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FREDAGS 
FRUKOST

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

Det bjuds på 
baguette och kaffe 
mellan kl. 7-10
Välkomna!

Shoppingkväll
Torsdag 26 sept. är butikerna  

i centrala Mellerud  
öppna till 2000

Se erbjudanden i nästa veckas tidning
I lördags var det högtidlig tändning av kolmilan Erika i Källhult, Dalskog. Görgen Eriksson skötte tändningen. En stor skara besökare hade samlats 
för att uppleva det hela. Nu på lördag är det dags för Skogens Veteraner 2019, ett evenemang med många nyheter. Foto: Karin Åström.

– Sidan 7 –

Priserna gäller måndag 16/9 – söndag 22/9 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

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

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Toalettpapper  
18-pack
Fixa, jfr-pris 19,27/kg.
Max 3 köp/hushåll/vecka 38.

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

Frysta bär
Garant, flera sorter, gäller ej ekologiska, 
225 g, jfr-pris 44,44/kg.
Max 5 köp/hushåll/vecka 38.

BONUSKUND

Nygräddade i butik

Satsumas
Spanien, klass 1.

10:-
3 FÖR

79:-
/kg

   40:-
/st    15:-

/kg

10:-
/st

Nu glöder milan i Källhult Temasidor  
Jord och Skog

– Sidorna 9 till 13 –

Skörderapporter och besök på familjejordbruk.

Tage tog guld  
i Veteran-EM

– Sidan 15 –

75-årige Tage Isaksson tog EM-guld i löpning. 
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en natur och 
aktivitetsmässa
21-22 september

hunneberg.com

Hunneberg 
Outdoormässa

träffa företag, föreningar och utbildningar
prova-på aktiviteter. Fri entrè, välkommen!

kl. 10.00-16.00

Bolstad
Prästgård
Onsdag 25 sept. kl 19
Lars Karlsson,  

Brålanda 
Om Stenkäringane  

på Kroppefjäll 
Entré m. kaffe: 75 kr.  

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner  
i samarb. m. SV Väst.

OBS! OBS! OBS! Rättelse
Alpha kursstart 25/9 kl. 19 Brl fh
För dig som är nyfiken på kristen tro
Välkommen!

Frändefors kyrka
Söndag 22 september kl. 18

Musikgudstjänst
Den blomstertid nu kommer 

Karin Wirenborg, sång 
Andreas Hjalmarsson, piano,  

orgel och sång

VÄLKOMNA!

MATMÄSSA
Välkomna till Nuntorp 

fredag 11 oktober kl. 13.00-17.00
Fri entré.

Dagen kommer, för den som vill, att avslutas med en middag 
kl. 18.00 av lokalproducerade råvaror i restaurangen på  

Nuntorp  – Nuntorps Gårds Bistro. Middag med kaffe och 
kaka 325 kr/pers inkl. moms. OBS! anmälan är bindande. 

Anmäl dig till Gröna Klustret senast 30 september 
Elisabette Emanuelsson 070-695 10 74  
Anna Johansson 073-364 11 63      info@gronaklustret.se

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

18 september-25 september 2019
14:e söndagen efter Trefaldighet
”Enheten i Kristus”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18/9 14.30 Grinstads café i Grinstads församlingshem.
Sön 22/9 14.00 Friluftsgudstjänst i Erikstads kyrkoruin, 
  Lars-Åke Petersson. Bolstads kyrkokör. 
  Tag med kaffekorg. Vid regn och kyla i 
  Erikstads kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 18/9 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson. Anmälan till lunchen 
  har gått ut.
Tor 19/9 10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé 
  kom in, Pär-Åke Henriksson.
Tor 19/9 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
  Anders Fredriksson.
Sön 22/9 18.00 Mässa i Kyrkans Hus, Lars-Åke Petersson.
Ons 25/9 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Sång och 
  musik: Anders Ljungqvist.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 22/9 9.30 Konfirmandandakt i Skålleruds kyrka, 
  Martin Edström. Därefter Pilgrimsvandring 
  för konfirmanderna.
Sön 22/9 11.00 Högmässa i Skålleruds kyrka, Martin 
  Edström.
Ons 25/9 14.00 Öppet Café i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 18/9 12.15 Andakt på Karolinen.
Ons 18/9 15.00 OBS ny dag ! Prat och Kakkafé i Gula 
  Villan, Brunnsparken Dals Rostock.
Sön 22/9 9.30 Gudstjänst i Dalskogs kyrka, Kerstin 
  Öqvist.

”När mallen inte stämmer”
Vad gör vi för dessa barn och ungdomar i skolan?

Föreläsning av Kenth Hedevåg
Torsdag 3 oktober kl. 18.00-20.30

Kulturbruket på Dal
Fri entré men du måste anmäla dig till:  

www.studieframjandet.se

Ingvar Lisius berättar 

om ”Bin och honung”

 
Rotary
Mellerud

Måndag 23/9

Café Gruzzolo kl. 18.15

ÅTTERSRUDS 
BYGDEGÅRD 

Årets bygdegård 2011 

med  
THOMAS PETERSON

Lördag 28 september kl. 19.00

Knytkalas = Ta med mat och dryck! 
Caféet är öppet under kvällen

Biljetter: QStar i Brålanda och 
Visit Trollhättan-Vänersborg

Stå up-föreställning

Välkommen!
Åttersruds  

bygdegårdsförening
Besök oss även på www.åttersrud.se och Facebook

Filmkväll
”Min egen väg”

Filmen om Ingmar Andersson,Tonsberg.  
Film om byggandet av Karolinerstugan.

Örs bygdegård, Krokfors 
Söndag 22 sept. kl. 17.00 

Entré: 100 kr inkl. kaffe.  Kassan öppnar 16.00 
Arr. Föreningen Kroppefjälls Vandrare i samarbete med Vuxenskolan

Lördag 21 september kl. 11.00
Hos fam. Tore Berg, Simonstorp 700, 464 65 Brålanda, 0521-320 67 

DM, Gestad Open, pulling och hästplöjning 
Servering          Välkomna med eller utan traktor!  

Plöjningstävlan
Veterantraktorer

Medlemsmöte
Torsdag 19 sept. kl. 18.30

Café Gruzzolo

Melleruds Demensförening 

Nu startar vi för hösten
Måndag 23 september kl. 18.00 på Café Älvan 

Petra berättar om ”En dag på Fagerlids Gruppboende” 
Kaffe till självkostnadspris

Välkomna!
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Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 5.000:- – 38 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 19/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

RÖVARE 13.000:-   -  51 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

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:-

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Playmobil: The Movie

Lördag 21/9 kl. 16.00

Söndag 22/9 kl. 16.00

Från 7 år. Pris 80 kr
1 tim 39 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Downton Abbey

Onsdag 18/9 kl. 19.00

Från 7 år. Pris 100 kr
2 tim 2 min

Quick

Söndag 22/9 kl. 19.00 

Onsdag 2/10 kl. 19.00

Från 15 år. Pris 100 kr
2 tim 12 min

  

Rambo V: Last Blood

Onsdag 25/9 kl. 19.00

Max & Maja på det 

magiska museet

Söndag 29/9 kl. 16.00

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Laxfilé hel sida  99:-/kg

Varmrökt lax hel alt halv sida  1990
/hg 

Färska räkor lägsta dagspris

Gröna Klustret Nuntorp har inlett ett samarbete med  
eDIT – ett Dalsland i Tillväxt. Genom denna samverkan når vi ett 
större område och får bättre möjlighet att arrangera kurser med 
god kvalité som riktar sig till både företag och allmänhet.  

Utbildningsprogrammet hösten 2019
HLR 8/10 kl. 18.00-21.00
Plats: Nuntorps huvudbyggnad

Framtidens ledarskap 21/10, 6/11, 4/12 kl. 8.30-16.00
Plats: Nuntorps huvudbyggnad 

Excel grundläggande 24/10 kl. 9.00-16.00
Plats: Nuntorps huvudbyggnad

Excel fördjupning 14/11 kl. 9.00-16.00
Plats: Nuntorps huvudbyggnad 

Långsiktigt hållbart (arbets)liv 5/11, 3/12 kl. 8.30-16.00
Plats: Tössestugan

För mer info och anm. www.gronaklustret.se/utbildning

Utbildningar  Hösten 2019

Varmt välkomna!
www.gronaklustret.se

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

Läs mer & boka på vår hemsida!

Whiskymässa
i Rostock

Grums-Åmål-Mellerud-Göteborg-Skåne

8/11, 3 dagar ............... 2.990:-
Inkl. buss t/r, 2 hotellövernattningar, 
2 frukostar, mässentré, provningsglas 

samt 8 provningskuponger.

 

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

Lördag 28/9 
kl 18.00

Endast föranmälan  via 
Swish 0730-51 44 24 
Mer info på Facebook 

Hockeybiografens vänner

VSFrölunda 

Färjestad

Hockeybiografens 
vänner

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!

Kanelbullar
6-pack

Torget, Mellerud • Tisdag 2 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 30 juli

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Säterbullar
5-pack

Butterkaka
Torget, Mellerud • Tisdag 27 augusti

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

Vaniljbullar
5-pack

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Mästarkrans
Torget, Mellerud • Tisdag 24 september

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-

Torget, Mellerud • Tisdag 16 juli

Kakprofessorn 070-650 60 1520:-
Jordgubbslängd

Torget, Mellerud • Tisdag 13 augusti

20:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Pistagebullar
5-pack

Visar två filmer
Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare visar i samarbete 
med Studieförbundet Vuxen-
skolan två filmer i Krokfors 
bygdegård söndag den 22 
september.

Första filmen är ”Min egen 
väg” en minnesfilm om na-
turmänniskan Ingmar An-

dersson, Tonsberg. Han var 
en av föreningens duktiga 
guider som tyvärr gick bort i 
våras. 

Efter paus blir det Lars 
Brinks fina film om byggan-
det av Karolinerstugan från 
1963.

Quick 
Är en gripande journalistisk 
thriller som bygger på den 
fängslande och sanna histo-
rien bakom en av Sveriges 
största rättsskandaler. Det är 
historien om två grävande 
journalister som ensamma 
bestämmer sig för att ta sig 
ann lögnerna som fällde 
Thomas Quick – rättsväsen-
dets, psykiatrins och framför 
allt hans egna. 

I början av 2008 kunde 
ingen tänka sig att kanniba-

len och seriemördaren Tho-
mas Quick inte gjort sig 
skyldig till de åtta fruktans-
värda mord han erkänt. Ingen 
förutom journalisterna Han-
nes Råstam och Jenny Küt-
tim. Besatta av att hitta san-
ningen bestämmer de sig för 
att gå till botten med det 
komplicerade rättsfallet och 
ju mer de grävde desto större 
visade sig lögnen vara. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 22 sep-
tember och onsdag 2 oktober.

Plocka skräp 
på lördag?

Lördag 21 september är 
det skräpplockardag i hela 
landet, arrangerad av Håll 
Sverige Rent.
– Vi städar alla dagar om året. 
Det blir mer och mer skräp, 
mycket papper, fimpar och 
glas, säger Patrik Tellander, 
renhållningschef i Melleruds 
kommun.

För den som vill göra en 
insats under skräpplockarda-
gen finns skräppåsar att 
hämta på medborgarkontoret 
fram till fredag eftermiddag.

– Vi kommer att ha extra-

tömning av alla papperskor-
gar både lördag och söndag, 
berättar Patrik Tellander.

Bor man till exempel i 
Åsensbruk och vill plocka 
skräp kan man höra av sig så 
att skräppåsar kan förmedlas 
även dit.

Det finns en app kallad 
”Skrappen” att ladda ner från 
Håll Sverige Rents hemsida. 
Där kan man anmäla sig som 
skräpplockare och även rap-
portera skräp man hittar. Det 
gällar alla dagar, inte bara 
skräpplockardagen.

Aktuellt på bio
Öppet alla dagar 

hela året

Sunnanå Restaurang 

Vi tar emot andra arrangemang och slutna sällskap

Nyhet!
Frukostbuffé 

varje fredag  kl. 9-10

Lunchbuffé
vardagar kl. 11-14

Helgbuffé
lör, sön och helgdag kl. 12-16

Fredag 20 september fr. kl. 18.30

 Grillbuffé   250:-
ingår en Mellerudsöl

Förbokning 0530-135 70

MOTIONSDANSEN STARTAR 
ÅTTERSRUDS BYGDEGÅRD BRÅLANDA    

Nytt för i år gammeldanskurs
Onsdag 25 september kl. 17.30

Sedan dansar vi som vanligt 19-22     Kennet och Classe spelar

Inträde 80:- inkl. danskurs             Välkomna! 
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 39 Skolan
Måndag 23/9: Ugnsstekt falukorv med stuvade 
makaroner och broccoli.
Dessert: Ananassoppa. 
Tisdag 24/9: Kalops med kokt potatis, blomkål 
och inlagda rödbetor.
Dessert: Äpplekräm.

Onsdag 25/9: Köttfärs- och grönsakssoppa. 
Dessert: Mannafrutti med sylt.

Torsdag 26/9: Seglartorsk med stuvad spenat, 
kokt potatis och rårivna morötter.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 27/9: Stekt kycklingfilé med currysås, 
kokt potatis och skivade morötter.
Dessert: Hallonkräm.

Lördag 28/9: Fiskpudding med smörsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Kärleksmums.

Söndag 29/9: Helstekt kotlettrad, gräddsås, 
kokt potatis, värdshusgrönsaker och äppelmos.
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 39
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grön-
saker. Tis-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker.

Måndag Ugnstekt falukorv*, 
stuvade makaroner och broccoli.
Alt: Sojakorv med stuvade makaro-
ner och broccoli.
Tisdag Kalops* med potatis, 
blomkål och inlagda rödbetor.
Alt: Böngryta med potatis och 
blomkål. 
Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa, mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser, 
mjukt bröd med ostpålägg.
Torsdag Seglartorsk** med 
potatis, stuvad spenat och rårivna 
morötter.
Alt: Rödbetsbiff med potatis, stuvad 
spenat och rårivna morötter.
Fredag Lovdag.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Hockey på bion
Den 28 september star-
tar ”Hockeybiografens 
vänner”, ett initiativ som 
sträcker sig över fyra 
hockeymatcher i SHL och 
som äger rum på Centrum-
salongen i Mellerud.
Det är Patrik Adamsson, 
Mats Björklund, Kent Palm, 
Sören Flöisbon, Henrik  
”Chippet” Karlsson” och 
Tomas ”Poletten” Karlsson 
som kläckt idén att visa 
hockey på biografen. 

– Vi är en grupp hockeyto-
kiga som vill samla andra 
hockeytokiga, som ett slutet 
sällskap. Vi håller alla på 
olika lag och vill genom eve-
nemanget stötta biografen i 

Mellerud och erbjuda lokala 
föreningar en möjlighet att 
fylla på kassan, säger Patrik 
Adamsson.

Tanken är att ungdomar 
från kommunens olika 
idrottsföreningar ska få 
chansen att tjäna lite pengar 
i kiosken och städa biogra-
fen. 

– Allt bygger på föranmä-
lan, utan föranmälan kom-
mer man inte in, säger Patrik 
Adamsson och tillägger att 
det även kommer att finnas 
hockeyinspirerade samarbe-
ten med lokala restauranger 
dessa hockeykvällar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Sören Flöisbon, Mats Björklund, Kent Palm, Henrik ”Chippet” Karlsson 
och Patrik Adamsson, startar upp ”Hockeybiografens vänner lagom till 
matchen Frölunda – Färjestad den 28 september. På bilden saknas Tomas 
”Poletten” Karlsson.

Familjemässa  
i Örs kyrka

Den 29 september är det 
gemensam familjemässa 
för hela pastoratet i Örs 
kyrka. Det är Mikaelida-
gen och då handlar det 
om änglar. Finns de ibland 
oss? Eller i himlen?
Flera barnkörer kommer att 
medverka och barnen kom-
mer på många sätt att stå i 
centrum och vara delaktiga i 
mässan. Kantorer, försam-
lingspedagoger och diakoner 
kommer att vara med.

– Alla barn som vill får 
vara med och ta nattvard, 
säger prästerna Pär-Åke 
Henriksson och Martin Ed-
ström.

De vill i sammanhanget 
lyfta fram dopet och då sär-

skilt visa på att dopet kan 
göras enkelt.

– Det blir ofta lite upptris-
sat, många tänker att de be-
höver ha kalas med många 
gäster när barnet ska döpas. 
Men egentligen är dopet utan 
kostnad, säger de.

Nu hoppas Pär-Åke och 
Martin att många familjer 
och barn ska komma till 
mässan. 

– Förra gången vi hade 
familjemässa, i Bolstad kyr-
ka, kom cirka 100 personer 
berättar de.

Efter mässan bjuds det på 
gofika i kyrkan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Prästerna Pär-Åke Henriksson och Martin Edström kommer att hålla i 
familjemässan i Örs kyrka den 29 september. Änglar är temat för dagen.

Flera nyheter när veteranerna intar skogen
På lördag, den 21 septem-
ber, är det dags för den 
fjärde upplagan av Sko-
gens Veteraner i Källhult. 
Dalskogs bygdegårdsför-
ening står bakom arrang-

emanget som sätter nytt 
publikrekord varje gång. I 
år finns flera nyheter med 
i programmet.
– Det kommer en hel del 
maskiner som inte varit här 

förut, en del har hämtats 
långväga ifrån. Till exempel 
kommer en skogsmaskin 
från Sollefteå, en hemvän-
dare kan man säga, för den är 
tillverkad av Nordverk i 

På lördag är det dags för fjärde upplagan av Skogens Veteraner. Skogarna kring Källhults bygdegård fylls med 
publik, maskiner, hästar och doften av kolbullar och kaffe. Arkivbild.

Jägarskola för 
kvinnor startar

Den 5 november startar 
en jägarskola för kvin-
nor i Brålanda. Det är 
Studiefrämjandet som ar-
rangerar, konceptet och 
studiematerialet kommer 
från Svenska Jägareför-
bundet. 
Nina Timmerfors är ledare. 
Hon bor på en gård i Frände-
fors och har jagat i hela sitt 
liv.

Nina brinner för utbildning 
och ser fram emot kursen.

– Vi kommer att ha teorin 
i Jimmy Wressels butik i 
Brålanda, där finns även en 
skyttesimulator som vi kan 
använda för träning, säger 
Nina.

– Deltagarantalet är max 
tolv. En lagom stor grupp för 
att alla ska komma till tals, 
säger Malin Hjelmqvist på 
Studiefrämjandet. 

En jägarskola för kvinnor drar igång i Brålanda. Foto: Johanna Thornqvist.

Åmål 1966, berättar Jan-Åke 
och och Karl-Erik Jansson, 
som arbetar flitigt för att 
Skogens Veteraner 2019 
återigen ska bli en upple-
velse för alla skogsintresse-
rade.

Cirka 70 skogsmaskiner 
kommer att vara på plats för 
att ses i arbete. I år kommer 
också lastbilar att finnas 
bland rariteterna. 

Tre hästekipage, med Olle 
Pettersson, Roland Skarin 

och Wolf Jansson vid töm-
marna, kommer att visa hur 
hästen kan användas i sko-
gen. 

Smide står också på pro-
grammet då Osborn Hall-
stedt ska visa konsten att 
smida hästskor och knivar. 
Hans dotter, hovslagaren 
Mikaela Hallstedt, kommer 
att sko hästar på plats.

Bertil och Anna-Lisa Er-
iksson från Hällan, kommer 
att visa ett sågverk. 

Det blir tjärbränning, kol-
bullar, motorsågar och allt 
annat som hör denna folkfest 
i skogen till och som alltid 
kommer det att finnas ett 
stort antal utställare att att 
besöka. 

Dessutom kommer Jocke 
Smålänning, internationellt 
känd mästarskytt, att bjuda 
på en trickskytteshow som 
sent ska glömmas.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

Ombyggnadsrea

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Kan ej kombineras med andra
erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning

MELLERUD Sapphultsgatan 12 • mån-fre 7-18, lör 9-14
OBS! 1 oktober ändrar vi öppetiderna för lördagar, ny tid 9-13
Gäller t.o.m 31 mars

k-bygg.se

Nu bygger vi om 
badrumsutställningen
Ta chansen att fynda visningsmöbler till kanonpriser,
först på plats gäller!

Torsdag

20%
rabatt

Lördag

40%
rabatt Hur länge vågar du vänta?

Fredag

30%
rabatt

19/9

20/9

21/9

Ny utställning har öppnat på konstmuséet
UPPERUD 
På Dalslands konstmuseum i Upperud öppnade en ny 
utställning den 7 september. Konstnärerna närvarade 
och det var mycket folk på vernissagen.

Jan Håfström, Lotta Melin och Alice Kettle närvarade vid vernissagen 
på Dalslands konstmuseum. Foto: Privat.

Jan Håfströms verk finns att se i nedre utställningahallen. Foto: Privat.

sedan efter en utmattnings-
krasch. Lotta Melin fram-
förde en performance i sin 
utställning, tillsammans med 
ljuddesignern Robin av 
Ekenstam.

Jan Håfström, en av den 
svenska samtidskonstens 
allra största  konstnärer,ställer 
ut delar av en av sina tidi-
gare utställningar ”Paradise 
Lost?” i nedre hallen. Han 
berättade bland annat om sin 
koppling till Dalsland. Hans 
mamma kom ifrån Dals Ed 
och Jan tillbringade flera av 
sina barndoms somrar där. 

Han var glad att ha fått möj-
ligheten att komma tillbaka 
till Dalsland och visa sin 
konst. 

I Galleriet visas den engel-
ska designern Alice Kettles 
fyra pallversioner. Hon går 
möbeldesignlinjen på Stene-
byskolan i Dals Långed. Vad 
en designer kan göra för att 
få människor att ta mer an-
svar för miljön är en ständigt 
aktuell fråga för Alice Kettle.
                                 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

–  Kanske till  och med rekord 
sedan jag började, säger mu-
seichefen Jörgen Svensson. 

I övre hallen visas måleri, 

skulptur och installation av 
Lotta Melin, koreografen 
som sade farväl till dansen 
och började måla för fyra år 

Dags att tänka till om E45
Under kommunstyrelsens 
möte förra veckan fick 
ledamöterna informa-
tion av Trafikverket om 
en framtida utbyggnad 
av E45 mellan Frändefors 
och Mellerud.
En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
kommer att genomföras un-
der 2019 och 2020. Den byg-
ger på en förstudie som 
gjordes 2003. Målet är att 
sträckan mellan Frändefors 
och Mellerud byggs ut till 
2+1-väg med mittseparering. 
Hastigheten kan ökas till 100 
km/h. 

Studien är ett underlag för 
fortsatt planering. Det är nu 
sträckning och funktion ska 
väljas. Om man vill ändra på 
det senare får hela processen 
inklusive ny ÅVS och nya 
finansieringsdiskussioner 
börja om. 

Detaljutformning bestäms 
inte i detta skede.

Trafikverkets avsikt är att 
pröva för finansiering i natio-
nell plan 2022. 

Vad måste ske?
Bland åtgärder som nämns 

är att framkomligheten för 
långväga transporter måste 
säkerställas. Vägen kan be-
höva breddas, fastigheter 
lösas in. Hastigheten kan 
komma att höjas. Buller 
kommer att öka. Anslut-
ningar till lokala gator kom-
mer att stängas. Övergångs-
ställen och gångpassager tas 
bort, korsningar får ske 
planskilt. Bullersituationen 
kan medföra behov av en 
byggnadsfri zon längs vä-
gen.

Dagens situation kommer 
inte under några omständig-
heter att fortsätta.

– Rätt snart behöver Mel-
leruds kommun ta ställning 
till hur vi ser på E45. Tra-
fikverket kommar att ha 
workshops med berörda or-
ganisationer och kommuner. 
Innan dess måste melleruds-
politiken haft en egen work-
shop. Vi måste veta vad vi 
vill. Om allt går på räls kan 
utbyggnaden, enligt Tra-
fikverket, vara klar 2035, 
säger kommunstyrelsens 
ordförande  Morgan E An-
dersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Fotnot: E45 är Europas 
längsta väg, från Palermo till 
Karesuando. Den är ett vik-
tigt stråk för personresor, 
godstransporter, kollektiv-
trafik och farligt gods. Vägen 

Nya regler för 
politikers arvoden

Vid kommunstyrelsens 
senaste möte den 11 sep-
tember fastställdes ett 
nytt reglemente för eko-
nomiska ersättningar till 
förtroendevalda. 
Föreslaget arvode till grupp-
ledarna sänks från 2,4 pro-
cent till 1,2 procent av riks-
dagsmannaarvodet med 

hänvisning till kommunens 
ekonomiska läge.

Ett förtydligande införs av 
kommunfullmäktiges tidi-
gare beslutade tillämpning 
avseende sammanträdesar-
vode där 1:e vice ordförande, 
förutom det fasta arvodet, får 
sammanträdesarvode som 
ledamot och 2:e vice ordfö-

rande endast får fast sam-
manträdesarvode.

Arvodesgruppen ges i upp-
drag att genomföra en utvär-
dering av det nya reglementet 
för ekonomiska ersättningar 
för förtroendevalda vad av-
ser eventuellt ökade kostna-
der med mera under oktober 
månad 2020.

uppfyller alla parametrar 
man arbetar med i ”FPV”; 
funktionellt prioriterat väg-
nät. 

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

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

Välkommen in till oss!

Delbetala dina glasögon räntefritt

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

     

Följ oss på

20% rabatt på 
höstens nyheter
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J  ENA
D  ogei

Ett varmt och innerligt 
tack till Er alla som på 
olika sätt hedrat minnet 

av vår älskade

Ragnhild Simson
vid hennes bortgång.

Tack också till officiant 
Lars-Åke Petersson, kan-
tor Christina Svensson, 
Hemvården Kroppefjäll, 
Hemsjukvården och avd. 
Kastanjen, Skålleruds-

hemmet.
Birgitta med familj

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

PREDIKOTURER

SORGTACK

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka, för Er-
land Arvidsson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Under ekars grönska”. Akten 
förrättades av Martin Edström 
och tillsammans sjöng man 

Hipp Hipp 

HURRA!

Vi vill fira toppenkillen 
Lemmy Tellander i Lilla 
Edet som den 17 september 
fyllde 10 år.

Många grattiskramar från 
mamma, pappa, Loke, Vidar, 

Gustav, mormor, morbror, 
mostrar och kusiner

Vårt barnbarn Vide fyllde 4 
år den 15 september.

Grattis önskar mormor 
och morfar

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klass. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 18 Tonår. Sönd 11 
Gudstj. m Sångarbröderna 
från Trollhättan. Tisd 14.30 
Andakter på Bergs och Fa-
gerlidshemmen. 19 Böne-
samling.
Equmeniakyrkan: Lörd 
10-17 Dalslandsbön i 
Pingstkyrkan, Åmål. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 18 Scout. 

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

Smyrna: Sönd 11 Gudstj. 
Maria & Tadesse Wotango, 
insaml. till arbete i Etiopien. 
Ssk. Kyrkkaffe. Tisd 11 
Bön. 18.30 Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 15 Brålanda, 
Kongogruppen. Lörd 13 
Rörvik. Församlingshelg. 
Sönd 11 Rörvik. Gudstj. m 
nattv. Sigward K. Lovsång-
band, kyrkkaffe.
Brålanda: Onsd 18 Tvär-
draget startar i fsh. Sjunga 
tillsammans, alla åldrar, 
fika och andakt. Fred 15 
Gudstj. på Servicehuset, 
Thomas Holmström. Sönd 
18 Förklarad gudstj. Tho-

Tack till
Ni som gjorde Erlands be-
gravning så stämningsfull, 
minnesvärd och ljus. Det var 
en glädje mitt i sorgen.

Gun-Britt och Kent

Second hand-
butik har stängt

Bengt Andersson (i mitten) fick hjälp med att ta ner skylten, när Smyrnas 
second hand-butik stängdes. Foto: Privat.

MELLERUD 
Efter 15 år har Smyrna i 
Mellerud stängt sin se-
cond hand-butik på orten.
– Under den här tiden har vi 
sänt ut drygt två miljoner 
kronor till olika hjälporgani-
sationer, till människor som 
lider nöd och är i behov av 

Tågstopp närmare

Ber för Sverige
DALSLAND 
Av  tacksamhet och välvilja 
besöker ett 50-tal kristna 
människor från Tanzania 
Sverige för att under två 
veckor be för landet.   Det 
beds mycket för Sverige 
även i Tanzania nu.
 De kallar sig ”bönekrigare” 
och de kommer eftersom de är 
tacksamma för att svenska 
missionärer från mitten av 
1900-talet har kommit till Tan-
zania. De vill nu hjälpa Sve-
rige och svenska pastorer och 
präster på samma sätt som 
svenska missionärer en gång 
hjälpte deras folk. De reser i 
ett tiotal team.

För en tid sedan besökte de 
kommunerna i Dalsland, in-
bjudna av ekumeniska grup-
perna ”Dalslandsbön” och 
”Jesus till Dalsland”. 

Till fredagskvällen i Brå-

landa församlingshem kom 
drygt 60 personer för att be och 
sjunga lovsång tillsammans 
med fyra tanzanier.  

Tolkade gjorde Dennis Ny-
ström, Trollhättan, uppvuxen i 
Tanzania.

Tanzaniernas budskap var 
att de kristna i Sveriges för-
samlingar måste vakna upp 
och börja be. För att, liksom i 
Tanzania, ska folk och kung-
ligheter kunna räkna med att 
församlingar ber för dem.

– Bönen är ett ”vapen” star-
kare än kärnkraft. Nu ska vi be 
och vi gör det afrikanskt och 
då är det mycket ljud, sade 
Thimo Theo från Tanzania.

Kyrkoherde Thomas Holm-
ström ledde samlingen och 
uttryckte stor förväntan över 
vad bönen gör.
  Åmål, Bengtsfors, Ed och 
Mellerud besöktes också.

 Marianne Karlsson 

På tjänstemannanivå i 
regionen fattades i förra 
veckan ett viktigt beslut 
när det gäller tågstopp i 
Brålanda och Mellerud. 
Om förslaget går igenom 
kan det bli verklighet re-
dan 2028. 
Så här skriver Vänersborgs 
kommun på sin hemsida;  
”I veckan kom det slutgiltiga 
förslaget från regionens tjäns-
temän om hur tåg- och busstra-
fiken ska se ut i vårt område 
senast år 2028. Enligt förslaget 
kommer det att gå tåg en gång 
i timmen på sträckan mellan 
Karlstad och Göteborg. Dessa 
tåg stannar i både Brålanda och 
Mellerud. Restiden mellan 
Brålanda och Göteborg blir 
under 60 minuter. I ett tidigare 
förslag hade man skissat på att 
tågen även skulle stanna i 
Frändefors. Detta tågstopp 

skjuts dock på framtiden”.
Enligt Pontus Gunnäs, regi-

onutvecklare för järnvägsfrå-
gor i Västra Götalandsregio-
nen, är det ännu ett tidigt skede 
i processen, men förslaget från 
tjänstemannasidan är taget. I 
dagarna ska ärendet politiskt 
beredas i regionen, vid kol-
lektivtrafiknämndens sam-
manträde under tisdag och 
onsdag.

– Beslutet härifrån får sedan 
bli en ingång till dialog i pro-
cessen där olika intressenter, 
såsom kommuner och trafikfö-
retag, kommer att få möjlighet 
att svara, förklarar Gunnäs. 

I höst är förslaget således ute 
på remiss och bland annat ges 
Vänersborgs och Melleruds 
kommuner tillfälle att yttra 
sig. Slutligt beslut i ärendet 
väntas tas runt årsskiftet.

Ing-Marie Norrman
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DÖDSFALL

mas Holmström. Kyrkbil 
308 70. Månd 12 Middags-
bön 12.15-13.30 Lunch i 
fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkkaffe i fsh. 
Kyrkbil 308 70.
Gestad: Månd 19-21 Sam-
talskväll med tema: ”Att 
leva i ett konsumtionssam-
hälle”. Soppa, inledning, 
samtal och andakt. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 18 Gö-
ran Forsell berättar och vi-
sar bilder om Zambias barn. 
Enklare förtäring, kvällen 
avslutas med en kort gudstj. 
Sönd 10 Gudstj. m konfir-
mandinskrivning. Daniel 
Westin. Kyrktaxi. 18 Musik-
gudstj. ”Den blomstertid nu 
kommer” Karin Wirenborg 
sång, Andreas Hjalmarsson 
piano, orgel och sång. Torsd 
14 Gemenskapsträff på 
Ringhem. Håkan och Mari-
anne Johansson med gamla 
godingar. Kaffe och andakt. 
Torsd (26/9) 17 Vardags-
gudstj. m tacobuffé i fsh. 
Trivsam kväll m mat, pys-
sel och lek för hela familjen. 
Flera medverkande.

psalmerna 89 ”Se, jag vill bära 
ditt budskap, Herre” och 200 
”I denna ljuva sommartid”. 
Avskedet togs av den närmsta 
familjen, släkt och vänner. 
Som avslutningsmusik lyss-
nade församlingen på ”Jag 
trodde änglarna fanns”.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Karl-Erik Lahger. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Jag ska gå genom 
tysta skyar” av G. Johansson. 
Akten förrättades av Martin 
Edström och tillsammans 
sjöng man psalmerna 251 och 
190. Man fick också lyssna till 
solosången ”Jag och min far” 
av M. Uggla framförd av kyr-
komusikern. Som utgångsmu-
sik spelades ”Adagio” av T. 
Albinoni. Vid graven togs av-
sked av familj, släkt och vän-
ner. Till minnet av Karl-Erik 
var koret vackert dekorerat 
med blommor.

hjälp, säger Bengt Anders-
son, som är tacksam för alla 
varor som skänkts till buti-
ken genom åren.

Butiken har haft öppet 
onsdag och lördagar. Caféet 
har för varit en viktig träff-
punkt på lördagarna. Många 
har kommit hit för att dricka 
kaffe och äta hembakat bröd. 
Besökarna har även haft möj-
lighet att lyssna på andliga 
sånger.
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Nu brinner Erika
DALSKOG 
I lördags eftermiddag 
tändes kolmilan i skogen 
bakom Källhults bygde-
gård, ett säkert tecken på 
att Skogens Veteraner är i 
antågande. 
Årets mila har fått namnet 
Erika och tändningen högtid-
lighölls med tal, musik och 
kolbullar. En stor skara 
människor hade samlats för 
att uppleva händelsen.

Solen sken till en början, 

men lagom till Dalslands 
Spelmansorkesters framträ-
dande tornade molnen upp 
sig och snart öste regnet ner. 

Orkestern, ledd av Alban 
Faust, fick ta plats i kolarnas 
väderskydd, vilket inte hin-
drade dem från att spela ett 
helt program med svängig 
folkmusik. En av låtarna var 
till och med skapad i Käll-
hult. 

Görgen Eriksson klättrade 
efter musikunderhållningens Kolbullar stektes av medlemmar i bygdegårdsföreningen när milan Erika tändes i Källhult.

MELLERUD 
Kulturbruket på Dals 
höstsäsong har fått en 
flygande start. Först La-
Gaylias energiexplosion, 
så två uppskattade skolfö-
reställningar och nu i fre-
dags Johan Östlinds och 
Björn Lings föreställning 
”Din j-vla fegis” inför en 
till sista plats fylld salong.
Föreställningen hade premi-
är våren 2017 och detta var 
det 150:e och absolut sista 
framträdandet. Ling förkla-
rade att de vill sluta på ett 
jämnt antal.

Som titeln antyder handlar 
det om feghet i alla dess for-
mer. Mest gäller det den feg-
het som beror på vår snällhet, 
att vi gör som alla andra utan 
att tänka efter. I vår rädsla att 
stöta oss med vår omgivning 
håller vi med och gör ibland 
saker som vi inte vill.

Fiolspel och träning
Ling exemplifierade med när 
han började i musikskolan. 
Han kom in på sitt andra-
handsval, fiol. Egentligen 
ville han inte spela fiol, men 

alla andra verkade så glada 
för att han skulle göra det så 
han protesterade inte. När 
han efter årskurs nio skulle ta 
mod till sig och berätta att 
han ville sluta fick han en fin 
fiol i examenspresent, och då 
var det liksom kört.

Östlind drog ner skrattsal-
vor när han behandlade det 
här med att träna.

– Jag vet vad jag talar om 
för jag har gjort det tre 
gånger!

Han bedyrade att det inte 
finns några fördelar med att 
träna och att träningsvärk är 
kroppens sätt att säga åt dig 
att låta bli. Han berättade 
bland annat om när han, för 
att imponera en tjej, prövade 
på spinning.

– Spinning är att cykla i 
vansinnesfart i 45 minuter 
utan att komma någonstans.

One-liners
Under två timmar turades 
Ling och Östlind om att be-
rätta dråpliga historier och 
leverera ett imponerande 
antal one-liners. 

– Blädderblock var min 
generations Ipad.

– Nyckelharpan är Guds 
straff till Dalarna.

– Jag har en tonårsflicka 
hemma. Hon tror att senaste 
Iphonemodellen är en 
mänsklig rättighet.

Glada fnittranden
Björns sätt att i en monolog 
understryka allt viktig med 
att översätta det till en myck-
et tvivelaktig engelska möt-
tes också med glada fnittran-
den. Som när han betonade 
att fiolspel handlar om att 
handskas med stråken, ”the 
stroke”. Hans beskrivning av 
ett föräldramöte på förskolan 
fick oss alla att känna igen 
oss.

– Ingen vill egentligen gå 
på ett föräldramöte, varken 
jag eller frun. Så jag gick.

Ling och Östlind har redan 
haft premiär på sin nästa 
show, ”Värmländsk Voodo”. 
Där siktar de på 200 före-
ställningar och lovade att den 
sista ska äga rum i Kulturbru-
ket. De är så välkomna.

Lars Nilsson

Skrattfest i Kulturbruket

Björn och Johan sjunger en ”färglös” sjömansvisa.
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Idag går sista tåget från Gö-
teborg mot Mellerud och 
Åmål klockan 19.14. På 
söndagar kör TÅGAB  en 
avgång kl. 20.40.från Göte-
borg. Det finns en förbin-
delse med byte i Vänersborg 
kl. 21.00 från Göteborg.

Detta är inte tillfredsstäl-
lande med tanke på att Dals-
land ingår i VG regionen. 
Göteborg är navet i regionen  
och har ett stort kulturutbud, 
kursutbud med mera.

Från Göteborg finns också 
förbindelsen med Landvet-
ters flygplats. 

För att Dalsland ska ha 
samma förutsättningar som 
övriga  delar av VG-regionen 
att kunna utnyttja fördelarna 
med Göteborg bör det finnas 
en senare förbindelse dagli-

gen. I Mellerud bör det finnas 
bussanslutning mot Ed och 
Bengtsfors med en sen tåg-
förbindelse.

Tåget som går till Väners-
borg klockan 23.00 kan  istäl-
let gå till Säffle. I Öxnered 
finns anslutning med buss 62 
mot Vänersborg, alternativt 
med buss från Trollhättan. 

Idag kommer första tåget 
från Säffle /Dalsland 07.15 
till Göteborg på vardagar. 
Det är ganska sent med tanke 
på att folk ska vidare från 
Göteborg central till sina ar-
betsplatser.

Det sena tåget från Göte-
borg kl. 23.00 kan gå från 
Säffle så pass tidigt att det 
ankommer Göteborg C kl. 
06.15. 

Det måste vara anslut-

ningar med tågen på DVVJ 
och tågen mot Göteborg när 
dessa tåg går. På sommaren 
bör det finnas en tidig förbin-
delse på DVVJ från Mellerud 
där anslutning bör finnas från 
Göteborg.

Det blir då möjligt för gö-
teborgare och stora delar av 
Västsverige samt turister att  
få en heldag i Dalsland.

Med dessa förslag har 
Dalsland möjlighet att ut-
vecklas.

En region med goda tåg-
förbindelser är en attraktiv 
region.

Christer Wilhelmsson 
Ordförande  

Järnvägsfrämjandet

Bättre tågförbindelser

Onsdag 2/10 kommer höstens Bil & Motor

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se

Vi behöver din bokning senast torsdag 26/9

Ni når  

ca. 10.900  

hushåll och  

företag

Gör som Christina – se till att synas!

slut upp på milan och tände 
den. Snart spreds röken över 
området när elden letade sig 
neråt i milan. 

Här kommer man nu, i 
olika skift, att hålla vakt dyg-
net runt. Dalskogs bygde-
gårdsförening har ett helt 
gäng beredvilliga kolare till 
hands.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Spannmål kom 
i stora lass

Ett fantastiskt bra år, 
men regnet har gjort att 
variationer förekommit i 
kvalitén – så låter det från 
de lokala spannmålsmot-
tagarna. 
Stora högar av spannmål har 
kunnat ses till exempel vid 
silon i Brålanda. 

– Lantbruken idag är be-
tydligt större än tidigare och 
många levererar sin spann-
mål med lastbil, istället för 
tidigare med traktor och 
vagn. Det gör att det kommer 
mycket på en gång och vi kan 
inte få in allt på en gång. Men 
det ligger högst två dagar och 

vi kollar temperatur och vat-
tenhalt noggrant, säger Peder 
Karlsson, regionansvarig för 
Lantmännen.

Hos Svenska Foder i Er-
ikstad har man också tagit 
emot mycket spannmål i år.

– Betydligt mer än förra 
året, som visserligen var ett 
dåligt år på grund av torkan. 
Vi har haft turen att få undan 
säden kvickt, även om vi 
ibland fick lägga spannmålen 
utomhus emellanåt, säger 
Petra Störch på Svenska Fo-
der.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Spannmål i väntan på torkning vid silon i Brålanda.

Ett riktigt gott skördeår

Årets spannmålsskörd är mycket bra, framför allt vad gäller höstgrödorna. Det säger Bertil Hagsgård som driver lantbruk med slaktsvinsuppföd-
ning och växtodling tillsammans med hustrun Hillevi. Foto: Susanne Emanuelsson.

Att året för våra lantbru-
kare överlag har varit 
mycket bra skördemäs-
sigt har nog de allra flesta 
förstått, speciellt med 
tanke på hur det var under 
fjolåret. Men hur bra?
Svaret på frågan får vi av 
Bertil Hagsgård, som till-
sammans med hustrun Hil-
levi bedriver lantbruk där 
man förutom slaktsvinsupp-
födningen har växtodling på 
cirka 700 hektar.  

– I huvudsak var vi klara 
med skörden i början av sep-
tember, det har blivit en 
fantastisk skörd, mycket 

över det normala, speciellt 
vad gäller höstgrödorna, sä-
ger Bertil och tillägger sam-
tidigt att förtjänsten är däref-
ter. En god tillgång, som det 
varit i större delen av Europa, 
ger lägre världsmarknadspri-
ser, som i sin tur styr priserna 
ut till de svenska lantbru-
karna. De som har lagrings-
kapacitet avvaktar med att 
sälja.

Variation av grödor
Av gårdens totala areal odlas 
en tredjedel för eget foder till 
djuren, resten mot avsalu. 
Havre, vete, korn, oljeväxter, 

hundäxing och timotejfrö är 
vad som odlats och tröskats. 

Åkerbönorna är kvar och 
konservärtorna skördas just 
nu, vilket blivit en blöt histo-
ria. Hundäxingen exporteras 
till USA, rapsen är såld på 
avtal och blir till olja och 
margarin i Karlshamn. Vår-
kornet går till öltillverkning, 
medan höstkornet blir foder 
till grisarna. 

Svängningarna större
– Sådana svängningar väder-
leksmässigt, från ett år till ett 
annat, som varit nu har jag 
aldrig sett tidigare under 

mina år som lantbrukare. 
Men man får ta det goda med 
det onda. Vi lantbrukare får 
kanske förbereda oss mer för 
dessa ytterlighetsår, både 
likviditetsmässigt och med 
tanke på skördekapacitet, 
funderar Bertil. 

Nu börjar det också bli lite 
problem med höstsådden, 
berättar han. Det är blött i 
markerna efter allt regnande. 
För egen del har man hittills 
endast fått sått höstraps, både 
höstkorn och höstvete åter-
står att så.  

Ing-Marie Norrman
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”En frihet att rå sig själv”
MELLERUD 
Ingela och Åke Fredriks-
son driver ett familjejord-
bruk med mjölkproduk-
tion i Gunnebyn utanför 
Mellerud, ett arbete och 
en livsstil de trivs med och 
förespråkar.
I ladugården finns cirka 65 
mjölkkor av rasera SLB och 
SRB. De svartvita SLB-kor-
na överväger i antal och alla 
trivs gott i sin lösdriftsladu-
gård, nu nyss intagna från 
betet efter allt regnande som 
gjort markerna leriga. 

På gården brukas totalt 180 
hektar, inklusive arrenden. 
Spannmål odlas på 130 hek-
tar, resten är vall som utgör 
den största delen av kornas 
foder. En del av spannmålen 
går också åt till korna, resten 
säljs.

Sköter sig själva
Ingela och Åke sköter går-
dens alla sysslor själva.

– Vi hyr bara in sådd och 
rundbalspressning, berättar 
de.

Åkes kusin Göran hjälper 
till vid arbetstoppar som 
skörd, bland annat med tork-
ning av spannmål.

– Det är väldigt värdefullt, 
säger Åke och tillägger att-
några grannar som tidigare 
varit lantbrukare rycker in 
när de har lust. En avbytare 
till ladugården tas in någon 
gång då och då.

Gemensamt intresse
Åke är född på gården. In-
tresset för jorden och djuren 
har han haft med sig från 
början. Han gick på Nuntorp 
1976 till 1978.

Likadant är det med Ingela, 
född i Stockholm men upp-
växt i Värmland, och som 
genom sitt natur- och djurin-
tresse sökte sig till Lilleruds 
lantbruksskola i början av 
80-talet.

Åke har sedan utbildat sig 

Ingela och Åke Fredriksson driver familjejordbruk med mjölkproduktion i Gunnebyn. Mellerud.
130 hektar spannmål odlas på gården. Här ett lass som räddats undan 
regnet.

90 procent av korna är av rasen SLB. Här är Rögilda, en av gårdens bästa.

Mer råttor nu än för fem år sedan

I 95 procent av vanliga ladugårdar finns det möss. Foto: Brett Jordan, 
Unsplash.

Patrick Eriksson har cirka 500 lantbruk som kunder, varav 350 ligger 
i Dalsland.

DALSLAND 
Patrick Eriksson bedriver 
skadedjursbekämpning 
genom sitt företag sedan 
2008.  
    – Jag sanerar mer råttor 
nu än för fem år sedan. 
Jag tror det beror på att 
det är fler gårdar som inte 
har någon skadedjursbe-
kämpning, säger Patrick.
Från och med i år ägnar sig 
Patrick år skadedjursbe-
kämpning på heltid. Han 
berättar att flera aktörer har 
lämnat marknaden eller är på 
väg ut.

– Det har blivit krångligare 
för lantbrukare att ha sådana 
avtal, säger Patrick.

När det gäller råttor så 
fungerar de följande: när de 
blivit för många på en gård 
så drar de vidare till nästa. 
Hos en kund såg Patrick 30 
råttor mitt på dagen när han 
var där.

– Men det var extremt, 
understryker han.

En av 400
Befintliga kunder får i regel 
aldrig problem med råttor. 

Kanske en av 400, enligt 
Patrick. Det beror på att när 
det kommer en råtta till en 
gård som har bekämpnings-
medel utlagt, så äter råttan av 
detta och dör innan  det hin-
ner bildas en ny population.

Hur blir man av med råt-
tor?

– Jag lägger ut ett skum i 
råtthålen, då fastnar det i råt-
tans päls. När råttan sedan 
slickar sig i pälsen så dör den. 
Det finns också bekämp-
ningsmedel som är betat med 
vetekorn, majs och rapsolja 
vilket gör det extra smakligt. 
De äter det hellre än ren 
spannmål. Det gäller både 
råttor och möss. Jag jobbar 
mest med möss, förebyg-
gande med bekämpningsme-
del. 

I ladugårdar ställs betes-
stationer av trä, de är för 
övrigt tillverkade av interner 
på en anstalt i Skåne.

80 procent lantbrukare
80 procent av kunderna be-
står av lantbrukare, resten är 
småföretag, kyrkor och res-
tauranger. Gnagarna tar sig 
in genom hålen i väggen där 

elkablarna går in. Sedan kan 
de gnaga söner kablar, inred-
ning och smutsa ner. 

– De har en förkärlek till 
bensinslangar och gillar 
skumgummi, som till exem-
pel finns i dynor, berättar 
Patrick.

Råttor kan sprida smittor, 
de äter och förstör spannmål 
och riskerar att hamna i 
spannmålsskruvarna. De ses 
med andra ord som en sanitär 
olägenhet.

– Jag har enbart avtal för 
ekonomibyggnader. I 95 pro-
cent av alla vanliga ladugår-
dar finns det möss. Jag tror 
att ungefär hälften av alla 
lantbrukare har anlitat skade-

djursbekämpning, förklarar 
Patrick.

Huvuddelen av hans ar-
betsområde är i Dalsland. 
Totalt har Patrick avtal med 
500 gårdar, varav cirka 350 
är belägna i Dalsland.

Ett avtal innebär två besök 
per år, vår och höst. Hösten 
är den mest hektiska tiden, då 
läggs bekämpningsmedel ut 
i förebyggande syfte.

– Då har jag god hjälp av 
min son, det är skönt. Vi läg-
ger ut drygt två ton bekämp-
ningsmedel mot gnagare på 
hösten, säger Patrick.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

till lantmästare på Alnarp i 
Skåne.

Ingela blev husdjurstekni-
ker och det var genom det 
jobbet hon träffade Åke när 
hon kom till hans gård för att  
seminera korna. Nu har de 
levt och arbetat ihop i många 
år och har en 18-årig dotter 
som går naturprogrammet på 
gymnasiet i Åmål och hjälper 
föräldrarna när det behövs.

Robot på gång
I november kommer en stor 
förändring att ske på gården.

– Då kommer mjölknings-
roboten vi beställt, säger 
Ingela med ett leende.

När korna vant sig vid 
nymodigheterna och varda-
gen för dem flyter på stundar 
nya tider.

– Vi får ett nytt liv, kan 
komma ut med båten utan att  
ha en tid att passa och mer tid 
över för annat arbete i ladu-
gården när man inte har 
mjölkningen.

Kanske blir det mer tid 
även till musiken som är 
Ingelas stora intresse bredvid 
jordbruket. Hon spelar fiol 
och är medlem i Dalslands 
Spelmansorkester. Flera 
spelningar är på gång den 
närmaste framtiden.

Frihet i arbetet
Några planer på ytterligare 
förändringar finns inte i Gun-
nebyn

– Vi vill klara oss så långt 
det går själva och håller an-
talet kor på en för oss lagom  
nivå för att hinna se indivi-
derna, säger Ingela och Åke 
som ser positivt på framtiden 
som mjölk- och spannmåls-
producenter.

– Priset på mjölk har gått 
upp och legat stabilt det se-
naste året. Och intresset för 
svensk mat har ökat. Visst, 

alla oroas för Brexit och an-
nat, världspolitiken påverkar 
jordbruket mer och mer, men 
lantbruksnäringen är något 
vi rekommenderar alla. Det 
är härligt att leva med natu-

ren och det finns en frihet i 
att rå sig själv, säger de.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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3 OLIKA 
PTO VARVTAL

4400 kg
lyftkapacitet

INTEGRERAD 
FRONTLASTARE

6500 kg
maxbelastning

40 KM/H 
ECO

konstantvarv

NY  UNIK 
VAGNSBROMS

Kompatibel med dagens och 
morgondagens vagnar

Allt 

T5

du behöver

6500 kg maxbelastning – Lastarförberedd – 3 varvtals PTO = alltid optimal inställning – 4400 kg lyftkapacitet – Välj just din motor och trans-
mission – Erkänt bränslesnål -  40 km/h ECO - Konstantvarvsfunktion – Nyutvecklad och klassledande vagnsbroms som fungerar till vagnar 
med både enkel och dubbel hydraulisk styrkrets – TMR ready fullt ut.

NU KAN DU LÄTT ANPASSA DIN T5 FÖR DINA BEHOV OCH FÅ UT JUST DET DU VILL.

- Ett återförsäljarnät med ambitioner utöver det vanliga

är en
Allt 

Blir din för under
 100 kr. om dagen*

Välkommen till New Holland - en trygg och stabil organisation.

du behöver

- Ett återförsäljarnät med ambitioner utöver det vanliga

* Gäller utvald T5 modell. Mervärdeskatt tillkommer och sedvanlig kreditprövning gäller. 
För mer information kontakta din återförsäljare. ** Enligt Stregi tom November 2018

www.newholland.com

Blir din för under
 100 kr. om dagen*

New Holland T5.85 Utility inkl frontlastare 475 000 KR

ERIKSTAD | 0530-512 50 | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD
KOM IN TILL OSS - VI ÄR HUSQVARNA GULDBUTIK!

PICKUPNORDIC 
EDITION

Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km. *Leasing via Isuzu Finans: Kampanjränta 
1,95%, 30% första förhöjd hyra, 36 mån, 6000 mil, 50% restvärde. Kostnaden är vägledande, individuell beräkning 
lämnas av din återförsäljare. Leasingpriser är exkl. moms, uppläggnings- och aviavgiftertillkommer. Vi reserverar 
oss för eventuella ändringar och avvikelser. Gäller t.o.m 2019-10-31

SPARA
  38.000:- 

vid köp av Nordic Edition 

och bränslevärmare

ISUZU NORDIC EDITION
Double cab, fyrhjulsdrift med hög-/lågväxel, 164 hk turbodiesel, 
3,5 ton dragvikt och 1 ton lastvikt

fr.  329.900:– exkl. moms  |  2195:- /mån*

Unik färg i 
begränsad 
upplaga!

ISUZU MELLERUD 
ROY ANDERSSON BILBOLAGET 
Sapphultsgatan 6–8 
0530-444 40, www.roybil.se 
Mån-fre 09-18, lör 10-14

Enskilt avlopp 
För dig som tänker lite längre

johan@jaent.se 
070-716 36 60

JA Entreprenad AB
Landsvägsgatan 80 
464 34 Mellerud  

tom@jaent.se 
073-982 74 94
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BRÅLANDA, Industrigatan 13
Maskinförsäljning: Nils Högberg 010 - 556 26 29 
Reservdelar/verkstad: 010 - 556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Just nu har vi många fina erbjudanden på maskiner samt i butik och 
verkstad. Du köper Valtra A84 HiTech för pris från 459.000:-. Köp din 
olja där kunskapen finns – höstens oljekampanj pågår 23/9 – 20/10 2019. 
Lämna dina skördemaskiner för friskvårdsservice till förmånliga villkor 
under lågsäsong, så är de startklara i god tid inför kommande säsong. 
Boka redan nu för bästa villkor!

Välkommen till oss 
i Brålanda!

Följ oss på 
sociala medier

Valtra A84 HiTech
Pris från

459.000:-
exkl moms

Oljekampanj 
23/9-20/10

15%
rabatt på olja i 
20-liters dunk

Dags att 
friskvårdsserva
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Noggrannhet är a och o
BRÅLANDA 
Lördag förmiddag den 7 
september hölls en kurs i 
tegplöjning på stubbåkern 
framför Nuntorps natur-
bruksgymnasium. Ledare 
var SM-medaljören i ve-
terantraktorplöjning, Dan 
Andersson, från Rönnö i 
Frändefors.
En grupp intresserade hade 
samlats medan mörkgrå 
moln tornade upp sig i hori-
sonten. Snart störtade regnet 
ner men ingen lät sig hindras 
av det. 

Här förmedlades hur vik-

Dan Andersson med siktet inställt på en spikrak öppningsfåra när tegplöjning lärdes ut på Nuntorp.

Intresserade kurrsdeltagare tog del av mästerskapsplöjarens kunskaper 
och tips.

5 november startar vi Jägar-
skolan komplett i Brålanda

enbart för tjejer
Kursledare: Nina Timmerfors
Information och anmälan:
www.studieframjandet.se

0520-42 00 31

Jägarexamen?
Är du tjej och vill ta

MISSA INTE HÖSTENS STORA

FÖNSTERKAMPANJ!

Nu har vi kampanj när du köper 
nya svensktillverkade fönster 
och fönsterdörrar ur 
ERAs aluminumsortiment
• Svensktillverkade fönster & fönsterdörrar
• Snygg, smart och ren design
• Aluminium – för bästa livslängd!

ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED
ANDRA RABATTER ELLER ERBJUDANDEN. 
GÄLLER FÖNSTER I ERAS STANDARD- 
KULÖRER OCH STANDARDSORTIMENT
GÄLLER V38 -40 2019.

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

35%
V.38-40

I november startar vi kurser i
Bengtsfors, Färgelanda, 

Åmål och Brålanda
Information och anmälan:
www.studieframjandet.se

0520-42 00 31

Jägarskolan

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

Är du den vi söker?

Läs mer och ansök på www.dalsbank.se

Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Vi fräser
bort dina
stubbar!

tig öppningsfårans rakhet är 
och många andra parametrar 
för ett lyckat plöjningsresul-
tat. Stubben på åkern var ett 
par decimeter hög vilket 
försvårade något. 

– Förr i världen skördade 
man med självbindare och då 
blev stubben väsentligt kor-
tare, förklarade Lennart An-
dersson från Grålleklubben 
som liksom alla närvarande 
med största intresse stude-
rade Dan Anderssons fram-
fart över tegen.

Med som instruktör fanns 
även plöjningsdomaren Stig 
Nordin, som varit lärare på 
flera lantbruksskolor och 
naturbruksgymnasier, bland 
andra Nuntorp och nu i tjänst 

på Dahlstiernska gymnasiet i 
Mellerud.

Härnäst hägrar en höjd-
punkt för veterantraktorplö-
jare, när DM och Gestad 
Open går av stapeln på Si-
monstorp i Gestad den 21 

september. Med uppfriskade 
kunskaper kommer några av 
kursdeltagarna säkert att 
återfinnas där.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Landsvägsgatan 64, Mellerud
Mellerud • Tel. 0530-133 01

RÖJSÅG FS 460 C-EM K / FS 460 C-EM KW
STIHLs populära skogsröjare med M-Tronic, optimerad 
vinkelväxel för riktad fällning, låga vibrationer, lätt start 
och mycket mer.

ALLTID VID 
DIN SIDA

SE PRISET
FS 460 C-EM K 9.900:-  NU 8.900:-
FS 460 C-EM KW 10.900:- NU 9.900:- 
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Motor4U
Vi säljer ATV från Kawasaki och CFMOTO!

ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Kawasaki Mule SX 4*4 nu med 
HYTTVÄRME
Hög/Låg, Diff, TIppbart flak, lastar 180 kg.
Kan utrustas tak/ruta el. hel hytt med värme
Pris från 83 320:- ex moms

CFMOTO 520 EFI 
4*4, servostyrning, vinsch. Terräng el. traktorreg.
3 års garanti 53 520:- +moms

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

Kampanj CFMOTO Vinterpaket!

CFMOTO Sveriges mest sålda ATV-märke!

Köper du en ny CFMOTO så får du plog och 
handtagsvärme för 2.495:-. Ord. pris 7.900:-

Kawasaki har en oslagbar kvalitet, det vågar vi 
påstå då vi endast haft 1 garantiärende på 6 år!

Kawasaki 750 Servostyrning 4*4, Hög/Låg.  
Diff, 2-cyl v-twin. Insprutning, drag.  
Pris från 86 320:- ex moms

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

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

STARKA 
ALLROUND-
SÅGAR

KAMPANJPRIS!
Husqvarna 445 II e

4.490:-
Ord. rek. pris 5.990:-

KAMPANJPRIS!
Husqvarna 445 II e TrioBrake™
4.490:-
Ord. rek. pris 6.290:-

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

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

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

 

Peppar, peppar
ta i biokomposit
Visste du att vi kan göra plast av trä? 
Biokomposit är ett hållbart alternativ till fossil 
plast och kan formgjutas till allt från diskborstar 
till bildelar. 
 
Ring din lokala virkesköpare så berättar vi 
mer eller läs mer på www.storaensoskog. se

ANDERS OCH JOHAN ÄR JORDNÄRA
alternativet till 

storbolagen

Vänersborg 0521-308 20, Uddevalla 0521-64 66 60, Karlstad 054-13 75 60  www.dina.se

Vi har Sveriges nöjdaste
företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Anders Staxäng och Johan 
Jolemark. Lokalt förankrade 
med stort engagemang och 
gedigen kunskap i försäkrings-
frågor för jordbruk. 

Dina Försäkringar
Väst & Värmland
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Dramatisk räddning med lyckligt slut
DALS ROSTOCK 
Lördag förmiddag vid tio-
tiden fick räddningstjäns-
ten larm om att en kviga 
hoppat ner i gödselbrun-

nen på Ekholmens gård 
utanför Mellerud.
Räddningsstyrkan från Mel-
lerud var snabbt på plats och 
man lyckades få band runt 

kvigans kropp och kunde, 
efter ett försök när hon var på 
väg att glida ur, till slut få upp 
henne. Allt som allt låg kvigan 
nästan en timme i den flytande 

gödseln, men verkade efter 
den dramatiska manövern 
överraskande pigg.

Kjell Eriksson som driver 
Ekholmen lantbruk var inte 

hemma vid tillfället, men 
meddelar på måndagen att 
kvigan när han kom hem på 
kvällen, lugnt låg och idiss-
lade.

– Hon mår bra, konstaterar 
han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Det såg till en början illa ut, men räddningstjänstens hjältar lyckades få band runt kvigan som sedan kunde 
lyftas upp.

Kvigan verkade pigg direkt när hon kom upp och stod på benen igen. Hon har klarat äventyret bra och mår bra.

Dumpade änder har 
anmälts som miljöbrott

BÄCKEFORS 
Förra veckan upptäcktes 
hundratals skjutna och 
dumpade gräsänder på en 
vändplats i skogen utan-
för Bäckefors. Många har 
upprörts och skogsägaren 
Bonnier har beklagat hän-
delsen i olika medier.
De personer som upptäckte  
de döda änderna tog kontakt 
med Tony Johansson som är 
ordförande för Miljöpartiet i 
Mellerud. Han i sin tur an-
mälde händelsen till Dals-
lands miljö- och energiför-

bund som misstänkt 
miljöbrott. 

Sedan dess har represen-
tanter för Bonnierkoncernen 
som äger skogen uttalat sig i 
olika medier. Man beklagar 
händelsen och säger att ruti-
nerna ska ses över så att 
detta inte händer igen.

Anna Sanengen, miljö- 
och hälsoinspektör på Dals-
lands miljö- och energiför-
bund, bekräftar att man tagit 
emot anmälan om miljöbrott 
och fått bilder på de hundra-
tals dumpade änderna. Man 
har också varit på platsen och 

Hundratals änder hittades dumpade  i skogen utanför Bäckefors. Nu är 
händelsen anmäld som miljöbrott. Foto: Tony Johansson.

Sänkt skatt 
i Mellerud

Nästa år får runt 850 000 
personer i glesbygd en 
skattesänkning på 137 
kronor i månaden. Sänk-
ningen är resultatet av ett 
krav från Centerpartiet 
i förhandlingarna med 
regeringspartierna och 
Liberalerna, som en del av 
regeringens höstbudget.
Sänkningen gäller samtliga 
skattebetalare i de aktuella 
kommunerna och är lika för 
alla: 1 650 kronor per år.

Totalt omfattas 850 000 
människor i 80 glesbygds-
kommuner i norra och västra 
Sverige.

Ursprungsförslaget från 
Centerpartiet var en sänk-
ning med 310 kronor, men 
slutresultatet blev 137 kro-
nor i månaden.

I Västra Götaland är det 
Dals Ed, Färgelanda, Bengts-

fors, Åmål och Mellerud som 
får sänkt skatt. 

Reformen innebär mins-
kade skatteintäkter på 1,35 
miljarder kronor. 

Har 137 kronor i sänkt 
skatt betydelse för lands-
bygden?

– Detta löser inte de utma-
ningar som landsbygdskom-
munerna står inför, men är en 
viktig signal och en marke-
ring. Landbygdskommuner 
har högre skatt, men vi får 
inte tillgång till samma sam-
hällsservice som i storstads-
regionerna. Sänkningen är 
ett tecken på att det uppmärk-
sammas att landsbygdskom-
muner har utmaningar, säger 
Morgan E Andersson (C), 
kommunalråd i Mellerud.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Akvedukten i Håverud blev 
nyligen utsedd till ett av sju 
underverk i Västra Götaland.

Det är något för oss i Mel-
leruds kommun att glädjas åt 
och vara stolta över. Tyvärr 
är landsvägen från E45 till 
Håverud och runt sjön Höl-
jen knappast något storartat 
underverk.

Vi kommuninvånare 
skäms när alla besökare för-
fasar sig över vägens beskaf-
fenhet som leder till Dals-
lands största turistmål 
Håverud.

Vägen är förutom ett enda 
stort lappverk bitvis i så då-
ligt skick att risken för en 
trafikolycka är betydande.

Detta borde Trafikverket 
inse och omgående vidtaga 
åtgärder.

Melleruds kommun bör 
visa på beslutsamhet och 
handlingskraft och se till att 
vägen blir i ordningsställd 
för oss kommuninvånare och 
alla besökare från när och 
fjärran.

Detta blir också ett förträff-
ligt sätt att hedra det i Västra 
Götaland nyutnämnda un-
derverket – Akvedukten i 
Håverud.

Rolf Lundberg, Upperud

Dålig väg till underverket i Håverud

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

tittat men då var det uppstä-
dat.

– Jakten är inget brott vad 
man än tycker om den. Den 
är laglig och det är inte heller 
förbjudet att göra sig av med 
vilda djur. Jag har skickat de 
bilder jag fått på de dumpade 

änderna till Bonniers kontor 
samt skrivit ett förslag till 
juridiskt föreläggande om 
hur de hanterar avfall. Vi får 
göra det vi kan, säger Anna 
Sanengen.  

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Inlämnad cykel
Pojkcykel har lämnats in. Återfås mot beskrivning.

Drograttfylleri/Olovlig körning
11/9 på Storvägen i Åsensbruk, stoppades en bil. Föraren var 
påverkad av narkotika, bilen var avställd med körförbud. 
13/9 Landsvägsgatan Mellerud, olovlig körning med avställt 
fordon med körförbud. 
16/9 försökte polisen stoppa en bil i Dals Rostock. Föraren 
försökte smita, körde ut på ett gärde och sprang från platsen. 
Han kunde gripas och misstänks för olovlig körning, dro-
grattfylla, narkotikabrott och vårdslöshet i trafik. Två perso-
ner i bilen skadades, en fick föras till sjukhus med nacksmär-
tor. 
16/9 grov olovlig körning på Snickargatan, Mellerud. 

Stölder
11/9 Inbrott i bostadshus och garage i Örud. Bil, åkgräsklip-
pare, hetvattenstvätt och kapsåg stals. Godset återfanns se-
nare av en patrull som kontrollerade en bil i Brålanda. 
13/9 stals från samma ställe en Ferguson traktor med tim-
mervagn av märket Harma.

Djurkollisioner
13/9 Kollision rådjur/tåg i Mellerud. Bil/rådjur i Läperud.

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

Måndag 23 september kl. 19.00  
Dalslands Sparbank Arena

Div 5

HIF lag 2 - IFK Åmål lag 2

SPORT

FOTBOLL 
Efter ny förlust ser det ut att 
bli division 5 för Brålanda 

SLUTRESULTAT
Munkedals IF – 

Brålanda IF
4-1 (3-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
27’ 1-0 Jesper Carlzon
36’ 2-0 Jesper Carlzon
41’ 3-0 Erik Andreasson
65’ 3-1 Oskar Björnekil (straff)
72’ 4-1 Erik Andreasson

Kört för Brålanda
nästa säsong. Med fem po-
äng upp till närmaste lag och 
ytterligare två till en eventu-
ell kvalplats, var söndagens 
förlust avgörande.

Brålanda höll tätt nästan en 
halvtimma borta mot Mun-
kedal, men hade sedan 0-3 
när man gick till pausvilan. 
Ett straffmål av Oskar Björ-
nekil gav BIF hopp, men man 
kom aldrig närmare, utan 
förlorade till slut med 4-1.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF har inte varit 

Fin seger för KIF

SLUTRESULTAT
Dals Långeds IK – 

Kroppefjälls IF
2-4 (1-3)

Division 6 Dalsland
Målskyttar:
15’ 0-1 Bernodus Odinn Hilmarsson
28’ 0-2 Abbas Hussaini
33’ 1-2 Albin Sundström
35’ 1-3 Bernodus Odinn Hilmarsson
75’ 1-4 Shaip Bajrami
79’ 2-4 Rikard Dahlin

bortskämda med segrar 
denna säsong, men i lördags 
kom den femte för säsongen 
när Dals Långeds IK bese-
grades med 4-2 på bortaplan.

KIF tog tag i matchen di-
rekt och ledde med 2-0 efter 
en halvtimma och 3-1 i paus. 
Hemmalaget drog på sig ett 
rött kort tidigt i den andra 
halvleken, vilket gjorde vä-
gen mot tre poäng lättare för 
KIF, som vann rättvist.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev vinst för Frändefors 
IF med 2-1 på Dalslands 
Sparbanks Arena där Åsebro 
IF stod för moståndet.

Alex Berg Martinelle blev 
tvåmålskytt för Frändefors 
tidigt i den första halvleken 
och höll ifrån matchen ut.

Martin Scherdin målade 
för sitt Åsebro, men det 
räckte inte till poäng. För 
båda lagen återstår tre match-
er, där Frändefors drog ifrån 
en aning i bottenstriden och 

Frändefors segrade
SLUTRESULTAT

Åsebro IF – 
Frändefors IF
1-2 (0-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
4’ 0-1 Alex Berg Martinelle
20’ 0-2 Alex Berg Martinelle
53’ 1-2 Martin Scherdin

Åsebro fortfarande har en 
kvalplats att kämpa för, då 
Färgelanda hotar bakifrån.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Melleruds IF förlorade den 
så viktiga matchen borta 
mot IFK Falköping i lör-
dags med 4-0. Nu ser det 
ut att bli nedflyttningskval 

Kval närmar sig för Melleruds IF

SLUTRESULTAT
IFK Falköpings FF – 

Melleruds IF
4-0 (1-0)

Div. 3 M Götaland
Målskyttar:
33’ 1-0 Gustav Löfving Svensson
65’ 2-0 Johan Siggesson
68’ 3-0 Oscar Engelmark (straff)
76’ 4-0 Olle Kalén

Ännu ett kryss:  ”Vi förtjänar mer”

SLUTRESULTAT
Herrestads AIF – 
Åsebro/Brålanda

1-1 (0-0)
Div 2 Nv Götaland

Målskyttar:
60’ 0-1 Amanda Jonasson
62’ 1-1 Wilma Wester

Amanda Jonasson drog till med ett drömmål på bortaplan mot Her-
restads AIF, när hon vände upp och placerade in bollen i målvaktens bor-
tre gavel. Dock räckte målet bara till 1 poäng. Foto: Johan Lind Wahlén.

FOTBOLL 
Söndagens 0-0-match på 
Håvåsen var allt annat än 
rättvis. Håfreströms IF gäs-
tades av bottenlaget Lysekils 
AIK och matade på offensivt 
för en sista chans att haka på 
topplagen. Men gästernas 
målvakt höll tätt och kunde 
mota alla lägen, som till slut 
blev tvåsiffrigt.

Nu befinner sig laget i ing-
enmansland, dock med en 

Orättvis poäng
SLUTRESULTAT

Håfreströms IF – 
Lysekils AIK
0-0 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal

teoretisk chans för avance-
mang till högre division. 
Men chansen att verkligen 
göra så, är liten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

för de vit-blåa, med två 
matcher kvar att spela.
– Nu har vi det inte i egna 
händer, men det blir viktigt 
att försöka vinna de två sista, 
så har vi gjort vårt, berättade 
lagkapten Marcus Rydberg, 
vars lag har två bottenmöten 
kvar på schemat.

På lördag möter man Öds-
måls IK på näst sista plats 
och helgen efter i säsongens 
sista match, är det Ardala 
GoIF som står för motstån-
det.

Lördagens drabbning mot 
Falköping var en viktig 
match för att kunna haka av 

sig de tre lagen under kval-
platsen, med Trollhättan 
BoIS närmast bakom MIF. 
Mot IFK inledde laget bra, 
men överlag var första halv-
lek svag och Mellerud ham-
nade i underläge efter en 
halvtimmas spel.

– Det var dåligt överlag 
från oss. Vi var med bra i 
början och i paus sade vi att 
vi inte skulle springa runt och 
gömma oss. Många kanske 
var tagna av stundens allvar 
och betydelsen av matchen, 
berättade kapten Rydberg.

I andra halvlek kom sedan 
2-0 innan Mellerud fick 
straff, en som lagets skytte-

kung Albin Broberg missade. 
Strax därefter dömdes istäl-
let straff för hemmalaget, 
som utökade till 3-0 och lite 
senare kom även 4-0 på en 
kontring.

– Vi föll tillbaka i gamla 
synder, vi kämpade inte rik-
tigt och hjälpte inte varandra. 
Vi kom inte upp i normal 
standard, konstaterade Mar-
cus Rydberg.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Det blev 1-1 på bortaplan 
i Uddevalla när Åsebro/
Brålanda spelade mot 
Herrestads AIF i division 
2 Nordvästra Götaland. 
Trots ett stort övertag 
kunde laget inte förvalta 
sina chanser och fick nöja 
sig med oavgjort.
Två raka 1-1-matcher har 
Åsebro/Brålanda skapat 
ihop på sistone, men laget 

borde ha varit sex poäng ri-
kare istället för två, enligt 
tränaren Christian Berglund:

– Precis så som mot Hi-
singsbacka, vi var värda att 
ta tre poäng. Vi gör allt rätt, 
vi äger spelet totalt. Men det 
spelar ingen roll så länge vi 
inte får bollen.

Åsebro/Brålandas mittfäl-
tare Amanda Jonasson blev 
matchens första målskytt när 
hon på ett mycket elegant sätt 
vände upp med bollen efter 
inkast från Elin Bååt. 

Amanda tog sedan några 
steg inåt planen och place-
rade in bollen i den bortre 
burgavlen för 1-0. 

Men det tog inte många 
minuter innan ett missför-
stånd i försvaret gjorde att 
Herrestad kunde rulla in bol-
len i öppet mål.

– Vi har inget flyt alls, hade 
vi tagit tre poäng hade kon-
traktet varit helt säkert. Vi 
skapar chanser, men förval-
tar dem dåligt, berättar Berg-
lund, som trots tappade po-
äng är nöjd med lagets insats.

– Vi gör en bra match och 
unga Linn Johansson är bäst 
i matchen, hon gör sin bästa 
säsong i år.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

EM-guld till 75-årige Tage
FRIIDROTT 
Vid Veteran-EM i friidrott 
i Venedig deltog 75-årige 
Tage Isaksson från Borås, 
men bördig från Bolstad. 
Han kammade hem ett 
guld, ett silver och ett 
brons.
Tage känns nog igen av 
många, då han deltagit i 
Starke man-tävlingarna un-
der Kanalyran under många 
år. Han har dessutom en 
amatörboxningskarriär bak-
om sig.

Detta kraftpaket kunde åka 
hem med ett EM-guld i 400 
meter i klassen M75. Han 
gick i mål på det svenska 
rekordet 68,36.

I 200-metersfinalen i M75-
klassen sprang Tage in på en 
andraplats. Han förbättrade 
dessutom sitt eget svenska 
rekord till 29,44.

Han slog även det svenska 
rekordet på 100 meter, där 
han plockade hem bronset på 
tiden 14,07.

Tage Isaksson till höger vann guld på 400 meter, silver på 200 meter och brons på 100 meter i M75-klassen.

– Kul att bli europamästare 
på gamla dagar. Jag började 
med friidrott när jag 70 år och 
under dessa år har jag vunnit 
16 SM-segrar på dessa dis-
tanser, säger Tage.

Det är något av ett under 

att Tage över huvud taget var 
på plats i Venedig. 2016 
drabbades han av cancer i 
matstrupen. Men tack vare 
sin fantastiska fysik och 
idrotten klarade han av den 
tuffa behandlingen.

– Man får tacka idrotten att 
jag lever, konstaterar Tage.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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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

 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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

lymfdränagebehandling 

hos oss! Ring för bokning!

Nu kan du boka

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN
SAMMET

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

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

Galon  99:-/m 

Linnelook MV 40:-/m 

längder 2-p 299:- Kappa 40:-/m 

Mönstrad trikå 120:-/m 

100-tal gardinlängder!

 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.

Sommarkampanj
John Deere 5075E

Månadskostnad från 3327:- 
Finansiering från 0,49%

75hk inkl. Trima X36 lastare, SMS/Euro, AC

429.000:- 
+ moms

Ord.pris 547.000:-

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

Ett ex. kvar 
till detta pris!

Slutspurt

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

Hantverk
Trädgård
Städ och hemtjänst
Företagslösningar

4

4

4

4

Inga startavgifter eller bindningstider

Vi hjälper dig 
hemma och på 

företaget

LEDIGA PLATSER

PRO Mellerud: Litteratur. 
Start 24/9 kl. 10.00.

Gymnastik/Linedance. 
Start 25/9 kl. 10.00.

25/9 kl. 17.00. Håkan 
Hultman visar bilder från 
”gamla” Mellerud. 

FÖRENINGSNYTT

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 15/9
95 personer gick promena-
den på vackra stigar runt 
OK-Stugan. Rätt rad:1. 2  
Självklart påstående. 2. 1 
Tyngdlyftare. 3. 2 Odeer. 4. 
X Karl X Gustaf. 5. X  Bas-
ning. 6. 1 Karin Boye. 7. 2 I 
en äldre kvarn. 8. X Splint-
ved. 9. 1  Iran. 10. 2 Två fot. 
11. 1 1948. 12. X Schilling. 
Barnfrågor: 1. X Fladder-
möss. 2. 1 4 magar. 3. 1 På 
hösten, 4. 2 Löv. 5. X Kling 
och Klang. 6. X En hjälm. 7. 
1 Gödsel. 8. X Båtsman. 9. 2 
Lingonsylt. 10. X Manet. 11. 
X  Korp. 12. 2 Prins Daniel. 
Utslagsfråga: 60 stift i bur-
ken. Pris: 1 Siv Olofsson 11 
R 51 st. 2. Åke Karlsson 11R 
48 st. 2. Anders Larsson 11R  
48 st. Extra vinster: Pre-

sentkort Hemköp Torget: 
Birgitta Landegren. Jörgen 
Arvidsson och Bertil Lande-
gren. Barnvinnare: Ebbe 
Printz, William Karlsson, 
Ture Printz, Leia Edèn och 
Wilhelm Andersson.

Välkomna nästa  
söndag 9.00-12.00

Kroppefjälls IF – 
Högsäters GF lag 2
3-3 (2-1)
Division 6 Dalsland

Bäckefors IF – 
Håfreströms IF lag 2
1-2 (0-2)
Division 5 Dalsland

IF Viken lag 2 – Fengersfors IK
1-3 (1-1)
Division 6 Dalsland

Frändefors IF lag 2 – 
Bengtsfors IF lag 2
0-5 (0-1)
Division 6 Dalsland

Brålanda IF lag 2 – 
Ärtemark/Billingsfors
0-2 (0-1)
Division 6 Dalsland

Färgelanda IF – Tösse IF
3-0 (2-0)
Division 5 Dalsland

Eds FF – Melleruds IF lag 2
2-2 (1-0)
Division 5 Dalsland

Frändefors – IF Viken 
2-6 (0-3)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Åsebro/Brålanda U-lag – Tösse
3-2 (0-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Övriga resultat

Ridklubben 
fick motta pris

Melleruds Ridklubb har 
fått ett pris på 2 500 kro-
nor ur Frändefors-Brålan-
da-Sundals Ryrs Hästför-
säkringsfond, som efter 
nedläggning förvaltas av 
Norra Älvsborgs Hästav-
elsförening.
Priset ska till någon i Dals-
land som gjort PR för häst-
sport eller avel. Styrelsen 
beslutade i år att priset ska gå 
till Melleruds Ridklubb. Mo-
toveringen lyder: Melleruds 
Ridklubbs styrelse jobbar 
med ett vinnande koncept. 
Ridskoleverksamheten har 
ökat med antal ridande samt 
man har inköpt två nya lek-

tionshästar. Dessutom har de 
prioriterat tävlingsverksam-
heten, som dressyr och hopp-
ning. Även ungdomsverk-
samheten och cafeterian 
fungerar väldigt bra.

– Jag är glad och hedrad 
över denna utmärkelse och 
den uppskattning som visas 
vår ridklubb. Vi i styrelsen 
har jobbat hårt för att få rid-
klubben på fötter. Ridskole-
chef Eirin Nyquist visar stort 
engagemang och kärlek till 
ridklubben och vår kassör 
Sara Ström gör ett gediget 
arbete med klubbens ekono-
mi, säger styrelsens ordfö-
rande Maria Andersson.

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

Vi söker en – Säljare – Butik/Bygg
I denna roll söker vi dig som har ett brinnande intresse för 
försäljning och mår bra av att hjälpa andra människor hitta rätt 
lösning utefter deras behov. 
Dina arbetsuppgifter består av följande:

• Kundservice- försäljning i butiken
• Behandla offertförfrågningar gällande bygg och 
   butiksvaror
• Beställning och lagerpåfyllnad samt uppmärkning av varor
• God datorvana krävs
Maila din ansökan senast 6/10 till henrik@bralandatra.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Melleruds Pastorat söker 
kommunikatör/kyrkoskrivare 80%
Tjänsten är en tillsvidaretjänst och vi tillämpar 
provanställning.
Mer info finns på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/mellerud eller 
på facebook -melleruds pastorat.

Info lämnas av kh Pär-Åke Henriksson 
0530-36201.

Sista ansökningsdag är tisdag 15 oktober.

 UTHYRES
Nytt hus 
i Vita Sannar, 82 kvm, 3 
sovrum. 7.800:-/mån kallhyra. 
Tel. 073-904 70 93.

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

FRYS Elektro Helios 1,74. 
700:-. Elektrolux kombi, 1,84, 
no frost. 2.000:- SNÖSLUNGA 
Meec Tools, ny. 1.000:-. Akva-
rium 60 l. 500:-. Toalettstol m 
lock 300:-. Tel. 072-305 47 44.

Köpes
VÄXELPLOG 2 till 4-skärig. 
Tel. 070-524 40 82.

säljes

 UTHYRES
Hus i Liane 
För åretruntboende. Tel. 070-
773 69 06.

 UTHYRES
Hus i Liane 
För åretruntboende. Tel. 070-
773 69 06.
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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

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Trädfällning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Beskärning
(även fruktträd)

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Stubbfräsning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Häckklippning

Nordvästra Skånes Arborister
FAUNUS TRÄD

Kristian 070-743 57 50 
www.faunustrad.se

Frukt- 
beskärning

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Köp presentkort 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.seFOTHÄLSAN

I MELLERUD FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Vi utför 
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD FOTHÄLSAN

I MELLERUD

Prova vår  
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

076-571 79 08

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

Vi har allt från ettor till fyror! 
Ring för mer info

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Läs mer om våra 
erbjudande på 
www.trepo.se

Din lokala larminstallatör

070-270 40 53
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Din lokala larm
installatör

070-270 40 53
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Melodikrysset v.38 - 21 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. 38 – 21 september

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 En sjukt stor våg
11.40 Tjuv och polis
12.40 Hundra procent bonde
13.25 Fråga Lund
14.25 Luuk & Hallberg
15.10 Matiné: Som skapta för 
 varann
16.45 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt, Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, 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, Hjärtats vägar
00.20 Fråga Lund
01.20 Allt jag inte minns
02.20 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 Älgdetektiverna
19.25 100-årig elbil
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 Seriestart: Minun squad
23.45 Vetenskapens värld
00.45 Älgdetektiverna
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Byggnadsvårdarna
17.10 Gammalt, nytt och bytt
17.40 Den australiska kusten
18.35 Omöjlig ingenjörskonst
19.20 USA från svartvitt till färg
20.05 Våra älskade bin
21.00 Bebisarnas underbara värld
21.50 Rätten till vår sons spermier
22.45	 Tre	episka	floder
23.35 Till fots över Kaukasus

20.00 Rederiet - syntolkat
20.45 Tjuv och polis
21.45 Alla för en - syntolkat
22.45 Hundra procent bonde
23.30 Fallande legend
01.05 Strömsö
01.35 Skattjägarna
02.05 Jakten på dyslexin -
  syntolkat
02.35 Jakten på dyslexin 
 - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Sommarsol
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
18.35 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Idol
21.00 Anders knackar på
21.55 Idol 2019 – resultatshow
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: Sommarsol
04.50 Husakuten

05.10 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Stargate SG-1
06.45 Våra värsta år
07.35 Brit cops
08.30	 Tattoo	fixers
09.30 Brooklyn nine nine
10.00 Kung av Queens
10.30 Just shoot me
11.00 Cops
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
02.55 Cops
03.25 Brit cops
04.20 American dad
04.45 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Dom kallar oss artister
10.45 Luuk & Hallberg
11.30 Alla för en
12.30 Doobidoo
13.30 Uppdrag granskning
14.30 Sverige!
15.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
16.00 Det sitter i väggarna
17.00 Strömsö, Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Timjan, tupp och tårta
21.00 Hundra procent bonde
21.45 Väsen
22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50 Louis Theroux: Förloss-
 ningspsykosens mardröm
23.50 Lyckolandet
00.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.40 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Renskötare i Jotunheimen
09.00-16.15 Forum
12.00, 16.00 Rapport
16.15 Jenni möter
16.45 Min historia
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jakttid
18.30 Grizzlybjörnen i 
 Yellowstone
19.25 100-årig elbil - upp till bevis
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Amys vilja
20.55 Jag skiner inte utan er 
 mina bröder
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Fonzy
23.55 Babel
00.55 Grizzlybjörnen i Yellow-
 stone
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Omöjlig ingenjörs-
 konst
17.45 Till fots över Kaukasus
18.35 Joanna Lumley längs 
 Sidenvägen
19.20 Världens natur: Ett år i 
 Kanadas vildmark
20.15 USA från svartvitt till färg
21.00	 Tre	episka	floder
21.50 Afrikas gamla träd
22.40 Rätten till vår sons 
 spermier
23.35 Udda platser i världen

20.00 Timjan, tupp och tårta 
 - teckenspråkstolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Från Lark Rise till 
 Candleford
22.40 Luuk & Hallberg
23.25 Catastrophe
23.50 Doobidoo
00.50 Sverige!
01.20 Jenni möter
01.50 Jakten på dyslexin
  - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 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 Helt sjukt
21.55 Idol 2019 – resultatshow
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: Sommarsol
04.50 Husakuten

05.05 Brooklyn nine nine
05.25 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
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 Cops
12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The Wolverine
23.30 Seinfeld
00.30 Frusna vägar
01.30 American dad
02.30 Bilbaronen i Las Vegas
02.50 Cops, 03.15 Brit cops
04.00 American dad
04.55 Brooklyn nine nine

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, Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner, 23.15 Rapport
23.20 Luuk & Hallberg
00.05 Catastrophe
00.30 Timjan, tupp och tårta
01.30 En sjukt stor våg
02.30 Rederiet
04.40 Sverige idag

08.30 Jakttid
09.00-16.15 Forum
12.00 Rapport
16.00 Rapport
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 De beväpnade djuren
19.25 11-årig knivsmed
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Sivandivan
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Ett rop på frihet
00.20 SS-GB
01.20 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Genialt eller galet
17.20 Bebisarnas underbara 
 värld
18.10 Framtidens drömhem
18.40 Gammalt, nytt och bytt
19.10 Teknikens mästerverk
20.05 Vilda djurs beskyddare
21.00 Historiska hemligheter
21.45 Afrika med Ade Adepitan
22.35 Den australiska kusten
23.30 Dokument utifrån

20.00 Engelska Antikrundan
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Hjärtats vägar
22.35 Kulturfrågan Kontrapunkt
23.35 Alla för en
00.35 Clinton och otrohets-
 skandalen
01.20 Min historia
01.50 Jarkko och dövas Amerika
02.20 Diagnosresan - syntolkat

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen: Sommarsol
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 V75-klubben
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.05 TV4Vädret
22.15 Bad moms
00.10 Rock of ages
02.50 The dictator
04.25 Världens häftigaste tårtor

05.20 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
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 Cops
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 Amazing race
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The brave, 22.00	Selfless
00.20 Seinfeld
01.25 American dad
02.25 TV3 Dokumentär: Svenska fall
03.10 Bilbaronen i Las Vegas
03.35 Cops,04.00Brit cops
04.50 American dad

05.10 Go‘kväll
05.55 Alla för en
06.55 Fråga doktorn
07.40 Opinion live
08.25 Uppdrag granskning
09.25 Landet runt
10.10 Go‘kväll
10.55 Kalles och Britas hälsoresa
11.25 Tjuv och polis
12.25 Det sitter i väggarna
13.25 Från Lark Rise till 
 Candleford
14.20 Fråga Lund
15.20 Doobidoo
16.20 Svenska nyheter
16.50 Skavlan
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
22.45 Rapport
22.50 Lördagsbio: Jurassic World
 Visas bara i kanalerna
00.50	 Nattfilm:	Alan	Partridge:	
 Alpha Papa
04.15 Luuk & Hallberg

08.25 Jarkko och dövas Amerika
08.55 Minun squad
09.25 Hämnd och kärlek
11.55 Min sanning
12.55 Babel
13.55 Amys vilja
14.50 Vetenskapens värld
15.50 Sverige idag
16.15 Designreportage
16.25	Mitt	i	naturen	-	tittarfilm
16.30 Renskötare i Jotunheimen
17.00 Anslagstavlan
17.05 Världens natur: Ett år i 
 Kanadas vildmark
18.00 Henri Rousseau - skrattar 
 bäst som skrattar sist
19.00 Kulturstudion
19.05 Tattoo från Edinburgh 2019
20.05 Kulturstudion
20.10 Last Night of the Proms
22.40 Kulturstudion
22.45 Fallande legend
00.20 De beväpnade djuren
01.15 Jakttid
01.45 Sportnytt
02.00 Skattjägarna

09.00 UR Samtiden
15.00 Framtidens drömhem
15.30 Gammalt, nytt och bytt
16.00 Udda platser i världen
16.55 Afrika med Ade Adepitan
17.45 Historiska hemligheter
18.30 Våra älskade bin
19.25 Bebisarnas underbara 
 värld
20.15 Joanna Lumley längs 
 Sidenvägen
21.00 Afrikas gamla träd
21.50 Gravjakt i Egypten
22.35 Vilda djurs beskyddare
23.30 USA från svartvitt till färg

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Världens bästa veterinär
22.30 Världens bästa veterinär
23.20 Lyckolandet
00.10 Skavlan
01.10 Fråga Lund 
 - teckenspråkstolkat
02.10 Rederiet - syntolkat
02.55 Diagnosresan - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
12.25 Idol 2019 – resultatshow
12.30 Idol
13.25 Idol 2019 – resultatshow
13.30 Idol
14.25 Idol 2019 – resultatshow
14.30 Ishockey: Brynäs–Färjestad
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Sthlm rekviem
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Sthlm rekviem
23.35 Rocky Balboa
01.50 The face of love
03.30 Magnum
04.30 Världens häftigaste tårtor

05.20 American dad
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.40 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
15.00 Man with a plan
16.00	 Tattoo	fixers
17.00 Last man on earth
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
20.00 Simpsons
21.00 Law abiding citizen
23.05 Deepwater Horizon
01.10 The Wolverine
03.20 The brave
04.05 Last man on earth
04.30 Last man on earth
04.55 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

Kontakta Christina

Vi delar ut ca 

10.900 tidningar 

varje vecka
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.00 Vem vet mest?
05.45 Hundra procent bonde
06.30 Strömsö
07.00 En sjukt stor våg
08.00 Sverige!
08.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
09.30 Engelska Antikrundan
10.30 Alla för en
11.30 Timjan, tupp och tårta
12.30 Hjärtats vägar
14.05 Vem vet mest?
14.50 Fotboll: Damallsvenskan
17.10 Luuk & Hallberg
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport, 18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Tjuv och polis
21.00 Allt jag inte minns
22.00 Dian Fossey: Mordet på gorillornas
  drottning
22.50 Rapport
22.55 Kalles och Britas hälsoresa
23.25 The Sinner
00.05 Clinton och otrohetsskandalen
00.50 Shetland
04.45 Sverige!

08.10 Sverige idag på romani chib/arli
08.30 Jenni möter
09.00 Sivandivan
10.00 Gudstjänst
10.45 Tattoo från Edinburgh 2019
11.45 Last Night of the Proms
14.15 Henri Rousseau - skrattar bäst som
  skrattar sist
15.15 Anslagstavlan
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
17.08 Kortfilmsklubben - franska, spanska
17.31 Fatta historia - kortversion
17.43 Nyfiken på Sverige - dari
18.00 Min historia
18.30 Teresas hjärtefamilj
19.00 Världens natur
19.55 Mitt i naturen - tittarfilm
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst, 23.40 Amys vilja
00.35 SOS - skolan och Sverige
01.05 Kampen om livet

09.00 UR Samtiden
15.00 Byggnadsvårdarna
15.10 USA från svartvitt till färg
15.55 Teknikens mästerverk
16.50 Vilda djurs beskyddare
17.45 Joanna Lumley längs Sidenvägen
18.35 Rätten till vår sons spermier
19.30 Omöjlig ingenjörskonst
20.15 Så gjordes Ett år i Kanadas 
 vildmark
21.00 Våra älskade bin
21.50 Framtidens vatten
22.45 Dox: Jakten på Jihadi John

20.00 Hundra procent bonde
20.45 Släkt och vänner
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
03.00 Diagnosresan - syntolkat

05.00 Husakuten
06.00 Antiques roadshow
07.00 Bygglov
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
12.30 Idol 2019 – resultatshow
12.35 Idol
14.30 Klassfesten
15.50 Anders knackar på
16.50 Helt sjukt
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 TV4Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Parlamentet
21.00 Beck: Ditt eget blod
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.10 Beck: Ditt eget blod
23.10 Kapten Klänning – polischef och 
 våldtäktsman
00.10 Fartblinda
01.05 Elementary
02.00 Elementary
02.55 Magnum
03.55 En plats i solen: Sommarsol

05.15 Alex, Inc.
05.40 Sändningsuppehåll
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.00 Man with a plan
08.30 Tattoo fixers
09.30 Världens bästa burgare
10.30 Buffy the vampire slayer
13.30 Tattoo fixers
15.35 Bilprovningen
16.45 Paper towns
19.00 Face off
20.00 Amazing race
21.00 TV3 Dokumentär: Svenska fall
23.00 Swedish dicks
00.00 American dad
00.30 Family guy
01.00 Simpsons
01.30 Family guy
02.30 American dad
02.55 Guldfeber
03.50 The strain
04.40 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Landet runt
10.40 Sportspegeln
11.10 Sverige!
11.40 Tjuv och polis
12.40 Doobidoo
13.40 Skavlan
14.40 Svenska nyheter
15.10 Matiné: Släkten är bäst
16.40 Hjärtats vägar
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 Seriestart: Din hjärna
21.00 Lyckolandet
21.50 Kalles och Britas hälsoresa
22.20 Rapport
22.25 Nattfilm: Becker - Kungen av 
 Tingsryd
00.10 Hjärtats vägar
01.00 Svenska nyheter
01.30 Luuk & Hallberg
04.45 Sverige idag

07.40 Sverige idag
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.08 Kortfilmsklubben - franska, spanska
08.31 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 Sivandivan
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
23.50 Agenda
00.35 Min historia
01.05 Minun squad
01.45 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Bastubandet från Bergen
17.05 Framtidens drömhem
17.35 Vilda djurs beskyddare
18.30 Bebisarnas underbara värld
19.20 Historiska hemligheter
20.05 Den australiska kusten
21.00 Världens natur: Ett år i Kanadas 
 vildmark
21.55 Så gjordes Ett år i Kanadas vildmark
22.40 Joanna Lumley längs Sidenvägen
23.25 Gravjakt i Egypten
00.10 Framtidens vatten

20.00 Din hjärna - syntolkat
21.00 Agenda
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 Rederiet - syntolkat
02.05 Diagnosresan - syntolkat
02.35 Hårt arbete - Kova työ

05.15 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway
11.00 Privatdetektiverna Shakespeare & 
 Hathaway
12.00 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 Anders knackar på
21.00 Fartblinda
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 Hawaii five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 CSI
03.55 MacGyver
04.50 Husakuten

05.00 Married
05.25 Alex, Inc.
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
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 Cops
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 Alla för en
13.15 Din hjärna
14.15 Engelska Antikrundan
15.15 Matiné: Brott i sol
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fråga Lund, 21.00 Donationen
22.00 Catastrophe, 22.30 Rapport
22.35 Clinton och otrohetsskandalen
23.20 Hjärtats vägar, 00.10 Skam France
00.30 Skavlan
01.30 Dian Fossey: Mordet på gorillornas
 drottning
04.45 Sverige idag

08.30 Skattjägarna
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Caligula - Roms ökända tyrann
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 Jenni möter
22.45 SOS - skolan och Sverige
23.15 Kampen om livet
23.45 Sivandivan
00.45 Caligula - Roms ökända tyrann
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Joanna Lumley längs 
 Sidenvägen
17.45 Teknikens mästerverk
18.35 Framtidens vatten
19.30 Gravjakt i Egypten
20.15 Afrikas gamla träd
21.00 Dokument utifrån: Landsmodern 
 och generalerna
21.55 Våra älskade bin
22.50 Afrika med Ade Adepitan
23.50 USA från svartvitt till färg

20.00 Fråga Lund - teckenspråkstolkat
21.00 Min sanning - teckenspråkstolkat
22.00 Louis Theroux: Förlossnings-
 psykosens mardröm
23.00 Din hjärna - syntolkat
00.00 Agenda
00.45 Jakttid
01.15 Kärlek på Samernas
01.45 Jarkko och dövas Amerika

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & Hathaway
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 Kockarnas kamp
21.00 Brottsjournalen
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00 Hawaii five-0
23.55 Law & order: Special victims unit
00.55 Law & order: Special victims unit
01.55 CSI
02.55 CSI
03.50 MacGyver
04.45 En plats i solen: Sommarsol

05.10 Brooklyn nine nine
05.35 Bilbaronen i Las Vegas
06.00 Just shoot me
06.25 Last man on earth
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 Cops, 12.00 Simpsons
13.00 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 2 1/2 män
15.00 Buffy the vampire slayer
16.00 NCIS: Los Angeles
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Simpsons
20.00 NCIS: Los Angeles
21.00 The maze runner
23.20 Seinfeld, 00.20 Frusna vägar
01.20 American dad
02.20 Bilbaronen i Las Vegas
02.45 Cops, 03.10 Brit cops
04.00 American dad
04.55 Brooklyn nine nine
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christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se

Vi behöver din bokning senast torsdag 26/9

Ni når  

ca. 10.900  

hushåll och  

företag

Onsdag 2/10 kommer höstens Bil & Motor

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning: Lörd. 28/9 kl. 11-12

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!

Besök oss 

på Skogens 

veteraner 

21 september

i Källhult

MELLERUD – Salesten 13
Enplans Västkuststuga i mycket gott skick. 4 rok. 
63 kvm. Tomt 2.950 kvm. Ljust och fräscht. Kamin. 
Vedeldad bastu. Båtplats i Åklången och badbrygga 
i Lillesjön. 

Pris 850.000:-

NYTT!
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Mamma presenterar

Bygdefesten i Brålanda drog storpublik 
BRÅLANDA 
I lördags var det bygdefest 
i Brålanda. Solen sken och 
tusentals människor i alla 
åldrar roade sig i centrum.
Karuseller och löpartävling-

ar, kaniner och gamla bilar, 
många utställare och god 
stämning präglade bygdefes-
ten som hade samma tur med 
vädret som de flesta tidigare 
år. 

Bygdefestgeneralen Thore 

Johansson kunde nöjt kon-
statera en ny publiksuccé. 

– Vi tror att upp emot 3 000 
personer besökte bygdefes-
ten i år. Allt har fungerat 
perfekt. Många hemvändare 
kom. Vi har ju två stora dagar 

i Brålanda; tomtetåget och 
bygdefesten. Fördelen med 
bygdefesten är att den sker i 
dagsljus så man ser vem man 
möter, säger Thore.

I tävlingen Brålandapajen 
tog Gun Rådhagen hem för-

stapriset. Motiveringen är: 
en fräsch limepaj med man-
delbotten som hade milda 
smaker i god balans, dessut-
om vacker för ögat. 

Tävlingen var ett samar-
bete mellan Brålanda galle-

ria och Brålanda företagar-
förening.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Skördeloppet hade flera olika klasser. Här startade de allra yngsta löparna. Loppet arrangerades av SK Granan. Bygdefestgeneralen Thore Johansson hade all anledning att var nöjd med dagen.

Populär föreställning
MELLERUD 
I torsdags var rena rama 
cirkusen på Kulturbruket 
på Dal. Allt till glädje för 
370 elever från årskurs 
två, fyra och fem i kom-
munens skolor.
Det var malmögruppen 
Kompani Kvick som gästade 
Mellerud och gav två före-

ställningar. Gruppen består 
av tre cirkusartister, Johan-
nes Starke, Hugo Gerdmar 
och Anneli De Wahl, som 
framförde sin produktion 
”Sportfånar” för jublande 
publik.

Sportfånar framförs på det 
Hugo kallar gibrish, ett låt-
satsspråk.

– På så sätt förstår alla lika 

Johannes, Annelie och Hugo avslutar med att bilda de olympiska ringarna.

Rasmus, Ella och Liam gillade det 
de hade sett. De tyckte att diablo-
jongleringen var bäst.

Douglas och Miljan tyckte att allt 
var bra och hade svårt att välja 
ett favoritnummer.

mycket, eller lika lite, och vi 
kan spela föreställningen i 
andra länder utan att över-
sätta, förklarade han.

Gruppens vana att spela 
för en yngre publik märktes 
redan vid insläppet. Två av 
medlemmarna mötte elever-
na vid ingången, gjorde high 
fives med dem och visade 
dem till platserna. Redan där 
etablerade de en publikkon-
takt som höll sig genom hela 
föreställningen.

Kompani Kvick bjöd på 
avancerad jonglering, både 
med käglor, ringar och dia-
blos, en sagolik rockrings-
uppvisning och clownerier. 
Konsterna möttes av jubel 
och applåder.

På slutet berättade Annelie 
att gruppen haft jätteroligt 
och frågade om publiken 
också haft det. Svaret blev ett 
rungande ”JAAA!”

Som avslutning fick elev-
erna ställa frågor till grup-
pen. Många handlade om hur 
de lärt sig alla konster. 

Johannes och Annelie be-
rättade att de bland annat gått 
på cirkusskolor, Hugo att han 
lärt sig mycket från Youtube. 
Gemensamt är att de alla tre 
förklarade hur mycket man 
måste träna för att bli bra.

Föreställningarna var ett 
led i målsättningen att alla 
elever varje läsår ska få möta 
levande kultur. Treorna kom-
mer att få sin upplevelse om 
ett par veckor, medan övriga 
får vänta till vårterminen.

Lars Nilsson


