
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 11 SEPTEMBER 2019

YHETER
NR 36 • ÅRG 26

Priserna gäller måndag 9/9 – söndag 15/9 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, ca 1-2,2 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 37.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Keso
Keso, flera sorter, fetthalt 0,2-
4%, 500 g, jfr-pris 30,00/kg.

Färsk torskfilé
Falkenberg, Gadus Morhua, Barents hav,  
skinn- och benfri, i tråg, 400 g, Jfr-pris 149,88/kg.

Soppa
Kelda, flera sorter, 50 ml, jfr-pris 20,00/liter.
Max 3 köp/hushåll/vecka 37.

4995
/kg

BONUSKUND

BONUSKUND

Ekologisk bladsallat
Garant Eko, ekologisk,, gäller 
Babyspenat, Ruccola, Mache,  
65 g, jfr-pris 153,85/kg.

5995
/st

15:-
/st

BONUSKUND

   10:-
/st

10:-
/st

k-bygg.se

PELLETSPALL

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

Erbjudandet gäller t.o.m 30/9.

Fri utkörning 
inom 2 mil vid 
köp av minst 
4 pallar.

Ord.pris 2630:-

2395:-

Dalslands Hästsportklubb arrangerade i helgen träning för en av Sveriges främsta hopptränare, Lotta Björe. Anna Wessman Karlsson var en av deltagarna. Här på hästen High Ambition. Foto: Sven-Erik Eriksson.
– Sidan 14 –

Spännande golffinal
– Sidan 15 –

Välbesökt författarkväll
– Sidan 8 –

Ett underverk i Håverud
– Sidan 9 –

Populär hopptränare på besök
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 4.000:- – 37 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 12/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 4.800:- - 51 rop

RÖVARE 12.000:-   -  50 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Just nu vill vi bjuda in dig till:
Pastoratskören 12/9 kl. 19 Brl fh 
Välkommen nya och gamla körsångare

Tvärdraget 18/9 kl. 18 Brl fh
Sjunga tillsammans alla åldrar

Alpha kursstart 28/9 kl. 19 Brl fh
För dig som är nyfiken på kristen tro

Vill du veta mer om t.ex. luncher, barnverksamhet, 
övriga aktiviteter se församlingsbladet, hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/bralanda eller slå oss en signal 
på 0521-300 61.

I predikoturerna kommer vecka för vecka gudstjänst- 
information och en kort info om veckans händelser.

Välkommen!

INVIGNING AV

Kolmila
Källhults Bygdegård, Dalskog
lördag 14 september kl 15.00

Invigningstal och tändning av milan
Underhållning av Alban Faust m.fl.
Servering av kolbullar och kaffe

Välkomna önskar 
Dalskogs Bygdegårdsförening

Kommande evenemang 
Skogens Veteraner lördag 21/9

Ungdomsteam från Equmenia-
kyrkan Fiskebäck kommer till 

Mellerud den 14-15 september
Lörd kl. 11.00 Pannkakskyrkan och sång på Torget
Lörd kl. 19.00 Kvällssamling i Equmeniakyrkan med 
  vittnesbörd och lovsång. Kvällsfika 
Sönd kl. 11.00 Gudstjänst i Equmeniakyrkan med 
  teamet och Thomas Segergren. Kyrkkaffe

Välkomna!

MELLERUD

 

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

Res med oss!

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Läs mer & boka på vår hemsida!

Kielkryssningar
9/10, 1/11, 20/11, 3 dgr ...... fr. 1.390:-
Whiskymässa i Rostock
8/11, 3 dgr  ........................... 2.990:-
Göteborgsweekend med jul 
på Liseberg 16/11, 2 dgr ..... 1.690:-
Bremen i juletid
24/11, 4 dgr .......................... 4.540:-
Gdansk julmarknad
2/12, 4 dgr ............................ 2.990:-

 

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

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

Melleruds Innebandyklubb 
bjuder in till

Föräldramöte 
& Årsmöte
Torsdag 19 sep. kl 18:30

Tingshuset i Mellerud
Information kring säsong 

2019/2020 samt om 
klubbens tankar och visioner 

Välkomna!   

  

Kungörelse om inkomna 
bygglovsansökningar

Till byggnadsnämnden i Melleruds kommun har 
det kommit in ansökan om bygglov för ändrad an-
vändning från kontor till förskola samt ombyggnad 
och anläggande av lekplats på fastigheterna Tornet 
1 och 2.

Enligt Plan- och bygglagen ska berörda grannar ges 
möjlighet att yttra sig och du ges härmed möjlighet 
att lämna dina synpunkter på föreslagen åtgärd.

Bygglovshandlingarna finna tillgängliga hos Till-
växtenhetens kontor, Kommunkontoret, Storgatan 
13 Mellerud.

Eventuella synpunkter ska skriftligen eller via 
epost till byggnadsnamnd@mellerud.se ha inkom-
mit senast 24 september 2019.

Upplysningar om bygglovsansökningarna lämnas 
av Filip Björndahl via telefon: 0530-181 67 eller via 
e-post: filip.bjorndahl@mellerud.seVÄLKOMNA!

Tel.0530-36200
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud

E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kapellgatan 6

Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

11 september – 18 september 2019
13:e söndagen efter Trefaldighet
”Medmänniskan”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15/9 11.00 Mässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Musikgruppen Lätt och 
  Lagom medverkar. 
Ons 18/9 14.30 Grinstads café i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 11/9 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Martin 
  Edström, Mia Palm. Anmälan till lunchen 
  har gått ut.
Tor 12/9 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé 
  kom in, Martin Edström.
Sön 15/9 8.30 Frukost i Kyrkans Hus, Sång och gitarr 
  Stellan Johansson.
Sön 15/9 9.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Sång och gitarr Stellan
  Johansson.
Tis 17/9 11.30 Andakt på Fagerlid.
Tis 17/9 14.15 Andakt på Berg.
Tis 17/9 15.00 Melleruds kyrkliga sygrupp träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 18/9 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, Pär-Åke
  Henriksson. Anmälan till lunchen senast 
  tisdag kl.11.00. Exp Tel:0530-36200

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 12/9 16.00 Sång och Musik på Skållerudshemmet.
Sön 15/9 15.00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Mia Palm.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 15/9 18.00 Musik i höstkväll i Örs kyrka. Dragspel: 
  Stefan Wernerklang. Andakt: Mia Palm.
Mån 16/9 15.00 Örs kyrkliga syförening träffas hos Berith 
  Pettersson. Extra Årsmöte.
Ons 18/9 15.00 OBS! Ny dag! Prat och Kakkafé i Gula 
  Villan, Brunnsparken Dals Rostock.
Ons 18/9 12.15 Andakt på Karolinen.

Besök av guvernören 

Jerry Brattåsen

 
Rotary
Mellerud

Måndag 16/9

Café Gruzzolo kl. 17.00

DM-plöjning på Simonstorp 700,Gestad
lördag 21 september kl. 11.00

Samling plöjare kl. 10.00
Anmälan till Lennart Andersson, 070 245 00 81

Samma dag kl 12.00 Gestad Open 
Anmälan till Tore Berg, 0521 320 67

Grålleklubbarna i O och P-län hälsar er välkomna!

VETERANTRAKTORPLÖJNINGVisklubben Korpen i höst
Lördag 14 september, 12 oktober & 16 november

Kl 14.00-16.00 på Nyfiket, Storgatan
Öppen scen   Helt akustiskt

       Fri entré     I samarbete med

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film
Playmobil: The Movie

Lördag 21/9 kl. 16.00

Söndag 22/9 kl. 19.00

Det: Kapitel 2

Onsdag 11/9 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 50 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Lejonkungen (Eng tal)

Söndag 15/9 kl. 16.00

Från 11 år. Pris 100 kr
1 tim 58 min

Quick

Söndag 22/9 kl. 19.00 

Onsdag 2/10 kl. 19.00

Downton Abbey

Söndag 15/9 kl. 19.00

Onsdag 18/9 kl. 19.00

Från 7 år. Pris 100 kr
2 tim 2 min
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Fredag 
Torget, Mellerud

0900-1700

Ljung 30:-/st 
4 st för 100:-

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Lökar 40:-/st 
3 st för 100:-

LÖRDAG 14 SEPT. KL 10–14
I CENTRALA BENGTSFORS 

Bengtsfors Centrumförening

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

IT cirklar för seniorer
Start 1/10  4 ggr/300 kr
Ingen förkunskap krävs

Kontakta biblioteket för mer information
Välkomna!

0521 - 69535

Rostock 2 d 100 kg 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 osv..fr. 990:-
Rostock 3 d 100 kg 11/10, 18/10, 25/10  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, 1/10, 4/10, 15/10  osv.webbpris...fr. 990:-
22/10, 19/11 avgång fr Mellerud, Brålanda & Frändefors

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:-
Berlin 4 d 19/9, 10/10, 28/11, 5/12, 30/12.........3.290:-
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:-
Jokkmokks vintermarknad  6 d.  4/2........................7.290:-
Röros vintermarknad  4 d.  17/2.....................................2.990:-
JULMARKNADSRESORNA STARTAR 29/11....fr1.890:-
Rostock, Lübeck, Schwerin, Wismar, Gdansk mfl orter
Jul på Ronnebybrunn 23/12 inkl helpension........5.990:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

Annan typ av tvådimensionell värld

Siri Iversen-Ejve står bakom utställningen ”Träskets hemligheter”. 
Konstverket heter ”Sinnena tänds när du möter mina vänner”.

MELLERUD 
”Träskets hemligheter” är 
den senaste utställningen 
i konstrummet på bib-
lioteket. Den pågår till 27 
september och bjuder in 
betraktaren till en annan 
typ av tvådimensionell 
värld.
Siri Iversen-Ejve bor på 
norra Gotland sedan 2015, då 
hon flydde det hektiska livet 
i Stockholm. Två år tidigare  
var hon klar på Konstakade-
mien i Oslo och sedan dess 
har Siri arbetat med många 
projekt och haft utställningar 
runt om i Sverige.

– Men det är första gången 
i Dalsland. Jag tycker om att 
ställa ut på olika slags platser, 
det är spännande med nya 
rum. Jag googlade runt och 
hittade Mellerud, så jag 
tänkte – varför inte? säger 
Siri leende.

Hon visar 25 verk i olja 
plus två videos. Siri inspire-
ras av naturen.

– Jag har jobbat mycket 
med min kropp, hur den tar 
upp rörelsen och sedan får 
jag inspiration utifrån det. I 
detta projektet har jag skissat 
på duken i ett gammalt kalk-
brott. Jag lägger ner duken i 
vattnet och skissar sedan ef-
ter vågornas rörelser eller 
bottnens struktur. Sedan tar 
jag upp duken, torkar den och 
fortsätter med att lägga på 
olja. Detta är ett kul sätt att 
jobba på, förklarar Siri.

Tidigare har hon jobbat 
med andra projekt, bland an-
nat har hon blundat och ser 
då olika färger som hon för-
medlat i sitt måleri.

– Det är också ett sätt att 
arbeta med kroppen. Jag vill 
bjuda betraktaren på en an-
nan typ av en tvådimensio-
nell värld – vad som finns i 
träskets hemligheter, berät-
tar Siri.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Johan Östlind och Björn Ling – sista föreställningen 
Succéföreställningen Din 
j-vla fegis! har spelats runt 
om i Sverige fler än 150 
gånger. Den 13 september 

går Johan Östlind och 
Björn Ling i mål i Kultur-
bruket på Dal och ger då 
den allra sista föreställ-

Johan Östlind och Björn Ling går i mål med succéföreställningen Din j-vla 
fegis på Kulturbruket på Dal på fredag. Foto: Anders Lipkin.

Seniorer får egen it-kurs

Det ska anordnas it-kurs för seniorer som vill lära sig mer om sina mo-
biler och surfplattor. Här syns Malin Hjelmquist, Studiefrämjandet och 
Anne-Marie Larsson, Melleruds bibliotek.

MELLERUD 
Nu får du som senior 
möjlighet att lära dig mer 
om din mobiltelefon eller 
surfplatta. Den 1 oktober 
startar kursen på biblio-
teket.
Det är inte så enkelt att hänga 
med i den tekniska utveck-
lingen. Mobiltelefonerna blir 
allt mer sprängfyllda av möj-
ligheter – för den som kan 
vill säga. Nu anordnas fyra 
kurstillfällen där du kan få 
hjälp att komma igång med 
din smartphone, iPhone och/
eller surfplatta.

– Vi har två olika kurser, en 
för smartphones och en för 
iPhones – med respektive 
surfplatta. Vi har haft samma 
kurs i Trollhättan och Vä-
nersborg under några år och 
de har varit jättepopulära, 
säger Malin Hjelmquist, Stu-
diefrämjandet.

– Jag tror det finns ett be-

hov för detta, konstaterar 
Anne-Marie Larsson, Mel-
leruds bibliotek.

Det är viktigt att man tar 
med sig sin egen mobil eller 
surfplatta till kursen.

– En del tar med sin mobil 
som fortfarande är kvar i 
förpackningen. Många har 
sina barn och barnbarn på 
annan ort och har därför svårt 
att få hjälp med hur den fung-
erar. En del är rädda för att 
förstöra den, säger Malin.

Omtyckt
Kursledare blir Anders Ode-
lius från Vänersborg. Han 
har haft många kurser med 
it-kunskap för seniorer och är 
omtyckt av sina tidigare 
kursdeltagare.

Kursen är helt på nybörja-
renivå. Anders kommer 
bland annat att gå igenom 
telefonens funktioner, prak-
tiska och roliga appar, anslut-
ning till Internet, e-mail, sä-

ningen om den svenska 
fegheten som också är en 
hyllning till livet och kon-
sten att ta vara på det.  
Här svingas det vilt, och allt 
är kryddat med en stor por-
tion värmländsk humor och 
musik. Att inte våga säga 
ifrån, eller ifrågasätta – det 
verkar vi alla vara något av 
experter på.  

 Vi vill ha bekväma liv och 
tar den enklaste vägen dit. Vi 
lånar pengar till en lyckad 
fasad, precis som alla andra. 
Och puttrar runt i våra stads-
jeepar. Precis som alla andra.  
För vad skulle folk tro om vi 
faktiskt gjorde egna val? 
 Recensenterna har hyllat 
föreställningen för Johan 
Östlind och Björn Lings 
scennärvaro och publikkon-

takt. Liksom för deras för-
måga att få oss att skratta åt 
oss själva, vi vanliga hel- och 
halvsnälla medborgare med 
vårt likformiga tyckande och 
ibland rasism som gömmer 
sig lite varstans.   

 Inte minst hyllas duon för 
att deras genuina humor på 
allvar och för att den verkli-
gen kommer till sin rätt på 
värmländska.  

 Johan och Björn har med-
verkat i en rad svenska filmer 
som Smala Sussie, Bröllops-
fotografen, Mammas pojkar 
och i TV-serien Ack Värm-
land.  

Fredag kväll ges föreställ-
ningen för sista gången – på-
Kulturbruket på Dal som 
också står som arrangör.
 

kerhet och backup med mera.
Varför ska man anmäla 

sig?
– Många vill ha kontakt 

med barn, barnbarn och be-
kanta som kanske bor lite 
längre bort. Då är mobilen 
eller surfplattan ett jättefint 
hjälpmedel där man kan 
skicka bilder och filmer till 

varandra. Dessutom bör vi 
ställa frågan hur länge vi 
kommer att ha kvar det fasta 
telenätet, understryker Ma-
lin.

Studiefrämjandet och Kul-
tur Mellerud står som ar-
rangörer.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Havskattsfilé helt kilo  169:-/kg

Laxfilé (Sushitrim) hel sida 149:-/kg

Nykokta havskräftstjärtar (helt kilo) 189:-/kg 
Färska räkor lägsta dagspris
Torskrygg   1/2 kg  149:-
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 38 Skolan
Måndag 16/9: Fiskbullar i dillsås med kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 17/9: Kålpudding med kokt potatis, 
brunsås, morot och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 18/9: Fläskköttgryta med lingon,  
kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 19/9: Ärtsoppa med fläsk.
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 20/9: Grillad skivad kyckling med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 21/9: Schnitzel med kokt potatis,  
bearnaisesås och gröna ärtor.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 22/9: Fiskgratäng med skaldjurssås, 
kokt potatis och sommarblandning.
Dessert: Bärcheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 38
Mån, ons-fre, sön: Pannbiff med potatismos 
och grönsaker. Tis, lör: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker.

Måndag Fiskbullar i dillsås** 
med potatis och gröna ärtor.
Alt: Selleristick med potatis och 
gröna ärtor.
Tisdag Kålpudding* med potatis, 
brunsås, morot och lingonsylt.
Alt: Vegetarisk kålpudding med po-
tatis, brunsås, morot och lingonsylt. 
Onsdag Fläskköttgryta med 
lingon*, bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta med bulgur och 
broccoli.
Torsdag Pannkakor med keso, 
sylt och morotssallad.
Alt: Vegetarisk ärtsoppa.
Fredag Grillad skivad kyckling* 
med potatisgratäng och bukett-
grönsaker.
Alt: Broccolimedaljonger med pota-
tisgratäng och bukettgrönsaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

”Stenkäringane”
På onsdag kväll den 25 
september i Bolstad 
Prästgård berättar Lars 
Karlsson, Brålanda, om 
de mystiska ”Stenkä-
ringane” på Kroppefjäll.  
Dessa är omkring två me-
ter höga och uppbygda av 
sten i kallmur.
Lars Karlsson har letat upp 
och dokumenterat sju styck-
en av de så kallade Stenkä-
ringane. Vad dessa haft för 
ursprunglig funktion är idag 
bortglömt och numera ställer 
folk sig frågan varför de bli-
vit uppförda .  

Lars Karlsson träffade på 
den så kallade ”Måkekä-
ringa” som står i oländig 
terräng vid Måketjärnet i 
Sundals-Ryr när han tränade 
skidlöpning på 1970-talet. 

Det var den första Stenkä-
ringa som han kom i kontakt 
med och som alltsedan dess 
har fascinerat honom. 

Idag går en vandringsled 
på Kroppefjäll förbi tre andra 
stenkäringar. Lars Karlsson 
efterlyser uppgifter om fler 
Stenkäringar på Kroppefjäll 
och ser fram emot en dialog 
under föredraget.

Föredragshållaren Lars 
Karlsson är född i Asketve-
ten i Ödskölts socken och 
bosatt i Brålanda sedan 1970. 
Han har varit skidlöpare och 
ungdomdsledare i skidklub-
ben Granan samt ordförande 
för Bohuslän-Dals Skidför-
bund under 25 års tid. Han 
har varit yrkesverksam som 
sektionschef på Televerket i 
Trollhättan.

Ungdomshelg i 
Equmeniakyrkan

Ett gäng ungdomar kom-
mer till Mellerud helgen 
den 13-15 september. De 
kommer ifrån Equmenia-
kyrkan Fiskebäck i Göte-
borg och kommer att fin-
nas med i olika samlingar 
under helgen. 
På fredagen blir det en enkel 
samling med lite fika, ge-
menskap, lovsång och an-
dakt. 

Lördagen blir en heldag 
som börjar på torget med 
”Pannkakakyrka”, där man 
blir bjuden på pannkaka och 
lite häng. 

Både vid samlingen på 
torget och senare på kvälls-
samlingen i Equmeniakyr-

Ungdomar från Equmeniakyrkan i Fiskebäck kommer till Mellerud på 
lördag och bjuder bland annat på pannkakor.

Frukost och 
gudstjänst

Den 15 september är det 
frukost i Kyrkans Hus i Mel-
lerud igen. Denna gång un-
derhåller trubaduren Stellan 
Johansson under frukosten 
och han sjunger även på 
gudstjänsten efter densam-
ma.

Trubaduren Stellan Jo-
hansson spelar till frukos-
ten på Kyrkans Hus den 15 
september.

Downton Abbey
Filmen fokuserar på famil-
jen Crawley, en rik ägare till 
det edwardianska lantgodset 
Downton Abbey på den eng-
elska landsbygden i början 
av 1900-talet. Denna gång 
blir de överraskade av ett 
storslaget, kungligt besök 
och får hantera utmaningar-
na som kommer med det.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 15 sep-
tember.

Aktuellt
 på bio

Årets folkfest i Gestad
För 15:de gången blir det 
tredje lördagen i sep-
tember traditionsenligt 
veterantraktorplöjning 
med DM, Gestad Open, 
veteranpulling och plöj-
ning med häst hos familjen 
Berg i Simonstorp.
 – Vi startade 2003, men två 
gånger var det på Granback-
en, det är 15:de gången här 
hemma, säger initiativtaga-
ren Tore Berg, som med 
framgång ägnat hela sitt liv 
åt traktorer och kallas ”grål-
ledoktorn”.

Sönerna John och Anders 
är med och arrangerar. Hus-
trun Sonja, dottern Gunilla, 
sonhustrun Gamma  med 
flera medhjälpare kommer 
att se till att det finns något 
för magen också.

Grålleklubbens Lennart 
Andersson håller i DM för 
veterantraktorplöjning med 
uttagning till SM tillsam-

John och Tore Berg ser fram emot årets veterantraktorplöjning på Si-
monstorp. Arkivbild.

kan blir det  sång och några 
ur teamet delar med sig av sin 
tro och upplevelsen av att 
vara kristen.

Helgen avslutas med en 
gudstjänst på söndagen

mans med domarna Stig 
Nordin och Arne Axelsson.

Gestad Open för nybörjare 
och veteraner bedöms av Bo 
Petersson, Christian Hå-
kansson och Roland Smed-
bäck.

Traktorklubben Dotorp 
håller i veterantraktorpul-
lingen. Det blir även körning 

med täckdikningsplogen 
Aashammar. 

Plöjning med häst visas av 
Kicken Gustafsson och Jan 
Ljungman.

Den som vill får komma 
för att tävla eller bara visa 
upp sina klenoder, träffas och 
trivas.

 Marianne Karlsson

Bygdefest i Brålanda
Lördag 14 september

  

Program Centrumscenen:  Cirkatider
 
 
 

 
 
 
   

 
 
   

 
 
 
 
 
 

Välkomna!

En heldag för familjen!

Ponnyridning 11-15

För mer info:
www.skgranan.com

10.00-16.00
Brålanda Galleria

Lunch • Fika

• 10.00  Öppnar utställning och försäljning
• 10.00 – 
   11.00 Inlämning av Brålandapajen till Gallerian
• 10.00 – 
   16.00  Equmeniakyrkan: Öppet Hus i med
 lotteri, kaffe & våf�a
• 11.00 Skördeloppet med SK Granan, upp till 12 år
• 11.00 – 
   15.00 Ponnyridning
• 11.30  Skördeloppet med SK Granan, vuxna
• 12.00  Gröna Klustret, Nuntorp, Infrastruktur-
 gruppen & Nuntorpsgymnasiet
• 12.45  Wadenbrandt
• 13.00  Musikskolan Vänersborg underhåller
• 13.30  Bugg & jive i Brålanda
• 14.00  Det stora sångkalaset
• 14.50  Prisutdelning Brålandapajen
• 15.00  ValleyLand Rockers

Ponnyridning - Fika & mat från Eventorps gård
Veteranbilar & mopeder – Traktorer – MC – Tivoli – Utställare
Bakluckeloppis – Lions lilla tåg – Lions katastroftält – Lotterier

Kaninutställning – En heldag för hela familjen
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JUST NU!
UPP TILL 30% RABATT
PÅ EKENS SÄNGAR

Låt drömmen 
     bli verklighet

Välkomna till oss!
Öppet: Vardagar  kl. 9-18 
             Lördag     kl. 9-13

Maskinfirman som har det mesta för de flesta!

0521-57 57 30  | www.andresenmaskin.se 

Kom och träffa oss 
på bygdefesten!

Välkommen lördag 14/9
Serveras mellan 12-18

 Fläsk� lé
med ädelostsås, klyftpotatis 

samt tomat- & löksallad
inkl. dryck, sallad, ka� e

149kr

Storgatan 62   Tel 0521-306 40   rasta.se

Välkommen lördag 14/9
Serveras mellan 12-18Välkommen lördag 14/9
Serveras mellan 12-18Välkommen lördag 14/9Skördemeny

Barnmeny fr. 49:-
Hopprep

till barnen vid köp av minst 
1kg godis (1 hopprep per kg)

Barnmeny fr. 49:-

Bakelse med kaffe 

59:-
Bakelse med kaffe BudapestBudapest
Fikatips!

2 för 1
2 vuxna
+ 2 barn
äter för 
 198:-

Socialdemokraterna  
FRAMTIDSPARTIET

i Vänersborg

Möt oss i Brålanda
       på lördag

VI ÄR INTE SOM ANDRA
- OCH DET ÄR NOG INTE DU HELLER

FYRHJULSDRIFT 

OCH AUTOMAT 

SOM STANDARD

hanssonbil.se
Parallellgatan 36
462 32 Vänersborg

Mån - Tors   09-18
Fredag             09-17
Lördag              10-13

0521 - 27 87 80 
info@hanssonbil.se
www.hanssonbil.se

hanssonbil.se
PEUGEOT | OPEL | SUBARU

Bygdefest i Brålanda
Andra lördagen i septem-
ber, nu på lördag, är det 
åter dags för Bygdefest i 
Brålanda. 
I år heter den kulinariska 
tävlingen Brålandapajen och 
inte bakelsen som tidigare. 
Bidrag ska lämnas in till Gal-
lerian på lördag förmiddag.

SK Granan kör som vanligt 
Skördeloppet, där det finns 
banor för alla åldrar med ut-
gångspunkt från Brålanda 
brandstation.

Gröna Klustret Nuntorp, 
Infrastrukturgruppen och 
Nuntorpsgymnasiet kommer 
att finnas på plats. Bland ut-
ställarna återfinns även Dals-
spira mejeri och andra före-
tag med lokalproducerad 
mat.

Det blir ponnyridning, 
dans, musik, många utstäl-
lare och mycket annat intres-
sant att ta del av under dagen. 

En nyhet är att ”Det stora 
sångkalaset” kommer på 
besök till Brålanda, med 
Redige Ragnar, RutKerstin 
och Blommige Bengt. De 
bjuder på underhållning med 
glad musik och roliga fram-
trädanden.

 – Det blir en dag för hela 
familjen och vi hoppas på bra 
väder i år igen, säger Thore 
Johansson, bygdefestgene-
ral. 

En vinnande bakelse i tävlingen Brålandabakelsen 2017. I år är det paj 
som gäller. Arkivbild: Karin Åström.

SK Granan arrangerar skördeloppet både för barn och vuxna under 
bygdefesten. Arkivbild 2017: Karin Åström.
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V  eräk rå

R yo  A  nossredn
* 23 f iraurbe  1 929   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros 

M durelle  30 a itsugu  2  910

I  DIRGN
I ener   hco H  yrra
A  tebasilE ,aicil

B redor   hco s  roksregäv
S  nrabnoksy

Ö tkäls girv   hco v  rennä

N  ttiD rah titsurb u
t  aträjh amrav angor

D  röf tsör aräk ni
a  rah tantsyt ditll
D  sso ranmäl u

i  aträms hco gros 
M  trekcav hco tsujl ne
s  .ravk ennim ttiD råt

B netsnäjtsdugsgninvarge  
ä skivremmiT i mur reg  
k rebmetpes 72 gaderf akry  
k   .00:21 .l
E -sennim llit sedujbni tåretf
s -sgnilmasröf datseG i dnut
h ednagatled mo ravS .me  
t   54 001-0350 sunoF lli
s  .rebmetpes 02 tsane
I knäks rommolb röf telläts  
g  llit avåg ne anrä
N   nofeletovåg nednofruj
0  001 009 – 02
S  es.sunof.rodissennim e

M   ,akam edakslä ni
v ,romrävs ,ammam rå  
m  romraf hco romro

U all  J  nossnaho
* 27 m ja  1 449   

h   tanmosni allits gadi ra
o   retfe sso tanmäl hc
e   modkujs sdit gnål n
i  dankas hco gros rots 

Å kurbsnes  25 a itsugu  2  910

B  NRÖJ
A etten   hco M  leaki
U nabr   hco C  allima

B  nrabnra
S tkäl   hco v  rennä

D  tapmäk u
s  egnäl hco tgilåt å

D  röf aträjh tti
a  dit tfah all

D  dnah ednapläjh ni
h  tanmod un ra
V  gid raksnö i

V  dirf i ali

B .tehllits i reks negninvarge  
I knät rommolb röf telläts  
g  .nednofgnuL-träjH åp anrä
S  es.sunof.rodissennim e

V  edakslä rå

S folO-nev  
S  hgook

* 14 j irauna  1 249   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

28 a itsugu  2  910

C  ANITSIRH
O ful   hco A  ilenn

J acisse   hco J  ymmi
C refotsirh   hco E  eilem

B  nrabnra
S tkäl   hco v  rennä

T  ne rankcols tsy
m   aträjh saksinnä

e  dirts hco ejdälg va rå retf
E  ,aksinnäm ne ,ammolb n

e  anräjts n
h   nis rav alla ra
b  .dit admätse

B mur regä negninvarge  
i -sgnilmasröf sänsrannuG 
h .00.11 .lk 9/02 gaderf me  
E llit sedujbni netka retf  
m -led mo ravS .dnutssenni
t tsanes sunoF llit ednaga  
1   .54001-0350 let ,9/6
T llit avåg ne åp anräg knä  
B  .nednofrecnacnra
S  es.sunof.rodissennim e

För allt vänligt deltagande
vid vår älskade

Anna-Stina
Kjellins

bortgång och begravning,
för de vackra blommorna
vid hennes bår samt för
gåvor till olika minnes-

fonder vill vi till Er alla få
framföra vårt varma 

och innerliga tack. Ett
särskilt tack till Ernstssons

begravningsbyrå.

STEN

Barnen med familjer

V  kcat tmra
t  rah mos alla lli
h  eräk råv tarde

K kirE-lra  L  regha
v  .gnågtrob snah di

 
V trots tte atkir nevä lliv i  

t lanosrep dröreb lla llit kca  
s nim mo dnah tigat rah mo  

m  ,appap råv ,eka
s  rafrom hco rafräv

p  .ttäs tksitsatnaf tte å

I  DIRGN
M evO-sta   hco M  eira
A atin   hco H  tumtra

S  nahoJ ,aihpo

TACK  
för blommor och kondo-
leanser i samband med 

Lars Olssons
bortgång.

Ingamay, Gert-Ove 
med familj

SORGTACK

SORGTACK

Vi gratulerar Alva Dahlin 
som blir tonåring idag.

Pappa, Simon och farmor

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibelklass. 
Torsd 17 Språkcafé. Fred 16 
Bibelklass ung. Sönd 11 Gudstj 
m vigsel. Månd 17 U-lands-

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
grupp börjar. Tisd 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Ungdoms-
team från Equmeniakyrkan 
Fiskebäck kommer på besök 
fred-sönd 13-15/9. Lörd 11 
Torgmöte med sång och Pann-
kakskyrkan. 19 Kvällssamling 
med vittnesbröd och lovsång. 
Kvällsfika. Sönd 11 Gudstj. 
med teamet och Thomas Se-
gergren. Kyrkkaffe. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

BOLSTAD se annons

HOLM se annons
SKÅLLERUD se annons
ÖR se annons 
BRÅLANDA

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Staffan Juteräng, Ssk, kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön. Tisd 18.30 
Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 18 Brålanda, mö-
tesplats kvällsfika, andakt, 
Sigward K. Fred 15 Brålanda, 
gemenskapsträff Service-
huset, SPF-sång, servering, 
andakt Sigward K. Lörd 10 
Brålanda bygdefest, kyrkan 
öppen. Kaffe & våffla. Sönd 
11 Brålanda, gudstj. ”Himla-
kul” Sigward K. Kyrkkaffe. 
Sönd 14 Gestad, gudstj. Sig-
wad K. Servering. Sönd 18 
Frändefors, söndagskväll i 
kyrkan. Sigward K. Servering.
Brålanda: Torsd 19 Pastorats-
kören startar för terminen i 
fsh. Sönd 11 Gudstj. Thomas 
Holmström. Ssk. Kyrkfika. 
Kyrkbil 308 70. Utflyktskyr-
kan 14 Samling vid Brålanda 
fsh. för samåkning. Mer info 
på exp. telesvar och facebook. 
Månd 12 Middagsbön 12.15-
13.30 Lunch i fsh. Tisd 17-19 
Himmel och pannkaka i fsh. 
Sundals-Ryr: Fred 18.30 
Lovsångskväll i fsh.
Gestad: Fred 12-14 Lunch i 
bygdegården. 11.30 ”Tid för 
eftertanke”. Sönd 18 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holmström. 
Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
m konfirmandinskrivning. 
Daniel Westin. Kyrktaxi. 
Tisd 13.30 Gudstj. på Ring-
hem m nattv. Daniel Westin. 
Torsd 18 Göran Forsell berät-
tar om Zambias barn. Enkla-
re förtäring, bilder och berät-
telse från skolan i Kanyenda. 
Kvällen avslutas med en kort 
gudstj.

All ev. uppvaktning
undanbedes. Bortrest.

Bertil Fransson

UPPVAKTNING

Präst med tro på
människans kraft

Sedan ett år tillbaka är 
Martin Edström präst i 
Melleruds pastorat, med 
ansvar för församlingarna 
i Ör, Dalskog och Gunnars-
näs. Han är värmlänning, 
bor i Vänersborg och 
ensamstående tvåbarns-
pappa som tror på varje 
människas kreativa inne-
boende kraft.
– Min pappa var präst i 
Värmland och jag har vuxit 
upp i en prästgård i Årjäng, i 
Sillbodals församling. Tan-
terna i församlingen tyckte 
att jag skulle bli präst som 
pappa, då jag var med honom 
väldigt mycket, berättar 
Martin. Detta har givetvis 
påverkat mig, säger han och 
lyfter fram församlingsas-
sistenten Yvonne som en stor 
förebild. 

– Hon såg och bekräftade 
oss barn och ungdomar på ett 
väldigt bra och fint sätt. Hon 
var en förebild.

Martin läste till präst i 
Uppsala, på Johannelunds 
teologiska högskola och på 

Martin Edström är präst i Melleruds pastorat sedan ett år tillbaka. Här 
vid Örs kyrka.

Uppsala universitet och blev 
klar 2005. 

Han och hans fru bosatte 
sig i Vänersborg som låg på 
pendlingsavstånd från Mar-
tins första jobb som pastors-
adjunkt i Frändefors och 
fruns arbete i Göteborg.

– Min fru dog i cancer 
2014 och jag lever ensam 
med barnen som är åtta och 
elva år, berättar Martin.

Relationen mellan Astrid 
Lindgrens Emil i Lönneber-
ga och drängen Alfred, ser 

han som en förebild för män-
niskans relation med Jesus. 
När Emil säger ” du och jag 
Alfred” och Alfred svarar 
”du och jag Emil”, så ska tron 
vara, menar han.

– Jag vill att människorna 
ska känna sig hemma i kyr-
kan och inte hämmade, att de 
på något sätt känner igen sig 
i det som sägs. I vår stressade 
värld behöver vi en fristad, 
säger Martin Edström.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

50 år sedan skolstart

50 årsjubilerande skolelever, här började de ettan 1969. Från vänster: Hariett Johansson, Göteborg, Annika 
Olsson (Pettersson), Bolstad, Conny Fredriksson, Trollhättan, Conny Sjöquist, Vänersborg, Janne Eriksson, 
Erikstad, Thomas Andersson, Torslanda, Mikael Winberg, Vänersborg, Helen Jansson, (Johansson), Mellerud, 
Maria Löfström, Göteborg och Berith Olsson, Alingsås. Saknas på bilden gör Lars Olsson som kom senare.

SKERRUD 
För 50 år sedan började 
de ettan på Skerrud skola, 
som varit i bruk sedan 
1965. Många minnen och 
glada tillrop hann de med 
innan de efter en mycket 
lyckad dag skildes åt. Elva 
av fjorton elever deltog.
1969 började tolv förvän-
tansfulla barn klass ett på 
Skerrud skola. I femman 
kom två elever till. 

Veckans 
ros...

Ett stort fång rosor till Dr. 
Anton och Ssk. Ingela samt 
andra berörda på Bäckefors 
akutmottagning, även ambu-
lanspersonal, för underbart 
bemötande, onsdag 28/8.

Patienterna

I lördags träffades de, på 
initiativ av Harriet Johans-
son och Helen Jansson, och 
mindes, såg på kort och del-
gav varandra vad som hänt 
sedan de slutade gymnasiet. 
Några hade inte stött på var-
andra sedan dess. Någons 
barn hade gått på Skerrud 
skola.

Fritidsledaren Katarina H 
Johansson visade runt på 
skolan och berättade hur det 
är där idag. 

Annorlunda
Klassrummet de hade i års-
kurs ett är idag förskola/fri-
tidslokal. Rabatterna med 
berberisbuskar utefter väg-
garna, där de rev sig på ar-
marna när de skulle hämta 
bollar, är ersatta med asfalt. 
Pulkabacken verkade myck-
et mindre än de minns. 

60-metersbanan och grus-
planen finns kvar. Gymnas-
tiksalen som då även var 
matsal med sina nerfällbara 
bord var sig mest lik. Deras 

träslöjdsal är idag matsal.
Vaktmästaren körde även en 
av skolbussarna, så han öpp-
nade för eleverna så de 
kunde gå in i skolan för att 
vänta tills lärarna kom och 
skoldagen startade. Skade-
görelse förekom inte. 

Varje år gjordes skolresor. 
Mycket populärt då semes-
terresor var ovanligt.

Trevliga minnen
Efter rundturen på skolan 
begav de sig till Sikhall för 
att få något i magen.

– Vi cyklade hit, badade 
och hängde här. Då fanns en 
kiosk så det var en träffpunkt, 
berättar Annika Olsson. 

De gick tipspromenad med 
frågor från skerrudstiden på 
väg till en sommarstuga, där 
kvällen fortsatte.  På väg dit 
passerades omklädnings-
rummen för simskolan som 
hölls i Vänern fram till 1971.

– Det var kallt, minns de.
 Marianne Karlsson  
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Bränsledeklaration blandad körning enligt WLTP: A 180 d Sedan Aut: 4,7 l/100km, CO2-utsläpp 124 g/km. Enl NEDC 2.0: 4,3-4,7 l/100km, CO2- 
utsläpp 107-113 g/km. Miljöklass Euro 6d-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Kan ej kombineras 
med Ramavtal eller andra kampanjer/erbjudanden. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

Efterlängtad!
 Upptäck nya A-Klass Sedan, lika attraktiv som förstående. 
A-Klassärmeränenbil,denanpassarsigefterdinavanor,förstårvadduvill 
lyssnapåellerhittarsnabbastevägenhem.A-KlassSedanhardessutomett 
uppgraderatyttre,heltnyisinmodell.Enklassförsig,hållerdumed? 
 
Provkördenredanidag. 
Besökdinnärmasteagentförmerinformation.

Rekordstor publik på Melleruds bibliotek
MELLERUD 
Lite mer än 70 personer 
kom till seminariet för att 
lyssna på minnen från 9 
april 1940. Berättare var 
Bo Wilborg, det sista vitt-
net till händelserna i Köp-
mannebro den ödesdigra 
dagen när Norge anfölls av 
Tredje Rikets krigsmakt. 
Temat 9 april väckte stort 
intresse. Många av åhörarna 

hade anknytning till bered-
skapsåren och händelserna i 
både Köpmannebro och 
Mellerud. Flera hade minnen 
att berätta från sin barndom 
om hur järnvägsfolket hjälp-
te den norska hjemmefronten 
med smuggling av både mat, 
vapen och räddning av 
norska agenter. 

Det ledde till ett livligt ef-
tersnack, vilket resulterade i 
att biblioteket låstes en bra 

bit efter stängningsdags
Bland personer som möt-

tes var Eivor Leander (Kru-
se), med rötterna i Köp-
mannebro, och Bo Wilborg. 
De hade inte sett varandra 
sedan de sista åren av kriget. 
För första gången berättar 
Eivor om det tyska flygplan, 
som en dag i mitten av april 
1940 kom flygande med en-
dast en fungerande motor på 
mycket låg höjd över Köp-

Drygt 70 personer hade samlats på biblioteket för att höra Wilborgs minnen från 9 april 1940.

Eivor Leander och Bo Wilborg hade inte setts sedan slutet av andra 
världskriget. På biblioteket i Mellerud möttes de igen.

mannebro. Planet hängde 
snett i luften och passerade 
över huvudena på både Eivor 
och Bo och vidare ut i rikt-
ning åt skärgården i Tösse. 

– Det är det hemska ljudet 
från flygplanet jag minns. 
Det var otäckt säger Eivor 
Leander.

–  Jag såg tydligt att den 
högra motorn inte fungerade. 
Den kan inte ha klarat sig 
långt. Den måste ha störtat 
ute i Vänern säger Bo Wil-
borg.

I åhörarskaran återfanns 
också representation från 
den belgiska organisationen 
”Belgisch Nationaal Her-
denkingscomité”  (Belgiska 
Nationella Minneskommit-
tén). Det är en organisation 
bildad av belgiska och allie-
rade reservofficerare och 
före detta motståndsmän. 
Bland både motståndsmän 
och reservofficerare åter-
finns ett stort antal norrmän, 
vilka var aktiva både i i de 
svensk-norska gränstrakter-
na och i Belgien, Holland och 
Frankrike.

Arne Beldau

Möte om centrumhandeln

Ett 15-tal var samlade till mötet som handlade om centrumhandeln.

MELLERUD 
Fredag 6 sptember hölls 
ett möte i AME:s lokaler 
med centrumhandeln i fo-
kus. Ett 15-tal medverkade 
på mötet.
Kommunalrådet Morgan E 
Andersson tog upp hur vik-
tigt det är att inte ha tomma 
lokaler runt om i centrum. 
När Coop flyttar till den ny-
byggda butiken på Väster-
råda blir deras fastighet tom.

– I måndags hade jag ett 
möte med Coops fastighets-
chef och jag sade att kom-
munen är intresserade av 
fastigheten. Coop ska enga-
gera en medarbetare att ta 
fram ett sifferunderlag för att 
se om det är möjligt att 
matcha det mot kommunens 

förväntningar. Siffror för en 
rivningskostnad är en annan 
del att ta fram. På grund av 
fastighetens strategiska läge 
är kommunen intresserade. 
Det finns ett ömsesidigt in-
tresse från både kommunen 
och Coop om att få till en 
långsiktig lösning. Det är 
viktigt att de inte ”rundar” 
kommunen vid en försälj-
ning, förklarade Andersson.

Att kommunen söker ett 
tillfälligt bygglovför för-
skola i gamla Telaris lokaler 
gar Melleruds Nyheter tidi-
gare rapporterat om. Inga 
grannar har haft invänd-
ningar. Mellbo har köpt 
Pahléns fastighet med tillhö-
rande tomt, en tomt som 
förskolan kommer att nyttja.

Grillkiosken på Österråda-
plan har brandhärjats och det 
finns ingen verksamhet i den 
i dagsläget.

Kanya Tipmung berättade 
att hon har en intressent till 
sin lokal längs E45 där hon 
bedriver thairestaurang.

– Men jag lugnar mig med 
det. Jag stänger den i början 
när jag öppnar restaurangen 
på Västerråda. Sedan får vi 
se, sade hon.

Andersson underströk vik-
ten av att se till helheten – att 
det är Mellerud som helhet 
det handlar om. Inte cen-
trumhandeln å ena sidan och 
köpcentrat å andra.
 

Susanne Emanuelsson su-
sanne@mellerudsnyheter.se

Startar holdingbolag i USA
Styrelsen för Scandinavian 
Enviro Systems (publ) har 
beslutat att omgående eta-
blera ett holdingbolag i USA 
för att underlätta Enviros 
etablering av samägda åter-
vinningsanläggningar för 
däck på den amerikanska 
marknaden. 

– Vår nya strategi innebär 
att Enviro vill bli delägare i 
anläggningar baserade på vår 
teknologi eftersom det ger 
goda intäktsmöjligheter. Att 
bli delägare ställer dock an-
dra krav på bolagsstrukturer 
och det är ur det perspektivet 
som beslutet att upprätta ett 

holdingbolag på den ameri-
kanska marknaden ska ses, 
säger Thomas Sörensson, vd 
Enviro.

Företaget har återvin-
ningsanläggningen Tyre Re-
cycling in Sweden AB i 
Åsensbruk.

Kvinna dömd 
för smitning

Den kvinna som på nyårsnat-
ten körde på en man på E45 
strax norr om Mellerud har 
nu fått sin dom av Väners-
borgs Tingsrätt.

Hon döms för smitning 
från trafikolycksplats till 80 
dagsböter på 260 kronor 
(20 800 kronor).

Tingsrätten skriver i sin 
dom att den anser att kvinnan 
måste ha förstått att det var 
en person hon kört på. Trots 
detta lämnade hon platsen 
utan att ge sig till känna, eller 
vidta några andra åtgärder.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Stort intresse för bok om människan och skogen
UPPERUD 
I torsdags kväll blev det 
fullt på Upperud 9:9 när 
historikern, författaren 
och På Spåret-vinnaren 
Gunnar Wetterberg kom 
för att berätta om sin bok 
Träd: en vandring i den 
svenska skogen.
Victor Estby, verksamhetsle-
dare för Bokdagar i Dalsland 
och Dalslands litteraturför-

ening kunde konstatera att 
det var rekord för antalet 
besökare en författarkväll; 
120 förväntansfulla personer 
hade infunnit sig på Upperud 
9:9. 

Gunnar Wetterberg, me-
nade att Upperud finns mitt i 
boken han skrivit. Här har 
skogen spelat en stor roll för 
bygden i alla tider och just 
skogens roll handlar boken 

Det var fullsatt och lite till under författarkvällen på Upperud 9:9 i torsdags kväll.
Historikern och författaren Gunnar Wetterberg berättade om sin bok 
Träd: en vandring i den svenska skogen, inför en stor publik.

Hot på sociala medier allt vanligare

Marika Griehsel i samspråk med Melleruds kommunalråd Morgan E Andersson (C).

MELLERUD 
Förra onsdagen föreläste 
Marika Griehsel på Kultur-
bruket på Dal om demo-
kratibrott, med fokus på 
journalister. Hon bjöd på 
mycket intressant infor-
mation, det var bara synd 
att inte fler åhörare fanns 
på plats.
Marika Griehsel har varit 
korrespondent för SVT i 

Afrika och bevakade bland 
annat när Nelson Mandela 
släpptes fri. Hon är idag pro-
jektledare på mediainstitutet 
Fojo och arbetar dessutom 
som frilansare. Hon är även 
ansvarig för Demokratijour-
en, som ger råd och stöd till 
journalister.

Marika har i en pilotstudie, 
på uppdrag av utrikesdepar-
tementet genom mediainsti-

tutet FOJO, undersökt demo-
kratibrott mot journalister i 
fem länder.

Många i vårt samhälle 
drabbas av demokratibrott. 
Man ser en markant ökning 
av hot och hat på sociala 
medier, framför allt mot 
kvinnliga journalister. 

70 procent har hotats
Drygt 70 procent av de 

Marika Griehsel står bakom dokumentärfilmen om Johan Gustafsson som satt fängslad hos al-Qaida i fem 
år och sju månader.

Inger Rölland, aktivitetsansvarig 
på Brottsofferjouren Bohus-Nor-
ra Älvsborg.

om. Vad skogen betytt för 
människorna genom histori-
en, fram till idag och vilken 
betydelse den kan komma att 
få för oss i framtiden.

Hämtade kunskap
Aldrig förr hade han skrivit 
om skogen. Men skogen 
hade alltid funnits med, se-
dan barndomen.

– Skogen var min tillflykt 
från skrivandet. Nu ville jag 
skriva om den. Till min hjälp 
hade jag gamla skogslexikon 
från 1700-talet, 1800-talet 
och en från 2000-talet. Jag 
började på bokstaven a och 
fortsatte så att läsa igenom 
lexikonen, berättade Wetter-
berg. 

Mest kunskap fanns att 
hämta ur 1894 års skogslexi-
kon. 

– Det handlar om hur män-
niskan samspelar med sko-
gen, sade författaren.

Hans föredrag hade ett 
brett spann, från skogens roll 
som jordbrukets tjänare, till 
skogens betydelse för bru-
ken, industrialiseringen och 

exporten. Här nämndes till 
exempel de skotska, göte-
borgsbaserade bröderna 
Dickson som fick upp ögo-
nen för Norrland och möjlig-
heten att exploatera den 
skogsrikedom som gömde 
sig där.

Wetterberg beskrev hur 

man började koka cellulosa 
och framställde konstsilke,  
samt gjorde brännvin av sul-
fit. Han nämnde 1970-talet, 
då tron på skogen var svag 
och skogsägare uppmanades 
att hugga så länge virket var 
något värt. Då tänkte ingen  
längre på att just oxel är det 

bästa trädet att tillverka 
kugghjul av.

– Nu är skogen nyckeln till 
framtiden. Kolkedjorna i trä 
går att använda till allt som 
man idag använder fossilt 
för, sade Gunnar Wetterberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

kvinnliga journalisterna i 
undersökningen uppger att 
de hotats någon gång i sin 
yrkesutövning. 

– Många vill tysta journa-
lister. Kvinnor berättar ofta 
om maktmissbruk på nätet, 
som samtidigt är en platt-
form för hot och hat. Trollfa-
briker skapas för att skapa 
oro och rädsla. Men pressen 
roll i samhället är så viktig, 
det farligaste är om vi tyst-
nar, menade Marika.

Hon underströk vikten av 
att alltid anmäla till polisen 
om man blir utsatt för hot och 
trakasserier.

Behövs krafttag
– Det behövs krafttag i Sve-
rige att sätta press på de so-
ciala medie-plattformarna, 
de måste ha koll på sitt inne-
håll. Annars hämmas demo-
kratin och yttrandefriheten, 
framhöll Marika.

Hon konstaterar att Inter-

net är fantastiskt, men det råa 
språket som kommit de sista 
fem-tio åren är ett stort pro-
blem. Det är för lätt att 
gömma sig.

– Facebook är ett monster, 
men det är för mycket peng-
ar inblandade där, konstate-
rar Marika.

Hon visade för övrigt in-
ledningen av dokumentärfil-
men ”Fånge hos al-Qaida”  
hon gjort om Johan Gustafs-
son, som satt fängslad hos 
al-Qaida under fem år och 
sju månader.

– Vi får följa familjens 
kamp. Den blir som ett avslut 
och som en ny början för 
Johan och hans familj. Fil-
men ligger på SVT Play för 
den som vill se den i efter-
hand, berättade Marika.

Inger Rölland från Brotts-
offerjouren informerade att 
just demokratibrott drabbar 
många i vårt samhälle.

– Det finns grupper som 

jobbar med demokratibrott i 
Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Både polis och åkla-
gare tipsar om att alltid an-
mäla. Se till att du inte är 
ensam om du blir utsatt. Där 
kommer Brottsofferjouren 
in. Vi vill även ha ett utökat 
samarbete med kommuner, 
sade hon.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Med en annons i Melleruds 

Nyheter når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta Christina
Vi delar ut ca 10.900 tidningar varje vecka
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Vill du göra upplevelsen komplett? Kom in till din Hyundai-
återförsäljare. Här kan du prova en av våra Nordic Edition-
modeller och lyssna på ”Historier från Norden” på samma gång.

dai-
on-
ma gång.

NYHET

Inkl. Apple CarPlay™, 
klimatanlägg, uppvärmd ratt 
och framsäte, backkamera 
och mycket annat

i30 Nordic Edition
Fr. 164 900 kr
Privatleasing 
fr. 2 645 kr/mån

Nordic Edition
Byggd för alla oss här uppe

Begränsat antal. Gäller t.o.m. 31 december.  
WLTP: 5,8-6,1 l/100 km. CO2 132-140 g/km. NEDC: 5,2-5,5 l/100 km, CO2 118-125 g/km. 
Bilen på bilden är extrautrustad. Pris exkl. metalliclack.  
Vi reserverar oss för prisändringar och eventuella tryckfel. 

  
   

Mellerud
0530-444 40

www.roybil.se

Bengtsfors
0531-719 90

Onsdag 18/9 
öppnar jag igen

i nya fräscha lokaler

Storgatan 17 
Mellerud 

Tel. 0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

ÄNTLIGEN!

VÄLKOMNA!
50% på

Akvedukten i Håverud 
ett av sju underverk

Efter nästan ett års för-
beredelser är Västra Gö-
talandsregionens under-
verk slutligen utsedda. 
Efter tre dagars intensivt 
röstande har 49 nomine-
rade kulturmiljöer blivit 
sju.
 Västra Götalands sju under-
verk är, utan inbördes ord-
ning; Bohus fästning i Kung-
älvs kommun, Stångehuvuds 
fyrhus i Lysekils kommun, 
Karlsborgs fästning i Karls-
borgs kommun, Läckö slott i 
Lidköpings kommun, Torpa 
stenhus i Tranemo kommun, 
Hållö fyr i Sotenäs kommun 
samt akvedukten i Håverud i 
Melleruds kommun.

Över 12 000 röster kom in 
under omröstningens tre da-
gar på Västarvets Facebook-
sida och alla de nominerade 
har blivit röstade på. Den 
sista rösten kom in bara mi-
nuten innan omröstningen 
avslutades klockan åtta på 
torsdagsmorgonen.

– Fantastiskt roligt att om-
röstningen engagerat så 
många! Och väldigt spän-
nande att alla de nominerade 
underverken fått del av rös-
terna. Inte en enda blev utan. 
Och det visar ju hur svårt det 
är att välja, det finns så många 
spännande och värdiga un-
derverk i Västra Götaland, 
något för alla smaker. Till-
sammans bidrar de till berät-
telsen om vårt vidsträckta 
och mångfacetterade län, 
säger Marie Odenbring Wid-
mark på Västarvets enhet för 
kulturmiljö.

Mänsklig aktivitet
Västarvet, Västra Götalands-
regionens förvaltning för 
natur- och kulturarv, har se-
dan hösten 2018 presenterat 
en utvald kulturmiljö från 
vardera av regionens 49 
kommuner. Urvalet har varit 
svårt och Västarvet har velat 
visa på den mångfald av 
mänsklig aktivitet det fak-
tiskt finns i regionen, alltifrån 
de 5 000 år gamla megalit-

Klart för två  
rehabenheter

Hälso- och sjukvårdsstyrel-
sen godkände den 5 septem-
ber fyra ansökningar om att 
bedriva verksamhet inom 
Vårdval Rehab:

Medpro Clinic Group AB 
fick godkänt för en ny reha-
benhet i Vänersborgs kom-
mun som ska heta Medpro 
Clinic Brålanda. Planerad 

verksamhetsstart är 1 no-
vember 2019.

Medpro Clinic Group AB 
fick godkänt för en ny reha-
benhet i Åmåls kommun som 
ska heta Medpro Clinic 
Rehab Åmål. Planerad 
verksamhetsstart är 1 no-
vember 2019.

Plånböcker upphittade
Två stycken plånböcker har 
lämnats in till polisen i Mel-
lerud under sommaren. Båda 
innehåller mycket kontanter, 

men inga id-handlingar. 
Plånböckerna återfås mot 
beskrivning.

Starka bönder
STYRKETÄVLING 
I tävlingen Sveriges star-
kaste bonde som hölls på 
backamo under Bondens och 
skogens dagar förra helgen 
gjordes bra resultat av våra 
lokala styrkekvinnor och 
män.

Angelica Jakobsson, Brå-
landa, blev fyra i damklassen 
med 25 poäng. Moa Hjälte, 
Mellerud, kom sjua med 17 
poäng. Segrade i damklassen 
gjorde Elin Blomkvist från 

Hindås med 32 poäng. Totalt 
deltog elva damer i klassen.

I herrklassen, där nio her-
rar deltog, tog Jimmy Wres-
sel, Brålanda; silvermedalj 
med 35 poäng. Guldet kam-
mades hem av Torbjörn Jo-
hansson, 40 poäng.

– Det var lyckat, mycket 
folk  och roligt med kul gre-
nar som att lasta sten och 
såga stock, konstaterar ar-
rangören Rune Andersson.

gravarna i Falbygden, till 
industribyggnader från 
1900-talet. Maffiga monu-
ment har blandats med min-
dre som kanske istället bär på 
en fascinerande historia om 
platsen eller berättar om vik-
tiga skeenden i samhällsut-
vecklingen.

– De sju som kammade 
hem flest röster finns i alla 
delar av länet vilket är extra 
kul. Resultatet är kanske 
både väntat och oväntat. Jag 
tänker att de representerar 
både de självklara monu-
menten som många har en 
relation till, såsom Läckö 
slott och Torpa stenhus och 
banbrytande ingenjörskonst 
som akvedukten i Håverud. 
Men också vår kärlek till 
naturen skymtar igenom 
med valet av fyrplatserna ute 
i havsbandet, kommenterar 
Marie Odenbring Widmark 
resultatet.

Vad händer nu?
Framöver väntar prisutdel-
ning för de sju vinnarna, men 
även de övriga 42 nomine-
rade kommer att uppmärk-
sammas på olika sätt. Exakt 
hur återstår att planera, än så 
länge är resultatet väldigt 
färskt. Syftet med projektet 
har varit att lyfta fram värde-
fulla miljöer och spännande 
historia i regionen och på så 
sätt kunna inspirera till besök 
och unika upplevelser, mer 
eller mindre hemmavid.

– Det blir roligt att arbeta 
vidare med våra underverk 
och för dem som inte har 
besökt alla väntar ju många 
spännande utflykter och 
möjliga djupdykningar i 
västsvensk byggnadskultur, 
förhistoria och samhällsut-
veckling. Det är bara att 
sätta igång! säger Marie 
Odenbring Widmark.

De sju underverken är:
Bohus fästning. Mäktig 
fästning minner om krutrök, 
maktkamper och rik nordisk 
historia.
Akvedukten i Håverud. 
Ingenjörskonst som föränd-
rade Sverige.
Hållö fyr. Bohusläns äldsta 
fyr omgiven av salta vindar 
och makalös natur.
Läckö slott. En sagolik 
kalkstenspärla i underskön 
miljö.
Karlsborgs fästning. En av 
Sveriges största och bäst 
bevarade fästningar.
Torpa stenhus. Ett klassiskt 
slott med spöken och dig-
nande historia.
Stångehuvuds fyrhus. Fyr-
hus med vidunderlig utsikt.
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Upperud

Den ljuvliga sommartiden är förbi. I år kom extra många besökare till 
Mellerud. Besöks- och turistnäringen växer i vår kommun. Jag vill 
rikta ett stort tack till er som jobbat som turistvärdar i sommar. Ni har 
verkligen hjälp till att få våra besökare att känna sig välkomna. Tack 
också till alla er företagare som bidrar till att utveckla besöksnäringen 
i kommunen. Utan er är vi inget!

Det har varit en utmaning att hitta sommarvikarier. När nu somma-
ren är över ser vi att verksamheterna flutit på mycket bra. Detta är 
tack vare er sommarvikarier som valt att jobba hos oss i sommar. Ni 
är mycket uppskattade av kolleger, chefer och människorna som fått 
ert stöd.

Tack också till alla anställda som dragit ett extra lass under somma-
ren för att upprätthålla verksamheterna med god kvalitet. Ni är bäst!

Det fanns en liten oro i magen inför Kanalyran, om den skulle bli 
bra. Vädrets makter stod inte helt på vår sida när regnet slog till under 
lördagen. Även om regnet tog bort lite av stämningen var det fullt 
ös på Mejeriet med barn- och ungdomsaktiviteter. På kvällarna var 
stämningen härligt hög på torget och på söndagen var det en familjär 
stämning i Håverud. Under hösten kommer vi klura tillsammans med 
Kanalyrans aktörer för att se hur vi kan göra mellerudsfesten ännu 
bättre 2020.

Att följa bygget på Västerråda har varit intressant. Nu är det inte 
lång tid kvar innan handelsplatsen öppnar. Jag hoppas att den nya han-
delsplatsen kan ge mellerudsborna ett större och bredare utbud på he-
morten och på så vis behålla mer av handeln i kommunen. Placeringen 
vid E45 är en styrka och ger god tillgänglighet med bil. Samtidigt finns 
viss oro för hur det ska gå med handeln i centrum. Jag är övertygad 
om att om vi samverkar blir Västeråda handelsplats ett komplement 
till centrumhandeln.

Jag har njutit av kärlek, förälskelse, choklad, rosa moln och fyrver-
keri, som var temat för kommunens sommarblomster. Jag hoppas att 
ni har kunnat göra detsamma. Nu ser jag fram emot en färgsprakande 
höst.

Sophia Vikström

Kommunchefen har ordet
Idag arbetar 25 sjuksköter-
skor i Melleruds kommun. 
Dygnet runt är några av 
dessa alltid i tjänst. Kerstin 
och Ulrika är två av kommu-
nens sjuksköterskor.

Kerstin Petersson började här 2015. 
Hon hade tidigare arbetat som sjuk-
sköterska i en annan kommun och 
ville pröva något annat när valet föll 
på Mellerud:

– Jag hade hört att det fungerade 
bra att jobba som sjuksköterska i 
hemsjukvården här och att de hade 
bra arbetsrutiner. Vibbarna var posi-
tiva, säger Kerstin.

Ulrika Mellander började som 
sjuksköterska i Melleruds kommun 
2004.

– Flera av kollegerna pendlar och 
det fungerar fint för dem. Nu bor 
jag i kommunen och tycker att det 
passar bra att arbeta här. Det gör att 
jag har nära och bra till jobbet, säger 
Ulrika.

En arbetsdag
Arbetsdagen börjar alltid med en 
samling. Där går sjuksköterskor-
na igenom dagens arbete. Arbetet 
är flexibelt och personalen lägger 
själva upp dagen utifrån planerade 
insatser. Ibland kommer akuta saker 
som innebär att arbetet får läggas 
om. Arbetsplatserna varierar mel-
lan kommunens särskilda boenden, 

korttidsavdelningen, hemma hos 
patienterna, inom boende för stöd 
och service samt inom socialpsykia-
trin. Patienterna är till övervägande 
del äldre, men även yngre och barn 
förekommer.

Arbetsuppgifterna är varieran-
de och innefattar allt från enklare 
provtagningar till bedömningar och 
rådgivning samt hantering av mer 
avancerad teknisk utrustning såsom 
vid dialys, infusioner mm. En vik-
tig del av arbetet är att ta hand om 
patienter som befinner sig i livets 
slutskede.

Sjuksköterskorna arbetar i team 
med hemvården och kommunens 
rehab-team. Det finns även ett nära 
samarbete med Närhälsan. Både 
Kerstin och Ulrika lyfter fram att 
de jobbar i ett härligt gäng, med ett 
trevligt arbetsklimat och bra samar-
bete, vilket är a och o.

Hur man blir sjuksköterska
För att bli sjuksköterska krävs en 
treårig högskoleutbildning. Sedan 
finns goda möjligheter till vidare-
utbildning inom arbetet genom att 
specialisera sig inom ett område. I 
Melleruds kommun finns exempel-
vis demenssköterska, psykiatrisjuk-
sköterska och distriktsjuksköterska. 
Vi har också en sjuksköterska som 
vidareutbildar sig till onkologskö-
terska i en AST tjänst, vilket inne-
bär att hon arbetar 50 procent och 

studerar 50 procent. Detta gör att 
det finns bred kompetens inom ar-
betsgruppen.

Sjuksköterskorna i Mellerud 
handleder också sjuksköterskestu-
denter från Högskolan Väst. Detta 
brukar även vara inspirerande för 
personalen som lär sig nya saker av 
studenterna. Studenterna vi hand-
leder brukar vara imponerade över 
allt de får göra när de kommer till 
oss inom hemvården, vilket resulte-
rar i positivt omdöme om hemsjuk-
vården i Mellerud.

Samverkande sjukvård
Melleruds kommun har även av-
tal om Samverkande sjukvård som 
innebär att sjuksköterskorna kan 
larmas ut på IVPA-larm, i väntan på 
ambulans, vid prio 1-larm så som 
hjärtstopp. De kan även få uppdrag 
från Sjukvårdsrådgivningen 1177, 
från hemvårdspersonal för perso-
ner som inte är inskrivna i kommu-
nens hälso- och sjukvård eller från 
MÄVA, medicinsk äldrevård inom 
regionen. 

Modern hemsjukvård 
på mindre orter
Det är skillnad på hemsjukvården 
förr och nu. Idag bedriver kommu-
nen mer avancerad vård jämfört 
med tidigare. På ett sätt flyttar sjuk-
vården ut i hemmet, vilket gör att du 
som patient kan vara kvar hemma 

Att jobba som sjuksköterska i Melleruds kommun

Servicelaget
Från 1 augusti tillhör Servicelaget 
AME och de utgår från Frykens 
lokaler. Laget får förfrågningar om 
jobb från kommunens verksam-
heter, företag och tillhandahåller 
tjänsten Fixar-Malte. Syftet med 
att flytta servicelaget till AME är 
att utveckla verksamheten och på 
ett naturligare sätt göra fler perso-
ner som står utanför arbetsmark-
naden redo för arbete.

Pengar från Länsstyrelsen
Melleruds kommun har fått medel 
från länsstyrelsen för två projekt.

Det ena handlar om tidiga in-
satser för asylsökande för att göra 
vardagen möjlig för att deltagarna 
ska kunna bli en del av samhället.

Här erbjuds frivilliga insatser 
som svenskundervisning via Dals-
lands Folkhögskola och från vecka 
37 finns läxhjälp för barn och unga 
samt samhällsinformation till för-
äldrar på Stinsen. Självklart är 
även personer med asyl välkomna 

till Stinsen. Vi vet att det bor fler 
asylsökande i Mellerud jämfört 
med övriga Dalslandskommuner, 
men kommunen har inte tillgång 
till några register över dessa så 
deltagarna får självmant komma 
till oss.

Det andra handlar om att göra 
nyanlända anställningsbara inom 
bristyrken. Snart är ett mindre ”pi-
lotprojekt” igång för att möjliggö-
ra arbete inom industrin. Vård och 
omsorg är ett annat område med 
skriande personalbehov. Målet är 
att motivera timvikarier inom om-
sorgen att läsa vidare för att kunna 
anställas som vårdpersonal i kom-
munen. 

All in och hälsostödjare
”All in” är ett nystartat EU-fi-
nansierat projekt. Målgruppen är 
utrikesfödda som står långt från 
arbetsmarknaden. 80 procent av 
deltagarna är kvinnor och 20 pro-
cent är män, totalt cirka 40 delta-
gare. 

Projektet består av en hälsosko-
la, svenskundervisning och vägen 
vidare.

Erfarenheter visar att personer 
med försörjningsstöd ofta också 
har sämre hälsa och kan dessutom 
ha behov av stöd i olika myndig-
hetskontakter. Under hösten re-
kryteras en samverkanskoordina-
tor/hälsostöd för att stödja klienter 
inom individ- och familjeomsor-
gen med hälsoinsatser som ett led i 
att nå arbetsmarknaden. Detta pro-
jektet finansieras av Samordnings-
förbundet Vänersborg-Mellerud.

Insatser för unga
Sedan 2017 har ungdomsarbets-
lösheten minskat från drygt 20 
procent till 8,8 procent i Mellerud.

AME arbetar bland annat med 
att utveckla samverkansformerna 
för att effektivisera unga och ny-
anländas etablering i arbetslivet. 

Några exempel är medverkan i 
Spåret på Ungdomshuset Stinsen 
samt Ung i fokus, en tjejverksam-

het jämna tisdagar på Rådaskolan, 
för att stärka självkänslan och 
kommunikation. 

Praktik och datakunskap
AME har även en praktikkoordi-
nator som kartlägger alla de olika 
praktikmöjligheterna som kan tän-
kas inom kommunens geografiska 
område och vänder sig till alla 
målgrupper. 

Det som är speciellt aktuellt just 
nu är planeringsarbetet med den 
lagstadgade praon i årkurserna 8-9 
i det nya verktyget praktikplatsen.
se. En viktig del i arbetet är att 
kunna ha direktkontakterna med 
företagarna och kommunens verk-
samheter. 

Övriga insatser
AME arbetar även med andra in-
satser som är viktiga förberedelser 
för arbetsmarknaden så som data-
kunskap inom SFI.

Mycket på gång inom arbetsmarknadsenheten

Övre raden från vänster: Christian 
Salomonsson, Cecilia Sannebro, 
Sofia Larsson, Steefan Mårtensson, 
Lars Johansson, Johanna Topp. 
Nedre raden: Anita Andersson 
- Hagsgård och Timnit Ghede 
Kibrom. (Katarina Trappvik saknas 
på bilden)

Övre raden från vänster: Marika Berg, Ulrika Mellander, Charina Dagström, Conny Andersson, Karin Andersson, Jeannet-
te Fors Andersson, Hermina Hartman, Kerstin Petersson. 
Nedre raden: Linn Kraft, Carina Fjällman, Ann-Marie Melby, Josefiné Karlsson.

GC-bro till Ängenäs
På grund av instabila markförhållanden i området planeras 
kompletterande geologiska undersökningar. Projektering pågår 
och beräknas klar till årsskiftet. Byggnation av ny bro väntas 
första halvåret 2020. 

Asfaltering
Floragatan asfalteras efter utfört utbyte av VA-ledningar.

Dals Rostock
I Dals Rostock förnyas VA-ledningarna i tur och ordning längs 
Syrenvägen, därefter Villavägen och sist Trädgårdsvägen, som 
är sista gatan för ledningsförnyelse. Arbete ligger något efter 
tidsplanen och beräknas vara klart i november. Vi jobbar även 
med att få belysningen inkopplad, på delar av området, så snart 
det är tekniskt möjligt.

Snickargatan
Snickargatan har breddats, en grusparkering har anlagts i 
anslutning till förskolan och tre fastigheter har anslutits till VA. 
Staket har monterats mot skolan för att höja säkerheten. Fartg-
upp, skyltning och linjemålning färdigställs kommande veckor.

Hunnebyn
Hunnebyns återvinningscentral är kontantfri från 1 september. 
Du betala antingen via kort eller Swish när du lämnar dina 
grovsopor. Detta görs för att det ska bli säkrare för våra anställ-
da som inte behöver hantera kontanter. Här kan du även lämna 
grenar, ris, löv och gräsklipp gratis.

Parkeringsförbud
Parkeringsförbud råder på parkeringsplatsen vid postlådan vid 
Köpmantorget, tisdagar och fredagar klockan 8-18.

Doktor Saedéns runda
Återställning av Doktor Saedéns runda på grund av skadegö-
relse påbörjas under hösten.

Laddplatser
Två nya laddplatser för elbilar kommer att installeras vid Rå-
dahallen och Sunnanå Hamn.

På gång inom 
Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

längre där du har din trygghet. Detta 
gör att jobbet i hemsjukvården både 
är modernt och omväxlande. 

– Vi får vara ute och åka i jobbet, 
komma hem till patienterna i deras 
egen hemmiljö och ofta har vi för-

månen att få följa en patient under 
längre tid, säger Ulrika. 

–  Fördelen med att arbeta i Mel-
lerud är att kommunen är liten. Vi 
kan lättare vara med och påverka 
här. Vi vet vilka beslutsfattarna är 

och cheferna kommer ut i verksam-
heten och besöker oss. Det är ock-
så bra pendlingsmöjligheter hit om 
man vill pendla med tåg eller buss 
och från årsskiftet kommer vi att 
flytta till nya lokaler, säger Kerstin.

Från 1 augusti kamperar 
arbetsmarknadsenheten 
(AME) ihop med vuxenut-
bildningen (VUX). AME ar-
betar med personer som 
står till arbetsmarknadens 
förfogande. Ett viktigt mål 
är att göra dessa personer 
redo för arbetsmarknaden 
och egen försörjning, dock 
utan att överta Arbetsför-
medlingens uppdrag. Just 
nu är mycket på gång inom 
enheten.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
på

Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson -

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation Golv

Städ

VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Skadedjursbekämpning

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

BOLSTAD PRÄSTGÅRD 5
565 66 MELLERUD

TOTALENTREPRENÖR

 Bygg

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

Ledig plats

VILL DU SYNAS HÄR?
Christina Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta vår säljare



MELLERUDS NYHETER 13ONSDAG 11 SEPTEMBER 2019

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!

Vind, vatten och biogas 
intresserade riksdagsman

Per-Olof ”Peo” Hilmér tog emot KD-politikerna på Espesäter och gav 
information om biogasen och svarade på frågor.

Riksdagsman Magnus Ja-
cobsson (KD) besökte för 
en tid sedan Dalboslät-
ten. Tillsammans med 
lokala företrädare för KD 
besöktes biogasanlägg-
ningen på Espesäter samt 
vattenkraftstationen vid 
Östebyn, ett av vårt om-
rådes alla småskaliga vat-
tenkraftverk.

Vind- och vattenkraftverk 
samt biogas på Dalboslätten, 
det var vad som förevisades 
och gavs information om vid 
riksdagsman Magnus Ja-
cobssons (KD) besök. Per-
Olof Hilmér tog emot vid 
Espesäter och visade och 
förklarade hur en biogasan-
läggning fungerar både rent 

tekniskt samt ägar- och an-
svarsmässigt, vikten av jämn 
produktion samt något om 
uppbyggnadsarbetet och tan-
karna kring det hela. 

Vid de fyra anläggningarna 
på Dalboslätten produceras 
100 kubikmeter gas per 
timma och det är en kontinu-
erlig tillgång och efterfrågan. 
Rötresten blir sedan en ut-
märkt gödning på åkrarna, 
som inte luktar. 

– Det som produceras i 
bygden ska stanna kvar här, 
vi ska kunna klara vår egen 
energiförsörjning, men vi 
måste också se detta i ett 
nationellt perspektiv, sade 
Peo Hilmér och menade att 
biogasen är i ett expansions-

läge. Här lyftes också det 
faktum att Fyrbodal arbetar 
med hushållsavfallsfrågorna 
och vikten av att man från 
kommunalt håll inser vad 
som behöver göras. 

– En förutsättning är också 
att kommunen satsar i bioga-
sen, inflikade Daniel Jensen 
(KD) och berättade om de 50 
biogasbilar som köpts in av 
Melleruds kommun för att 
användas inom den kommu-
nala verksamheten.  

Småskaliga vattenkraft-
verkens framtid
Hur ett småskaligt vatten-
kraftverk fungerar, dess för-
utsättningar och om osäker-
heten kring dess framtid gavs 

Peo Hilmer i samspråk med Magnus Jacobsson, riksdagspolitiker (KD), Carl-Ewert Berg, kommunpolitiker 
Vänersborg (KD) och Daniel Jensen kommunpolitiker Mellerud (KD).

Magnus Jacobsson (KD) i samspråk med Zoran Firis (KD) vid kraftverket 
vid Östebyn i Brålanda vid Frändeforsån.

Invid Frändeforsån och kraftverket vid Östebyn lyssnar Magnus Jacobsson, Zoran Firis och Daniel Jensen, 
samtliga (KD) till vad Bertil Gustafsson har att berätta.

mer klarhet i när man sedan 
besökte kraftverket vid Öst-
ebyn, hos Inga och Bertil 
Gustafsson. Vattenverksam-
het har funnits på platsen 
alltsedan 1523, numera pro-
duceras 500 000 kilowattim-
mar el per år.  

– Ett samlat intryck efter 
dagen är att det finns en vilja 
att utveckla landsbygden, att 
öka självhushållningen av 
både energi och mat. Vi be-
höver dock förbättra förut-
sättningarna för småskalig 
energiproduktion och företa-
gande på landsbygden. Det 
är svårt att förstå hur myn-
digheterna tänker. Uppen-
barligen behövs det någon 
form av förtydligande av 
riksdagsbeslutet i januari, så 
att myndigheterna börjar 
genomföra de förenklingar 
som riksdagen har beslutat 
om, sammanfattar Magnus 
Jacobsson (KD) som avser 
att fortsätta arbeta med dessa 
frågor i riksdagen.

Ing-Marie Norrman

Det är faktiskt svårt att upp-
fatta Karl-Axel Nordströms 
”debattinlägg” eller hur man 
nu ska rubricera det seriöst. 
Man förfasas över den fakta-
resistens han uppvisar, han 
kanske, likt Rip Van Winkle 
sovit de senaste tjugo åren? 

Att det idag råder koncen-
sus i forskningsvärlden att 
flyktinginvandring kostar 
vårt samhälle resurser vi så 
väl behöver i välfärden åt den 
befolkning vi redan har, 

tycks ha gått hans näsa helt 
förbi. Likaså att både Karl-
Petter Thorvaldsson och 
Stefan Löfven felaktigt talat 
sig varma för de fantastiska 
ekonomiska effekter invand-
ringen skulle föra med sig. 

Vi uppmanar Karl-Axel 
Nordström att läsa på, namn 
som exempelvis Mats Ham-
marstedt, Joakim Ruist och 
Tino Sanandaji tillhandahål-
ler material i ämnet. ”

SD Mellerud

Till Karl-Axel Nordström 

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

Socialdemokraterna stör sig 
tydligen något oerhört på hur 
vi resonerat när vi röstade i 
budgetfrågan. Detta är absolut 
sista gången vi förklarar detta. 
När våra förslag fallit röstar vi 
på det budgetförslag som vi 
anser sammantaget är minst 
skadligt. Att rösta för en (S) 
budget som inte går ihop är 
helt enkelt inte ett ansvarsfullt 
alternativ, det har knappast 
undgått någon medveten män-
niska vilka svårigheter kom-
munerna står inför framöver, 

tack vare er ännu mer ansvars-
lösa flyktingpolitik. Det är 
tack vare den vi är där vi är. 
Det står vi för. Detta ska Mel-
lerudsborna vara medvetna 
om. De ska också vara med-
vetna om att vi gjorde precis 
allt vi kunde för att skolan 
skulle slippa dessa besparing-
ar. Nu gick våra förslag inte 
igenom, nu får vi en sämre 
skola, vi vet varför, det tror vi 
Mellerudsborna också förstår 
och röstar för förändring 2022.

SD Mellerud

Till Socialdemokraterna
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FOTBOLL 
Åsebro IF som jagar i toppen 
föll borta mot Tösse IF i lör-
dags. Två snabba mål av 
hemmalaget direkt i inled-
ningen av matchen ställde 
gästerna, som inte kom till-
baka efter underläget. Till 
råga på allt blev man en man 
kort efter en dryg halvtimma, 
efter en grov utvisning på 
Marcus Larsson i ÅIF.

Trots detta blev det lite 
match när Andreas Sjöblom 
och Dick Johansson nätade i 
den andra halvleken, men 
Tösse låste positionerna när 
man i den 89:e gjorde 4-2.

Åsebro har nu fyra poäng 

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Åsebro IF

4-2 (3-0)
Division 5 Dalsland

4’ 1-0 Daniel Karlsson 
7’ 2-0 Daniel Karlsson
14’ 3-0 Fredrik Tacacho
62’ 3-1 Andreas Sjöblom
75’ 3-2 Dick Johansson
89’ 4-2 Daniel Karlsson

Åsebro nära kval 
trots förlust

upp till andraplatsen, men 
kommer ändå att få kvala om 
positionerna står sig, då Mel-
leruds IF:s U-lag inte får ta 
steget upp i division 4.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HANDBOLL 
Förra säsongen såg länge 
ut att kunna leda till en 
ny uppflyttning för Mel-
leruds Handbollsklubbs 
damlag. Under hösten 
höll man sin förlustfria 
svit som lag som höll i sig 
från säsongen innan. Men 
våren blev tyngre, vilket 
gjorde att man inte lycka-
des hänga med topplaget 
Järnvägarnas FF, utan 
MHK slutade trea till slut.
Nu har man fått in en ledar-
trio kring laget, samtidigt 
som damspelarna själva en-
gagerar sig i föreningen och 
lagets verksamhet, vilket ger 
både hopp och engagemang.

– Tjejerna letar själva 
sponsorer och tar mycket 
ansvar, berättar en av lagets 
nytillträdda ledare, Helen 
Lindberg.

– Min roll kommer mer att 
vara materialare, Ulf Rege-
skog är huvudtränaren och 
Michael Mjörnestål fortsät-
ter som assisterande tränare, 
som han även var till Johan 
Eriksson, berättar hon.

Sena träningstider
Torsdagens träning är en av 
två som damlaget gör i 
veckan, på obekväma tider, 
20:30-22:00. Men i dagslä-
get finns det inte några bättre 
tider, då kommunens restrik-
tioner gör att en viss del av 
halltiderna inte får bokas, då 
de skall vara öppna för andra 
föreningar att använda.

– Vi får ihop det, det blir 
lite överlappningar och en 
del lag får dela plan, men det 
är synd om damerna som 
bara kan träna den här tiden 
på kvällen, berättar MHK:s 

Michael Mjörnestål ledde trä-
ningen när vi var på plats och 
instruerade i de olika momenten. 
Mycket fokus läggs på kondition 
innan säsongen dragit igång. 

FAKTA
Lag: Melleruds HK
Serie: Div. 4 Västsvenska Västra
Placering ifjol: 3:a
Seriepremiär: 29/9 HF Orust (Borta)

Framåt med 
engagemang

Lotta Björe åter på Nuntorp
RIDSPORT 
Dalslands Hästsportklubb 
höll i helgen en tvådagars 
hoppträning för Lotta 
Björe. Ett tjugotal hopp-
ryttare, både på ponny 
och häst, passade på att 
förkovra sig i hoppningens 
ädla konst, instruerade av 

Lotta Björe var tillbaka till Dals-
lands Hästsportklubb, som har 
sin bas på Nuntorps ridanläggning, 
och höll träningar i helgen. Foto: 
Sven-Erik Eriksson.

SPORT

Intensivt handbollscamp
I helgen arrangerade Mel-
leruds Handbollsklubb sin 
årliga camp med tränings-
pass och övernattning. 
Deltog gjorde 65 barn och 
ungdomar och tio dam-
spelare. 
Lördagen startade med ge-
mensam uppvärmning med 
energi från duktiga Terese 
Andersson från Friskis och 
Svettis. Därefter fylldes da-
gen av roliga, svettiga och 
lite annorlunda träningar. 

Damerna gav sig ut på 
konstgräset och körde 45 

minuter stenhård intervall-
träning med Johan Constan-
tin. De allra yngsta (7-8 år) 
hade rolig motorikträning 
och här brändes mycket en-
ergi redan från start. 

F12 fick bollpass, spinning 
med alltid inspirerande Pau-
lin Andersson och höginten-
siv träning på sitt schema. 

Som ett roligt inslag deltog 
Fitness Smoothie Club med 
en USA-inspirerad tränings-
form cardiodrumming. P13 
fick testa detta att med trum-
pinnar slå i takt på en pilates-
boll till medryckande musik, 

det var mycket hjärngympa 
att använda ben och armar 
samtidigt fast i olika takt. 

Allt flöt på bra och när alla 
duschat av sig på eftermid-
dagen blev det tipspromenad 
under temat mat och träning. 
Utslagsfrågan visade på att 
om du dricker en colaburk 
om dagen i en månad får du 
i dig socker motsvarande 330 
sockerbitar. Någon räknade 
då ut att en burk innehåller 
elva sockerbitar. 

Drygt 60 barn övernattade 
sedan i b-hallen och under 
kvällen grillades det ham-

burgare, spelades Uno och i 
hallen pågick pyjamashand-
boll. 

Efter söndagens frukost 
återstod endast internmatch 
på schemat och här fick nog 
P13 det tuffaste motståndet 
när de ställdes inför att möta 
ledare /instruktörer. 

Det var en bra genomkö-
rare inför kommande serie-
start och ungdomarna fick 
beröm efteråt av erfarna 
Malin Jansson som tyckte de 
bjöd upp till bra motstånd. 

Melleruds Handbollsklubb

Islandshästarna välkomnas av Åmålstravet
RIDSPORT 
Föreningen Drifandi bil-
dades så sent som för 
knappt ett år sedan, med 
sikte mot en ovalbana 
på Åmålstravet. Så fick 
Dalsland sin alldeles egna 
islandshästförening, med 
ett klart mål, att inta 
Åmålstravets hittills out-
nyttjade innerplan.  
Initiativet till det hela kom 
från travet som i flera år haft 
funderingar på att utnyttja 
innerplan till en ovalbana 
och paddock för islandshäs-
tar. Vid ett första möte med 
Iia Abenius fick islands-
hästsfolket uppdraget att 
undersöka om det fanns in-
tresse för samarbete. Och det 
konstaterades rätt snart att så 
var fallet, berättar Anna Ryd-
berg, Carina Nilsson och 
Lars-Gunnar Larsson som 
alla tre sitter i Drifandis sty-
relse och representerar Mel-
lerud. 

– Hade inte det här projek-
tet kommit till så hade fören-
ingen inte bildats, säger de. 

Arbete och tävlingar
Alla tre vittnar om mycket 
arbete i och med att fören-

ingen bildades, samt också 
om den träningstävling de 
arrangerade alldeles i begyn-
nelsen på Rearsbyn.
 – Sådana inofficiella täv-
lingar är mycket efterfrågade 
och passar alla, menar Carina 
och berättar också om att det 
finns olika sätt att tävla på för 
islandshästarna. En är Gae-
dinakeppni och en annan är 
Sport. På Åmålsbanan kom-
mer man att kunna göra båda 
delarna och det finns endast 
tre ställen tidigare i Sverige 
som det är möjligt.

Föreningen bildades i ok-
tober förra året och har nu 56 
medlemmar. I och med det är 
också kravet som fanns, att 
det skulle finnas ytterligare 
en förening som nyttjade 
travanläggningen, när pro-
jektet drogs igång, fullbor-
dat. Fullbordat är nu också 
själva banbyggnationen på 
innerplan på Åmålstravet, 
det återstår enbart slutbesikt-
ning. 

Viktigt med utveckling
– Det som lockade från bör-
jan var närheten, många av 
oss har fått åka långt för att 
få tillgång till liknande an-

Carina Nilsson, Anna Rydberg och Lars-Gunnar Larsson, här tillsam-
mans med islandshästarna Demantur, Soleý och Kongúr, sitter alla med 
i Drifandis styrelse och ser framemot invigningen av den nya ovalbanan 
på Åmålstravet, som kommer att ske någon gång i oktober.

en av Sveriges främsta på 
området.
Lotta Björe är ett välkänt 
namn inom hästkretsar. Hon 
blev nyligen av tidningen 
Ridsport utsedd till en av 
Sveriges främsta hoppträna-
re och har en mycket gedigen 
hästerfarenhet i bagaget. 
Många känner också igen 
henne som expertkommen-
tator hos SVT. 

Hon är som tränare både 
mycket omtyckt och merite-
rad samt har själv tävlat 
framgångsrikt, bland annat 
med SM-guld i bagaget.

Grundträningen viktig
För Lotta Björe är grundträ-
ningen mycket viktig.  Det 
gäller att så tidigt som möj-
ligt lära sig förstå hur hästar 
fungerar, att inte ta för 
mycket för givet.

 – För mig är det viktigt att 
lära den yngre ryttaren att 
läsa av hästens signaler, att 
förstå hur man utbildar och 
matchar hästar, menar Lotta. 

Att få ryttarna att stanna 
kvar i sporten och bli bra som 
seniorer, det är mitt mål. För 
mig som tränare är det viktigt 
att få fram budskapet att re-
san är så mycket längre än 
bara ponny- och juniortiden, 
säger Lotta Björe och berät-
tar om sin egen karriär inom 
ridsporten och hur mycket 
pappa Bosse Emanuelsson 
betydde för de tre systrarnas 
framgångar. 

Hon fick själv tidigt lära 
sig att utbilda och utveckla 
yngre hästar, med mycket 
hjälp av duktiga och erfarna 
vuxna runt i kring. I dag ar-
betar hon fortfarande efter 
samma upplägg hemma hos 

sig, där fokusen nu ligger på 
dotterns tävlande. 

Återkommer
Kristin Hammarsträng är en 
av DHsK:s styrelsemedlem-
mar och den som håller i 
kontakterna med Lotta. 

– Vi är så glada att vi kan 
erbjuda våra hoppryttare 
detta. Lotta är den tränare 
som varit mest efterfrågad 
och nu har vi genom de 
gånger hon varit här fått en 
kontinuitet i det hela, som vi 
hoppas vi ska kunna bibe-
hålla. Två gånger per år 
tycker både vi och Lotta blir 
alldeles lagom, säger Kristin, 
som själv var med i en av de 
fyra träningsgrupperna och 
var mycket nöjd efteråt. 

Ing-Marie Norrman

ordförande Ann Uggla Flo-
din.

”Kommer bli roligt”
Ledartrion, med Ulf Rege-
skog i spetsen, efterträder 
mångåriga tränaren Johan 
Eriksson och är ödmjuka in-
för uppgiften som väntar.

– Jag halkade in på ett ba-
nanskal och sedan har det 
sakta men säkert byggts på i 
min uppgiftsfördelning. Kan 
inte mycket om handboll, 
men tjejerna är duktiga. 
Kommer bli väldigt roligt det 
här, berättar Regeskog, som 
inte har satt några förvänt-
ningar på kommande säsong 
i division 4. 

– Vi har inte satt några mål 
för säsongen. Det är en ny 
tränartrio och flera unga tje-
jer har kommit upp i truppen 
underifrån, berättar Ulf.

Tjejerna har tränat i ett par 
veckor, vilket främst märks 
på deras blödande fingrar, 
som på grund av klistret får 
tejpas gång på gång av Helen 
Lindberg under träningen.

– Det tar några veckor 
innan fingrarna har vant sig 
vid klistret, berättar Frida 
Andersson i förbifarten, 
medan hennes lagkamrat 
Maja Berg kommer tillbaka 
för tredje gången för att få 
fingertopparna tejpade.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

läggningar, det måste till en 
ovalbana för att kunna träna 
optimalt, samtidigt som det 
lockar till mer träning. Att 
kunna vara med och utveckla 
hästnäringen i Dalsland var 
också viktigt för oss. För dem 
som lever på detta yrkesmäs-
sigt; tränare, hovslagare 
uppfödare är det viktigt att 
underlaget växer. Det hela 
ger både jobb på landsbyg-
den och folk som vill bo här, 
säger Lars-Gunnar och till-
lägger att för föreningen är 
bredden viktigare än toppen.

Känner sig välkomna
Byggandet av banan har dri-
vits som ett Leader-projekt, 

men man har även fått andra 
bidrag. 

Drifandi ser fram emot att 
kunna växa i tävlingssam-
manhang, men inte så man 
glömmer bort grunden. För-
eningen ska vara till för alla, 
samhörigheten är a och o. På 
tisdag, läs igår, var Drifandis 
medlemmar inbjudna till vis-
ning av banan. 

– Vi känner oss riktigt väl-
komna av alla där uppe runt 
travet, vi har ju bland annat 
haft träningar där nu under 
året, så det ska bli väldigt 
roligt att få komma på den 
här visningen, sade Anna 
Rydberg. 

Ing-Marie Norrman
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Söndag 15 september kl. 15.00

Åsebro IF – Frändefors IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Sylves Lantbruk, Axima, Krynes Entreprenad AB

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Huvudsponsor:

Söndag 15/9 kl. 15.00  
HåvåsenDiv 4

HIF - Lysekils AIK
Matchbollarna skänkta av: 

Leksakshuset, ICA Kronan, JEMAB

FOTBOLL 
Det blev en ny förlust för 
Kroppefjälls IF i söndags när 
man borta mot Ärtemark/
Billingsfors förlorade med 
4-2.

KIF kvitterade visserligen 
till 1-1 efter Mohamed Snou-
bars nick i den 22:a match-
minuten, men hemmalaget 
drog snabbt ifrån till en 3-1 
ledning före paus. I andra 
halvlek fick Kroppefjäll 
hopp då Mathias Skoogh 
Olsson reducerade till 4-2 
och kort därefter fick en ny 
chans från straffpunken, men 
utan att sätta bollen i mål den 
gången.

SLUTRESULTAT
Ärtemark/Billingsfors 

– Kroppefjälls IF
4-2 (3-1)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
12’ 1-0 Liban Aweys Camoore
22’ 1-1 Mohamad Snoubar
32’ 2-1 Aliakbar Ahmadi
38’ 3-1 Elis Lindström
46’ 4-1 Liban Aweys Camoore
68’ 4-2 Mathias Skoogh-Olsson

Plump i protokollet

Nu väntar ett tight 
spelschema för KIF, med två 
matcher på tre dagar kom-
mande helg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Brålanda IF tog emot Hå-
freströms IF på Sörbyval-
lens B-plan i lördags, detta 
efter det hårda regn som 
gjorde att A-planen inte 
var spelduglig. Det blev en 

Viktor matchhjälte för Håfreström

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

Håfreströms IF
2-3 (2-1)

Div 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
6’ 1-0 Oskar Björnekil
11’ 1-1 Viktor Mollapolci
31’ 2-1 Alexander Skogsberg
49’ 2-2 Florijan Fejzulovic (straff)
60’ 2-3 Viktor Mollapolci

tight match som Brålanda 
ledde två gånger om, men 
Håfreström gick segrande 
ur den leriga striden.
Lördagens derbymatch spe-
lades på B-plan i Brålanda, 
som var i något bättre skick 
än A-plan. Men trots det blev 
det en lerig tillställning.

– Det var blött och görigt 
och det blev onödigt spän-
nande, berättar Håfreströms 
assisterande tränare Glenn 
Öder. 

– Vi gör en dålig första 
halvlek och Brålanda spelar 
sitt spel och gör det bra. De 
leder två gånger om, fullt 
rättvist tyvärr. Vi kommer 
inte alls upp i nivå och de gör 

det de ska och tar tillvara på 
chanserna, förklarar Öder, 
som fick se Oskar Björnekil 
sätta 1-0 redan efter sex mi-
nuter för Brålanda.

Brålanda gick in i pausvi-
lan med en 2-1 ledning efter 
att Alexander Skogsberg gi-
vit BIF ledningen på nytt 
efter 31 minuter, efter Viktor 
Mollapolcis kvitteringsmål i 
matchminut elva.

I den andra halvleken blev 
det dock omvänd ordning. 
Brålandas initiativ och över-
tag från första halvlek mat-
tades av och Håfreström tog 
över mer och mer.

– Vi skapade mycket tryck 
i andra och tog tag i matchen, 
som vi gjort på sistone. Vi har 

kommit tillbaka i flera 
matcher nu, berättar Öder 
och tillägger:

– Vi fick en straff till 2-2 
efter en hands-situation. Se-
dan hade de otur igen när 
deras målvakt blev skadad 
och en utespelare fick ställa 
sig i mål, precis som de haft 
det halva säsongen. Men det 
var inte det de föll på. Resul-
tatet speglar matchen, det var 
jämnt och tight och det var 
små marginaler som avgjor-
de, berättar Öder, vars anfal-
lare Viktor Mollapolci satte 
segermålet 3-2 i den 60:e 
matchminuten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev en jämn tillställning 
på Frendevi IP i lördags när 
serieledarna Eds FF gästade 
Frändefors IF.

Gästerna tog ledningen i 
den 24:e minuten, men Frän-
defors kvitterade omgående 
på straff, genom Linus Wal-
ter. Dock blev det inga poäng 
i denna matchen heller för 
Frändefors, som släppte in 
1-2 på straff strax efter paus.

”Fiffen” har inte förlorat 
med större marginal än just 
ett mål sedan i början av juni 

”Fiffen” skakade 
serieledarna

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 

– Eds FF
1-2 (1-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
24’ 0-1 Jakob Skoglund Olsson
27’ 1-1 Linus Walter (straff)
56’ 1-2 Viktor Johansson (straff)

FOTBOLL 
Serietrean Frändefors IF 
hade besök av serietvåan 
Tösse i söndags på Frendevi 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 

– Tösse IF
4-4 (1-2)

Div. 4 Bohuslän/Dal N
Målskyttar:
7’ 1-0 Sabina Kalha Edén
20’ 1-1 Lina Bryntesson
31’ 1-2 Lina Bryntesson
59’ 1-3 Lina Bryntesson
75’ 2-3 Johanna Hjoberg
80’ 2-4 Lina Bryntesson
87’ 3-4 Sanna Hansson
89’ 4-4 Johanna Hjoberg

”Fiffen” tog poäng 
IP. Det blev en minst sagt 
målrik tillställning och i 
rampljuset står förstås Tös-
ses Lina Bryntesson, som 
gjorde alla fyra målen för sitt 
lag.

Det var Frändefors som 
gjorde matchens första, ge-
nom Sabina Kalha Edén, 
men Tösse hade vänt före 
paus och drog ifrån i den 
andra halvleken. Men sista 
kvarten kom ”Fiffen” igång 
igen och gjorde tre mål och 
fick med sig en poäng Det 
poängvinnande målet gjorde 
Johanna Hjoberg i den 89:e 
minuten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

och har haft en hel del otur i 
matcher där man borde tagit 
poäng.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Urban tog hem shootouten

Urban Svensson Callh presenterar sitt första shootout-slag. 

De tio finalisterna samlade och beredda att ta sig an finalen i årets onsdagsgolf genom en shootout.

Tre glada damer som vann onsdagsgolfens deltagarpriser, från vänster 
Majvor Johansson, Ann-Marie Ericsson och Kerstin Larsson.

Under lördagen spelades fi-
nalen i onsdagsgolfen, en 
drygt tioårig tradition hos 
Melleruds Golfklubb. Under 
16 onsdagar, från maj till 
september, har klubbens 
medlemmar haft möjlighet 
att kvala in. Totalt har man 
haft hela 73 deltagare. Alla 
har dock inte varit med varje 
gång. Här har det varierat, 
men drygt 40-talet spelare 
per onsdagskväll har kämpat 
för att samla sina poäng.

– De 20 spelare med bäst 
poäng har idag gjort upp om 
de tio finalplatserna par om 
par. Dessa tio ska nu gå ut på 
en shootout över tio hål, där 
det sedan kommer att falla 
bort en spelare vid varje hål, 

den som har flest slag fram 
till hålet förlorar, berättar 
Göran Eriksson i pausen 
mellan parspelet och shoo-
touten.

Deltagit under många år
Anna och Reino Fredriksson 
har båda varit med under 
sommarens onsdagar, och 
det har gått bra. Båda var med 
bland dagens spelare, men 
det blev enbart Reino som 
kvalade in till finalspelet.

 – Jag lyckades vara med 
fram till det 18:e och sista 
hålet, där blev jag besegrad, 
säger Anna och berättar 
också att detta är första året 
som damer och herrar spelar 
tillsammans. 

– Det är för få damer i klub-
ben som deltar för att det ska 
bli en riktig final. Båda har 
varit med i onsdagsgolfen 
under många år och tycker att 
finalspelet är roligt och spän-
nande.

– Det är kul att spela match 
och lite annorlunda att spela 
shootout, tillägger Reino 
som tog hem segern för tre år 
sedan. 

Spännande in i det sista
Lennart Karlsson fanns 
också med bland de tio fina-
listerna, han hade att för-
svara segern från i fjol. Med 

fanns också Urban Svensson 
Callh, en av favoriterna. 
Bland finalisterna sågs även 
Sterner Lindblad, som har 
åldern på sin sida, 88 år som 
han är. Damerna bland de tio 
representerades av Tove Ols-
son, som således också blev 
bästa damspelare.  

En efter en föll de ut vid 
hålen, först att lämna var 
Morgan Tellander. Vid utsla-
get till tionde och sista hålet 
fanns så Bror Johansson och 
Urban Svensson Callh kvar. 
Urban, som även han vunnit 
tidigare, drog det längsta 
strået och gick därmed seg-
rande ur striden. 

Lördagen avslutades med 

trerätters middag och prisut-
delning i golfrestaurangen. 
Här fick såväl serievinnaren 
Göran Johansson, som de 16 
veckovinnarna och dagens 
finalister, sina priser. 

Ing-Marie Norrman

Resultatet i shootouten
1 Urban Svensson Callh
2 Bror Johansson
3 Lennart Karlsson
4 Sterner Lindblad
5 Tove Olsson
6 Reino Fredriksson
7 Sune Norrman
8 Göran Johansson
9 Håkan Berg
10 Morgan Tellander

GOLF 
Onsdagsgolfen har slut-
ligen fått sin segrare och 
lördagens shootout blev 
en solig tillställning, där 
de tio slutliga finalisterna 

gjorde upp över tio hål. 
Bland de tio fanns en dam, 
fjolårets segrare och yt-
terligare åtta, där några 
var mer favorittippade än 
de andra.
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VVS
Allt inom 

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

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI ABTROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Ströpellets

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

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets
Pallpris: 2799:-

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Kutterspån
Lantbruksströ

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

 UTHYRES
2-rumslägenhet 
ledig fr.o.m. sep/okt i Åsens-
bruk, 64 m2. Möblerad. Pris: 
5.000:-/mån inkl. värme o. 
TV ingår. El och bredband till-
kommer.  Ej djur eller rökning. 
Tel. 076-157 17 16.

Virkesrikt och vackert läge

Bengtsfors, 115 ha

Två bostadshus med fint läge
på sluttning mot Dalslands
kanal. 89 ha skog.                

Reg Fastighetsmäklare
Lars Bäckström 

Åmål | 0532-209 00

FASTIGHETSMARKNADEN

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

TIPPKÄRRA boggi med 
lämmar och flak i stål.  
Tel. 070-524 40 82.

Köpes

 UTHYRES
Lägenhet 
i Åsensbruk, 85 m2, stor 4:a. 
Egen tvättstuga och diskma-
skin. 6.500:- varmhyra. Tel. 
070-665 39 53.

 UTHYRES
2:a i Dals Rostock 
3.400:- varmhyra. Uthyres till 
skötsam, gärna äldre person. 
Referenser krävs. Tel. 070-
732 93 23.

79 personer gick söndagens 
promenad i ett fint höstväder. 
Rätt rad:1. 2 0 kg. 2. X Bas-
ket. 3. 1 Carl Larsson. 4. 1  
Ingrid Bergman. 5. X Zink. 
6. 2 Umeälven. 7. 2 Ett av-
stånd. 8. 1 Två. 9. X Ana-
gram. 10. 1 ca 157 l. 11. X  
Gustav Fröding. 12. 1 Nej. 
Barnfrågor;1. 1 Småland. 
2. 2 Blöd. 3. X Vatten. 4. 2  
Stack. 5. 1 Salt. 6. X Padda. 
7. 1 Potatis. 8. 2 Vimpel. 9. 1  
Italien. 10. X Ibrahimovic. 
11, X Huggorm. 12. 2 Mus. 

Utslagsfråga: 141 rönnbär. 
Vinnare: 1 Åsa Karin Pers-
son. 11R 110 bär. 2 Kerstin 
Larsson 11 R 92 bär. 3 Nellie 
Vallhagen 10R 133 bär. Ex-
tra vinster: Presentkort 
Hemköp: Lennart Karlsson. 
Kerstin Larsson och Malte 
Geerts. Barnvinnare: Char-
lie Franicke, Hugo Oscars-
son, Angelina, Lovisa Mesa 
Moreno och Alicia Antons-
son.

Välkomna nästa söndag 
 9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 8/9

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

4/9 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Övriga 
resultat

Håfreströms IF lag 2 – 
Färgelanda IF
5-2
Division 5 Dalsland

Melleruds IF U-lag – 
IFK Åmål lag 2
3-0 (2-0)
Division 5 Dalsland

IF Viken –  
Åsebro/Brålanda U-lag
10-0 (5-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Högsäters GF lag 2 – 
Frändefors IF lag 2
6-2 (4-2)
Division 6 Dalsland

Fengersfors IK - 
Brålanda IF lag 2
5-1 (5-1)
Division 6 Dalsland

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda fick bara 
med sig en poäng i hemma-
matchen mot Hisingsbacka 

PJ fixade en poäng

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Hisingsbacka FC
1-1 (0-1)

Div. 2 Nv. Götaland
Målskyttar:
21’ 0-1 Hedvig Adolfsson
49’ 1-1 Sandra Petersson Jacobsson

FC. Detta trots att hemmala-
get fick en spelare utvisad 
redan i den 29:e matchminu-
ten. Dessförinnan hade dock 
gästerna från Hisingen tagit 
ledningen efter en felbedö-
ming av Åsebro/Brålanda.

I den andra halvleken kom 
dock en kvittering från San-
dra ”PJ” Petersson Jacobs-
son och det borde kanske 
varit ytterligare några mål för 
ett välspelande Åsebro/Brå-
landa.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Bäckefors gästade Håmule-
vallen och Ellenö IK i lör-
dags och såg länge ut att ta 
en viktig seger i bottenstri-
den. Men hemmalaget vände 

BIF i prekärt läge

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – 

Bäckefors IF
3-2 (1-1)

Division 5 Dalsland
21’ 1-0 Mohammed Abdulhalim
45’ 1-1 Erik Jensen 
67’ 1-2 Magnus Andersson
82’ 2-2 Tobias Denzler
87’ 3-2 Mohammed Abdulhalim

och vann i slutet av matchen, 
vilket sätter Bäckefors i ett 
tufft läge och riskerar att åka 
ur division 5.

Med tre omgångar kvar är 
det tre lag som finns inom 
räckhåll för nedflyttning, alla 
på fem poäng. Fördel i den 
striden har Frändefors IF på 
bättre målskillnad än just 
Bäckefors och IFK Åmåls 
andralag.

Förlusten mot Ellenö tar 
därför extra hårt, då båda bot-
tenkonkurrenterna också 
förlorade i helgens omgång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Mellerud föll hemma på 
Rådavallen mot Gerdskens 
BK, ett lag man haft svårt 
för under de två senaste 
säsongerna. I lördags kom 
fjärde raka förlusten mot 
alingsåslaget, som satte 
segermålet i den 90:e 
matchminuten.
Det var en tight tillställning 
som bjöds på Rådavallen, 
vars gräsplan efter matchen 
mer såg ut som en plöjd lerå-

Övertidsmål sänkte MIF

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 
Gerdskens BK
2-3 (1-1)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
12’ 1-0 Joel Lundgren
14’ 1-1 Fredrik Johansson
52’ 2-1 Albin Broberg
74’ 2-2 Simon Preissler
90’ 2-3 Marco Stua

av Rasmus (Hedlund), men 
vi borde ha säkrat segern 
efter det när vi hade chansen, 
berättar han frustrerat.

Med tre omgångar kvar 
och nio poäng att spela om, 
blev man omsprungna av 
Främmestads IK och åkte ner 
på kvalplatsen. Nu har Mel-
lerud tre poäng ner till Troll-
hättan BoIS närmast under 
och ett poäng upp till säker 
mark.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

ker. Mellerud var i stora delar 
det bättre laget och tog också 
ledningen genom Joel Lund-
gren efter tolv minuter. Gäs-
terna kvitterade omgående 
till 1-1, men trots det var det 
MIF som höll i taktpinnen.

– Vi var bättre än dem, 
speciellt i andra halvlek. 
Hade vi satt våra chanser 
hade vi vunnit matchen med 
flera bollar, berättar 2-1 mål-
skytten Albin Broberg efter 
matchen, klart besviken över 
förlusten.

– Vi har många fina kom-
binationer, kommer fram till 
lägen och borde ha dödat 
matchen.

”Fin passning”
Hans mål kom i den 52:a 
matchminuten när han ur 
snäv vinkel kan skjuta in en 
framspelning från Rasmus 
Hedlund.

– Det är ett fint anfall och 
framför allt en fin passning 
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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 & 
Svens 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- 
beskärningFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

076-571 79 08

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 86 073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG
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Melodikrysset v.37 - 14 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. 37 – 14 september

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 En bild berättar
10.45 Timjan, tupp och tårta
11.45 Tjuv och polis
12.45 Hundra procent bonde
13.30 Luuk & Hallberg
14.15 Fråga Lund
15.15 Matiné: Gullivers resor
16.35 Från Lark Rise till 
 Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter,  Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Byggnaderna som 
 förändrade staden
22.30 Lärlabbet
22.45 Med andra ord
23.05 Skam France
23.25 Rapport, Fråga Lund
00.30 Allt jag inte minns
01.30 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Jarkko och dövas Amerika
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
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 Renskötare i Jotunheimen
18.30 Det vilda Skandinavien
19.25 Grisen Hege
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Hårt arbete - Kova työ
20.30 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 Det vilda Skandinavien
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.40 Albanien runt
18.25 Omöjlig ingenjörskonst
19.10 Onassis uppgång och fall
20.05 Våra älskade bin
21.00 Seriestart: Bebisarnas 
 underbara värld
21.50 När världen kom till byn
23.15	 Tre	episka	floder
00.10 Gammalt, nytt och bytt

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Tjuv och polis
21.45 Alla för en - syntolkat
22.45 Hundra procent bonde
23.30 Donald Trump: Vägen till 
 makten
01.00 Strömsö
01.30 Skattjägarna

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
18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten
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, 00.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.25 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 Grannpatrullen
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

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Dom kallar oss artister
10.45 Alla för en
11.45 Doobidoo
12.45 Sverige!
13.15 Landet runt
14.00 Uppdrag granskning
15.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
16.00 Det sitter i väggarna
17.00 Strömsö, Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, 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:	Att	sälja	
 sitt barn
23.50 Lyckolandet
00.35 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.35 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Renskötare i Jotunheimen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Jakttid
18.30 Det vilda Skandinavien
19.25	Myskoxull
19.30 Hämnd och kärlek
20.00	 Den	stora	flytten	-	en	film	
 om Malmberget
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 I lodjurets timma
23.45 Babel
00.45 Det vilda Skandinavien
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Island runt
17.40 Omöjlig ingenjörs-
 konst
18.25 Den australiska kusten
19.15 Världens natur: Ett år i 
 Kanadas vildmark
20.10 Seriestart: USA från 
 svartvitt till färg
21.00	 Tre	episka	floder
21.50 Afrikas gamla träd
22.35 När världen kom till byn
00.05 Udda platser i världen

20.00 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Från Lark Rise till 
 Candleford
22.35 Luuk & Hallberg
23.20 Catastrophe
23.45 Doobidoo
00.45 Sverige!
01.15 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 Idol
21.00 Helt sjukt
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special 
 victims unit
00.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04.50 Husakuten

05.25 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: First class
23.40 Seinfeld
00.40 Frusna vägar
01.40 American dad
02.40 Bilbaronen i Las Vegas
03.00 Cops
03.25 Brit cops
04.10 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 Strömsö
11.15 Hundra procent bonde
12.00 Tjuv och polis
13.00 Timjan, tupp och tårta
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 Doobidoo
21.00 Unge kommissarie Morse
22.30 Rapport
22.35 The Sinner
23.15 Catastrophe
23.40 Parning
01.10 Timjan, tupp och tårta
02.10 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 Jarkko och dövas Amerika
18.30 Fjällens lilla härskare
19.20 Fjärilsmannen
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fotografen och konstnären 
 Dora Maar
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 De dimhöljda bergens 
 gorillor
23.50 SS-GB
00.50 Det vilda Skandinavien
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Ironman från 
 Färöarna
17.30 Bebisarnas underbara 
 värld
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 Afrika med Ade Adepitan
22.45 Albanien runt
23.30 Dokument utifrån: Det 
	 kinesiska	experimentet

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Från Lark Rise till Candleford
22.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
23.40 Alla för en
00.40 Clinton och otrohets-
 skandalen
01.25 Min historia
01.55 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?
15.00 En plats i solen: 
 Sommarsol
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
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 Snow White and the 
 Huntsman
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.05 TV4Vädret
22.15 Snow White and the 
 Huntsman
00.10 The boy
02.10 Knight of cups
04.30 Världens häftigaste tårtor

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
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 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The brave
22.00 Schakalen
00.30 Seinfeld
01.35 American dad
02.35 TV3 dokumentär: 
 I huvudet på en mördare
03.25 Bilbaronen i Las Vegas
03.45 Cops
04.10 Brit cops

05.15 Go‘kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Opinion live
07.30 Uppdrag granskning
08.30 Landet runt
09.15 Tjuv och polis
10.15 Go‘kväll
11.00 Luuk & Hallberg
11.45 Sverige!
12.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.15 Fråga Lund
14.15 Timjan, tupp och tårta
15.15 Doobidoo
16.15 Matiné: Hopp
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 Alla för en
21.00 Luuk & Hallberg
21.45 Shetland
22.40 Rapport
22.45 Lördagsbio: United 93
00.35	 Nattfilm:	White	bird	in	a	
 blizzard
02.05 Sändningsuppehåll
04.25 Luuk & Hallberg

08.20 Moro squad
08.50 Jarkko och dövas Amerika
09.20 Hämnd och kärlek
11.50 Min sanning
12.50 Babel
13.50	 Den	stora	flytten	-	en	film	
 om Malmberget
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.15 Designreportage
16.25	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
16.30 Anslagstavlan
16.35 Renskötare i Jotunheimen
17.05 Världens natur: Ett år i 
 Kanadas vildmark
18.00 Komiska genier: Bob Hope
19.00 Kulturstudion
19.05 Eric Bibb - Tales from a 
 blues brother
20.35 Kulturstudion
20.40 It must schwing - historien
  om Blue Note
22.35 Kulturstudion
22.40 Seriestart: Fallande legend
00.15 Fjällens lilla härskare
01.05 Jakttid
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Skattjägarna

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Udda platser i världen
16.40 Afrika med Ade Adepitan
17.40 Historiska hemligheter
18.25 Våra älskade bin
19.20 Bebisarnas underbara 
 värld
20.10 Seriestart: Joanna Lumley 
 längs Sidenvägen
21.00 Afrikas gamla träd
21.45 Det antika Roms hemligheter
23.15 Vår okända evolution
00.10 USA från svartvitt till färg

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Från Lark Rise till 
 Candleford 
21.55 Världens bästa veterinär
23.30 Lyckolandet
00.15 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
01.15 Rederiet - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
12.30 Idol
13.30 Idol
14.30 Ishockey: Leksand–Malmö
17.55 Keno
18.00 V75 Direkt
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Sthlm rekviem
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Sthlm rekviem
23.40 Flaskpost från P
02.00 If I stay
04.20 Världens häftigaste tårtor

05.00 American dad
05.50 Sändningsuppe-
 håll
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.00	 Alex,	Inc.
09.00 Emerald City
10.00 Nemas problemas
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00	 Tattoo	fixers
14.00	 Tattoo	fixers
15.00 Man with a plan
15.30 Ink master
17.00 Last man on earth
17.30 Last man on earth
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
19.30 Superstore
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 47 Ronin
23.20 Grannpatrullen
01.25 X-men: First class
03.40 The brave
04.25 Last man on earth
04.50 Bilbaronen i Las Vegas

Med en annons i  
Melleruds Nyheter
når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se
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Vi delar ut ca 

10.900 tidningar 

varje vecka
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.10 Vem vet mest?
05.55 Hundra procent bonde
06.40 Engelska Antikrundan
07.40 Det sitter i väggarna
08.40 Vem vet mest?
09.25 Från Lark Rise till Candleford
12.00 Motor: Rally-VM
13.30 Anslagstavlan
13.35 Sverige!
14.05 Luuk & Hallberg
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.00 Motor: Rally-VM
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 Allt jag inte minns
22.00 Dian Fossey: Mordet på gorillornas
 drottning
22.50 Rapport
22.55 Line of duty
00.20 The Sinner
01.00 Clinton och otrohetsskandalen
01.45 Shetland
04.45 Sverige!

08.40 Sverige idag
09.00 Fotografen och konstnären Dora 
 Maar
10.00 Gudstjänst
10.45 Eric Bibb - Tales from a blues 
 brother
12.15 It must schwing - historien om 
 Blue Note
14.10 Komiska genier: Bob Hope
15.10 Fjärilsmannen
15.20 Kärlek på Samernas
15.50 Sverige idag, 16.15 Mitt ögonblick
16.25 Örtskolan
16.30 Skattjägarna
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.0	 8Kortfilmsklubben	-	engelska
17.30 Fatta historia - kortversion 
17.43	 Nyfiken	på	Sverige	-	dari
18.00 Min historia, 18.30 Lindas längtan
19.00 Världens natur
19.55	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Kung Bibi
22.55 Gudstjänst
23.40	 Den	stora	flytten	-	en	film	om	
 Malmberget
00.40 SOS - skolan och Sverige
01.10 Kampen om livet

09.00 UR Samtiden
15.00 74 år och luft under vingarna
15.05 Gammalt, nytt och bytt
15.35 Till fots över Kaukasus
16.20 Vår okända evolution
17.15 Joanna Lumley längs Sidenvägen
18.00 När världen kom till byn
19.25 Omöjlig ingenjörskonst
20.10	 Tre	episka	floder
21.00 Våra älskade bin
21.55 Framtidens vatten
22.50 Udda platser i världen

20.00 Hundra procent bonde
20.45 Nisses äventyr på land och till 
 sjöss
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 Idol
12.30 Fångarna på fortet
14.00 Klassfesten
15.20 Anders knackar på
16.20 Helt sjukt
17.20 Halv åtta hos mig
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 TV4Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 The Intern
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 The Intern
23.35 Kapten klänning
00.35 Fartblinda
01.35 Elementary
02.35 Elementary
03.30 Magnum
04.35 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.10 Bilbaronen i Las Vegas
05.35 Alex, Inc.
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.10 Ink master
09.25 Världens bästa burgare
10.30 Buffy the vampire slayer
13.30	 Tattoo	fixers
15.30 Bilprovningen
16.30 Beautiful creatures
19.00 Face off
20.00 Amazing race
21.00 TV3 Dokumentär: Svenska fall
22.00 TV3 Dokumentär: Svenska fall
23.00 Swedish dicks
23.30 Swedish dicks
00.05 American dad
00.40 Family guy
01.10 Simpsons
01.40 Family guy
02.15 Family guy
02.40 American dad
03.05 Guldfeber
03.55 The strain
04.45 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Alla för en
10.55 Sportspegeln
11.25 Sverige!
11.55 Fråga Lund
12.55 Timjan, tupp och tårta
13.55 Tjuv och polis
14.55 Tankar från en sittbrunn
15.15 Matiné: Far till sol och vår
16.35 Från Lark Rise till Candleford
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Det sitter i väggarna
21.00 Lyckolandet
21.50 Seriestart: Kalles och Britas 
 hälsoresa
22.20 Rapport
22.25	 Nattfilm:	Twister
00.15 Alla för en
01.15 Luuk & Hallberg
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.30 Fatta historia - kortversion
08.43	 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 Skattjägarna
18.30 Fotografen och konstnären Dora Maar
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 Dox: Jakten på Jihadi John
23.50 Agenda
00.35 Min historia
01.05 Moro squad
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Framtidens drömhem
17.40 Vår okända evolution
18.30 Bebisarnas underbara värld
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Seriestart: Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Ett år i Kanadas 
 vildmark
21.55 Joanna Lumley längs Sidenvägen
22.40 Det antika Roms hemligheter
00.10 Framtidens vatten

20.00 Det sitter i väggarna - tecken-
 språkstolkat
21.00 Agenda - teckenspråkstolkat
21.50 Kalles och Britas hälsoresa 
 - syntolkat
22.20 Strömsö
22.50 Babel
23.50 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.20 Allt jag inte minns - syntolkat
01.20 Hårt arbete - Kova työ
01.50 Rederiet - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
09.55 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Sommarsol
15.00 En plats i solen: Sommarsol
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
21.55 Idol 2019 – resultatshow
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special victims unit
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen: Sommarsol
04.50 Husakuten

05.10 Married
05.30 Alex, Inc.
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 Bilprovningen
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, 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 Byggnaderna som förändrade 
 staden
11.10 Lärlabbet, 11.25 Med andra ord
11.45 Kalles och Britas hälsoresa
12.15 Landet runt
13.00 Det sitter i väggarna
14.00 Engelska Antikrundan
15.00 Matiné: Den allvarsamma leken
16.40 Seriestart: Hjärtats vägar
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 John och den stora vågen
22.00 Catastrophe
22.25 Rapport
22.30 Clinton och otrohetsskandalen
23.15 Hjärtats vägar
00.05 Skam France
00.25 Unge kommissarie Morse
01.55 Dian Fossey: Mordet på gorillornas
  drottning
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Agenda
17.00 Mitt ögonblick
17.10 Örtskolan
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jarkko och dövas Amerika
18.30 Älgen är lös
19.20 Handelsman med hjärtat på rätta 
 stället
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 Seriestart: Jenni möter
22.45 SOS - skolan och Sverige
23.15 Kampen om livet
23.45 Fotografen och konstnären 
 Dora Maar
00.45 Älgen är lös
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

05.45 Nyhetsmorgon
09.55 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Sommarsol
15.00 En plats i solen: Sommarsol
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
21.55 Idol 2019 – resultatshow
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret
23.00 Law & order: Special victims unit
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 CSI
01.55 CSI
02.55 MacGyver
03.50 En plats i solen: Sommarsol
04.50 Husakuten

14.00 UR Samtiden
17.00 Soluppgång vid Preikestolen
17.05 Till fots över Kaukasus
17.50 Framtidens vatten
18.45 Det antika Roms hemligheter
20.15 Afrikas gamla träd
21.00 Dokument utifrån: Kung Bibi
22.00 Våra älskade bin
22.55 Afrika med Ade Adepitan
23.55 USA från svartvitt till färg

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.00 Louis Theroux: Att sälja sitt barn
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

05.15 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Stargate SG-1
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
18.30 UEFA Champions League
23.30 Seinfeld
00.30 Frusna vägar
01.30 American dad
02.30 Bilbaronen i Las Vegas
03.00 Cops, 
03.30 Brit cops
04.20 American dad

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se

Vi behöver din bokning senast torsdag 12/9
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ca. 10.900  
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Gör som Christina 

– se till att synas!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

10 år

2009-2019

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!

10-årsjubileum

10% på arvodet  

vid tecknande av  

försäljningsavtal 

t.o.m. 191031

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

Pris 295.000:-

Boka visning!

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

Pris: 500.000:-

Boka visning!

Besök oss 

på Skogens 

veteraner 

21 september

i Källhult
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Högtryckstvätt RE 130 
inkl. tralltvätt 

Mellerud • Tel. 0530-133 01

NU 3.290:-  
ord.pris 4.290:-

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

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

Följ oss på

Jacka 
Unisex

Massor med skor inför hösten
Dam, herr och barn

Rusta för hösten

199:-
/st

Ett parti med 
Tretorn

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
prisbomb!

10:-
/st

Soppa  Kelda, flera sorter, 50 ml. 

Jonas presenterar Lyckad sommar för VCD

Några av de 
motorcyklar 

och mo-
peder som 
ställdes ut.

SUNNANÅ 
Veteran Classic Dalsland 
(VCD) har anordnat ett 
15-tal tisdagsträffar un-
der sommaren i Sunnanå 
hamn. Den 27 augusti var 
det säsongsavslutning 
med rekordmånga fordon.
– Det kom många nya bilar 
och besökare den här kväl-
len, kanske berodde det på att 
det var Vänerveckan. Vi 
räknade in mellan 350-400 
besökare, 127 bilar och 35 
motorcyklar/mopeder. Det är 
rekord för en finalkväll i Sun-
nanå, säger Gunnar Lande-
gren, Veteran Classic Dals-
land.

Han berättar om en grå 
Thunderbird -56 som visades 
denna kväll. Bilen ägs av 
Anders Eklund, Vänersborg.

– Det är en ovanlig färg 
eftersom de flesta som till-
verkades var vita. En likadan 
bil var med i filmen ”Sista 
natten med gänget”. Nu kan 
vi säga att den var med under 
”Sista kvällen i Sunnanå”, 
för i år vill säga, säger Gun-
nar med ett skratt.

Nästa år kommer restau-
rangen att drivas i ny regi och 

På tisdagsträffen under Väneveckan deltog 127 bilar samt 35 mc och mopeder. Det är rekord för finalkvällen 
i Sunnanå.

Anders 
Eklund från 
Vänersborg 

med sin 
Thunderbird 

-56. Bilen 
tillverkades 

i 15 000 
exemplar, 

men bara ett 
fåtal i denna 

grå färgen.

Daniel Jensen med sin trädgårdstraktor, en Bolens från 1963. Dagen till 
ära utrustad med snökedjor. Traktorn slutade tillverkas 1995.

klubben hoppas på ett bra 
samarbete med den nya inne-
havaren. Nu samsas man 
med husbilarna om området.

Husbilarna ombes att flytta 
till grusparkeringen längst 
ner i hamnen från lunchtid 
fram till kvällen på tisdagar.

– En enda person har kla-
gat, men kom tillbaka och 
bad om ursäkt när han såg 
vilket stort arrangemang vi 
har. Allt har fungerat bra. Vi 
var oroliga att gruset skulle 
damma ner bilarna, men så 
blev det inte alls, avslutar 
Gunnar Landegren.

Mest välbesökta träffen i 
sommar var den 23 juli med 
130 bilar och mellan 35-40 
mc och mopeder.

Text: Susanne Emanuelsson 
Foto: Gunnar Landegren
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