Ryr: Sönd 17-18 
Bibelläsning i fsh. 18 Gus-
dtj. Anette J Carlson. Kyrk-
bil 308 70. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 
Högmässa, Daniel Westin. 
Kyrktaxi.

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des. 

Melker Till

UPPVAKTNING

PREDIKOTURER

Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14
Lördag 10-13

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 september - 30 november 2019

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Följ oss på

20% rabatt på 
höstens nyheter

Kyrklig trotjänare avtackades

FRÄNDEFORS  
I söndags avtackades 
Frändefors församlings 
kyrkoherde Ralph Lilje-
gren och stafettpinnen 
lämnades över till hans ef-
terträdare Daniel Westin. 
Avtackningen gick i musi-
kens tecken med medverkan 
av församlingskören under 
ledning av Ruben Bengtson, 
Dalslands Spelmansorkester 
och två av Ralphs barnbarn, 
Albin och Moa Olsson. 
Bland annat framfördes en av 
Ralphs egenkomponerade 
sånger.

Född i Mölndal utbildade 
sig Ralph till präst i Göteborg 
och Lund. Han kom till Vä-
nersborg som komminister 
på 1980-talet. 1993 blev han 
kyrkoherde i Bolstads för-
samling. I augusti 2001 flyt-
tade han till Frändefors. Nu 

Ralph tillsammans med efterträ-
daren Daniel Westin.

Finstämt musikprogram i kyrkan

SKÅLLERUD 
I söndags kväll var det 
musikgudstjänst i Skål-
leruds kyrka. Sångerskan 
Eric Wendt gästade, med 
pianisten Ulf Esborn och 
församlingskören fram-
trädde i några låtar till-
sammas med dem. 
Denna söndags tema var tro 
och liv. Kvällens musikpro-
gram ” Mitt målarskrin”. 
med Erika Wendt och Ulf 

Esborn bjöd både på tonsatta 
dikter av Karl Karlsson och 
sånger av bland andra Mi-
kael Wiehe  och Bob Dylan.

Utanför kyrkfönstren lät 
hösten ana sitt antågande, 
med molniga skyar och en 
kyligare vind än på länge. 
Musiken dock gav en fläkt av 
sommaren som gått, solen, 
de ljumma vindarna och kär-
lek i sommartid.

– Karl Karlsson är en favo-
rit, sade Erica Wendt och inte 

är hon ensam om den. Både 
sångerna och de lästa dik-
terna av den ödmjuke poeten 
från Anolfsbyn rörde vid 
våra hjärtan.

Prästen Pär-Åke Henriks-
son berättade att han två 
gånger haft nöjet och nåden 
att träffa Karl Karlsson.

– En fin människa som 
fångade livet, naturen och 
tron i sina dikter.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Erica Wendt och Skålleruds församlingskör i gemensam sång under musikgudstjänsten i söndags kväll.Peter Söderlund är ny körledare samt kantor efter Elisabette Emanu-
elsson.

Erica Wendt och pianisten Ulf Esborn framförde ett finstämt musikpro-
gram i Skålleruds kyrka.

går han i pension efter 18 år 
som ledare för församlingen. 
I samband med pensione-
ringen flyttar han till Karl-
stad. 

 Mångsidig präst
Ralph är en person som bok-
stavligt talat har många 
strängar på sin lyra. Han har 
spelat fiol i Dalslands Spel-
mansorkester i många år och 
under elva år har han varit 
kassör i Dalslands Spel-
mansförbund, en post han 
”ärvde” från sin fru Carina.

Han är också en flitig vis-
diktare och har framfört sina 
visor i många sammanhang, 
bland annat på Visklubben 
Korpen i Mellerud. Många 
av hans visor är tonsättningar 
av diktare som Atle Burman, 
Nils Bolander och Karl 
Karlsson.

– Jag har alltid haft lätt att 
komma på egna melodier, 
men svårt att minnas andras, 
säger Ralph. 

Han har för vana att skriva 
ner alla melodier han skapar 
på noter.

Vandrare
Ralph är intresserad av vand-
ring, både i fjällen och på 
pilgrimsleder. En av de se-
nare vandringarna finns do-
kumenterad i bokform, ”Ett 
steg närmare himlen”. Den 
skildrar Cammino di Fran-
cesco, en pilgrimsled i Italien 
till minne av Franciskus di 
Assisi.

– Det finns mycket på 
svenska om de spanska pil-

grimslederna, men jag upp-
täckte att det saknades en bok 
om de italienska.

Avslutningsgudstjänsten 
genomfördes av Ralph och 
Daniel tillsammans. Den 
förstnämnde höll predikan 
och talade om vikten av att 
låta den kristna tron genom-

syra hela livet. Det handlar 
inte bara om att gå på guds-
tjänster.

Efter gudstjänsten bjöd 
församlingen alla närvaran-
de på lunch i församlings-
hemmet.

Lars Nilsson
 



Hittat ditt smultronställe? 

Vare sig du ska köpa eller renovera så hjälper vi dig med 
bolånekalkyl, lånelöfte och bolån. 
Välkommen att höra av dig till oss på Dalslands Sparbank!

www.dalsbank.se I 0530-440 00
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Norra Kungsgatan 14

Bortglömda hus räddas med kärlek
Alla som då och då kollar 
hus till salu har sett dem, 
husen som finns kvar må-
nad efter månad på hus-
letartjänstens hemsida. 
Omoderna tapeter, slitna 
utrymmen, tråkiga fasa-
der. Ett hus som inte fått 
vad det förtjänat, som inte 
längre charmar någon. 
Men lite kärlek, fantasi, färg, 
tapeter och arbetslust kan 
förändra allt! De passione-
rade husfixarna Åsa Henriks-
son och Pernilla Adamsson 
har gjort detta till sin hobby.

Senast är det en 80-tals-
villa i Dals Rostock de köpt 
och satt händerna i. Nu flödar 
omsorg, inspiration och en 
stor portion kärlek över hu-
set. Mattor rivs upp, och se 
vad fanns där? En stavparkett 
i ek från när huset var nytt. 

Bakom lager av tapeter i 
köket gömmer sig rester av 
den ursprungliga kökstape-
ten, blommor signerade Jo-
seph Frank. 

En vägg har tagits bort 
mellan köket och vardags-
rummet och vips flödar ljuset 
i huset.

– Vi gör detta på fritiden 
och det får ta den tid det tar, 
säger Åsa som annars arbetar 
i familjeföretaget DGT 
Bygg. Maken Tomas är byg-
gare och bistår med goda råd 
när det behövs. 

– Vi frågar mycket och lär 
oss efter hand, säger tjejerna.

Bolla idéer
När det gäller färgval, styling 
och att hitta bra begagnade 
grejer på nätet bollas idéerna 
sinsemellan. Tillsammans 
har de heminredning som sitt 
stora intresse och absolut 
gehör när det gäller ett hus 
själ. De får sina idéer från 
inredningstidningar och 
sighter på nätet. 

För el, våtrumsarbeten och 
rörmokeri anlitas proffs.

– Men då förbereder vi allt, 
bär ut den gamla toalettstolen 

Åsa Henriksson har som hobby att fräscha upp ”oälskade” hus. Tillsammans med väninnan Pernilla Adamsson 
har hon snart förvandlat tre skamfilade objekt med potential.

Vardagsrum i ett tidigare objekt, före...

...och efter husfixarnas insatser.

och handfaten själva till ex-
empel, säger Åsa.

Budgeten i tankarna
För att projekten (detta är det 
tredje huset Åsa och Pernilla 
fixar och säljer) inte ska bli 
för dyra gäller det att se alla 
pengasparande möjligheter. 
Färg och tapeter till extra-
pris, bra begagnade köksin-
redningar och loppisfynd att 
sedan styla huset med.

– När vi åker och tittar på 
ett hus har vi vår budget i 
tankarna. Vi känner till våra 
begränsningar och vill ha 
tillbaka pengarna som vi läg-
ger ut. Dessutom ska rätt 
känsla för huset infinna sig, 
annars får det vara.

Förmedlar känslan
Hittills har Åsa och Pernilla 
fastnat för en 30-talsvilla i 
Dals Rostock, en från 1959 i 
Mellerud och nu 80-talsvil-
lan i Dals Rostock med utsikt 
till Kinnekulle en klar dag. 
Fasaden var röd och lite an-
satt för några veckor sedan. 
Nu är huset målat tre gånger 
med grått, vita knutar därtill.

– När vi väckt husen till liv 
igen förmedlar vi den känsla 
som vi har fått för det. Vi vet 
inte hur lång tid detta huset 
kommer att ta. När vi har fått 
tag i material till ett rum, så 
gör vi det rummet, och så 
vidare. Vi har ingen brådska. 
Och så ska trädgården fixas 
också, det är lika roligt som 

En ansatt röd fasad har blivit ljust grå och snart ska trädgården få sig 
en genomgång.

80-talsvillan i Dals Rostock förvandlas just nu till ett ljust och luftigt hem.

att fixa huset. Det kommer att 
bli fint och vi vet att någon 
kommer att bli förälskad i det 
här huset en dag, säger Åsa 
och Pernilla.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

FASTIGHETERTEMA
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Christian Johansson och Marielie Vilhelmsson tog över Fastighetsbyrån i Mellerud för två år sedan.

– Fastighetsmarknaden har varit helt fantastisk i sommar. Från 1 juli till 31 augusti 
har vi 21 förmedlade bostäder och det är vi otroligt stolta och tacksamma över, säger 
fastighetsmäklaren Christian Johansson som driver Fastighetsbyrån i Mellerud till-
sammans med sambon Marielie Vilhelmsson.

Fina välbehållna fastigheter säljs direkt och efterfrågan är stor i Melleruds tätort. 
Ett tips till dig som planerar att sälja din fastighet våren/sommaren 2020 är att höra 

av dig redan nu. Tjänsten ”På gång” hjälper dig som kund att förbereda försäljning-
en i god tid. Din fastighet kan då fotograferas när det fortfarande är grönt och 
lummigt utomhus. Alla får dessutom en checklista som visar hur du kan förbereda 
inför interiörfotograferingen, rum för rum. Allt för att din bostad ska se så tilltalan-
de ut som möjligt. Fastighetsbyrån använder för övrigt en extern proffsfotograf.

– Att ha allt klart tidigt innebär ett stort försprång. Köparna vill oftast få tillträde 
innan midsommar och det blir svårt om lanseringen sker i slutet av maj eller början 
av juni, förklarar Christian.

– Vi har utvecklat våra tjänster och det innebär att säljarna kan vara mer delaktiga 
i sina försäljningar, berättar Marielie.

Sedan ett år tillbaka drivs verksamheten i nyrenoverade lokaler på Landsvägsgatan 
48, i en fastighet som sedan länge är förknippad med fastighetsmäkleri.

Detta är en annons

FASTIGHETSBYRÅN I MELLERUD
FASTIGHETSBYRÅN.SE/MELLERUD
0530-131 10
MELLERUD@FASTIGHETSBYRAN.SE

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

OPTIMERA HEMMA
FÖNSTER- OCH DÖRRVECKOR PÅ OPTIMERA, VÄLKOMMEN!

Konditorilokal blir kontor

NK:s lokal på Storgatan byggs om till kontor. Det är klart att Guldjobbet AB flyttar in här, Guldjobbet är en privat aktör som har avtal med Arbets-
förmedlingen om att hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning.

Mycket arbete  
som återstår

Stödassistenten Clary Larsson tillsammans med Anna Hellström som 
arbetat på Wilja sedan starten för elva år sedan. Arkivbild från 2018.

MELLERUD 
Lilla Butiken Wilja på Stor-
gatan har haft stängt på 
grund av rökskador efter 
branden i grannbutiken 
den 14 juni. 
Lokalen blir tillgänglig igen 
från och med måndag den 9 
september. Men det är myck-
et arbete som återstår innan 
butiken kan öppna igen.

– Vi har gjort en inventa-
rieförteckning. Allting som 
har kunnat saneras har sane-
rats. Men vi vet inte hur 
mycket det är ännu och vad 

MELLERUD 
Nya Konditoriets lokal på 
Storgatan har stått tom 
en längre tid. Nu är det 
klart med ny hyresgäst, 
Guldjobbet AB ska ha sitt 
kontor här. Fastighetsä-
garen Melleruds Bostä-
der (Mellbo) söker därför 
bygglov för ändrad verk-
samhet till kontors- och 
utbildningslokal.
– Vi här på Mellbo har letat 
flera lösningar och potenti-
ella hyresgäster som skulle 
kunna passa i lokalen och 
hade en muntlig överens-

kommelse redan i vintras 
med en entreprenör. Tyvärr 
ändrade sig hen innan vi 
skrivit kontrakt. På grund av 
en del utmaningar med loka-
len har vi tittat på alternativa 
användningar av den, alltså 
inte bara som ett café eller 
bageri, utan även som till 
exempel ett kontor eller af-
färslokal, säger Erik Josefs-
son, vd Melleruds Bostäder. 

Det är det privata företaget 
Guldjobbet AB som kommer 
att hyra lokalerna.

– Vi har avtal med Arbets-
förmedlingen för att hjälpa 
arbetssökande att få jobb el-

ler börja en utbildning. Vi 
jobbar individanpassat med 
var och en för att stötta och 
få ut dem i jobb, berättar 
Carina Forsman, vd Guld-
jobbet AB. Ägare till företa-
get är Tony Nilsson.

Redan idag bedriver man 
verksamhet i AME:s lokaler 
i Mellerud. Företaget finns 
dessutom på följande orter: 
Bengtsfors, Filipstad, Karl-
stad, Kil, Kristinehamn, 
Säffle och Åmål.

– Vi har totalt ett 20-tal 
anställda, men personalstyr-
kan kommer att utökas. I 
Mellerud har vi Björn Måns-

dahl som handledare, han 
jobbar även i Bengtsfors, 
säger Carina Forsman.

Hon understryker att det 
känns jättebra att få möjlig-
het att flytta in i nyrenove-
rade lokaler

Erik Josefsson är också 
nöjd med beslutet.

– Vi är jätteglada att till-
sammans ha hittat en bra 
lösning och ser fram emot att 
åter se verksamhet i vår 
grannlokal, säger han.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

som behöver köpas nytt. Vi 
ska göra upp en plan denna 
veckan där vi tar upp när vi 
kan öppna igen, säger Linda 
Oksjö, enhetschef stöd och 
service.

Under stängningstiden har 
den dagliga verksamheten 
bedrivits i Tornets lokal vid 
PD Lundgrensparken, till-
sammans med en annan 
grupp brukare. Allt har fung-
erat bra, men både personal 
och brukare längtar tillbaka 
till Storgatan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

BOKA  
VINTERSERVICE  
OCH FÖRVARING NU!
Gör din Husqvarna Automower®  
redo för nästa säsong.

Vi rengör den, byter knivar, kollar batteriet och uppdaterar 
mjukvaran. Vill du, så förvarar vi den över vintern.

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Carina Udd är registrerad fastighetsmäk-
lare och har drivit sin fastighetsmäklar-
byrå Stefanssons Fastighetsbyrå sedan 
2009. Hon har under denna tid hjälpt fast-
igheter att byta ägare såväl i Dalsland som 
i Trestadområdet. Vissa fastigheter har 
hon sålt upp till tre gånger! Det har varit 
tio fantastiska år med många roliga och 
utvecklande möten med människor såväl 
lokalt och som från många olika länder. 
Att förmedla fastigheter är mer en livsstil 
än ett jobb och Carina känner fortfarande 
att hon lever sin dröm. 

Att en fastighet säljs beror ofta på i vilket 
skede av livet man befinner sig.  Det kan 
vara nytt jobb på annan ort, skilsmässa, 
dödsfall och så vidare. Carina lägger stor 
vikt vid att erbjuda ett personligt möte där 
man i lugn och ro kan planera och ge goda 
råd, helt utifrån säljarens situation. Allt 
för att få de bästa förutsättningarna för en 
lyckad fastighetsaffär. 

Marknadsföring kan erbjudas och skräd-
darsys efter säljarens önskemål. Carina ut-
för även bankvärderingar vid omläggning 

2009 – 2019
10-årsjubileum

10% avdrag på arvodet vid tecknande 

av försäljningsuppdrag senast 31.10.19

Fastighetsmäklare 
med erfarenhet 
och tillgänglighet

av lån samt kostnadsfria värderingar inför 
försäljning. Hon är medlem i Fastighets-
mäklarförbundet, Fmf,  med kostnadsfri 
juridisk rådgivning för köpare och säljare. 
Barndomsvännen Lisbet Hansson är i 
slutfasen av sin fastighetsmäklarutbild-
ning och blir en trevlig komplettering. Nu 
ser Carina fram emot ytterligare tio roliga 
år med fastighetsförsäljningar. 

Vem vet vilka spännande hus som väntar 
på att säljas...

Varmt välkommen att 
kontakta Carina!

Detta är en annons

Nu kan 
bygglov 
sökas 
digitalt

Melleruds kommun lanse-
rade innan sommaren sin 
digitala tjänst för ansökan 
om bygglov.
Det som behövs för att an-
vända tjänsten är e-legitima-
tion, till exempel Bank-Id.

Legitimerad får du över-
blick över samtliga ärenden 
du är involverad i. 

Allt fler tjänster hos kom-
munen kan idag göras digi-
talt. Några exempel bara 
inom bygga, bo - och trafik-
området är grävningsanälan, 
rivningsanmälan och ansö-
kan om strandskyddsdis-
pens.

Karin Åström

Diskuterar med 
flera intressenter

Coops fastighet vid Köpmantorget kommer att tömmas då Coop öppnar 
i nya lokaler på Västerråda. Arkivbild.

MELLERUD 
”Konsumhuset” vid Köp-
mantorget kommer att bli 
tomt när Coop öppnar i nya 
lokaler på Västerråda i slutet 
av oktober. Frågan är vad 
som kommer att hända med 

de tomma lokalerna. Fastig-
heten ägs av  Coop Väst.

– Vi har diskussioner med 
flera aktörer och intressenter. 
Vi hoppas få till en lösning 
snart, säger Philip Crosby, 
fastighetschef Coop Väst.

Förskola med 
två avdelningar

I Telaris gamla lokaler kommer en förskola med två avdelningar att öppna 
i början av 2020.

Melleruds kommun söker 
bygglov under hösten för att 
bygga om Telaris lokaler 
bakom Österrådaplan till att 
bli en förskola. Det berättar 
fastighetschef Peter Moss-

berg. Förskolan, som beräk-
nas stå klar i början av 2020, 
ska ha två avdelningar. Leky-
tor planeras till tomten snett 
bakom fastigheten.

Omfattande 
saneringsarbete

Saneringsarbetet pågår för fullt i de butiker på Storgatan som drabbades 
av branden som startade i skobutikens pentry den 14 juni.

MELLERUD 
Tre butiker genomgår ett 
omfattande saneringsar-
bete efter branden i en 
skobutik den 14 juni i år. 
L:E Gruppen  ansvarar för 
byggnationen.
– Arbetet pågår för fullt. För 
tillfället är vi i Handarbets-
bodens lokal, som delats av 
eftersom Mode for You ska 
flytta in här, säger Emil 
Svensson, arbetsledare bygg 
på L:E Gruppen.

Saneringsarbetet är omfat-
tande. Mycket är brandska-
dat och det var mycket sot. 
Hettan var extrem, dessutom 
sprutade det vatten ur en kran 
i skobutikens pentry där 
branden uppstod.

– Vi jobbar med att bygga 
upp butikerna efter att sane-

Renoverar på Bergs
Melleruds kommun kommer 
att renovera våning två på 
Bergs särskilda boende i 
Mellerud under hösten. Bo-
endet ska då göras om till 
kontor eftersom delar av 
hemsjukvårdens personal, 

som idag har lokaler på Äl-
van, ska flytta in där efter jul. 
På första våningen är det 
korttidsboende och detta blir 
kvar där fram till att det nya 
särskilda boendet på Änge-
näs står klart hösten 2020.

Tom banklokal
Lokalen där Handelsbanken 
höll till vid Köpmantorget 
står tom sedan bankens verk-
samhet flyttade till Väners-
borg i januari 2018.

– Vi har tyvärr inga intres-
senter dit än så länge. Det är 
en stor lokal på 500 kvadrat-

meter, säger Madeleine 
Karlsson, Fastighetsfabri-
ken i Väst AB.

ringsjobbet är klart. Vi är 
nästan klara med Handar-
betsbodens lokal, vi drar 
igång med Mode for Yous 
lokal under de kommande 
veckorna. När det gäller Ny-
ströms skor får vi besked 
denna veckan om när sane-
ringsarbetet blir klart, förkla-
rar Emil Svensson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL 
Melleruds handbollsklubb 
har gjort klart med en ny 
tränartrio inför säsongen. 
Detta efter att mångåriga 
tränaren Johan Eriksson 
tackade för sig efter sista 
matchen i våras.

Kommande säsong är det 

Ulf Regeskog, Helen Lind-
berg och Michael Mjörnestål 
som kommer att leda laget. 
Säsongen i divison 4 Väst-
svenska Västra drar igång 
sista helgen i september. Då 
ställs Melleruds HK mot HF 
Orust på bortaplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

MHK mönstrar 
ny tränartrio

FOTBOLL 
Det är sjukt jämnt i division 
5 Dalsland med fem om-
gångar kvar att spela. Frän-
defors är i allra högsta grad 
indragna i bottenstriden, 
tillsammans med Bäckefors 
IF och IFK Åmåls andralag.

Alla tre på fem poäng var-
dera. I helgen mötte Frände-
fors serietvåan Melleruds IF 
U, som efter en mållös första 
halvlek kunde göra mål i mit-
ten på den andra halvlek. 

Fiffen föll med 
uddamålet

SLUTRESULTAT
Frändefors IF –

Melleruds IF U-lag
0-1(0-0)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
75’ 0-1 Tim Edén

Gästerna vann med 1-0 och 
målskytt var MIF:s unge Tim 
Edén.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Pendlar 26 mil vid varje träning

Lorent Selimi med bollen under en av matcherna i Gothia cup 2019. Foto: Christine Odding, officiell fotograf 
för Gais.

FOTBOLL 
Tolvårige Lorent Selimi 
bor i Mellerud med sin fa-
milj. Fyra gånger i veckan 
kör hans föräldrar honom 
till Gaisgården utanför 
Göteborg, där han spelar i 
Gais Akademi P12-lag.
– Som elitidrottstränare i 25 
år kan jag säga att Lorent är 
den första spelaren någonsin 
i den åldern som åker så 
långt. Det intresset han visar 
upp genom att göra detta vi-
sar på hur extremt dedikerad 
han är att spela fotboll. Lo-
rent visar aldrig upp några 
sura miner, han är en positiv 
kraft i vårt lag, både som 
spelare och som person, sä-
ger huvudtränaren Joachim 
Bergstrand.

Vi träffar den unge ta-
langen hemma i lägenheten i 
Mellerud. Lorent går i 6B på 
Nordalsskolan. Som femår-
ing började han spela fotboll 
i Melleruds IF, men slutade 
efter ett år då han saknade 
utmaningar. Därefter följde 
två år i Åsebro IF.

– Där fick jag spela med 
äldre killar och det var kul, 
säger Lorent.

För tre år sedan spelade 
han i Gais för första gången. 
Men efter ett år gick han vi-
dare till IFK Trollhättan, på 
grund av allt skjutsande för 
föräldrarna.

– Men innan sommaren i 
år fick jag erbjudande att 
spela för Gais igen och det 
känns jättebra, konstaterar 
Lorent.

Fyra resor i veckan
Detta innebär fyra resor i 
veckan till Göteborg, 26 mil 
vid varje tillfälle.

– Vi kämpar så länge han 
tycker det är roligt. Vi har tur 
eftersom Lorent är bra i sko-
lan, men det kommer att bli 
tufft längre fram. Jag säger 
alltid att skolan är viktigast, 
understryker mamma Len-
dita.

Hon har spelat handboll 
och pappa Lulzim har spelat 
fotboll som unga, så bollsin-
net finns i generna. De har 
fem barn mellan sju och nit-

Tolvårige Lorent är mycket glad 
över att få chansen att spela för 
Gais. Foto: Christine Odding, of-
ficiell fotograf för Gais.

SPORT

17 föl visades
25 augusti arrangerade  
Norra Älvsborgs Hästav-
elsförening fölbedömning 
i ridhuset i Rearsbyn.
17 föl, från Stenungsund i 
söder till Arvika i norr, visa-
des. Högst poäng fick hopp-
stammade hingstfölet Amo-
rinas Boomerang e: Ike ue: 
Cortez, ägd av Märta Haby, 
Säffle.

Högst bedömda gångarts-

föl blev hingsten Marrón sin 
sol e. Demand ue: Weltman, 
ägare Maria Sinclair, Säffle.

Bland lokala deltagare 
märktes Gunnel och Kjell 
Frölins hoppstammade sto-
föl Annie  F, e: Gamelus R 
ue: Heartbeat som blev det 
näst högst bedömda hopp-
stammade fölet.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fölet Annie F, ägd av Gunnel och Kjell Frölin, blev det näst högst be-
dömda hoppfölet, 82,3 procent,  vid Norra Älvsborgs Hästavelsförenings 
fölbedömning i Rearsbyn.

Boken om släkten 
blev ett stycke 
dalsländsk historia

Susann Magnusson har 
sina rötter i Åsensbruk 
och gav nyligen ut sin bok 
”Förgät mig ej”, som med 
utgångspunkt i hennes 
egen släkt berättar en 
historia om järnbruken, 
smedsläkterna i Upperud, 
de som byggde akveduk-
ten i Håverud och om 
emigrationen till Amerika.
Morfars morfar Aron Lund-
qvist, stenhuggaren och ka-
nalbyggaren som bodde tio 
år i USA, fick av sitt barnbarn 
Thorsten Ström sin livsbe-
rättelse nedskriven.

– Thorsten växte upp med 
sin morfar Aron. Liksom jag 
växte upp med min morfar 
Thorsten, förklarar författa-
ren.

Hon berättar att Thorsten 
även skrev dikter och när han 
inte längre fanns i livet 
tyckte Susanns döttrar att 
deras mamma skulle skriva 
om sin morfar liksom Thor-
sten skrivit om sin. Där 

Nästan 200 sidor dalsländsk his-
toria och emigranthistoria inne-
håller boken ”Förgät mig ej” av 
Susann Magnusson.

Susann Magnusson har skrivit en 
bok om sin dalsländska släkts his-
toria. Foto: Caroline L Jacobsson.

skulle också några av dik-
terna finna sin plats.

– Det fanns mycket doku-
mentation också, bland annat 
många gamla brev att tillgå, 
säger Susann. 

Berättelsen om Thorsten 
Ström och hans morfar Aron 
Lundquist har knutits sam-
man med andra släktingars 
historia, i Sverige och i USA.

 Det har blivit nästan 200 
sidor personligt skriven dals-
ländsk historia och emigrant-
historia, nu utgiven i liten 
upplaga på förlaget med 
samma namn.

 – Jag ville inte att boken 
bara skulle förbli en fil i da-
torn, jag tror den kan intres-
sera alla som har någon an-
knytning till Dalsland. Titeln 
syftar på Dalslands land-
skapsblomma, men vill också 
visa på det viktiga i att inte 
glömma vårt ursprung, säger 
Susann Magnusson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ton år. Lorents sjuårige lil-
lebror brukar följa med på 
resorna till Gaisgården. Poj-
karna brukar somna på hem-
vägen, ofta är de inte hemma 
förrän vid 22.30-tiden.

Laget deltog i Gothia cup i 
år och mötte lag från bland 
annat Italien, England och 
Frankrike.

– Det gick jättebra, men vi 
förlorade mot Frankrike i 
16-delsfinalen. Jag gjorde tio 
mål under den turneringen, 
säger Lorent.

Vilka är dina styrkor?
– Jag är anfallare och min 

styrka är att skjuta och göra 
mål. På en säsong har jag 
gjort 140 mål.

Hur känns det att spela 
för  Gais?

– Det känns väldigt bra. 
Jag lär mig mer och mer och 
då blir det roligare att spela 
också, svarar Lorent.

Vad har du som mål?
– Att bli proffs och kunna 

leva på fotbollen.

Fotbollsutbildning
Joachim Bergstrand berättar 
om klubbens fotbollsutbild-
ning.

– Vi har ett av Sveriges 
bästa lag och vi jobbar 
mycket med få spelarna att 
förstå spelet. Även om det 
blir mål kanske man inte tagit 
rätt beslut. Vi spelar ett pass-
ningsorienterat spel och Lo-
rent har lite kvar där. Men 
hans poäng har ökat genom 
fler assist. För att spelarna 

Melleruds HKs nya ledartrio, från vänster; Ulf Regeskog, Helen Lindberg 
och Michael Mjörnestål. Foto: Jenny Eliasson.

ska utvecklas får de möta 
äldre spelare ibland för att 
inte stagnera, det är viktigt 
med utmaningar, säger han.

Som person beskriver Joa-
chim Lorent på följande vis:

– Han är en extrem talang 
och vinnarskalle ut i finger-
spetsarna. Han är en fantas-
tisk spelare med ett bra till-
slag på bollen och bra tryck 
i passningarna. Egentligen 
har jag inget dåligt att säga 
om honom, förutom att han 
fortfarande är lite bollkär. 
Lorent är en förebild för de 
andra spelarna.

Det ställs höga krav på att 
få komma med i lagen, det 
gäller att vara bland de fem 
bästa under provträningarna.

– Lorent tog vi emot direkt, 
han var en av Västsveriges 
bästa spelare. Han har kom-
mit in bra i truppen, det 
fungerar extremt bra, säger 
Joacim.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nordvästra Götaland Damer

Lördag 7 september kl. 14.00

Åsebro/Brålanda – Hisingsbacka FC

Dagens matchbollar är skänkta av:
Nomor Väst, Varaslättens Lagerhus, Wallins Lantbruk AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

FOTBOLL!
Rådavallen
Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar skänkta av: 
Takfönster Väst, Ute & Inne, Örs Cementgjuteri

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
GERDSKENS BK

Lördag 7 september kl. 14.00

Bäckefors IF – IFK Åmål
4-0 (2-0)
Div. 5 Dalsland

Eds FF – Tösse IF
3-0 (1-0)
Div. 5 Dalsland

Tösse IF – IF Viken
1-6 (1-1)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Alingsås IF FF – Melleruds IF 
1-0 (0-0)
Div. 3 Mellersta Götaland

Eds FF U-lag – Frändefors IF
3-4 (1-2)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Kroppefjälls IF – 
Fengersfors IK
2-5 (0-4)
Div. 6 Dalsland

Frändefors IF lag 2 – 
Eds FF lag 2
1-4 (0-1)
Div. 6 Dalsland

Brålanda IF lag 2 – 
Bengtsfors IF lag 2
3-4 (0-2)
Div. 6 Dalsland

Övriga resultat

FOTBOLL 
I våras kom beskedet från 
Nordalsalliansen, där 
Åsebro IF, Håfreströms 
IF, Kroppefjälls IF och 
Melleruds IF ingår, att 
klassbollen ställdes in och 
skulle spelas under hösten 
istället.
I veckan kom dock nya bud 
från alliansen, att så inte blir 
fallet. Fotbollsturneringen 
för skolbarn ställs in 2019, 
men tar nya tag 2020, enligt 
Melleruds kanslist Sören 
Flöisbon, som sitter med i 
Nordalsalliansen.

– Av olika anledningar så 
har vi valt att inte arrangera 

Klassbollen 
ställs in igen

KLASSBOLLEN
Startades: 2012
Arrangör: Nordalsalliansen
Spelplats: Rådavallen
Deltagare: Alla elever i 
  kommunens skolor 
 är inbjudna, 
 FSK - Årskurs 6.

klassbollen som utlovat. 
Men vi vet med säkerhet att 
det blir av nästa år, berättar 
han.

Senast det begav sig, 2018, 
deltog nästan 350 barn mel-
lan 7-12 år.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Åsebro såg ut att få en 
enkel match mot Håfre-
ströms IF:s andralag i lör-
dagens match på Rudevi. 
Men efter en bra start gick 
laget ner sig, bjöd in gäs-
terna i matchen och fick 
kämpa för sina tre poäng.
Åsebro IF har fem raka seg-
rar och går som tåget i divi-
sion 5 Dalsland, men trots 
detta har man två lag framför 
sig i tabellen. Nu satsar man 
på kval, då Eds FF anses ha 
ett för stort försprång med 
fem matcher kvar att spela.

– Nu gäller det att hålla 
undan för kvalplatsen. Ed 
verkar för stabila, berättar 
Åsebros tränare Per Arons-
son, som har sex poäng upp 
till serieledarna och en av-
slutning på säsongen där alla 
tre topplag möts under de 
sista fem omgångarna. 

Bra start
Matchen mot Håfreström 
inleddes på strålande sätt för 

Åsebro IF satsar på kval
SLUTRESULTAT

Åsebro IF – 
Håfreströms IF lag 2

3-2 (3-0)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
12’ 1-0 Dick Johansson
19’ 2-0 Jonatan Ugrell
26’ 3-0 Martin Scherdin
54’3-1 Blerim Avdijaj (straff)
56’ 3-2 Blerim Avdijaj

Målskyttarna från uddamålssegern mot Håfreströms IFs andralag.  
Från vänster; Dick Johansson, Martin Scherdin och Jonatan Ugrell.  
Foto: Cecilia Dahlin.

hemmalaget. Dick Johans-
son spräckte nollan efter tolv 
minuter. Jonatan Ugrell och 
Martin Scherdin nätade där-
efter innan halvtimman var 
spelad på Rudevi.

– Vi spelade väldigt bra 
först halvtimman, men sedan 
tappar vi rätt mycket den 
sista kvarten och spelade inte 
jättebra i andra halvlek, be-
rättar tränaren Per.

Tio minuter efter paus fick 
gästerna straff, en som skyt-
teligaledaren Blerim Avdijaj 
säkert placerade in och nå-
gon minut därefter också 3-2.

– De får två snabba mål, då 
blev det nervigt. Nära också 
3-3 på ett friläge och där räd-
dade Wictor oss och fixade 
vår seger, berättade Arons-
son som till slut fick jubla för 

tre poäng trots en hetsig av-
slutning med röda kort på 
Åsebros Johannes Tisell 
Noren och Håfreströms Ah-
med Bachalan.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det var en underhållande 
match som publiken fick se 
på Håvåsen i fredags kväll. 
Mål, kvitteringar, hattrick 
och en utvisad målvakt 
var ingredienserna som 
till slut gav Håfreströms 
IF tre poäng mot IK Svane.
Gästerna hade inför freda-
gens match värvat seriens 
skyttekung, Ibrahim Tahini, 
som lämnade serietrean Her-
restad mitt under brinnande 
toppstrid.Detta för att försö-
ka göra allt för att rädda ett 
nytt kontrakt. 

För Håfreströms IF:s del 
har laget vänt en negativ 
trend och har nu tre raka 
segrar efter lördagens storse-
ger mot IK Svane, som inled-
des med ett tidigt mål av 
Viktor Mollapolci.

– Det kändes stabilt från 
början och vi gör två mål med 
bud på fler, berättar Håfre-

ströms assisterande tränare 
Glenn Öder efter matchen.

Rött kort och kvittering
2-0 kom strax före paus ge-
nom Robin Svensson och 
hemmalaget såg ut att relativt 
enkelt spela sig till tre poäng. 
Men bara minuten före paus 
får Herrestad ett friläge.

HIF-keepern Hateim Jala-
ne Khder kommer lite för 
långt ut för att täcka och tar 
bollen med händerna utanför 
sitt straffområde och får rött 
kort direkt.

Som om att det inte var nog 
kommer Herrestad med ny 
energi efter paus och gör två 
mål inom loppet av fyra mi-
nuter, inblandad var såklart 
skytteligaledaren och nyför-
värvet Tahini.

– Det var en tuff period när 
de kvitterade, berättar Öder, 
som dock skulle få se sitt lag 
komma tillbaka.

Målkalas och dramatik på Håvåsen
SLUTRESULTAT

Håfreströms IF – 
IK Svane

7-3 (2-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar: 
6’ 1-0 Viktor Mollapolci
40’ 2-0 Robin Svensson
58’ 2-1 Ibrahim Tahini
62’ 2-2 Albin Sheqiri
65’ 3-2 Viktor Mollapolci
67’ 4-2 Hamed Hosseini
76’ 4-3 Ibrahim Tahini
85’ 5-3 Viktor Mollapolci
86’ 6-3 Blerim Avdijaj
89’ 7-3 Burim Avdijaj

INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants lad-
dar för ny säsong och det 
är den unga generationen 
som nu kliver fram. I fre-
dags spelades den första 
träningsmatchen och trä-
narduon Mio Forsberg och 
Filip Falander har, med 
några veckor kvar till se-
riestart, positiva tankar.
– Vi förlorade med 13-5 men 
gör en förvånansvärt bra in-
sats. Vi kom till Åmål med 
nästan ett juniorlag, så det 
var roligt. En bra match för 
oss med mycket positiva 
grejer att ta med sig inför 
kommande säsong, förklarar 
Filip Falander, som ger den 
unga generationen plats i la-
get.

Giants laddar för 
ny säsong

SLUTRESULTAT
Åmåls IBK U –

Melleruds IBK Giants
13-5 

Träningsmatch

– Ungdomarna tar storm-
kliv framåt. Som till exempel 
18-årige Hampus Andersson 
som spelade otroligt bra, han 
kommer att bli spännande att 
se framöver, berättar Falan-
der.

Giants spelar i år i division 
6 Norra i den västsvenska 
serien och man inleder sä-
songen mot Utbynäs SK på 
bortaplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det var toppen mot botten i 
lördags när Brålanda IF gäs-
tade Långevi IP och seriele-
darna Bengtsfors IF.

Gästerna visade direkt att 
man var där för att ta poäng, 
vilket verkligen syntes i för-
sta halvlek. Marcus Her-
mansson satte 0-1 för Brå-
landa redan efter tre minuter 
och trots kvittering återtog 
Brålanda ledningen i match-
minut 35, genom mittfälts-
dynamon Oskar Björneli.

Oskar skulle senare också 
bli tvåmålsskytt, men dock 
utan att ge sitt lag några po-
äng. Trots ett hårt kämpande 
Brålanda vände Bengtsfors 

Brålanda skakade 
om serieledarna

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – 

Brålanda IF
4-3 (2-2)

Div. 4 Bohulän/Dal
Målskyttar:
3’ 0-1 Marcus Hermansson
27’ 1-1 Victor Remneland
35’ 1-2 Oskar Björnekil
45’ 2-2 Almir Aldzic
49’ 3-2 Jesper Aronsson
67’ 4-2 Jesper Aronsson
86’ 4-3 Oskar Björnekil

på matchen i den andra halv-
leken och vann till slut med 
4-3.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

– Vi fick något billigt mål 
där som gjorde att vi fick nytt 
mod. Nu kom vi tillbaka från 
en tung period i matchen 
vilket vi inte gjorde i våras, 
så det märks att vi blivit 
bättre, förklarar Glenn.

Hattrick
Håfreström trummade på, 
och kunde avsluta snyggt 
med tre mål på slutet. Bland 
annat genom pappa Burim 
och sonen Blerim Avdijaj 
som nätade efter varandra. 
Men mest applåder fick Vik-
tor Mollapolci, som med sitt 
hattrick säkrade segern.

– Viktor är otroligt vass 
och gör ett riktigt bra jobb. 
Skönt att ha en spelare som 
han i laget, berättar Glenn 
Öder, vars lag har Brålanda 
på bortaplan till helgen.

– Brålanda har kommit 

igång nu och är ett mycket 
bättre lag nu än i våras, det 
kommer att bli tufft, säger 
Öder.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

Huvudsponsor:

Söndag 8 september kl. 15.00  
Håvåsen

Div 5

HIF lag 2 - Färgelanda IF
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blends
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VVS
Allt inom 

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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Trädgårdsmästare
Michaela Sieverthson

Med mina 10 gröna fingrar
konsulterar och planerar jag 

Din trädgård samt håller 
trädgårdskurser 
070-566 18 37

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Ring oss nu 0530-72 50 50
mellerud@veteranpoolen.se

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

 Längder 2-p 429:- MV 129:-/m
 Lampskärm 79:- Kuddfodral 79:-

Gardinstänger 99:-
Möbeltyg  60-150:-/m 

Galon  99:-/m 

Linnelook MV 40:-/m 

längder 2-p 299:- Kappa 40:-/m 

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal gardinlängder!

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

Vill du bli vår kollega?
Vi utökar nu satsningen på skog och lantbruk i Dalsland. 
Vi förstärker vår företagsavdelning med ytterligare en 
medarbetare med inriktning mot skog och lantbruk. 

Är du den vi söker?

Läs mer och ansök på www.dalsbank.se

Vi söker personal till  
vårt Café & Restaurang!
Vi söker en ny medarbetare till vår café- och 
restaurangverksamhet. Som person är du service-
minded, flexibel, stresstålig och ordningssam. Ser 
helst att du är utbildad kock eller har lång erfa-
renhet av matlagning inom restaurangbranschen. 
Ca 35 tim per vecka (även helger)

Välkommen med din ansökan till: 
jobb@blomsvaruhus.se 
senast den 16 september 2019

 UTHYRES
Nyren. lägenhet 
Södra Parkv. 3 i Åsensbruk.  
29 kvm. 2.500:- inkl el.  
Tel. 070-541 18 26.

LEDIGA PLATSER

PRO Mellerud: Praktisk 
matematik (Canasta). Start 
10/9 kl. 14.00.

Stickorna. Start 12/9 
kl.14.00.

FÖRENINGSNYTT
Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

4/9 kl. 10.00. Välkomna!

Stor judotävling

Lars Johansson, Johanna Nordling och Glenn Nordling är alla tre ledare i KIF:s judosektion.

JUDO 
Lördag 28 september an-
ordnas den stora tävlingen 
Judodraget 2.0 i Rådahal-
len, Mellerud. Kroppefjäll 
IF:s judosektion har tagit 
på sig att arrangera hös-
tens tävling.
– Det är en gammal tävling 
som arrangerats av Färge-
landa Judoklubb. Den lades 
ner för sex-sju år sedan, men 
åretupptogs av dem hösten 
2018 och våren 2019, berät-
tar Lasse Johansson, som 
tillsammans med Glenn och 
Johanna Nordling är ledare i 
KIF:s judosektion.

– Tanken var att Färgelan-
da skulle arrangera denna 
gången också, men de kände 
att de inte hade krafter att dra 
ihop till tävling. Vi tyckte det 
var synd eftersom det är en 
bra tävling för våra ungdo-
mar att vara med i, så det 
slutade med att vi arrangerar 
den istället, säger Glenn.

Trollhättans Judoklubb, 
som har förnämlig spets-
kompetens, hjälper till i Mel-
lerud. 

– Vi tog beslutet nyligen på 
en träning. Vi pratade med 
föräldrarna och alla ville 
hjälpa till under tävlingen. 
Detta är det största vi gjort 
hittills, understryker Glenn.

Judodraget 2.0 är öppen 
för tävlande upp till 14 år. 
Man räknar med mellan 150 
till 200 deltagare i klasserna 
U11, U13 och U15. Ett stort 
antal judoklubbar brukar 
delta, även norska klubbar.

KIF:s judosektion bilda-
des för 3,5 år sedan och har 
60 medlemmar mellan fyra 
och elva år, varav ett 40-tal 
tränar aktivt.

– Jag ser att vi är över 100 
medlemmar om två år. Den 
stora utmaningen blir då att 

hitta fler ledare. 99 procent 
av våra som tränar är täv-
lande, det är unikt i Sverige, 
förklarar Lasse.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@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

JORDFRÄS för traktor.  
Tel. 070-524 40 82.

Köpes

TRAKTOR med helhydraulisk 
lastare. Tel. 070-524 40 82.
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ALLTJÄNST

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

Rokvist’s trädgårdsservice
Trädbeskärning, trädfällning/
avancerad, gräsmattor, rabatter. 
Rådg, eko odling o trädg. rut, rot 
o F-skatt. Tel 073-627 90 02, 
Michael

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Svenska Glaslösningar AB
(f.d. Wressel’s Glas)
Bilglas – Planglas – Plast – 
Svetsning
Gäller det glas hör av er till oss.
Tel: 070-781 52 81

GLASMÄSTERI

Lollo’s Alltjänst
Kurt Hellbergsgata 4, Mellerud
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

CATERING

FRÅN A-Ö Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM
Försäljning av Tarkett – Forbo
Fullständig läggningsservice
Tel. 070-890 98 28

GOLV

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

STUBBFRÄSNING
Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proffessional och Iveco 
auktorisation
Husbilsservice Fiat och Iveco. 
Alla storlekar.
www.lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla  
försäkringsbolag.  
Lackeringar, bilreparationer.  
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

BILLACKERING

Svens Entreprenad AB
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

TRÄDFÄLLNING

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-mellerud

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Däckservice
Bil/maskinreparationer 
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30  
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst 
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Marie’s Trädgårdstjänst & 
Entreprenad AB
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4.  
Tel: 0530-102 77

STÄD

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

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

AKTIEBOLAG

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

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser 
startar v. 15

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

.se 

Skadedjurskontroll
0521-693 51

Patrick Eriksson

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

Allt inom golv 

och mattor
Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Inviduella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se
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Melodikrysset v.36 - 7 september

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. 36 – 7 september

05.15 Go'kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go'kväll
10.40 Dom kallar oss artister: 
10.45 Timjan, tupp och tårta
11.45 Tjuv och polis
12.45 Hundra procent bonde
13.30 Vem vet mest?
14.15 Fråga Lund
15.15 En stad - en historia
15.25	Matiné:	Fyra	fula	fiskar
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 H som i Harry
22.55 Skam France
23.15 Rapport
23.20 Fråga Lund
00.20 Det sitter i väggarna
01.20 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Tanja och dövas Europa
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Min sanning
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Renskötare i 
 Jotunheimen
18.30 Andra världskriget börjar
19.20 Bygden som försvann
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Seriestart: Hårt arbete 
 - Kova työ
20.30 Seriestart: Kärlek på 
 Samernas
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 Andra världskriget börjar
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Maneterna tar över
17.50 Albanien runt
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 Filmer från ett svunnet 
 Kina
20.05 Våra älskade bin
21.00 Att stoppa mäns självmord
21.50 Naturskolan på Bali
22.45	 Tre	episka	floder
23.40 Historiens onda män

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Tjuv och polis
21.45 Kronérs sommargäster 
 - syntolkat
22.45 Hundra procent bonde
23.30 Donald Trump: Vägen till 
 makten
00.55 Eagles - syntolkat
01.15 Eagles - syntolkat
01.35 Eagles - syntolkat
01.55 Eagles - syntolkat
02.20 Hem till sommaren

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol
21.00 Anders knackar på
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 CSI
02.50 MacGyver
03.50 En plats i solen?
04.45 Husakuten

05.05 Brooklyn nine nine
05.30 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 Dumpad
23.10 Seinfeld
00.10 Frusna vägar
01.10 American dad
02.15 Bilbaronen i Las Vegas
02.40 Cops
03.00 Brit cops
03.50 American dad
04.40 Frusna vägar

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Kronérs sommargäster
11.40 Dom kallar oss artister:
11.45	 Efter	floden,	Landet	runt
13.30 Sverige!
14.00 Uppdrag granskning
15.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
16.00 Det sitter i väggarna
17.00 Seriestart: Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, 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:	Hjälp	mig	
 att dö
23.50 Lyckolandet
00.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.40 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Renskötare i Jotunheimen
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
16.15 Felicias rötter
16.45 Min historia
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Jakttid
18.30 Hitlers örnnäste
19.25 Legoentusiaster
19.30 Vem kan älska Pikku Iso?
19.45 Ishockey: CHL
20.00 Godsägarna och den frälsta
  jorden
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Saknaden
00.20 Babel
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Veteranbilsträff på 
 Vestlandet
17.05 Gammalt, nytt och bytt
17.35 Omöjlig ingenjörskonst
18.20 Den australiska kusten
19.10 Världens natur: Ett år i 
 Kanadas vildmark
20.05 Onassis uppgång och fall
21.00T	 re	episka	floder
21.55 Afrikas gamla träd
22.40 Naturskolan på Bali
23.35 Udda platser i världen

20.00 Ishockey: CHL
22.15 Rederiet - syntolkat
23.00 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
00.00 Från Lark Rise till 
 Candleford
00.55 Catastrophe
01.20 Felicias rötter

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 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 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Färöarna–Sverige
21.40 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Färöarna–Sverige
22.45 EM-kval studio
23.10 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.45 Husakuten

05.30 Brooklyn nine nine
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 X-men origins: Wolverine
23.10 Seinfeld
00.10 Frusna vägar
01.10 American dad
02.15 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops
03.00 Brit cops
03.45 American dad
04.35 Frusna vägar

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Dom kallar oss artister: 
10.45 Hundra procent bonde
11.30 Timjan, tupp och tårta
12.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.30 Sverige!
14.00 Fråga Lund
15.00 Opinion live
15.45 Vem vet mest?
16.30 Engelska Antikrundan
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: Doobidoo
21.00 Unge kommissarie Morse
22.30 Rapport
22.35 The Sinner
23.20 Catastrophe
23.50 Timjan, tupp och tårta
00.50 Fånge hos al-Qaida
01.50 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Jakttid
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Hårt arbete - Kova työ
16.45 Kärlek på Samernas
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Ishockey: CHL
20.00 Friidrott: Diamond League
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45	 Frost/Nixon
23.45 SS-GB
00.45 Hitlers örnnäste
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Antikmagasinet
17.30 Att stoppa mäns 
 självmord
18.20 Framtidens drömhem
18.50 Gammalt, nytt och bytt
19.20 Till fots över Kaukasus
20.10 Vår okända evolution
21.00 Historiska hemligheter
21.45 The Vietnam war
22.40 Albanien runt
23.25 Dokument utifrån: 
 Salvinis Italien

20.00 Ishockey: CHL
20.30 Strömsö
21.00 Friidrott: Diamond League
22.10 Rederiet - syntolkat
22.55 Från Lark Rise till 
 Candleford
23.50 Kulturfrågan Kontrapunkt
00.50 Clinton och otrohets-
 skandalen
01.30Min historia

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.45 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 Baywatch
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.05 TV4Vädret
22.15 Baywatch
00.15 Before I go to sleep
02.10 A long way down
04.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.35 Brooklyn nine nine
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, 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 Precious cargo
23.55 Seinfeld
00.55 American dad
01.55 TV3 dokumentär: 
 I huvudet på en mördare
02.50 Bilbaronen i Las Vegas
03.15 Cops, 03.40 Brit cops
04.25 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Timjan, tupp och tårta
09.30 Go‘kväll
10.15 Dom kallar oss artister:
10.20 Det sitter i väggarna
11.20 Fråga Lund
12.20 Från Lark Rise till 
 Candleford
13.15 Tjuv och polis
14.15 Ishockey: CHL
16.50 Doobidoo
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 Seriestart: Alla för en
21.00 Seriestart: Luuk & Hall-
berg
21.45 Seriestart: Shetland
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: Inglourious 
 basterds
01.20	 Nattfilm:	Skumtimmen
04.35 Luuk & Hallberg

09.20 Moro squad
09.50 Hämnd och kärlek
11.20 Renskötare i Jotunheimen
11.50 Min sanning
12.50 Babel
13.50 Godsägarna och den frälsta 
 jorden
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.00 Rapport,  Sverige idag
16.15 Naturreparatörerna
16.40 Röda näckrosor
17.05  Ett år i Kanadas vildmark
18.00 Komiska genier: Bob Hope
19.00 Kulturstudion
19.05 Grattis, Clara! - Clara 
 Schumann 200 år
20.00 Kulturstudion
20.05 Terés Löf spelar Clara 
 Schumann
20.10 Robert Schumanns 
 pianokonsert
21.05 Kulturstudion
21.10 Ett fall för Mr Whicher
22.40 För sista gången - Jimmy 
Scott, jazzlegend
00.15 Renskötare i Jotunheimen
00.45 Jakttid
01.45 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Samlar på det mesta
15.05 Albanien runt
15.50 Onassis uppgång och fall
16.45 Udda platser i världen
17.40 Historiska hemligheter
18.25 Våra älskade bin
19.20 Att stoppa mäns självmord
20.10 Den australiska kusten
21.00 Afrikas gamla träd
21.50 Hitlers sista dagar
22.40 Vår okända evolution
23.35 The Vietnam war

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Från Lark Rise till 
 Candleford
21.55 Engelska Antikrundan
22.55 Lyckolandet
23.45 I am Martin Luther King
01.20 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
02.20 Rederiet - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
14.30 Bagges hemlösa hundar
15.30 Nu eller aldrig
17.45 Trav: –
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Sthlm rekviem
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Sthlm rekviem
23.45 Fasanjägarna
02.10 Paranormal activity 4
04.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?

05.15 Brooklyn nine nine
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.40 My name is Earl
08.00 Superstore
09.00 Emerald City
10.00 Nemas problemas
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00	 Tattoo	fixers
15.00 Man with a plan
16.00 Ink master
17.00 Last man on earth
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
20.00 Simpsons
21.00 Jorden runt på 80 dagar
23.25 Dumpad
01.45 X-men origins: Wolverine
03.40 The brave
04.25 Bilbaronen i Las Vegas
04.50 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
05.20 Vem vet mest?
06.05 Hundra procent bonde
06.50 Strömsö
07.20 Kulturfrågan Kontrapunkt
08.20 Sverige!
08.50 Engelska Antikrundan
09.50 Vem vet mest?
10.35 Alla för en
11.35 Från Lark Rise till Candleford
13.20 Matiné: Enkel resa
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.10 Luuk & Hallberg
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Tjuv och polis
21.00 Seriestart: Allt jag inte minns
22.00 Seriestart: Dian Fossey: Mordet på 
 gorillornas drottning
22.50 Rapport
22.55 Line of duty
23.55 The Sinner
00.40 Clinton och otrohetsskandalen
01.20 Shetland
04.45 Sverige!

09.40 Sverige idag på romani chib
10.00 Gudstjänst
10.45 Hårt arbete - Kova työ
11.15 Felicias rötter
11.45 Grattis, Clara! - Clara Schumann 
 200 år
12.40 Terés Löf spelar Clara Schumann
12.45 Robert Schumanns pianokonsert
13.40 Komiska genier: Bob Hope
14.40 Sverige idag på
15.00 Ishockey: CHL
16.00 Rapport
16.05 Ishockey: CHL
17.30 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.38	 Kortfilmsklubben	-	engelska
18.01 Fatta historia - kortversion
18.12	 Nyfiken	på	Sverige	-	dari
18.30 Min historia
19.00 Ett år i Kanadas vildmark
19.55 En återställd fäbod
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.40 Godsägarna och den frälsta jorden
00.40 SOS - skolan och Sverige
01.10 Kampen om livet

09.00 UR Samtiden
15.00 Filmer från ett svunnet Kina
15.50 Till fots över Kaukasus
16.40 Vår okända evolution
17.30 Den australiska kusten
18.20 Att älska matematik
19.20 Omöjlig ingenjörskonst
20.05	 Tre	episka	floder
21.00 Våra älskade bin
21.55 Framtidens vatten
22.50 Naturskolan på Bali

20.00 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Allt jag inte minns - syntolkat
22.00 SS-GB
23.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
00.00 Uppdrag granskning
01.00 Opinion live
01.45 Renskötare i Jotunheimen
02.15 Rederiet - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Fångarna på fortet
13.00 Klassfesten
14.25 Parlamentet
15.20 Anders knackar på
16.20 Gessle – en vacker kväll
17.55 Keno
17.59 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 TV4Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 EM-kval studio
20.35 Fotboll: Sverige–Norge
21.35 EM-kval studio
21.45 Fotboll: Sverige–Norge
22.45 EM-kval studio
23.05 Kapten klänning
00.05 Fartblinda
01.05 Elementary
02.00 Elementary
02.55 Magnum
04.00 Husakuten

05.15 Last man on earth
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.40 My name is Earl
08.05 Superstore
08.30 Man with a plan
09.30 Ink master
10.30 Världens bästa burgare
11.30 Buffy the vampire slayer
14.40	 Tattoo	fixers
16.40 Jorden runt på 80 dagar
19.00 Face off
20.00 Gränsbevakarna USA
21.00 TV3 dokumentär: 
 I huvudet på en mördare
22.00 TV3 Dokumentär: 
 En mördares bekännelse
23.00 Swedish dicks
00.05 American dad
00.40 Family guy
01.10 Simpsons
01.40 Family guy
02.35 American dad
03.00 Guldfeber
03.55 The strain
04.45 Bilbaronen i Las Vegas

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Sverige!
11.40 Vem vet mest?
12.25 Fråga Lund
13.25 Timjan, tupp och tårta
14.25 Tjuv och polis
15.25 Matiné: Släkten är värst
16.40 Från Lark Rise till Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Lyckolandet
21.45 Line of duty
23.10 Rapport
23.15	 Nattfilm:	Spartacus
02.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.31 Fatta historia - kortversion
08.42	 Nyfiken	på	Sverige	-	dari
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Gudstjänst
17.00 Designreportage
17.10	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Skattjägarna
18.30 Vildsvinets återkomst
19.25 Gammelvägen går i pension
19.30 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 Motor: Rallymagasinet
22.50 Donald Trump: Vägen till makten
00.20 Agenda, 01.05 Min historia
01.45 Sportnytt, 02.05Nyhetstecken
02.15 Moro squad

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.45 Vår okända evolution
18.35 Våra älskade bin
19.30 Historiska hemligheter
20.15 Albanien runt
21.00 Världens natur: Ett år i Kanadas 
 vildmark
21.55 Den australiska kusten
22.50 Hitlers sista dagar
23.40 Framtidens vatten

20.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Agenda - teckenspråkstolkat
21.45 För sista gången - Jimmy Scott, 
 jazzlegend
23.20 Babel
00.20 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.50 Allt jag inte minns - syntolkat
01.50 Hårt arbete - Kova työ
02.20 Rederiet - syntolkat

05.15 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 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 Idol
21.00 Fartblinda
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.10 Married
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 Frusna vägar
01.00 American dad
02.00 Bilbaronen i Las Vegas
02.25 Cops,m 02.50 Brit cops
03.35 American dad
04.25 Frusna vägar

05.15 Fråga doktorn
06.00 Morgonstudion
09.10 Vem vet mest?
09.55 Fråga doktorn
10.40 H som i Harry
11.35 Föräldragården
11.50 Det sitter i väggarna
12.50 En stad - en historia
13.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
14.00 Engelska Antikrundan
15.00 Matiné: Svenskjävel
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 Fråga Lund
21.00 Parning
22.30 Catastrophe
22.55 Rapport
23.00 Clinton och otrohetsskandalen
23.45 Skam France
00.05 Unge kommissarie Morse
01.35 Dian Fossey: Mordet på gorillornas
  drottning
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
13.00 Forum: Riksmötets öppnande
16.00 Rapport
16.05 Forum: Riksmötets öppnande
16.20 Agenda
17.05 Mitt ögonblick
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat, 17.45 Uutiset
18.00 Jarkko och dövas Amerika
18.30 Det vilda Skandinavien
19.25 Gäddkungen
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 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 Kampen om livet
23.45 Komiska genier: Bob Hope
00.45 Vildsvinets återkomst
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.40 Till fots över Kaukasus
18.30 Framtidens vatten
19.25 Hitlers sista dagar
20.15 Afrikas gamla träd
21.00 Dokument utifrån: Det kinesiska 
 experimentet
22.00 Våra älskade bin
22.55 The Vietnam war
23.50 Onassis uppgång och fall

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.00 Louis Theroux: Hjälp mig att dö
23.00 Det sitter i väggarna 
 - teckenspråkstolkat
00.00 Agenda - teckenspråkstolkat
00.45 Jakttid
01.15 Kärlek på Samernas
01.45 Jarkko och dövas Amerika

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 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 Idol
21.00 Kapten klänning
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
02.10 CSI
03.00 MacGyver
04.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 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 Terminator 3: Rise of the machines
23.10 Seinfeld, 00.10 Frusna vägar
01.10 American dad
02.10 Bilbaronen i Las Vegas
02.35 Cops, 03.00 Brit cops
03.45 American dad
04.35 Frusna vägar

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

10 år

2009-2019

Vill du;

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

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

Pris 590.000:-

Boka visning!

ÅSENSBRUK – Nyponvägen 3 Bränna
Charmig 40-talsvilla, 1½-plan med källare och separat 
garage. 4 rok varav 2 sovrum. Boa 98 kvm. Tomt 1.200 
kvm. Bergvärme och trevligt läge med fri utsikt.

Pris 395.000:-

SÅLD + 14%

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-årsjubileum

10% på arvodet  

vid tecknande av  

försäljningsavtal 

t.o.m. 191031

SÄLJA HUSET?
VI HAR MÅNGA KÖPARE PÅ KÖ!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
0530-134 00 eller sf.mellerud@svenskfast.se

MELLERUD | PD LUNDGRENSGATAN 19 | TEL 0530-134 00 | WWW.SVENSKFAST.SE/MELLERUD
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Vem blir starkaste bonden?

29-årige Jimmy Wressel från Åsebro är en av deltagarna i tävlingen Sve-
riges starkaste bonde. Hans styrkor är att han är lätt, stark, snabb, har 
bra kondition och massor av vilja.

LJUNGSKILE 
Moa Hjälte, Erikstad och 
Jimmy Wressel, Åsebro 
är två av deltagarna i täv-
lingen Sveriges starkaste 
bonde som avgörs helgen 
7 – 8 september på Bon-
dens och skogens dagar i 
Ljungskile.
Platsen är Backamo läger-
plats och dagarna är fyllda av 
aktiviteter. En av dem är 
tävlingen Sveriges starkaste 
bonde som består av fem 
grenar, med kval på lördagen 
och final på söndagen. Täv-

lingen, som arrangeras av 
Rune Andersson, Kuseruds 
gård, har denna gång både 
herr- och damklass.

– Det är Bohusläns största 
evenemang. Konferencier 
för tävlingen blir Bengt Al-
sterlind. Jag räknar med ett 
20-tal deltagare totalt, berät-
tar Rune Andersson.

Lördagens tre deltävlingar 
är Farmers walk, däckvält-
ning och stenlastning i skott-
kärra. På söndagen blir det 
stocksågning och finalgre-
nen är säckbärning.

Kravet för att få delta är att 

22-åriga Moa Hjälte från Erikstad ställer upp i damklassen. Hon har alltid 
varit stark och lagt grunden till styrkan när hon jobbat hemma på pappas 
gård. Moa lyfter bland annat 180 kilo i benpress.

man har ett yrke som bonde 
i någon form. 

Var med i Gladiatorerna
29-årige Jimmy Wressel har 
tidigare deltagit i liknande 
tävlingar. Han har varit med 
i tv-programmet Gladiato-
rerna, första gången som re-
serv där han fick hoppa in och 
gjorde mycket bra ifrån sig. 
Andra gången var han med 
då det var bondetema, då 
vann han.

– Mina styrkor är att jag är 
lätt, stark, snabb och har bra 
kondition, säger Jimmy, som 
otroligt nog aldrig tränar. 
Hans vilopuls, helt otränad, 
ligger på 40...

– Men Jimmys största 
styrka är vinnarskallen, till-
lägger Rune.

Jimmy kör exempelvis 
Vasaloppet vartannat år, utan 
att träna innan.

– Jag har lätt för mig i fy-
siska utmaningar. Kanske är 
det genetiskt också, mamma 
körde sin 19:e raka klassiker 
i år, berättar Jimmy.

Han är egen företagare, bor 
på en liten skogsgård i Åse-
bro och har jakt som fritids-
intresse. Han har en dotter på 
sex år och två jakthundar.

– Det var länge sedan jag 
tävlade nu, tror det var på 
skördefesten i Brålanda för 
fyra år sedan. 

Då bar han en 100-kilos-
säck 160 meter, dubbelt så 
långt som tvåan.

Vad tror du om dina 
chanser?

– Jag ska vinna hela skiten, 
självklart, konstaterar Jimmy 
leende.

Stark sedan barnsben
Moa Hjälte, 22 år, jobbar 
som personlig assistent och 
är ”drängpiga” på pappas 
gård.

– Jag har alltid varit stark, 
ända sedan jag var barn. Det 
ligger nog i släkten, pappa 
Bengt och farfar Gösta är 
väldigt starka, säger Moa.

Hon har velat delta i en 
sådan här tävling sedan hon 
var 16 år, men dåliga knän 
har stoppat henne. Men efter 
sex knäoperationer (senaste 
för ett år sedan) är det äntli-
gen dags.

– Jag tränar lite på gym-
met, jag tycker styrketräning 
är roligast. Jag är stark från 
grunden efter allt jobb på 
gården och det är nog min 
största styrka. Jag är taggad 

och det är roligt att knäna går 
med på detta, säger Moa, 
som bor med sambo i Er-
ikstad.

Dina chanser?
– Målet är att klara av täv-

lingen och inte komma sist.

Rune Andersson har ar-
rangerat över 300 styrketäv-
lingar genom åren, men det 
är premiär på Backamo.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans prisbomb!
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Albin presenterar
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Kära politikerkollegor.
Faktum kvarstår. När kom-

munfullmäktige behandlade 
budgetramarna röstades 
först era förslag ner. Därefter 
hade ni tre val i den slutliga 
omröstningen.

• Ni kunde lägga ner era 
röster, vilket är praxis i de fall 
när det egna förslaget inte 
längre är aktuellt.

• Ni kunde röstat på vårt 
förslag om att sänka kom-
munens överskottsmål för att 
istället använda pengarna för 
bland annat skola och social 
verksamhet.

• Ni valde att istället rösta 

för majoritetens förslag, med 
en nedskärning av Kultur- 
och utbildningsnämndens 
budget med fem miljoner. 
Beskrivning av vilka effekter 
detta får fanns med i under-
laget.

Majoritetens förslag hade 
gått igenom oavsett hur ni 
hade röstat, men i och med 
att ni aktivt röstade för det 
visade ni att ni stödjer ned-
skärningen på KUN.

 Sedan kom ni onsdags vid 
KUN-mötet tillbaka med ert 
förslag att lägga ner Kultur-
skolans frivilliga verksam-
het, läs instrumental-, ensem-

ble och dansverksamheten. 
Detta utan att konsekvenser-
na av ett sådant förslag finns 
beskrivna, och trots att för-
slaget redan avvisats av kom-
munfullmäktige.

 Vi konstaterar återigen att 
ni aktivt röstat för en ned-
skärning av kommunens ut-
bildnings- och kulturverk-
samhet med fem miljoner. 
Det innebär att ni i SD öppnat 
för att stöd och resurstjänster, 
som ska hjälpa eleverna att 
klara skolan dras ned, och att 
bemanningen på AME, som 
ska hjälpa människor till ar-
bete, minskar. De alternativa 

besparingar ni anger, kultur-
skolans nedläggning, minsk-
ning av föreningsbidragen 
och Kulturbrukets anslag, 
drabbar i första hand barnfa-
miljer, dem som kommunen 
enligt sin vision säger sig 
prioritera.

 Vårt förslag att i stället för 
nedskärningar inom verk-
samheterna minska kommu-
nens överskottsmål bottnar i 
att vi socialdemokrater vill 
att skolan och AME ska ut-
vecklas, inte avvecklas. Vi 
står fast vid detta.

 För Socialdemokraterna  
i Mellerud, Michael Melby

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
Svar till Sverigedemokraterna

Jag läser i Melleruds Nyheter 
att Sverigedemokraterna har 
synpunkter på Socialdemo-
kraterna om något som jag 
tror härrör från fullmäktiges 
budgetdebatt. 

Jag ska inte lägga mig i den 
debatten, den klarar nog So-
cialdemokraterna av. Däre-
mot reagerar jag på att SD 

som vanligt avslutar med en 
litania om flyktingpolitiken 
som anges vara roten till allt 
ont. Den där rigida inställ-
ningen har vi hört till leda nu. 
Det vore på tiden att ni för en 
gångs skull redovisar vad ont 
flyktingar har gjort er och 
vårt land. 

Varför ska vi inte ta emot 

människor som i sina hem-
länder hotas till liv och lem? 
Är ni främlingsfientliga eller 
rädda för främlingar? Så säg 
då det! På vilket sätt har ni 
upplevt kaos i flyktingpoliti-
ken? Vem har talat om att 
flyktingpolitiken är en vinst-
maskin? Varför missunnar ni 
andra människor att få ett 

värdigt liv som ni själva tar 
för givet? 

Det är ni som ständigt talar 
om kostnaden för flyktingar, 
men hittills har jag aldrig sett 
någon trovärdig kalkyl. Jag 
ser fram emot ert svar i denna 
förträffliga tidning!

Karl-Axel Nordström 

Replik till ”Socialdemokraterna  
pratar i nattmössan”


