
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

YHETER
NR 38 • ÅRG 26

Priserna gäller måndag 23/9 – söndag 29/9 2019  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Svensk fläskkarré
Dalsjöfors, Sverige, färsk, benfri, i bit, ca 1,1 kg. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 39 

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

Kokosmjölk
Garant, 250 ml, jfr-pris 20,00/liter.
Max 5 köp/hushåll/vecka 39.

Lösviktsgodis
Smått & gott. 
Max 3 kg /hushåll/vecka 39

3995
/kg

BONUSKUND

   4995
/kg

5:-
/st

Handla andra 
varor för minst 200 kr, 

köp 1 förp för 

25:-/st
Handla för 400 kr köp

2 förp o.s.v.

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, 800-900 g, jfr-pris 27,78-31,25/kg.

Räkor
Inkommer fredag förmiddag

k-bygg.se

KAMPANJ

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

Erbjudandet gäller t.o.m 2019-10-10

Beckers 
innefärg

25%
rabatt

Skogens Veteraner i Källhult. Mästerskytten Jocke Smålänning pangade på både stort och smått. Här är det en mjölpåse som träffats av skottet. Evenemanget besöktes av drygt 2 000 personer. Foto: Karin Åström.

– Sidan 8 –

Succé för veteraner och krutrök
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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

BILDER FRÅN FÖRR 
Tingshuset, MELLERUD • Torsdag 3 oktober kl. 18.30

Håkan Hultman och Axel Ljung visar 
bilder ur Museets samlingar 

Entré och kaffe 60:-

Välkomna!

Mellerud-Holm-Järns Hembygdsförening

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- – 39 rop 

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Torsdag 26/9 kl 19.00

MELLERUDS IF

  

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

RÖVARE 14.000:-   -  52 rop

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

BINGO
DRIVE IN

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

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

21-02   18 år
Fri entré före 22

Lördag 28 sept.

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

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

hörseltest gratis! 
Välkommen till vår torsdagsöppna lokal

Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

KROPPEFJÄLLSFILMEN
av Hjalmar Åberg och Tell-Erik Gustavsson
Söndag 29 sept. kl. 17.00 i Erikstads bygdegård
Entré: 100 kr inkl. kaffe m. dopp.  Lotteri på entrébiljetten

Bäckefors Marknad 28/9  
Marknad med inriktning MAT kl. 9-14
Hoppborg m.m. för barnen
Marknadsbandet spelar kl. 10.30
Mer info på Facebooksidan ”Bäckefors marknad” 
                              Välkommen!         Arr. Föreningsalliansen

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

25 september-2 oktober 2019
Den helige Mikaels dag
”Änglarna”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 29/9 11.00 Sammanlyst till Örs kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 25/9 10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. 
  Sång och musik: Anders Ljungqvist.
Tor 26/9 8.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 29/9 11.00 Sammanlyst till Örs kyrka.
Tis 1/10 11.30 Mässa på Fagerlid
Tis 1/10 14.15 Mässa på Berg.
Tis 1/10 15.00 Melleruds kyrkliga sygrupp träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 2/10 12.00 Andakt med lunch i Kyrkans Hus, 
  Mia Palm. Anmälan till lunchen senast 
  tis kl. 11.00 till 0530-362 00.
Lör 5/10 10-13 Kaffe och Klengås i Kyrkans Hus 
  (f.d Marknadskaffet) Lotterier och 
  brödförsäljning. Gåvor mottages tacksamt.  
  Arr: Svenska kyrkans internationella 
  arbete ACT i Holms församling. 

  Upplysningar: Kerstin Öqvist tel. 070-254 13 80.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 25/9 14.00 Öppet Café i Skålleruds församlingshem.
Tor 26/9 16.00 Andakt på Skållerudshemmet.
Sön 29/9 11.00 Sammanlyst till Örs kyrka.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 26/9 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen. 
Sön 29/9 11.00 Familjemässa i Örs kyrka, Martin 
  Edström. Pastoratets barnkörer 
  medverkar. Baguettfika efter gudstjänsten.
Ons 2/10 12.15 Mässa på Karolinen.

Onsdag 2 okt • kl. 19.00
Författaren Helena von Zweigbergk
– grejen med saker
Helena von Zweigbergk har 
tillsammans med konstnären 
Cilla Ramnek, undersökt vad 
som är grejen med saker och 
gav tidigare i år ut en bok. 

Hon vänder ut och in på sitt 
hem med alla dess prylar och 
reflekterar kring vad vi vill med 
våra saker, hur de kommunicerar och är laddade med 
historia men också med känslor, som skam och tröst.
Föreställningens längd ca 45 min, ingen paus.
Frågestund efteråt.

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

Bokad via Författarcentrum 
Entré: 150 kr för vuxna; 100 kr barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. Fri entré för barn under 15 år i sällskap 
med betalande vuxen. Gäller när biljetterna köps i entrén en 
timme före föreställningen.
Kulturbruket på Dals presentkort kan användas som  
betalning för detta evenemang.

Arrangör:  Kulturbruket på Dal/Melleruds bibliotek

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

På dagordningen bl.a.

Val av kassör, 
eftervalsanalys av EU-valet samt 
den kommunala budgeten 2020.

Med sång och musik uppmärksammar vi 
100 år med kvinnors rösträtt!

MEDLEMSMÖTE 
Måndag 7 oktober kl. 19.00 

Tingshuset i Mellerud

Framtidspartiet i Mellerud

Varmt välkomna!

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Onsd 9/10  16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Torsd 10/10 18.00 Stationsplanen, Brålanda

 I retur får du must eller 3:-/kg

daniel.jensen.mellerud@hotmail.com

PRESENTERAR

OKTOBERFEST MED

KOM GÄRNA UTKLÄDD
PRIS TILL HÄFTIGASTE KLÄDSEL!

ENTRÉ 250KR

LÖRDAG 5 OKTOBER
- BALDERSNÄS HERRGÅRD -

KL. 20.00-02.00 BIERHALLE

DJ CONCORDELIAS OKTOBERPARTY

GALNA UPPTÅG
SERVERING & BARER

Bussar avgår kl. 02.15 till Mellerud, Bengtsfors, 
Åmål och Ed. Bussar måste förbokas på tel: 
0531-412 13 senast torsdag 3 oktober

www.mellerudsnyheter.se

Med en annons i  
Melleruds Nyheter
når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta Christina

Vi delar ut ca 

10.900 tidningar 

varje vecka
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Lördag 28 september  
är vi på marknaden

i Bäckefors

Fredag Torget, Mellerud

0900-1700

Magnus 
0723-2810064YOU

GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Ljung 30:-/st 

4 st för 100:-

Massor av 
höstblommor

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Kommande film

Rambo V: Last Blood
Onsdag 25/9 kl. 19.00

Från 15 år Pris 100 kr

1 tim 41 min

Kvällens film

centrum-
salongen

Mellerud

Quick

Onsdag 2/10 kl. 19.00

Max & Maja på det 
magiska museet

Söndag 29/9 kl. 16.00

Från 7 år Pris 80 kr

1 tim 28 min

Ad Astra
Söndag 29/9 kl. 19.00

Från 15 år Pris 100 kr

2 tim 3 min

Hasse & Tage
– En kärlekshistoria
Fredag 27/9 kl. 19.00

Barntillåten Pris 100 kr

1 tim 44 min

  

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fred. kl . 10-18

Nykokta havskräftor (helt kilo) 199:-
Handskuren gösfilé  1/2 kg 149:-
Handskuren torskrygg  1/2 kg 149:-
Färska räkor (helt kilo) 169:-

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

Res med oss!

Buss Grums-Åmål-Mellerud-Brålanda

Läs mer & boka på vår hemsida!

Kielkryssningar
9/10, 1/11, 20/11, 3 dgr ...... fr. 1.390:-
Whiskymässa i Rostock
8/11, 3 dgr  ........................... 2.990:-
Göteborgsweekend med jul 
på Liseberg 16/11, 2 dgr ..... 1.690:-
Bremen i juletid
24/11, 4 dgr .......................... 4.540:-
Gdansk julmarknad
2/12, 4 dgr ............................ 2.990:-
Lübecks julmarknad - Stena Line
4/12, 11/12, 3 dgr ................. 1.590:-
Berlins julmarknad
8/12, 5 dgr ............................ 4.880:-
Jul på Liseberg
14/12, Dagstur ......................... 560:-
Lübecks julmarknad
15/12, 4 dgr .......................... 4.790:-

 

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

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

I november startar vi kurser i
Bengtsfors, Färgelanda, 

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

0520-42 00 31

Jägarskolan

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

Stängt

Torsd. 10/10, fred. 11/10 och månd. 14/10

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 15/10, 18/10, 22/10  osv.webbpris...fr. 990:-
22/10, 19/11 avgång fr Mellerud, Brålanda & Frändefors

Stockholm 3 d 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11 osv.....2.090:-
Vi har teaterbiljetter till bla  Mamma Mia,  Så som i himmelen mm
Kryss till Riga / Tallinn eller Helsingfors 3 d 
27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11 osv.fr.1.490:-
Berlin 4 d 10/10, 28/11, 5/12, 30/12, 10/4, 23/4......fr2.990:-
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........5.590:-

Massor av andra resor på vår hemsida!

G:a Skolan, Bäckefors – Auktion
Fredag 27/9 kl. 18.00 – visning fr. kl. 17.00
Säljes för arvsfondens räkning Karl Hilmer Karlssons db, Stora Gillerud, Bäckefors – 
oskiftat sedan 1800-talet – mängd antika allmogemöbler o föremål, även yttre lösöre. 
MÖBLER; 5 träsoffor, månbord,  trästolar, kistor, skänk, hörnskåp, 2 del skänkskåp, 
utdragssäng, kommod, pelarbord, kubbstol, skåp m. 2 glasade dörrar, spegelskänk, 
gungstol, byråer, ekbord m. 4 stolar, skrivbord, laggade kar, skyfflar, små kistor, tråg, 
korgar, träfat o slevar, pallar, g:a träverktyg, trälådor, väggur, skuren älg ”Lars Friberg” 
trähästar, burkar, askar m.m. kuriosa, fickur bl.a. i guld, julsaker, krukor bruna o stor 
blåvit, g:a radioapp. kopparsaker, glas o porslin, bordsfotogen, järngrytor, mejerifl, mo-
torsågar, talja, skruvstycke, traktor MF 135, tippkärra, tallriksslåtter SIP 175D, kvarnar 
Nima o Junkkari, gödningsspridare, harv 36 P, cementblandare ALCO, äld. släpkärra, 
gräsklippare, hästsläde o sele, KONTANT. Moms tillk. på traktor o redskap.

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

Egoföredrag av 

Monica Lindberg

 
Rotary
Mellerud

Måndag 30/9

Zweigbergk till Kulturbruket
I våras kom författaren 
Helena von Zweigbergk ut 
med boken ”Grejen med 
saker”. 2 oktober kom-
mer hon till Kulturbruket 
på Dal och berättar om bo-
ken och sin undersökning 
av alla de saker hon själv 
omger sig med i en tid då 
vi ständigt uppmanas att 
köpa nytt – samtidigt som 
vi uppmanas att rensa.
Perspektivet är personligt 
när Helena von Zweigbergk 
ställer sig frågan om vad vi 
vill med våra saker? Varför 
känns de så viktiga att skaffa?
Hon vänder ut och in på sitt 
hem och alla dess prylar, re-
flekterar över vad de kom-
municerar och hur de är 
laddade med historia men 

Komikern Thomas Petersson
Åttersruds bygdegård 
gästas lördag 28 septem-
ber av ståuppkomikern 
Thomas Petersson. Han är 
en av landets populäraste 
och mest bokade komi-
ker. Det är bygdegårds-
föreningen som står för 
arrangemanget.
Thomas Petersson är lite av 
en mångsysslare. Han har på 
senare tid medverkat i TV-
program som Best i test, Så 
ska det låta, Doobidoo, 
Bingolotto, med flera. Paral-
lellt med sina standup- och 
företagsframträdanden, tur-
nerar Thomas just nu land 
och rike runt på konserthus 
och teatrar, med succéföre-
ställningen ”Dubbel trub-
bel”. 

Sommaren 2019 tog han 
åter plats i den stora Diggi-
loo-turnén. Som skådespe-
lare har han haft framgångar 
med egna farser på Halmstad 
Teater, bland annat Bäddat 
för sex och Hotelliggaren.

 Vid sidan av karriären som 
ståuppkomiker och skåde-

Komikern Thomas Petersson kommer till Åtterruds bygdegård på lördag.

också med känslor som skam 
och tröst.

Utforskandet gjordes i 
samarbete med konstnären 
Cilla Ramnek och fotografen 
Pia Ulin som fick fria händer 
i Helenas hem. Det hela lik-
nar en arkeologisk utgräv-
ning som säger mycket om 
vår tid, våra sociala behov 
och samlarimpulser.

I Kulturbruket på Dal talar 
författaren också om sin hyl-
lade roman ”Totalskadad” 
som tangerar samma ämne. 
Där ödelägger en brand hu-

vudpersonens hem och alla 
saker som finns där.

Helena von Zweigbergk är 
författare, journalist och pro-
gramledare och har fått stor 
uppmärksamhet förradio-
programmet Oförnuft och 
känsla. Hon har också vunnit
tv-programmet På spåret.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal/Melleruds bibliotek.
Föreställningens längd cirka  
45 minuter, ingen paus. Frå-
gestund efteråt.

spelare drev han ett eget 
lantbruk på gården i Röinge 
utanför Halmstad men detta 
är sedan flera år utarrenderat.

– Thomas har en given 
plats i landets humorelit och 
vi är mycket glada över att 
kunna hälsa honom välkom-
men till bygdegården igen, 
säger Boel Carlsson, ordfö-
rande i bygdegårdsfören-
ingen. 

– Det är åtta år sedan han 
var här senast och då var det 
utsålt, vilket vi hoppas att det 
blir även denna gång. Jag kan 
utlova en trevlig kväll med 
mycket skratt, säger hon.

Helena von Zweigbergk kommer 
till Kulturbruket på dal den 2 ok-
tober.

Hasse & Tage – En kärleks-
historia
Hasse och Tage var världens 
bästa vänner i över 30 år. 
Deras filmer, revyer, sånger 
och böcker påverkade en hel 
nation och var limmet som 
höll ihop folkhemmet. Som 
komikerduo förenade de 
högerspöken och anarkister i 
skratt. När Tage dör i förtid 
förlorar hans barn en pappa, 
Hasse en fadersfigur och hela 
Sverige en landsfader. Och 
när Palme dör bara månader 
efter Tage börjar det svenska 
folkhemmet falla i bitar. För 
första gången öppnar famil-
jerna Alfredson och Daniels-
son upp arkiven och ger oss 
exklusiv åtkomst till deras 
berättelser, fotografier och 
inspelningar. Visas på Cen-
trumsalongen i Mellerud 
fredag 27 september.

Aktuellt
 på bio

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 40 Skolan
Måndag 30/9: Skivad kassler, champinjonsås, 
kokt potatis och värdshusgrönsaker.
Dessert: Aprikossoppa. 
Tisdag 1/10: Pannbiff, lök, hemlagat potatismos, 
amerikanska grönsaker och lingonsylt.
Dessert: Rabarberkräm.

Onsdag 2/10: Kycklinggryta med timjan och 
vitlök, kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Drottningkräm.

Torsdag 3/10: Vitkålssoppa med frikadeller.
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 4/10: Köttfärssås med grekiska smaker, 
makaroner och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 5/10: Kokt kummel med äggsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Citronfromage med chokladrippel.

Söndag 6/10: Portergryta (nötkött från Gröna 
Gårdar) med kokt potatis och morot.
Dessert: Glass med bärsås.
Hemtjänstens alternativ v. 40
Mån, ons-tors, lör-sön: Köttbullar med 
potatismos och grönsaker. Tis, fre: Potatisbullar 
med bacon, lingonsylt och grönsaker. 

Måndag Skivad kassler*, potatis 
champinjonsås och värdshusgrön-
saker.
Alt: Biff Carribean med potatis, 
champinjonsås och värdshusgrön-
saker.
Tisdag Pannbiff*, lök, hemlagat 
potatismos, amerikanska grönsaker 
och lingonsylt.
Alt: Grönsaksbiff med hemlagat po-
tatismos och amerikanska grönsaker. 
Onsdag Nuggets med ris, sötsur-
sås och broccoli.
Alt: Selleristick med ris, sötsursås och 
broccoli.
Torsdag Fiskgratäng med örter**, 
potatis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng, 
gröna ärtor.
Fredag Köttfärssås* med grekiska 
smaker, spagetti och vitkålssallad.
Alt: Quornfärssås med grekiska 
smaker, spagetti och vitkålssallad.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.**Miljömärkt.

Film i Erikstad 
bygdegård 

Söndag den 29 september 
visas det film i Erikstad 
bygdegård. 
Det är den nya Kroppefjälls-
filmen, gjord från originalfil-
men, med bland annat över 
80 namn på personer i filmen.

Den handlar om männis-
kors vardag i gamla Kroppe-
fjälls kommun (Dalskog, 
Gunnarsnäs och Ör). Några 
exempel är skifferindustrin, 
Dalskogs Ångsåg, Örs Ce-

mentgjuteri, Bomans Smedja 
i Dals Rostock, kräftfiske, 
skolorna i Rud och Dals Ro-
stock, Svälte kvarn i Dal-
skog, skolskjutsarna i Dals 
Rostock, Borekulle, älgjakt 
och julotta. 

Filmen är gjord av Hjalmar 
Åberg och Tell-Erik Gus-
tavsson. Digitalisering och 
bearbetning har utförts av 
Jan G Andersson, Troneberg. 

I stiltje och storm
Den vittbereste prästen Nils 
Lundbäck med över 55 års 
predikogärning och besök 
bland kristna i många länder, 
gästar Brålanda församlings-
hem på förmiddagssamling-
en med lunch den 30 septem-
ber.

Han sjunger och spelar 

gitarr samt dragspel under 
ämnet ”Från kärleken och 
vinden till möte i monsu-
nen”. 

Taubes målande visor ack-
ompanjerar Lundbäck med 
spännande berättelser ur 
Taubes liv i vilka många kän-
ner igen sig.

Medborgarförslag 
om ökad demokrati

Marie Dahlin, Mellerud, 
har lämnat in ett medbor-
garförslag om att öka de-
mokratin och förståelsen 
om EU.
Hon skriver att ”EU påverkar 
direkt eller indirekt  cirka 60 
procent av besluten i kom-
muner, landsting och regio-
ner. Ungefär hälften av dessa 
beslut påverkas direkt av 
olika EU-lagar och regler 
som vi måste följa. Några 
exempel är EU:s miljöregler, 
livsmedelstillsyn och lagar 
om antidiskriminering. Den 
andra hälften av dessa beslut 
påverkas indirekt genom till 
exempel olika rekommenda-

tioner och strategier. Ett ex-
empel är strategin Europa 
2020 som innehåller målsätt-
ningar för sysselsättning, 
utbildning, klimat och fat-
tigdomsbekämpning”.

Hon framhåller att Sverige 
nyss haft EU-val med ökat 
valdeltagandet, men många 
tycker att de inte vet vad som 
händer i EU. Det är så långt 
bort.

”Men EU påverkar oss i 
Mellerud i allra högsta grad. 
Det skulle vara bra om vi som 
kommun kunde visa melle-
rudsborna på vilket sätt be-
sluten vi tar i kommunen har 
påverkats av EU för att öka 

förståelsen och demokratin”.
Hon skriver vidare att om 

vi kunde påvisa hur besluten 
i kommunfullmäktige påver-
kas av EU:s beslut skulle 
valet till EU om fem år un-
derlätta för varje röstberätti-
gad medborgare att göra sitt 
val.

Marie Dahlin yrkar därför 
på att kommunen under en 
treårsperiod ska visa för          
invånarna i Mellerud hur 
besluten i kommunfullmäk-
tige har påverkats av EU.

Att en utvärdering ska gö-
ras efter de tre åren och att 
utvärderingen ska redovisas 
på kommunens hemsida.

”Satsningar i rätt riktning”
Onsdagen den 18 septem-
ber lämnade regeringen 
sitt budgetförslag för 
2020 till riksdagen. Tre  
av dalslandskommunerna 
får tillsammans nära fem 
miljoner kronor som kom-
pensation för sitt stora 
flyktingmottagande.
Melleruds kommun får 1,8 
miljoner kronor, Bengtsfors 
får 1,9 miljoner kronor och 
Åmål får 1,7 miljoner kronor.

Regeringen avsätter dess-
utom fem nya välfärdsmil-
jarder (som ska gå till skola, 
vård och omsorg ) till landets 

kommuner och landsting 
under 2020. 

Av de fem miljarderna får 
Mellerud 3,2 miljoner kro-
nor, Åmål 4,3 miljoner kro-
nor, Bengtsfors 3,3 miljoner 
kronor, Färgelanda 2,2 mil-
joner kronor och Dals-Ed 1,6 
miljoner kronor.

Hur ser du på tilläggs-
budgeten?

– Det är flera satsningar i 
rätt riktning, men för att 
klara välfärdsuppdragen be-
hövs ytterligare resurser till 
Melleruds kommun. Så för-
slaget är bättre, men inte bra. 

Jag ser inte att det föranleder 
någon ändring i den budget 
som kommunfullmäktige 
klubbade den 26 juni i år, 
säger Morgan E Andersson 
(C), Melleruds kommunal-
råd.

Han fortsätter:
– I tillägg kan man säga att 

kostnadsutjämningen 2020 
talar till Melleruds fördel. 
Men vi vet inte exakt vad det 
ger till Melleruds kommun-
kassa.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Ny skolsamordnare
Den 1 oktober börjar Gun-
nar Karlsson, Mellerud, 
sin tjänst som skolsam-
ordnare på Kultur- och 
utbildningsförvaltningen 
i Melleruds kommun.
– Jag kommer bland annat att 
ha hand om ansökningar av 
statsbidrag, statistiksam-
manställning och IT-samord-
ning, berättar han.

Gunnar Karlsson har varit 
kommunpolitiker i Mellerud 
i 30 år, men slutade med det 
för att par år sedan. 

De senaste 2,5 åren har han 
Gunnar Karlsson är ny skol-
samordnare i Mellerud.

550 framtida medarbetare 
MELLERUD 
I fredags mötte represen-
tanter från eDIT (Ett Dals-
land i Tillväxt) dalsländska 
rektorer och studie-och 
yrkesvägledare för att 
informera om planerna 
på att arrangera Dalsland-
natten för landskapets 
alla åttondeklassare. Syf-
tet är att främja framtida 
kompetens i Dalsland.
Dalslandnatten är en före-
tagsmässa som planeras att 
hållas på Dalsland Center i 
början av april 2020. Här ska 
arbetsgivare från olika bran-
scher få möta åttondeklas-
sarna som snart är på väg att 
välja framtida studier och 
yrken.

– Detta är ett samverkans-
arbete där vi ska inspirera 
och växla upp de resurser vi 
har. Vi vill att Dalslands ung-
domar ska känna sina rötter, 
få dem att  bli kvar eller hitta 
tillbaka hit efter studier. Vi 
vill visa att vi är intresserade 

Hans Åkerlundh, aktivitetsansvarig i Dals Ed och Ulrika Hedkrok, eDIT, 
diskuterade planerna på Dalslandnatten med dalsländska  rektorer och  
studie-och yrkesvägledare under ett möte på Rådaskolan i fredags.

av dem, sade Ulrika Hed-
krok, verksamhetsledare på 
eDIT och egenföretagare. 

Med sig hade hon Hans 
Åkerlundh, aktivitetsansva-
rig i Dals Eds kommun. De 
beskrev planerna för arrang-
emanget Dalslandsnatten, 
med bussar från de olika 
skolorna i Dalsland, möten 
med företagare på Dalsland 
Center, företags- och verk-
samhetsbesök samt en avslu-
tande mat- och musikfest 
med alla inblandade på kväl-
len.

Karriär och framtid här
– Vi vill öppna ungdomarnas 
ögon för jobb, karriär och en 
framtid i Dalsland. Skola och 
näringsliv ska höra ihop. Att 
förändra attityder är en viktig 
del i detta arbete, en nyckel 
till det är att nå även ungdo-
marnas föräldrar, vilkas bild 
av företagen ofta inte över-
ensstämmer med sanningen, 
framhöll man.

Jeanette Lindh Svanqvist, 
näringslivsutvecklare i 
Bengtsfors kommun, berät-
tade att man där gjort en en-
kät om framtida kompetens-
behov och att svaren visade 
att det är mycket stort.  
I Bengtsfors har man arrang-
erat framtidsdagar med ett 
liknande innehåll som i den 
planerade Dalslandnatten. 

Dessa har varit en succé, men 
föräldrar har inte visat in-
tresse, med få undantag.

Planerna för Dalslandsnat-
ten diskuterades i grupper. 
Från Melleruds kommun var 
Rådaskolans rektor Robert 
Olsson, studie- och yrkes-
vägledare Börje Ekman och 
Steefan Mårtensson, lärare 
och lärlingssamordnare på 
Dahlstiernska gymnasiet 
med.

Att initiativet är mycket 
bra var alla överens om. Det 

kan, förutom nämnda syften, 
öka studiemotivationen hos 
åttondeklassarna. Logisti-
ken är en nöt att knäcka, men 
uppgiften är inte omöjlig. 
Fler möten kommer att följa. 
Idag onsdag träffar eDIT 
dalslandsföretagare på 
Stadshotellet i Åmål.

– En snöboll är i rullning 
konstaterade Ulrika Hed-
krok och Hans Åkerlundh.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

varit nämndsekreterare på 
socialnämnden i Mellerud. 
Han efterträder Elvis Sabo-
vic på tjänsten som skolsam-
ordnare.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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20%
PÅ HELA SORTIMENTET 

KL. 17-20
Gäller ordinarie priser, 
ej presentkort.

MODE

FOR YOU

på hela sortimentet
20%

Storgatan 6, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

gäller ej 
undanlagda 
varor

Torsdag 26/9 kl. 17-20

Torsdag 26/9 kl. 17-20 

20%  
på HELA sortimentet

Går ej att kombinera med andra erbjudanden

Mellerud , Köpmanstorget | Tel. 0530-103 75 | teamsportia.se
Öppet: Mån–fre 10–18, Lör 10-14

YEARS OF

599: 
(1099:-)

SPARA 
500:

ASICS GEL-PULSE 11
En högpresterande sko för landsvägslöpning  
som ingår i ASICS LITE-SHOW-kollektion.  
Gjuten yttersula i gummi och GEL-teknologi  
i hälen som motverkar stötar.

299p
(599:-) 
HAGLÖFS VOLT 
Volt Large från Haglöfs är en allround- 
väska för aktiva dagar. Storlek ca 22 liter

999p
(1699:-) 
HAGLÖFS PATH GT 
En slitstark vandringssko i 
 GORE-TEX. Tå- och hälpartier 
förstärkt med tålig mocka.  
Dam- och herrstorlekar.

699p
(999:-) 
SILVA TRAIL RUNNER 4X 
En lätt och bekväm pannlampa för din 
mörkerträning. Drivs av ett 2,4 Ah-batteri som 
kan laddas via USB. Uppfyller IPX5-standarden, 
vilket gör att den tål kraftigt regn. 3 ljusnivåer.

SPARA 
300:

TORSDAG 26/9 
KVÄLLSÖPPET 
Kl. 18.00-20.00

Erbjudandena gäller 25-29 september 2019. Vi reserverar oss för ev. slutförsäljning och felskrivningar.
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i Mellerud 
torsdag 26 september

Trögt med åtgärder 
vid järnvägsstationen

MELLERUD 
Melleruds kommun hade 
möte i juni angående 
åtgärder vid järnvägs-
stationen efter olyckan i 
januari. Åtgärder för ökad 
säkerhet föreslogs från 
kommunens sida. Inget, 
förutom hastighetssänk-
ning till 40 kilometer per 
timma, har hänt. 
I måndags hölls ett uppföl-
jande möte. Det var kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Andersson och 
samhällsbyggnadschefen 
Magnus Olsson som träffade 
represenatanter för Tra-
fikverket. Det man vid mötet 
i juni föreslog var att gods-
trafiken flyttas till spår tre, 
bortom perrongen på spår 
två.

Detta vill inte Trafikverket 

eftersom man ibland måste 
byta spår för godstrafiken. 
Att säga att den enbart går på 
spåret längst bort skulle vara 
att invagga människor i en 
falsk trygghet.

– Vi föreslog även fjäd-
rande grindar och målning på 
perrongen, men inget har 
skett ännu, säger Morgan E 
Andersson. 

– Vi har också sagt att vi 
gärna upplåter plats i vänt-
hallen för Trafikverket att  
informera om riskerna, till-
lägger han.

När det gäller kommunens 
önskemål om bommar vid 
spåren kommer Trafikverket 
att påbörja en utredning om 
dispens för helbommar. Sta-
tionsområdet i Mellerud 
uppfyller inte kraven för 
helbommar. 

Dispensen söks hos Tra-

fikverkets egen organisation.
– Givet att en sådan dis-

pens går igenom kommer det 
att dröja år tills investeringen 
kan genomföras. Jag är otålig 
när det gäller de snabbare 
åtgärderna vi efterlyst. En 
beställning på dem har tydli-
gen gjorts. Vi är angelägna 
om att komma till skott med 
åtgärder, säger Morgan E 
Andersson.

Om Mellerud inte får dis-
pens för helbommar nu kom-
mer denna önskan med i åt-
gärdsvalsstudien 2020. Då 
kan bommar vara på plats 
först på 2030-talet.

– Vi ska göra en ny avstäm-
ning i december. Vi kommer 
inte att ge oss, säger Morgan 
E Andersson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tillökning i Erikstad. 
Valter har fått en lil-
lebror. Lille Helmer 
gjorde entré den 28 
juli 4,3 kg tung och 
52 cm lång. Föräldrar 
är Henrik och Erika 
Ribacke Sandberg.

FÖDDA

Måndag 17 U-landsgrup-
pen. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 StickCafé. Sönd 11 
Gudstj. Sanna Mansouri 
med vänner. Thomas Seger-
gren. Servering. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
17.30 Prova på kväll Alpha. 
18 Scout. 

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

Smyrna: Fred 15 Andakt på 
Sjukhemmet. 18.30 Fredax. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
i Smyrnakyrkan. Ssk, kyrk-
kaffe. Tisd 11 Bön. 18.30 
Alpha.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Torsd 18 Brålanda, 
Mötesplats. Fred 10 Frände-
fors, städdag. Lörd 20 Lör-
dagshäng i kyrkan. Sönd 11 
Frändefors, gudstj. Sigward 
K. Kyrkkaffe. Sönd 16 Brå-
landa, Ekumenisk gudstj. 
Smyrna ”Vila i Gud” Anette 
J C, Sigward K. Ssk. Serv.
Brålanda: Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. i Smyrna-
kyrkan. Tema ”Vila i gud”. 
Ssk. Servering. Månd 11 
Måndagsprogram i fsh. Nils 
Lundbäck. 12 Middagsbön 
i fsh. 12-15-13.30 Lunch 
15.30 Kyrkliga sykretsen i 
fsh.
Sundals-Ryr: Torsd 12-14 
Torsdagslunch i fsh. 11.30 
”Tid för eftertanke”.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Våffelcafé i fsh. Tisd 15 
Norra sykretsen hos Sonja 
Berg.
Timmervik: Sönd 11 
Gudstj. för alla åldrar. Anet-
te J Carlson. Barnbibel till 
5-åringar. Kyrkfika. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd 14 
Gemenskapsträff på Ring-
hem. Håkan och Marianne 
Johansson med gamla go-
dingar. Kaffe och andakt. 17 
Vardagsgudstj. m tacobufé i 
fsh. Mat, pyssel och lek för 
hela familjen. Flera med-
verkande. Sönd 10 Gudstj. 
Victoria Olsson. Tisd 13.30 
Gudstj. på Ringhem. Re-
beqah Villandt.

Vår älskade

Maths Larsson

* 27 juli 1929

har lämnat oss
i djup sorg och saknad.

Brålanda
13 september 2019

BENGTA

Lisbeth, Göran

Carl-Johan, Niklas

med familjer

Gråt inte vid min grav.
Jag finns inte där.
Jag finns i solens

spegelblänk på fjorden
Jag finns i vindens lek

över sädesfälten.
Jag har inte lämnat dig,

det får du inte tro.
Det är bara min kropp
som äntligen fått ro.
Så snälla gråt inte

mer för mig.
Ty jag finns alltid här
och vakar över dig.

Och när du tidigt en morgon
väcks av fåglars kvitter.

Så är det min röst du hör. 
Så gråt inte vid min grav.

Jag är inte död.
Jag har bara gett mig av. 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brålanda kyrka
torsdag 10/10 kl. 12:00.

Efter akten inbjudes
till en minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Blixt Begravningsbyrå
på tel. 0521 - 71 11 63,

senast fredag 4/10.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Act Svenska kyrkan
på tel. 018-16 96 00

(knapptryck 1).

V  edakslä rå
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DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Onsd 19 Bibel-
klassen. Torsd 17 Språkcafé. 
Fred 16 Bibelklass - ung. 
Lörd 16 & 18 Bibelstudier 
med Jack-Tommy Ardenfors 
”Det profetiska ordet och 
vår tid” (kaffe mellan sam-
lingarna). Sönd 11 Gudstj 
m Jack-Tommy Ardenfors. 

Lördag 18 maj kl. 11.00 i Bolstads kyrka
Stående från vänster: Cia Gunnarsson (assistent), Hanna Hagsgård (assistent), Helén Eriksson (diakon), Martin 
Edström (präst), Max Asp, Rasmus Elofsson, Madelene Andersson, Agnes Hagström, Ebba Stångberg, Annie 
Andersson, Eva Marklund (präst), Cina Walterlin (assistent) och Martin Niklasson (pedagog). Sittande från 
vänster: Johanna Larsson, Hanna Johansson, Louise Jonsson, Pär-Åke Henriksson (präst), Oscar Larsson 
Berg, Tuva Rudell och Anna Erving. 

Lördag 18 maj kl. 15.00 i Holms kyrka
Stående från vänster: Cina Walterlin (assistent), Cia Gunnarsson (assistent), Emil Laneby, Oskar Alfredsson, 
Alexander Väisänen, Lovisa Teodorsson, Martin Edström (präst), Martin Niklasson (pedagog) och Josefin 
Melin (ung ledare). Sittande från vänster: Hanna Hagsgård (assistent), Simon Hallgren, Pär-Åke Henriksson 
(präst), Nathalie Norrman och Helén Eriksson (diakon).

KONFIRMATIONER MELLERUDS PASTORAT

SORGTACK

Jubiléet är igång
I höst firar Visklubben 
Korpen femårsjubileum. 
Det var i oktober 2014 
Stellan Johansson och 
Lars Nilsson började bjuda 
in visintresserade att träf-
fas på ett lokalt café. 
Sedan dess har man träffats 
sex gånger varje år, med en 
öppen scen där vem som 
helst får framträda, så länge 
det handlar om visor, poesi 
eller historieberättande. Det 
enda kravet är att allt sker 
akustiskt, utan mikrofoner 
och förstärkare. 

Dessutom är allt ideellt, 
ingen får betalt för att upp-
träda och ingen behöver be-
tala för att lyssna.

Vid höstens första träff 
deltog sex sångare och musi-
ker, förutom Stellan och 
Lars, också Jonny de Capretz 
från Bränna, Dick Johansson 
från Åmål samt Lotta och 
Olli Lagerlöf från Tösse. 
Publiken på det fullsatta Ny-
fiket fick lyssna på en blan-
dad repertoar, från folkvisor 
och Lasse Dahlqvist, över 
Victor Jara, till Lasse Stefanz 
och Sven-Ingvars.

I höst blir det även träffar i 
oktober och november.

Lotta och Olli framför en av sina låtar. Dick Johansson i keps betraktar 
intresserat. Foto: Stellan Johansson. 

E kcat tgilrenni hco tmrav tt  
t  ttäs akilo åp mos alla rE lli

h  va tennim tarde
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S folO-nev  
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O acisseJ ,ful  hco  
C refotsirh   dem f  rejlima

C  ANITSIRH
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JUST NU!
UPP TILL 30% RABATT
PÅ EKENS SÄNGAR

Låt drömmen 
     bli verklighet

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

Stressad inför visningen?
Hur mycket måste fixas i ordning? Vilken homestyling-stil gäller? Kommer  
du någonsin kunna visa upp ditt hem över huvud taget? Vi förstår hur det  
kan kännas att vara på väg att sälja bostaden. Och vi hjälper dig gärna med  
alla typer av bostadsfunderingar.

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

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

Tre församlingar blev en
Det var med stor enighet 
och stadgeenligt som de 
i lördags, på Rörviksgår-
den, tog de sista besluten 
och bildade Equmeniakyr-
kan Södra Dal. – Det här 
kan vi inte vara med om 
igen, sade pastor Sigward 
Karlsson.
En smått historisk händelse 

blev det när de tre tidigare 
missionsförsamlingarna i 
Brålanda, Frändefors och 
Gestad avlutades och bildade 
en ny församling, Equmenia-
kyrkan Södra Dal. I nuläget 
är de 99 medlemmar.

De har tidigare samarbetat 
i Södra Dals Missionskrets/ 
Equmeniakyrkan på Södra 

Dal. Den styrelsen är kvar 
intill nästa ordinarie årsmöte.

– Den stora förändringen 
blir på det administrativa 
området när det nu bara be-
hövs en styrelse och vi kan 
lägga mer kraft på verksam-
heten, säger ordförande Ei-
ron Andersson.

– Uppdraget vi har haft är 

fortsatt detsamma, att göra 
Jesus Kristus känd, betonade 
pastor Sigward Karlsson.

På söndagen firade den nya 
församlingen sin första guds-
tjänst. Tacksamheten och 
glädjen var stor hos dem som 
hade möjlighet att närvara 
denna helg. 

Marianne Karlsson

Tre tidigare missionsförsamlingar har blivit en: Equmeniakyrkan Södra Dal.

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
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En höjdare för Skogens Veteraner

DALSKOG 
Skogens Veteraner i 
lördags blev en höjdare 
för både publik och ar-
rangörer. Drygt 2  000 
besökare kom till Käll-
hults bygdegård och den 
omgivande skogen där de 
gamla skogsmaskinerna 
arbetade, hemmabyggen 
beundrades och folk njöt 
i varm höstsol.
Redan från början var det 
lång kö vid entrén till Sko-
gens Veteraner, men biljett-
försäljningen gick snabbt 

och besökarna strömmade in 
på området där de möttes av 
ett stort antal utställare och 
mullret från skogsmaskiner.

Den färgglada bokbussen 
från Dalslands bibliotek 
fanns på plats och var laddad 
med böcker på temat skog. 
Många barn passade på att 
besöka den och sitta ner en 
stund och pyssla.

Lastbilar från förr, både 
sådana med patina och de 
som renoverats till nyskick, 
drog åt sig blickarna och 
minnen delades av de som 
varit med. 

Från scenen alldeles intill 
bjöds det på blues av Göran 
Blues med band och trivseln 
var på topp.

Ett måste för skogsvänner
Där skogsmaskinerna, som 
alla hade sin historia, var i 
arbete flockades besökarna 
och det gick inte att ta miste 
på att detta evenemang är en 
riktig höjdpunkt för alla med 
en kärlek till och erfarenhet 
av gamla skogsmaskiner.

Här fanns skogsmänniskor 
som åkt många mil, till ex-
empel från Blekinge och från 

Osborne och Mikaela Hallstedt i arbete. Osborne smidde hästskor, Mikaela skodde hästar.

Mycket folk och många minnen delades när skogens veteraner möttes i Källhult.

Mästerskytten fick skriva många autografer efter sin show.

”Gamla skogsmaskiner är en fröjd att se” Många nöjda deltagare och besökare återvänder gång efter gång.

Bertil Eriksson, Hällan deltog för första gången i Skogens Veteraner.

Två herrar från Tönsberg i Norge visade sitt sätt att lasta en virkesbil.Roland Skarins ardenner Ronja drog virke till sågverket. Vid tömmarna sitter Susanne Stridh.

nerad publik applåderade 
showen och många barn pas-
sade på att få en autograf av 
Jocke efteråt.

Inträdesbiljetten till denna 
heldag var även en lott och 
förstapriset, en motorsåg, 
gick till en besökare från 
Herrljunga. Andrapriset, en 
handsmidd kniv av Osborne 
Hallstedt, gick till Högsäter.

Arrangörerna kunde vid 

dagens slut summera ett 
mycket lyckat arrangemang 
med besökare som prisade 
både organisation och inne-
håll. Dalskogs bygdegårds-
förening hade runt 150 ide-
ella krafter igång under 
dagen. Om två år är det dags 
igen.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Sollefteå, för att vara med 
och dela minnen med andra 
som haft och har skogen som 
sitt arbetsområde.

Betydligt tystare gick ar-
betet i skogen en bit bort, där 
ardennerhästarna Turbin och 
Ronja drog fram virke och 
körde det till sågverket, där 
Bertil Eriksson från Hällan 
med sina medhjälpare för-
vandlade stockar till brädor. 

Däremellan smiddes häst-
skor av Osborn Hallstedt 
som sedan slogs på av dot-
tern Mikaela, inför intresse-
rad publik. 

Runt borden mellan kol-
bullarna och kokkaffet sam-
lades besökarna. Två vänner 
från Bohuslän berättade att 
det var tredje gången de var 
här.

– Detta är ett måste för oss 
som arbetat i skogen i många 
år, sade de.

Pang-pang på hygget
En publikmagnet var mäster-
skytten Jocke Smålänning. 
På ett väl avspärrat hygge 
visade han prov på sin prick-
säkerhet med att träffa både 
lerduvor, kolhuvuden, små 
bitar av druvsockertabletter 
och en mängd andra föremål. 
Han visade även sitt säregna 
sätt att spela golf, genom att 
både chippa och slå långskott 
genom skjutning. En fasci-
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Landsvägsgatan 34, Mellerud 0530-130 30 
 www.west-bike.se

Provkörning av Can-Am ATV/SSV

Kampanjerbjudanden på ATV tillbehör 

Superpris på däck/hjulset 

Extrapriser på ATV 

Tipsrunda med grymma vinster 

Provkörning av Kranman-vagn 

Vi bjuder på grillat under lördagen!

West-Bike Motor & Service AB westbike

Provkör en SSV och ha chansen att vinna 
en Can-Am Maverick Trail 800 SSV!!!

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS
27-28 SEPTEMBER
Fredag 10.00-18.00 • Lördag 10.00-15.00

Jag fick i Melleruds Nyheter 
ett ohemult svar på mina ti-
digare frågor till Sverigede-
mokraternas insändare. Ty-
värr har jag p.g.a. några 
dagars besök på NÄL inte 
kunnat svara i veckan efter. 
(Inom parantes kan jag kon-
statera att Näl fungerar ut-
märkt mycket tack vare in-
vandrare.)

Vi har i Sveriges välkända 
demokrati sökt vårda det 
politiska språket och undvika 
personliga påhopp. Ett tyd-
ligt trendbrott tycks ha skett 
med Sverigedemokraterna. 
Svaret jag fick var ett hopkok 
av invektiv och grundlösa 
beskyllningar på min person. 

Jag vet inte, men jag tror att 
det mer beror på begränsad 
läsförmåga än direkt illvilja.
Dels så har jag sovit i 20 år 
och dels är jag faktaresistent. 
Det där modeordet är knap-
past tillämpligt på frågor ef-
tersom mina frågor inte 
innehåller någon fakta eller 
påståenden. Men det har sä-
kert mer med mottagarens 
läsförmåga att göra. 

Att det råder koncensus om 
kostnaden för flyktingin-
vandringen stämmer inte. 
Trots att det var er jag frå-
gade så svarar ni med tre 
udda forskare utan att ange 
deras uppfattning. På kort 
sikt kostar flyktinginvand-

ring, ja, men på sikt är det 
lönsamt. Svensk sjukvård 
och mycket annat skulle kra-
scha om invandrarna läm-
nade vårt land. Inse att vi 
lever i en annan tid än ni tror. 
Sedan är det så att till de s.k. 
svenska värdena ligger med-
känsla och humanism i topp. 
Några enstaka egotrippade 
svenskar ska inte styra våra 
fina värden.

Nu vet jag i alla fall hur ni 
ser på oss medborgare i ert 
parti. Det framgår ändå tyd-
lig i ert svar. 

Med vänlig hälsning, 

Karl-Axel Nordström
 

Svar till Sverigedemokraterna

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

Nu har SD i flera insändare 
försökt säga att de inte rös-
tade för besparingarna i kom-
munen – det är lögn, hur de 
än trixar. Alla SD:s represen-
tanter röstade med C, L, 
KD,MP, KIM och M i ett 
oansvarig sparpaket som 
drabbar våra anställda i kom-
munen och våra ungdomar i 
skolan hårt.

Så noterar vi att SD i Mel-
lerud även ger sig på en in-
sändare av Karl-Axel Nord-
ström med ett totalt osakligt 
personangrepp. Karl- Axel är 

respekterad medlem i vårt 
parti och mycket kapabel i att 
försvara sina egna åsikter. 
Men när hans mycket rimliga 
begäran till SD om fakta och 
kalkyler för deras ständiga 
påståenden om kris, kostna-
der och kaos som skulle ha 
uppstått på grund av flykting-
arna bemöts med ett person-
ligt påhopp måste vi reagera.

Istället för fakta och kalky-
ler blir svaret från SD i Mel-
lerud att de inte klarar av att 
uppfatta hans fråga och de 
beskriver det som ”debattin-

lägg” och det skulle vara 
Karl- Axel som är faktaresis-
tent.

Men som vanligt saknar 
SD belägg för hur vi skulle 
få ett mer välfungerande land 
om SD får makten och kan 
utvisa de två miljoner männ-
iskor som de menar inte är 
riktiga svenskar.

Marianne Sand Wallin,  
ordförande Social- 

demokraterna Mellerud                                                                                                   

Michael Melby, gruppledare 
Kommunala S-gruppen

SD är svarslösa och går 
då till personangrepp

E45 må vara Europas längsta 
väglinje, men särskilt sam-
manhållen är den inte.
Sträckan Vänersborg-Göte-
borg har blivit en lagom 
snabb  fungerande del. 
2+1-delen Mellerud-Åmål är 
ett sammelsurium av blan-
dad väg, blandad hastighet 
och med den känsla av stress 
och osäkerhet som en 2+1-
väg grundläggande innebär.

Transporterna på vägnätet 
ökar: ohejdbar långpendling, 

allt tyngre och längre last-
bilskombinationer tillåts, 
ökad transport av andra for-
don till byggen och jordbruk, 
fordon som snart knappt 
ryms på vägbanorna.

Och för detta måste givet-
vis 45:an snarast byggas ut. 
Om ingen alternativ utveck-
ling diskuteras, regionalt el-
ler nationellt. Om allt går på 
räls kan den nya utbyggna-
den vara klar till om femton 
år, skriver Karin Åström.

Vad sägs om i stället en 
ökad nationell och regional 
satsning på spårbundna 
transporter, gods likaväl som 
passagerare, på en utbyggd 
järnväg med dimensionerade 
terminaler och stationer och 
resecentra anpassade efter 
dagens och kommande infor-
mationssamhälle? 

Finns det någon diskus-
sion, fundering eller plane-
ring kring detta?

Peter Lundberg

Angående E45 och tänka om

Melleruds Demensfören-
ing reste lördagen den 24 
augusti till Löfwings Konst 
och Café i Västergötland, vid 
Honborgasjön.
16 medlemmar samlades vid 
Tingshuset. En inhyrd min-
dre buss hämtade oss. Halv-
vägs stannade vi för rast och 
fika, kaffe och ostfrallor samt 
äppelkaka smakade jättegott. 
Framme tittade vi först på 
alla vackra tavlor Göran Löf-

wing målat, fantastiskt fina. 
Därefter blev det en liten 
promenad i omgivningarna. 
Lunchen intogs i ett av de 
mysiga rummen. Fantastiskt 
god mat, alla blev mätta och 
betåtna.

Eftersom vi var i närheten 
av Hornborgasjön blev det en 
tur dit också. Visserligen 
bvar det inga tranor där nu, 
men man kan tänka sig så 
fantastiskt det är när tranorna 

är där och dansar på våren. 
Efter en halvtimmas besök 
där gick vi på bussen för 
hemfärd. Hemma i Mellerud 
konstaterade vi att vi hade 
varit på en jättetrevlig resa. 
En eloge till vår trevliga 
chaufför som kört säkert och 
bra. En nycket trevlig resa. 
Nu får vi fundera på vart 
nästa resa ska gå.

May-Britt

FÖRENINGSREFERAT
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Internationellt besök i Upperud

Hela besöksgruppen samlad på bryggan vid Upperudshöljen. Foto: Privat.

UPPERUD 
Förra måndagen kom 
några av världens främsta 
aktörer inom naturturism 
till Dalsland. En av grup-
perna besökte Upperud 
för att delta i aktiviteten 
”Mountain bike and hike 
Dalsland’s Pilgrim trail”.
Totalt var 750 internationella 
delegater på plats i Göteborg 
under förra veckan för att 
delta i Adventure Travel 
World Summit – världens 
största kongress inom natur-
turism.

Kongressen inleddes med 
en så kallad Day of Adven-

ture den 16 september. Då 
kördes delegaterna ut i regio-
nen för att ta del av naturtu-
rism-upplevelser i regi av 
drygt 30 lokala aktivitetsfö-
retag – en riktigt stor fjäder i 
hatten för den lokala besöks-
näringen och ett gyllene till-
fälle att knyta internationella 
kontakter.

– Vi är självklart stolta över 
att evenemanget anordnas 
hos oss i Göteborg och Väst-
sverige efter att de senaste 
åren hållits i bland annat 
Toscana, Alaska och Argen-
tina. Första dagens ”Day of 
Adventure” är ett utmärkt 
tillfälle att visa upp vilka 

fantastiska upplevelser våra 
besöksnäringsföretag kan 
erbjuda inom hållbar natur-
turism, säger Fredrik Lindén, 
vd Turistrådet Västsverige.

Förlagt till Upperud
Totalt är fem stycken Day of 
Adventures var förlagda till 
Dalsland och ett av dessa, 
Mountain bike and hike 
Dalsland’s Pilgrim Trail, var 
förlagt till Upperud.

Ett grupp med ett 20-tal 
personer med representanter 
från Dalslands Turist, Tu-
ristrådet Västsverige samt 
delegater från bland annat 
Japan, Indokina, Sydafrika, 

Italien och Frankrike anlände 
till Mellerud med tåg. Färden 
fortsatte med rälsbuss till 
Håverud, där Kerstin Söder-
lund, som driver Upperud 
9:9 var en av dem som ingick 
i mottagningskommittén.

– Där fick alla var sin 
mountainbike och hjälm. De 
två guiderna Charlie David-
son och Patrick Allier cyk-
lade med dem till kvartsit-
brottet i Håverud. Där 
lämnade de cyklarna och 
började vandra på Pilgrims-
leden. Vid Livarebosjön ko-
kades kaffe över öppen eld. 
Här kunde alla också fylla på 
sina vattenflaskor, berättar 

Internationella deltagare som plockar bär och svamp på vandringen mot 
Upperud. Detta blev bidrag till lunchbuffén. Bären lades på pavlovan till 
kaffet. Foto: Privat.

Den 16-19 september hålls 
världens största naturtu-
rismkongress, Adventure Tra-
vel World Summit på Clarion 
Hotel Post i Göteborg för om-
kring 750 delegater (internatio-
nella besöksnäringsföretag, re-
searrangörer och journalister). 
Första dagen, den 16 september, 
ägnar delegaterna åt en så kallad 
Day of Adventure, då drygt 30 
västsvenska besöksnäringsföre-
tag är värdar för ett fyrtiotal 
olika turer bestående av natur-
turism-aktiviteter som vand-
ring, paddling, cykling och fiske 
runtomkring i Västsverige.

FAKTA

Kerstin Söderlund, som till-
sammans med Jonas Löf-
qvist informerade om pil-
grimsleden för gruppen.

Vandringen fortsatte sedan 
genom skogen där deltagarna 
fick plocka svamp och bär, 
som sedan användes i lunch-
buffén. Den bestod även av 
lokalproducerat kött från 
Ekholmens gård och lax från 
Håverud.

Hållbarhetstänk
– Det var väldigt lyckat.  Allt 
genomsyrades av ett hållbar-
hetstänk. Jag och Charlie 
Davidson berättade om verk-
samheten hos oss. Cyklarna 
hade fraktats tillbaka till Up-
perud, så gruppen kunde se-
dan cykla till Håverud och se 
akvedukten. Därefter reste 
de tillbaka till Mellerud med 
rälsbussen och vidare med 
tåg till Göteborg, berättar 
Kerstin Söderlund.

Hon medverkade förra 
veckan på en kongress i Gö-
teborg, ett event för tu-

rismbranschen med repre-
sentanter från hela världen. 

– Deltagarna i delegatio-
nen var helt lyriska efteråt, 
de älskade lugnet i skogen. 
En filmare var med hela da-
gen i Upperud och jag hop-
pas kunna länka till den 
framöver. Vi jobbar med 
Pilgrimsleden mellan Uppe-
rud och Edsleskog och hop-
pas att många fler ska upp-
täcka den, säger Kerstin 
Söderlund.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Succé för Lions och Östen med Resten
MELLERUD 
I söndags gavs två fullsatta 
föreställningar med Östen 
med Resten på Kulturbru-
ket på Dal. Evenemanget 
blev en succé, arrangerat 
av Lions club i Mellerud 
och Brålanda.
Kjell Karlsson, president för 

Lions club, Mellerud, och 
Dan Nyberg, president för 
Brålandas Lions välkomna-
de publiken och förklarade 
att detta evenemang görs för 
dem.

– Det är ni som gör Lions 
arbete möjligt genom ert 
stöd, sade de.

Östen med Resten; Östen 

Eriksson, Jens Kristensen, 
Gunnar Morén och Staffan 
Lindfors, presenterade sig 
genom en komisk filmsnutt 
vid showens början. Sedan 
drog de igång med omväx-
lande musik och allehanda 
humoristiska betraktelser, av 
politik, mäns attraktivitet 
och mycket, mycket annat.

Evert Taubes texter sjöngs 
till Magnus Ugglas melodier 
och vice versa. Till exempel 
drog Taubes ”Så länge sku-
tan kan gå” till Ugglas me-
lodi till ”Kung i baren” 
många skratt, liksom Ugglas 
text ”Varning på stan” till 
melodin ”Brevet från Lil-
lan”.

Gruppen visade även stor 
känsla för folkmusik i olika 
form. Till takterna från en 
Volvo BM Buster 400 spela-
des det också, förgyllt med 
ett härligt traktorsolo.

Kjell Karlsson, Lions club 
Mellerud, sade efter de båda 
föreställningarna att det varit 
värt varenda timme av arbete. 

Konserterna kan bara be-
tecknas som en stor succé.

– Det var fantastiskt roligt. 
Allt flöt på, det blev stående 
ovationer och många var 
framme och tackade efteråt.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

En stilig välkomstkommitté  av lionsmedlemmar välkomnade besökarna till Lions  arrangemang på Kultur-
bruket i söndags. Ett entusiastiskt gäng med Carl-Anders Magnberg i spetsen hade tillverkat välkomstskylten.

Östen med Resten roade publiken i en fullsatt Sparbankssalong två gånger om på Kulturbruket på Dal i sön-
dags. De tackades med stående ovationer.
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Bränsledeklaration blandad körning enligt WLTP: A 180 d Sedan Aut: 4,7 l/100km, CO2-utsläpp 124 g/km. Enl NEDC 2.0: 4,3-4,7 l/100km, CO2- 
utsläpp 107-113 g/km. Miljöklass Euro 6d-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Kan ej kombineras 
med Ramavtal eller andra kampanjer/erbjudanden. Med reservation för prisförändring och tryckfel.

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

Hemlig utflykt med 17 veterantraktorer

GESTAD 
Dotorps Traktorklubbs 
årliga hemliga utflykt 
samlade i år 40-talet del-
tagare och 17 veterantrak-
torer. På lite udda vägar 
gick färden mot Gestad 
efter att man samlats vid 
Brålanda kyrka.
Traktorkaravanens första 
delmål var Backa, där Ernst-
Erik Andersson visade sitt 
byggprojekt, ett självförsör-
jande ekohus. Några kilome-
ters grusväg vidare hamnade 
man i Rökila på före detta 
bröderna Olssons gård. Brö-
dernas skrotverksamhet är 
under avveckling, men här 

finns ändå intressanta sam-
larobjekt som rönte stort in-
tresse. 

Från Rökila tog man sig 
sedan vidare genom skogen 
till Häljerud där Evert, Ca-
rina och Henric Larsson 
mötte upp på gårdsplanen 
och berättade om både bage-
riet och lantbruket.

Nästa anhalt blev Gälle-
näs. Här fick man provsmaka 
gårdens produkter och en 
ingående beskrivning med 
sig på vägen av ägarna 
Anette och Peter van Schie.

Efter att sedan tagit sig ut 
till fyren på Gälleudde, där 
det blåste kraftigt från Vä-

nern, smakade det slutligen 
gott med varm gulaschsoppa 
i Sikhallsmagasinet. Soppan 
var mycket uppskattad och 
hade fixats av Bengt Jonsson.

Dagens kraftiga regnskur 
klarade man sig ifrån och alla 
kunde därefter vända hemåt 
både mätta och torra. Totalt 
blev det fyra mil i Gestads-
bygden med veterantrakto-
rerna.

I traktorklubben turas man 
om att arrangera dessa årliga 
hemliga utflykter. Denna 
gång stod Dan Norrman och 
Kurt Persson för det hela.

Ing-Marie Norrman 
Foto: Bo Norvinge

På Gällenäs informerade Anette van Schie om hennes och makens företag, där det odlas såväl potatis som 
tomater, paprika, gurka och auberginer.  

I rygg på Ernst-Erik Andersson och hans veterantraktor. 

Dotorps Traktorklubb på väg mot Rökila med ordförande Karl-Erik Svensson i täten.

Vandrare hade avslutning
Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare har haft sin 
säsongsavslutning med 
traditionell grillning vid 
Kabbosjön. Sommarens 
14 vandringar samlade 
över 800 personer som 
varit med och vandrat i 
vårt närområde. 
Som mest var det 86 personer 
på vandringen efter den 
gamla skiffervägen i Vässby 
och Ekholmsskogen. Där 
fick man information om hur 
man efter häst forslade skiff-
ret mellan Hällans skiffer-
brott i Dals Rostock och till 

Sunnanå samt om det tunga 
arbetet för skifferarbetarna. 
Som guide fungerade Gustaf 
Eriksson Vässby som delade 
med sig av sin kunskap och 
berättade om folket som bott 
utefter vägen.

Över 30 år
Kroppefjälls Vandrare har 
haft sommarvandringar på 
torsdagar i över 30 år. Till en 
början var det bara några få 
som samlades och vandrade 
till en fin plats där man drack 
kaffe, pratade och sedan gick 
tillbaka. 

Vandring på Skiffervägen i Holm. Foto: Privat.

Detta har sedan utvecklats 
till att nu samla i genomsnitt 
50 personer vid varje vand-
ring. I år blev det promenader 
till Strutsås, Lunnane, Bälje-
forsen, Borekulle, Hällans 
skifferbrott och Kyrkesten 
på Kroppefjäll. De har även 
gått till Grottan i Hea, Bute-
rudsklacken och Sundserud i 
Skållerud, Skiffervägen i 
Holm, Gundlebol i Ör och i 
Sjöskogen till Domarringen 
i Järn samt runt gårdarna i 
Dotorp Brålanda. 

Röra på sig
Alla har varit överens om att 
detta varit ett bra sätt att få 
röra på sig och samtidigt lära 
känna sin bygd.

Föreningen arbetar nu på 
att få bättre informations-
skyltar och så småningom 
nya kartor över vandringsle-
den ”Karl XII:s väg. 

I sommar har även den nya 
vedboden blivit klar vid Ka-
rolinerstugan med ideellt 
arbete och bidrag från Dals-
lands Sparbank i Mellerud 
och Färgelanda kommuner.



40-årsjubileum
Fredag 27/9 - söndag 29/9Herrjeans 

Begränsat parti

40:-
/par

Spar tvättmedel 
5 kilo

40:-
/par

Fodrad känga 
Stl. 36-41

Ett parti träningskläder 
Dam

Kaffe/dricka & 
budapestbakelse 

Tacobuffé

59:-
inkl. dricka 

40:-
/st

Med reservation för slutförsäljning. Gäller så långt lagret räcker.

Orkide

Ljung

59:-
/st

40:-
3 för

Lösviktsgodis

40:-
/kg

gäller vid köp av minst 1 kg

20:-
/st

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

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

Följ oss på

40:-
/del

Chips 
OLW

40:-
4 för

Alla barn får en påse 
med överraskning 
och ballong

40:-
/st

Ledlykta
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Vänersborg-Södra 
Dals FUB 50 år

Föreningens grundare John Wärngren med hustrun Gun-Lis  fanns med vid 50-årsfesten på Wärdshuset på Dal.

Visarpris till Tova
MELLERUD 
Det var hästpremiering i 
Rearsbyn söndag 15 sep-
tember. Domare var Håkan 
Erlandsson, Annerstad. 
Både kallblod och ponnier 
visades. 
Mycket duktiga unga visare 
gav prov på sina kunskaper. 
De erhöll Svenska Hästavels-
förbundets Young Handler 
rosett.

Kusinerna Tova Broberg, 8 
år och Thea Larsson, 12 år , 
Balltorp, Brålanda, hade med 
sin häst Gläntans Timra. Thea 
visade upp hästen för exteriör-
bedömning och Tova 8 år vi-
sade i en speciell visningsklass 

för visare upp till elva år. 
Bedömning av visaren sker 

i sju delar: uppställning, skritt, 
trav, vändningar, visning på 
ring, hästens puts och skick 
samt visarens klädsel och 
uppträdande. Tova fick hela 
31 poäng av 35 möjliga och 
erhöll Svenska Hästavelsför-
bundets Visningsrosett för 
klassen.

Fina poäng
Shetlandsstoet Trolleby Nej-
lika fick 41 poäng och avels-
diplom. Ägare är Carina 
Wingård, Brålanda. Hon fick 
även utmärkelsen för dagen 
”Horse made in Sweden”.

Gläntans Fenja fick 40 po-
äng och avelsdiplom. Ägare är 
Magnus Karlsson, Brålanda

Nordsvenska tvååriga  stoet 
Vimmla e. Vimmel u Lina fick 
fina 40 poäng kl 1 Ägare Lena 
Flink, Mellerud

Molly e. Smedsmo Lindar 
u. Nelly fick fina 40 poäng 
Kl1. Ägare Karina Andersson, 
Brålanda

Nordsvenskt sto exteriörbe-
dömning och avkommepröv-
ning: Anja f 2009 e Eloge u 
Greta fick 41 poäng samt av-
elsvärdehöjning till A. Samti-
digt visades hennes årsföl en 
hingst e. Elsta Blesen som fick 
hela 40 poäng.Ägare är Karina 
Andersson, Brålanda.

Tova Broberg 8 år fick Svenska Hästavelsförbundets visningsrosett. Hon fick 31 poäng av 35 möjliga för sitt 
sätt att visa sin ponny. Foto: Privat.

FUB (Föreningen för Barn, 
Ungdomar och Vuxna med 
utvecklingsstörning) har 
firat sina 50 år i dagarna 
två.
Initiativtagaren och fören-
ingens förste ordförande, 
John Wärngren, fanns med 
när Vänersborg-Södra Dals 
FUB firade sitt 50-årsjubilé-
um på Wärdshuset på Dal i 
Mellerud. 

– John har gjort viktiga och 
bestående insatser för fören-
ingen och för många utveck-
lingsstörda, berättar Kerstin 
Svensson, sekreterare i den 
nuvarande styrelsen. Jag har 
haft förmånen att arbeta till-
sammans med John i många 

år och han har varit en stor 
inspirationskälla för hela 
rörelsen och han är nu vår 
hedersordförande.

Med på Wärdshuset på Dal 
var Anette Karlsson och 
Lena Sjöström från Melle-
ruds respektive Vänersborgs 
kommuner, som FUB har ett 
gott samarbete med.

Föreningens 50 år firades 
också med en härlig jubi-
leumsdans i Åttersruds byg-
degård, där det bjöds på 
FUB-bakelser i pausen.

– Vi gjorde det festligt med 
ballonger och banderoller, 
och Dansbolaget spelade jät-
tebra. Jag trivs bra i fören-
ingen. Det finns många roliga 

aktiviteter att välja bland och 
så får man nya kompisar där, 
säger Gunilla Danielsson. 

Vänersborg-Södra Dals 
FUB har 460 medlemmar 
som är mycket aktiva. På 
programmet finns bland an-
nat cafékvällar, bad, öppet 
hus, läger, fester, resor och 
ett flertal olika idrottsaktivi-
teter, som ger många ett rikt 
socialt liv. Sammanfatt-
ningsvis en aktiv förening 
med mycket glädje, men 
också med lite oro inför 
framtiden. 

– Vi behöver få fler unga 
familjer att hitta till oss för 
att kunna fortsätta vår verk-
samhet, säger Kerstin.
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Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.000:-  + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

Hälsovecka för åsebrobarnen
ÅSEBRO 
Eleverna, alla från för-
skoleklass till och med 
sexan, på Åsebro skola 
bjöds förra veckan på en 
hälsovecka. En vecka som 

var fylld av aktiviteter för 
att försöka ge eleverna en 
positiv bild av att röra på 
sig mera, samt med inslag 
av goda kostförslag samt 
lite avslappning.

Alla deltog i uppvärmningen innan skoljoggen med fullt engagemang och till låten ”Uti bôgda” under Paulins 
ledning.

Två åsebrokillar, Lewi och Melker, ser ut att trivas riktigt bra med skol-
joggen.

Lea och Felicia i tvåan gör tummen upp för Åsebro och dagens aktiviteter.

Varvning innebar en färgprick på handen och lärarna Malin, Lisbeth, Ulrika, Marielle och Veronika var fullt 
sysselsatta.

Veckan startades upp på 
måndag morgon med ge-
mensam dans och avslutades 
på samma sätt på fredagen. 
Låten ”Uti bôgda” fick bli ett 
genomgående tema. Däre-
mellan fanns varje dag extra 
aktiviteter under rasterna, 
såsom ärtpåsestafett, stafett-
kubb och Helgerundan. 

En förälder som äger ett 
företag inom byggbranschen 
har sponsrat med färg och 
penslar så man kunnat måla 
på skolgården. Här var spe-
ciellt ”Fia med Knuff” öns-
kat av eleverna. Fritids har 
fått rita kartor över hur man 
önskar sig skolgården ska se 
ut och kommer sedan också 
att måla bilbanor med både 
parkering och rondell, samt 
skyltar. Under tisdagen ord-
nade sexorna en tillsam-
mansdag med olika aktivite-
ter. 

Viktigt att barn rör på sig
Hela upplägget byggde på ett 
initiativ från Paulin Anders-
son, idrottslärare och fritids-
pedagog på skolan. 

– Det hela är hämtat från 
min examinationsuppgift 
som jag gjorde under min 
utbildning förra läsåret, som 
handlade om barns fysiska 
aktivitet. Barn rör sig mindre 
och är mindre med i fritids-
aktiviteter idag, därför är det 

viktigt att skolan kliver in 
och ger barnen en positiv bild 
av fysisk aktivitet och att de 
får tänka på hur mycket eller 
lite de rör sig. Detta är ett 
roligt arbete, som min rektor 
gett mig möjligheten att ge-
nomföra som nyutbildad 
idrottslärare, säger Paulin 
Andersson. 

Stort engagemang  
från skolbespisningen
Från köket har det under 
veckan bjudits på extra frukt 
och under onsdagsmorgonen 
var det uppdukat till frukost 
för alla elever. 

– Ja, det var nästan som en 
hel hotellfrukost, skrattar 
Annelie Sundholm, barnskö-
tare på fritids, som tillsam-
mans med Paulin hållit i det 
hela. 

Under onsdagen genom-
fördes även skoljoggen. 
Under 30 minuter, efter ge-
mensam uppvärmning, fick 
barnen springa en runda om 
400 meter runt skolan, så 
många varv de orkade. För 
varje varv fick de en prick 
målad på handen. Och, även 
om det inte var någon täv-
ling, så var det några som 
samlade ihop en hel del 
prickar.  

Paulin berättar också att 
man haft dagliga mindful-
nessövningar i klassrummen 

och en loggbok. I loggboken 
har varje elev kunnat an-
teckna hur man rört sig under 
veckan. Rekommenderat är 

60 minuters pulshöjande fy-
sisk aktivitet per dag. 

Ing-Marie Norrman

Var med och 
kryssa!

Lös Melleruds  
Nyheters korsord 

Var med och tävla om 5 st trisslotter 

Sänd in lösningen senast den 7/10 2019 till 
Melleruds Nyheter 
Storgatan 20, 464 30 Mellerud 
Märk kuvertet ”Korsord”

Namn:............................................................................

Adress: ..........................................................................

Postnr: ..........................................................................

Postadress: ..................................................................

Lösning: ..................................................................................

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD



Gäller samtliga leverantörers beställningssortiment.

Gäller all skruv från Västsvensk Byggskruv.

faringsotra.se

Erbjudandena gäller t.o.m 2019-10-10. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter, reservation för slutförsäljning.

Sveriges nya bygghandel! 
Nytt namn men lika trevliga & kunniga som tidigare. 
Besök oss även på: k-byggurbans.se

Stilrena skjutdörrar
Personlig förvaring med garderobsinredning och skjutdörrar 
som skräddarsys för att passa din stil och ditt utrymme perfekt. 
Vi är nyfikna på vem du är. Hur du vill ha det hemma, vilka färger 
och material du gillar och förstås vad du behöver förvara?  
Vi hjälper dig med dina personliga skjutdörrar och inrednings-
lösningar, för olika rum och i olika stilar. 
Välkommen till din närmaste K-Bygg butik.

SKRÄDDARSY 
EFTER DINA 

BEHOV

Skjutdörrar 
inredning

25%
rabatt

Fixa ute & inne!
Än så länge hinner du fixa det du tänkt utomhus. Känner du dig klar med  

det så hjälper vi dig gärna att förverkliga dina tankar & idéer du har inomhus. 
Välkommen in till butiken!

Parkettgolv Ek 3-stav
Tarkett Storsjön. 13 mm. Lättlagt och omslipningsbart.
Finns även som 1-stav 449:-/m2.

299:-/m2

Tarkett Parkettgolv 1-stav Storsjön
Exklusiv planka i lite bredare rustikt utförande med en vacker variation av ådring 
och kvist. 13 mm. Mattlackad och omslipningsbar. Läggs lätt utan lim. Proteco 
lack gör golvet reptåligt och slitstarkt. 2-lock systemet gör golvet väldigt lätt att 
lägga. Optimerad för att tåla det nordiska klimatet. 

Moelven
Rough har en finsågad yta som ger ett tufft och modernt 
intryck. Panelen är färdigmålad och ger därmed ett snabbt 
och snyggt resultat. 14x120 mm.

249:-/m2

Hikoki Borrskruvdragare DS18DBSL
18V. En riktigt stark, snabb och kompakta maskin.  
Levereras med 2 st 5,0Ah Li-ion batterier, snabb- 
laddare och stapelbar förvaringsväska.  
Rek ca pris 4039:- 

EKPLANKA

449:-/m²

3-glasfönster

32%
rabatt

Ytterdörrar

25%
rabatt

Fördelar med att  
byta till 3-glasfönster
• Hög inomhuskomfort

• Mindre värmeläckage

• Bättre ljudisolering

• Endast 2 sidor att putsa

• Minimalt kallras

• Lägre uppvärmningskostnader

• Högre säkerhet

Du får 32% rabatt på hela beställnings- 
sortimentet av fönster och fönsterdörrar från 
Sveriges största fönstertillverkare – SP Fönster 
och Traryd Fönster.     
Rabatten gäller på leverantörernas  
bruttoprislistor.

LIARED Tälningarudorna 101 • ULRICEHAMN Karlsnäsvägen 16 • JÖNKÖPING Mogölsvägen 1
VETLANDA Industrigatan 18 • MELLERUD Sapphultsgatan 12 • TÖREBODA Skövdevägen 27

k-byggurbans.se

2495:-

Habo 
dörrtryck

25%
rabatt

Beckers 
innefärg

25%
rabatt

Västsvensk  
Byggskruv

20%
rabatt
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Lysande comeback för Amine

Amine Boufaranne från Mellerud (till vänster) segrade med en knockout 
i andra ronden. Foto: Privat.

KICKBOXNING 
Den 7 september arrang-
erade Skurups Kick & 
Boxningsklubb en kombi-
nerad kickboxnings- och 
amatörboxningsgala i 
Surbrunnsparken, Ystad. 
Kickboxaren Amine Bou-
faranne, Mellerud, gjorde 
comeback och vann sin 
match.
Amine berättar att han fick 
besked på måndagen om 
matchen på lördagen. Till 
saken hör att Amine inte har 
någon att träna med längre i 
Mellerud, utan han tränar 
själv tre dagar i veckan.

Då Amine saknar körkort, 
så blev det en lång och om-
ständlig resa på fredagen. 
Fyra tågresor och en bussresa 
krävdes för att anlända till 
Ystad. Invägningen skedde 
klockan 17, sedan begav sig 

Amine till hotellrummet för-
välbehövlig sömn.

– På lördagsmorgonen 
kom fyra kompisar ner till 
Ystad, varav två är från Mel-
lerud. De kom för att pusha 
och heja på mig, det är jag 
väldigt tacksam för. 

I sin första professionella 
match i Sverige på två år 
mötte han Elias Bahmouch 
från Stockholm.

Knockout
– Jag vann på knockout i 
andra ronden. Jag är så glad 
över att få representera Sve-
rige! utbrister Amine.

Han håller sig i form ge-
nom att cykla till jobbet i Ör, 
där han har ett rörligt jobb. 
Han tränar även fitness och 
löpning.

– Jag skulle behöva en 
coach. Det finns en i Göte-
borg och jag åker dit på lörda-

gar, men jag måste träna ännu 
mer för att bli bättre, under-
stryker Amine.

Han tävlar i 63,5-kilos-
klassen och har tävlat fram-
gångsrikt i kickboxning i åtta 
år. Han blev champion i Ita-
lien 2014 och champion i 
Tyskland 2015. Han har även 
tävlat i Holland och Belgien. 
2016 vann han en cup i Tysk-

land med europeiska delta-
gare. 2017 tog Amine hem 
titeln Scandinavian champi-
on på tävlingen Nordic Open.

På lördag är det dags för 
nästa tävling. Denna gång i 
Danmark, med alla skandi-
naviska fighters på plats.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

SPORT

104 deltagare gjorde upp på golfbanan

1. U Svensson Callh/L Karlsson, Melleruds GK, 45. 
2. T Höjdén/E Jacobsson, Forsbacka GK, 45. 
3. E Pilblad/P Akervall, Lyckorna GK, 44. 
4. F Bryntesson/A Bryntesson, Forsbacka GK, 44. 
5. K Svensson/M Fransson, Onsjö GK, 43. 
6. H Holmgren/N Olsson, Gagnefs GK, Melleruds GK, 42. 
7. A Nilsson-Möttönen/A Möttönen, Melleruds GK, 42. 
8. R Fredriksson/A Fredriksson, Melleruds GK, 41. 
9. J Karlsson/H Johannesson, Billeruds GK, 41. 
10. B Johansson/M Johansson, Melleruds Golfklubb, 41.

RESULTAT TOPP-10

GOLF 
Dalsland Tour återuppstod 
i fredags vid Melleruds GK, 
i form av en endagarstäv-
ling – som lockade hela 104 

deltagare. Segrade gjorde 
Urban Svensson Callh och 
Lennart Karlsson, Melle-
ruds GK, på 45 poäng.
– Det gick mycket bättre än 

Urban Svensson Callh slår ut på första hålet. Han segrade tillsammans 
med Lennart Karlsson på 45 poäng.

Prisutdelningen. Från vänster: Mikael Berglund, vd Melleruds Nyheter, Urban Svensson Callh och Lennart Karls-
son som segrade i Dalsland Tour samt Pär Söderlund, klubbchef Melleruds GK. Foto: Christina Svensson Callh.

Magnus Jonasson spelade tillsammans med Martin Johansson, båda Melleruds GK. De slutade på en 15:e 
plats med 39 poäng.

KIF Judo tävlade 
i Trollhättan

JUDO 
I lördags var det åter dags 
för tävling för Kroppefjälls 
Judo. Lilla Trollträffen är 
en tävling som Trollhät-
tans Judoklubb arrang-
erar återkommande och 
detta var den fjärde i ord-
ningen under 2019. 
Det är en renodlad nybörjar-
tävling och för de flesta del-
tagare är det också den första 
tävlingen de deltar i. Denna 
gång lockade tävlingen cirka 
40 deltagare från närliggande 
klubbar och från Kroppe-
fjälls Judo deltog fyra judo-
kas. 

Trots tävlingsdebut visade 
Gustav Andersson ingen 
nervositet utan kämpade till 
sig en silvermedalj i katego-
rin pojkar U9. 

Ytterligare en silverme-
daljör fick klubben genom 
Alice Johansson som knep 

andraplatsen i kategorin 
flickor U9. 

På vissa tävlingar erbjuds 
möjligheten att dubblera, det 
vill säga att gå upp en ål-
derskategori. Så var fallet 
denna lördag och Alice tog 
chansen att också ställa upp 
i kategorin flickor U11. Att 
göra så innebär oftast hår-
dare motstånd och Alice fick 
slita hårt, men det gav till slut 
en välförtjänt tredjeplats.

Leon Larsson ställde upp i 
kategorin pojkar U9 och fick 
efter en bra insats en brons-
medalj med sig hem. 

I kategorin flickor U9 
gjorde Lykke Petrén sin täv-
lingsdebut och även hon 
kunde efter några riktigt 
tuffa matcher hänga en 
bronsmedalj runt halsen.

Tränarna för KIF Judo var 
som vanligt nöjda med da-
gens insats .

KIF Judo

Fr.v:  Leon Larsson, Lykke Petrén, Gustav Andersson och Alice Johansson.

 

vad vi hade trott. Helt otro-
ligt, detta var vår största 
tävling i år. Detta måste bli 
av 2020 i någon form och då 
helst i Mellerud, säger klubb-
chef Pär Söderlund nöjt.

104 deltagare (52 par) hade 
anmält sig och samtliga kom 
till tävlingen, som genom-
fördes i ett fantastiskt väder 
med strålande sol.

– 51 av 104 startande kom 
utifrån. Vi hoppas de var 
nöjda med banan och att de 
återkommer för spel fler 
gånger, säger Pär Söderlund.

Dagen inleddes med att 
Melleruds Nyheter bjöd 
samtliga spelare på lunch i 

golfrestaurangen. Många 
stannade dessutom kvar till 
prisutdelningen i restau-
rangen vid 18.30-tiden. Där-
efter var det after work med 
grillbuffé för den som öns-
kade.

Tävlingen arrangerades av 
Melleruds Nyheter och Nik-
lassons Tryckeri.

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 28 september kl. 15.00

Åsebro IF – Melleruds IF U-lag

Dagens matchbollar är skänkta av:
Mikael Bergs Lantbrukstjänst, Quantenburgs Säteri, Grinstads Lanthandel

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD: Melleruds Måleri & Service AB

Huvudsponsor:

Lördag 28/9 kl. 14.00  
HåvåsenDiv 4

HIF - Högsäters GF
Matchbollarna skänkta av: 

Tendenz, Volvo Brandt, Hemköp Torget, Kanyas Thai Restaurang

FOTBOLL!
Rådavallen
Div. 3 Mellersta Götaland

Matchbollar skänkta av: 
Byggstål, Automats och Beamon

HUVUDSPONSOR:

Dalslands Sparbank

MELLERUDS IF – 
ARDALA GoIF

Söndag 29 september kl. 14.00

Äntligen premiär
HANDBOLL 
Först ut i handbollens se-
riespel var P13 som i lör-
dags tog emot Önnereds 
HK i Rådahallen. 
Gästerna var betydligt mer 
förberedda efter spel i förra 
helgens Göteborg Cup som 
för övrigt klubben själv ar-
rangerar. 

Killar hade inte spelat 
match sedan i april och där-
för tog det av förklarliga skäl 
några minuter innan de kom 
igång med passningsspel, 
fart och rörelse. Gästerna tog 
ledningen med 4-0 och såg ut 
att gå mot promenadseger. 
Då började det stämma bättre 
för killarna i rosa/svart och 
målen trillade in, i halvlek 
var det helt jämnt 7-7.

Önnered är kända för en 
snabb och kontringsinriktad 
handboll och var det något 
Melleruds HK var oroliga för 
inför matchen så var det för-

svarsspelet eftersom man 
inte har matchat sedan i vå-
ras. Den oron var obefogad, 
killarna rörde sig exempla-
riskt och hjälpte varandra 
trots snabbt spel i sidled. 

Andra halvlek var helt 
jämn tills tre minuter åter-
stod, då tog orken slut och 
gästerna vann med 18-16.

– En oerhört stark och lo-
vande inledning på säsongen 
och vi är så stolta över kil-
larnas inställning, vilja och 
sportsliga uppträdande. Det 
är väldigt roligt att vi inför 
säsongen har fått fem nya 
killar som med glädje, stort 
mod och nyfikenhet har gett 
sig in i handbollens värld, 
under matchen satt de med på 
bänken för att se och lära 
eftersom de ännu inte gjort så 
många träningar, säger Jo-
han Eriksson och Petra West-
man, ledare Melleruds HK P 
13.

MHK

Melleruds handbollsklubbs P13 gjorde en god och sportslig insats i in-
ledningen av seriespelet.

Stipendie till MIF:s P12-lag

Grabbarna i MIF:s P12-lag fick ta emot en check på 10 000 kronor av Länsförsäkringar Alvsborgs representant, 
Lena Arwedahl (sittande längst upp till höger). På bilden syns även lagets tränare. Foto: Privat.

FOTBOLL 
Den 11 september hade 
MIF P12 sin näst sista 
match för säsongen. Un-
der uppvärmningen fick 
laget en välkomnande 
överraskning där Lena Ar-
wedahl, Länsförsäkringar 
Älvborgs representant, 
dök upp med en vacker 

blomsterbukett och en 
check på 10 000 kronor. 
Laget hade tilldelats Länsför-
säkringar Älvborgs stipendie 
”Lovande förebilder”. 

Med stipendiet Lovande 
förebilder vill Länsförsäk-
ringar Älvsborg bidra till ett 
bättre samhälle, särskilt för 
barn och ungdomar. Länsför-

säkringar Älvsborg vänder 
sig därför till föreningar som 
jobbar för att minska utanför-
skap, bättre hälsa och ökad 
vuxennärvaro. 

Stipendiet är på 10 000 
kronor per kommun och syf-
tet är att det ska vara till hjälp 
för föreningars barn- och 
ungdomsverksamhet samt 

Bröderna Jonsson till VM

Per Jonsson, IF Änglarna, ställer upp i längd. Foto: Sveriges Paralympiska 
Kommitté.

Tobias Jonsson, IF Änglarna, deltar i både längd och 100 meter. Foto: 
Sveriges Paralympiska Kommitté.

Aktuell med: Deltar i längdhopp 
vid VM i parafriidrott i Dubai.
Ålder: 31 år
Bor: Bollnäs. Uppväxt i Bolstad.
Yrke: Friidrottstränare på Riksi-
drottsgymnasiet i Bollnäs
Familj: Hustrun Maria, en son på 
3,5 och dotter på 5 månader.
Mål under VM: Siktar på pallen.

PER JONSSON

Aktuell med: Deltar i längdhopp 
och 100 meter vid VM i parafrii-
drott i Dubai.
Ålder: 23 år
Bor: Bollnäs. Uppväxt i Bolstad.
Yrke: Studerar och är arbets-
sökande.
Familj: Sambo och två katter.
Mål under VM: Tog VM-silver i 
längd 2017. Vill försvara det, men 
är osäker på formen på grund 
av olyckan. På 100 meter siktar 
Tobias först på att gå till semifinal.

TOBIAS JONSSON

underlätta den dagliga verk-
samheten.

MIF P12 består idag av 14 
killar som, nästan alla, spelat 
ihop sedan de var fem år 
gamla. Spelarna har under 
åren visat stort engagemang 
för fotbollen som den lagi-
drott det är. Alla är välkomna, 
här bryr vi oss om varandra! 
Detta har varit tydligt då det 
är god uppslutning vid trä-
ning och match, sommar som 
vinter.

Laget har haft den stora 
lyckan att ha tre förebilder till 
tränare. Med närvaro, enga-
gemang och coaching såväl 
på som utanför fotbollspla-
nen har Johnny Eriksson, 
Johan Constantin och Patrik 
Kristiansson visat väg. 

Pengarna kommer att an-
vändas för att ge hela laget 
möjlighet till deltagande vid 
gemensamt träningsläger/
cup under 2020. 

PARAFRIIDROTT 
7 – 15 november avgörs VM 
i parafriidrott i Dubai. De 
synskadade bröderna Per 
och Tobias Jonsson, bör-
diga från Bolstad, deltar i 
VM.
Tobias, född 1996,  har som 
största merit ett VM-silver 
från Para-VM 2017 i London. 
Han deltog också i Paralym-
pics i Rio de Janeiro 2016 och 
har även kammat hem ett EM-
silver. Tobias ställer upp i 
både längd och 100 meter 
under VM i Dubai.

Per, född 1988, är en av de 
bästa synnedsatta längdhop-
parna i världen. 2015 vann 
Per både VM-guld och slog 
svenskt rekord när han hop-
pade 7,15 meter vid Para-VM 
i Doha. Han har dessutom 
tagit EM-guld 2014, VM-
brons 2013 samt VM-brons 
2011.

Under karriären har han 
deltagit i tre stycken Paralym-
pics, debuten skedde 2008 i 
Beijing. Hittills har Per ingen 
paralympisk medalj, men 
hoppet finns kvar eftersom 
han siktar mot Tokyo 2020.

Per tävlar i längd under VM 
i Dubai.

De som placerar sig som 
topp-fyra under VM tar kvot-
platser till Paralympics 2020.

Varit i Japan
Båda bröderna var nyligen i 
Japan för att känna in sig på 

klimatet där inför Paralym-
pics i Tokyo 2020.

– Det var cirka 35 grader 
varmt och en 100-procentig 
luftfuktighet, så det gäller att 
hitta rätt strategi för att kyla 
ner kroppen. I Dubai i novem-
ber ligger temperaturen på 
cirka 30 grader. I Doha 2015 
var det ungefär samma klimat 
och då tog jag VM-guld, så 
jag brukar kunna tävla bra i 
sådant klimat, säger Per.

Han tränar på ordentligt nu, 
men ju närmare VM vi kom-
mer desto lättare blir trä-
ningen.

– Eftersom VM ligger så-
pass sent på året har vi inte 
lättat upp träningen i sommar, 
så det var en annorlunda som-
mar med mer träning än van-
ligt. Jag har tagit tävlingarna 
som bra träningspass och allt 
går enligt planerna, förklarar 
Per.

Tampas om medaljerna
Om sina chanser i VM säger 
han:

– Hoppar jag bortåt sju 
meter så kan jag tampas om 
medaljerna, jag satsar på pal-
len. Jag har hoppat 6,79 som 
bäst i år och ligger femma i 
världen på det, 15 centimeter 
efter världsettan.

Under EM i fjol stukade Per 
foten rejält, så hösten 2018 
bestod av rehabträning. Han 
kunde börja springa utan stöd 
i november 2018, efter hand 

kunde han börja hoppa längs 
igen. Per har inga känningar 
av skadan idag.

Till vardags arbetar han 
som friidrottstänare på Riksi-
drottsgymnasiet i Bollnäs, 
där han själv började som 
16-åring.

– Jag hjälper till att få fram 
nya talanger, säger Per.

Cykelolycka
Tobias bröt nyckelbenet i 
slutet av mars i år, då han 
välte med cykeln och ham-
nade på ena axeln. Men han 
tror sig vara i form till VM.

– Men det tar tid att få till-
baka känslan. Jag har tränat 
mycket i sommar, men bara 
tävlat två gånger eftersom. 
Jag hoppade 6,49 i Karlstad, 
så det var en skaplig come-
back. Jag är inte 100 procent 
ännu, men hoppas hinna 
komma i form till VM, säger 
Tobias.

Så hans säsong börjar 
egentligen nu, med kvalitativ 

träning med både löpning och 
hopp. Tobias personbästa i 
längd ligger på 6,99.

– Jag jobbar mycket med 
ansatsen och styrkan. Oftast 
när jag kommer till ett mäs-
terskap får jag en helt annan 
känsla. Jag  ska försöka för-
svara mitt VM-silver från 
2017 i längd. Det är målet, 
eller iallafall ta en medalj, 
förklarar Tobias.

Han slutade femma på 100 
meter vid VM 2017.

– Jag missade finalen pre-
cis. Nu siktar jag på semifinal 
och sedan på final. Jag tar 
lopp efter lopp. Fast jag har 
störst chans i längdhopp. Det 
ska bli riktigt kul att tävla i 
VM, jag är hungrig nu. Det är 
bara att tro på sig själv, kon-
staterar Tobias.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER20 ONSDAG 25 SEPTEMBER 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

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!

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

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

Martin
073-99 21 446

Badrumsrenoveringar

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

BEG. TRÄDGÅRDSPLATTOR 
30 st. 50 x 50 cm. Vit kvarts. 
Lundgrens Sundals-Ryr. 
Tel. 073-672 20 16.

SäljeS
ARBETSVAGN 2.40 x 5.60 m. 
Inredd som jaktstuga. 
Tel. 070-796 66 17.

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Lokaler uthyres 
• Produktion, verkstad, lager, kontor
•  Stora inhägnade ytor

Daniel 070-250 80 39

Vinterförvaring 
• Båt, bil, husvagn mm

070-890 98 28

GOLV & MATTOR
Leif Carlsson

1969 - 2019
50 år

Mikaelas Hovslageri

073-263 75 57

olesensbygg@gmail.com

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

TROLLVI BYGG AB

Jonas Olausson

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

TROLLVI
BYGG AB

0735-11 68 38
trollvibyggab@hotmail.com

Totalentreprenör

 UTHYRES
Nytt hus i Vita San-
nar, 82 kvm, 3 sovrum. För 
mer info: hemnet/fritidshus 
Örnuddsvägen 5. Hyra 6.900:-/
mån. Tel. 073-904 70 93.

Givetvis har vi även nya 
maskiner. Ring för pris!

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

Vi tömmer lagret!
på ett antal demokörda 

John Deere XUV ”Side by side”

 UTHYRES
Vinterförvaring 
av bil, båt, husvagn/husbil. 
0530-411 39

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

Åsebro IF Supporterklubb: 

Kaffe i klubbstugan onsdag 

2/10 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Åsebro/Brålanda – Ytterby IS
0-6 (0-1)
Division 2 Nordvästra Götaland

Ödsmåls IK – Melleruds IF 
1-1 (0-1)
Division 3 Mellersta Götaland

IF Viken – Tösse IF
6-1 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Kroppefjälls IF – 
Brålanda IF lag 2
4-5 (2-3)
Division 6 Dalsland

Fengersfors IK – 
Frändefors IF lag 2
11-0 ()
Division 6 Dalsland

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

Brålanda IF – Kungshamns IF
1-1
Division 4 Bohuslän/Dal

Åsebro/Brålanda U-lag – Eds FF
2-0 (1-0)
Div. 4 Bohuslän/Dal Norra damer

Frändefors IF - Färgelanda IF
1-3 (0-2)
Division 5 Dalsland

Eds FF – Åsebro IF
1-1 (0-1)
Division 5 Dalsland

Tösse IF – Bäckefors IF
3-2 (0-1)
Division 5 Dalsland

Melleruds IF U-lag – Ellenö IK
3-0 (2-0)
Division 5 Dalsland

Övriga resultat

Workingtest för 
retriever
hölls i Mellerud

HUNDSPORT 
Lördagen den 7 septem-
ber arrangerade Monica 
Svensson för Curly Coated 
Retrieverklubben, Sve-
rige workingtest som är 
ett inofficiellt arbetsprov 
för retriever.
Workingtest (WT) kallas 
också för C-prov. Provet 
hölls i Sjöskogen i Östra Järn 
och det var andra gången 
detta testet arrangerades i 
Mellerud.

Curlien hade företräde till 
provet och till arrangörens 
stora glädje blev det tio curly 
coated retriever anmälda och 
också två labradorer.

Provet är upplagt på fem 
olika stationer, fyra på land 
och en på vatten. Svårighets-
graden varierar på varje ruta.

Man startar på varje ruta med 
maxpoäng 20 och för varje 
fel dras det av en poäng.

Provets rutor skall efter-
likna situationer som kan 
uppstå på en praktisk jakt.
Denna gång hölls provet en-
dast i nybörjarklass. 

På rutan finns det en skytt, 
en kastare och en domare. 
Skytten avlossar ett skott, 
dummien kastas och hunden 
ska markera och hämta in 
dummien till föraren. 

Vinnare av klassen blev 
Monica Svensson, Mellerud 
med ”bästa hund” curlyn Ixa.

Tvåa blev Kristina Her-
mansson, Forshaga med 
curlyn Lilla MY. 

Trea blev Birgitta Sang-
berg, Trollhättan med curlyn 
Iris. 

Monica Svensson (t.v), vann klassen med sin curly Ixa.
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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

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

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

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

076-571 79 08

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Lägenheter
i Mellerud & Åsensbruk

070-585 67 09
Melleruds Hyres AB

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

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

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

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.39 - 28 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. 39 – 28 september

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Timjan, tupp och tårta
11.40 Tjuv och polis
12.40 Donationen
13.40 Fråga Lund
14.40 Matiné: The Disappearan
 ce of Eleanor Rigby: Them
16.40 Hjärtats vägar
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport, Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Byggnaderna som 
 förändrade staden
22.30 Lärlabbet
22.45 Med andra ord
23.25 Rapport
23.30 Hjärtats vägar
00.15 Allt jag inte minns
01.15 Catastrophe
01.45 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Jarkko och dövas Amerika
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
16.15 Min sanning
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Renskötare i Jotunheimen
18.30 Det andra Pompeji
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Fråga veterinären
20.30 Kärlek på Samernas
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Farliga beroenden
23.05 Minun squad
23.35 Vetenskapens värld
00.35 Det andra Pompeji
01.35 Sändningsuppehåll
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00	 Timmerflottning	
 i Glomma
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 På tåg i Tanzania
22.45 Så gjordes Ett år i Kanadas 
 vildmark
23.30 Vilda djurs beskyddare

20.00 Fråga veterinären 
 - teckenspråkstolkat
20.30 Rederiet - syntolkat
21.15 Tjuv och polis
22.15 Alla för en - syntolkat
23.15 Hundra procent bonde
00.00 Fallande legend
01.35 Strömsö
02.05 Skattjägarna

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & 
 Hathaway
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 Drömvinsten
18.35 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru
21.00 Hela Sverige bakar
22.00 TV4Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.55 TV4Vädret
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Law & order
01.55 CSI
03.50 MacGyver
04.45 En plats i solen: Sommarsol

05.20 Bilbaronen i Las Vegas
05.44 Sändningsuppehåll
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 Maze Runner: The scorch 
 trials
23.40 Seinfeld
00.45 Frusna vägar
01.45 American dad
02.40 Bilbaronen i Las Vegas
03.05 Cops
03.30 Brit cops
04.15 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Säsongsstart: Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Dom kallar oss artister: 
 Ögonblicket
10.45 Luuk & Hallberg
11.30 Alla för en, Doobidoo
13.30 Uppdrag granskning
14.30 Sverige!
15.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
16.00 Din hjärna
17.00 Strömsö
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport, Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Timjan, tupp och tårta
21.00 Hundra procent bonde
21.45 Väsen, 22.00 Opinion live
22.45 Rapport
22.50	 Louis	Theroux:	Skolornas	
	 sexdomstolar
23.40 Lyckolandet
00.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
01.30 Rederiet
04.45 Sverige idag

08.30 Renskötare i Jotunheimen
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
12.30-17.00 Forum: Center-
 partiets kongress
16.00 Rapport
17.00 Där ingen längre kan bo
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Jakttid
18.30 Sanningen om Julius Caesar
19.30 Hämnd och kärlek
20.00 Min hemliga bror
20.25 Dubaitjejer - betalt för att 
 festa
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Allt för Alice
23.50 Babel
00.50 Sanningen om Julius Caesar
01.50 Sportnytt
02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Stråkmakaren
17.05 Historiska hemligheter
17.50 Omöjlig ingenjörskonst
18.35 Joanna Lumley längs 
 Sidenvägen
19.20 Afrikas gamla träd
20.05 Världens natur: Ett år i 
 Kanadas vildmark
21.00 Så gjordes Ett år i 
 Kanadas vildmark
21.45 USA från svartvitt till färg
22.30 På tåg i Tanzania
23.25 Udda platser i världen

20.00 Timjan, tupp och tårta
  - teckenspråkstolkat
21.00 Rederiet - syntolkat
21.45 Hjärtats vägar
22.35 Luuk & Hallberg
23.20 Catastrophe
23.50 Doobidoo
00.50 Sverige!
01.20 Jenni möter

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & 
 Hathaway
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen
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 Bytt är bytt
21.00 Helt sjukt
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
03.50 MacGyver
04.45 En plats i solen: 
 Sommarsol

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 X-men: Days of future past
23.45 Seinfeld
00.50 Frusna vägar
01.50 American dad
02.45 Bilbaronen i Las Vegas
03.05 Cops, 03.30 Brit cops
04.15 American dad

05.15 Go‘kväll
06.00 Morgonstudion
09.10 Rederiet
09.55 Go‘kväll
10.40 Tankar från en sittbrunn
11.00 Hundra procent bonde
11.45 Timjan, tupp och tårta
12.45 Vem vet mest?
13.30 Engelska Antikrundan
14.30 Opinion live
15.15 Friidrott: VM
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Doobidoo
21.00 Skavlan
22.00 Svenska nyheter
22.30 The Sinner
23.15 Rapport
23.20 Friidrott: VM
02.00 Rederiet

07.55-17.00 Forum: Center-
 partiets kongress
12.00 Rapport
16.00 Rapport
17.00 Fågelskådare på Utsira
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Friidrott: VM
20.00 Hyland
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 The Party
22.55 Friidrott: VM
23.20 Seriestart: Elvis Presley: 
 The searcher
01.05 Farliga beroenden
01.55 Sportnytt
02.10 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Röda näckrosor
17.25 Bebisarnas underbara
 värld
18.15 Framtidens drömhem
18.45 Gammalt, nytt och bytt
19.15 Teknikens mästerverk
20.10 Vilda djurs beskyddare
21.00 Seriestart: Historiska 
 hemligheter
21.45 Afrika med Ade Adepitan
22.45 Den australiska kusten
23.40 Dokument utifrån: Lands-
 modern och generalerna

20.00 Friidrott: VM
20.30 Engelska Antikrundan
21.30 Rederiet - syntolkat
22.15 Hjärtats vägar
23.05 Kulturfrågan Kontrapunkt
00.05 Alla för en
01.05 Clinton och otrohets-
 skandalen
01.50 Min historia

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Privatdetektiverna 
 Shakespeare & 
 Hathaway
12.00 Hem till gården
13.00 Magnum
14.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
17.50 Bli vän med V75
17.55 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Idol
22.00 TV4Nyheterna och sport
22.15 TV4Vädret
22.25	 Idol	2019	–	resultatshow
22.50	 Idol	extra
23.10 Enemy of the state
02.00	 AI	–	Artificiell	intelligens

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,	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 The Green Hornet
00.25 Seinfeld, American dad
02.25 TV3 Dokumentär: Svenska fall
03.10 Bilbaronen i Las Vegas
03.30 Cops, 03.55 Brit cops
04.40 American dad

05.05 Go‘kväll
05.50 Fråga doktorn
06.35 Uppdrag granskning
07.35 Opinion live
08.20 Skavlan
09.20 Kalles och Britas hälsoresa
09.50 Hjärtats vägar
11.25 Hjärtats vägar
12.10 Svenska nyheter
12.40 Cykel: VM
15.00 Friidrott: VM
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Sverige!
18.45 Vem vet mest?
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Alla för en
21.00 Luuk & Hallberg
21.45 Shetland
22.45 Rapport
22.50 Friidrott: VM

07.55 Forum: Centerpartiets 
 kongress
12.05 Fråga veterinären
12.35 Sverige idag på romani 
 chib/arli
12.45 Sverige idag på romani 
 chib/lovari
12.55 Forum: Centerpartiets 
 kongress
16.00 Rapport
16.05 Forum: Centerpartiets 
 kongress
17.35 DC-3:an i Sandefjord
17.50 Friidrott: VM
22.50 Elvis Presley: The searcher
00.25 Jakttid
00.55 Renskötare i Jotunheimen
01.25 Skattjägarna
01.55 Sportnytt

09.00 UR Samtiden
15.00 Cykel: VM
16.40 Afrika med Ade Adepitan
17.40 Historiska hemligheter
18.25 Våra älskade bin
19.20 Bebisarnas underbara 
 värld
20.10 Joanna Lumley längs 
 Sidenvägen
21.00 Julön - ön där krabborna styr
21.50 Gravjakt i Egypten
22.35 Vilda djurs beskyddare
23.30 USA från svartvitt till färg
00.20 Framtidens drömhem

20.00 Alla för en - syntolkat
21.00 Hjärtats vägar
21.45 Världens bästa veterinär
23.20 Lyckolandet
00.10 Skavlan
01.10 Fråga Lund - teckenspråks-
 tolkat
02.10 Fråga veterinären - tecken-
 språkstolkat
02.40 Rederiet - syntolkat

05.00 Antiques roadshow
06.00 Bygglov
07.00 Hela Sverige bakar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Idol
13.25	 Idol	2019	–	resultatshow
13.55	 Idol	extra
14.30 Ishockey: Rögle–Leksand
17.55 Keno
18.00 Trav: –
19.00 TV4Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00 Klassfesten
21.30 Maria Wern: Dit ingen når
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Maria Wern: Dit ingen når
23.35 Sthlm rekviem
01.35 Bruce den allsmäktige
03.40 Magnum
04.35 Världens häftigaste tårtor

05.05 American dad
05.25 Bilbaronen i Las 
 Vegas
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.00	 Alex,	Inc.
09.00 Emerald City
10.00 Nemas problemas
11.00 Buffy the vampire slayer
13.00	 Tattoo	fixers
15.00 Man with a plan
16.00 Last man on earth
17.00 Fresh off the boat
18.00 Lethal weapon
19.00 Superstore
20.00 Simpsons
21.00	 2012
00.15 X-men: Days of future past
02.55 Magic magic
04.40 The brave

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



MELLERUDS NYHETER 23ONSDAG 25 SEPTEMBER 2019

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
05.10 Vem vet mest?
05.55 Hundra procent bonde
06.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
06.40 Strömsö
07.10 Sverige!
07.40 Engelska Antikrundan
08.40 Alla för en
09.40 Cykel: VM
13.50 Fotboll: Damallsvenskan
16.10 Doobidoo
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 Friidrott: VM
00.15 Rapport
00.20 Kalles och Britas hälsoresa
00.50 The Sinner
01.30 Clinton och otrohetsskandalen
02.15 Shetland

07.35 Sverige idag på romani chib/arli
07.45 Sverige idag på romani chib/lovari
07.55 Jakttid
08.25 Forum: Centerpartiets kongress
10.00 Gudstjänst
10.45 Forum: Centerpartiets kongress
13.45 Anslagstavlan
13.50 Cykel: VM
16.30 Rapport
16.35 Sverige idag på romani chib/
 kalderash
16.45 Sverige idag på meänkieli
16.55 Örtskolan
17.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
17.09	 Kortfilmsklubben	-	engelska
17.45	 Kortfilmsklubben	-	franska
18.00 Min historia
18.30 Fågelskådare på Utsira
18.45 Friidrott: VM
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Gudstjänst
23.40 Min hemliga bror
00.05	 Dubaitjejer	-	betalt	för	att	festa
00.40	 SOS	-	skolan	och	Sverige
01.10 Kampen om livet
01.40 Fråga veterinären

09.00 UR Samtiden
10.00 Forum: Centerpartiets 
 kongress
10.45 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.20 Teknikens mästerverk
16.15 Vilda djurs beskyddare
17.05 Joanna Lumley längs Sidenvägen
17.55 Dox: Sanningsjägarna
19.25 Seriestart: Omöjlig ingenjörskonst
20.10 Seriestart: Episka Yellowstone
21.00 Våra älskade bin
21.55 Framtidens vatten
22.50 På tåg i Tanzania
23.45 Gammalt, nytt och bytt

20.00 Friidrott: VM
21.00 Hundra procent bonde
21.45 Farliga beroenden
22.35	Min	sanning	-	teckenspråkstolkat
23.35 Uppdrag granskning
00.35 Opinion live
01.20 Renskötare i Jotunheimen
01.50	 Rederiet	-	syntolkat

05.00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
06.00 Antiques roadshow
06.55 Kockarnas kamp
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Klassfesten
12.55 Bonde söker fru
13.55 Bytt är bytt
14.55 Anders knackar på
15.55 Parlamentet
16.55 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: Den tunna isen
22.00 TV4Nyheterna
22.05 TV4Vädret
22.15 Beck: Den tunna isen
23.15 Fartblinda
00.15 Brottsjournalen
01.15 Elementary
03.05 Magnum

05.25 Alex, Inc.
06.00 Frasier
06.50 Grimm
07.35 My name is Earl
08.00 Man with a plan
08.30 Knight rider
09.30 Världens bästa burgare
10.30 Buffy the vampire slayer
13.20	 Tattoo	fixers
15.20 Bilprovningen
16.20 En riddares historia
19.00 Face off
20.00 Amazing race
21.00 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
03.45 Chevaleresk
04.10 Face off
04.55 Married

05.15 Landet runt
06.00 Morgonstudion
09.10 Luuk & Hallberg
09.55 Landet runt
10.40 Anslagstavlan
10.45 Sportspegeln
11.15 Sverige!
11.45 Skavlan
12.45 Matiné: Snurriga familjen
14.30 Hjärtats vägar
15.15 Friidrott: VM
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 Din hjärna
21.00 Friidrott: VM
22.30 Kalles och Britas hälsoresa
23.00 Rapport
23.05	 Nattfilm:	Jag	är	nyfiken	-	gul
01.05 Hjärtats vägar
01.50	 Louis	Theroux:	Skolornas	sexdom-
 stolar

07.40 Sverige idag på romani chib/
 kalderash
07.50 Sverige idag på meänkieli
08.00 Elin, Alvin och vuxenlivet
08.09	 Kortfilmsklubben	-	engelska
08.45	 Kortfilmsklubben	-	franska
09.00 Forum
12.00 Rapport
12.03 Forum
16.00 Rapport
16.05 Forum
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 Friidrott: VM
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Motor: Rallymagasinet
22.50 Dox: Exit – att lämna extremismen
00.10 Agenda, 00.55 Min historia
01.45 Sportnytt, 02.05 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00	 13-årig	rallyjänta
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 Vargar på vandring
21.45 Joanna Lumley längs Sidenvägen
22.30 Gravjakt i Egypten
23.15 Framtidens vatten

20.00	 Din	hjärna	-	syntolkat
21.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
21.45 Strömsö
22.15	 Götaplatsen	#flerochfler
22.30 Kalles och Britas hälsoresa 
	 -	syntolkat
23.00 Babel
00.00	 Sportspegeln	-	teckenspråkstolkat
00.30 Världens bästa veterinär
01.20	 Rederiet	-	syntolkat

05.15 Världens häftigaste tårtor
05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Fabriken inifrån
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 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
03.50 MacGyver
04.50 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

05.15 Married
05.35 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 NCIS: Los Angeles
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 Seinfeld
21.00 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Lethal weapon
23.00 How I met your mother
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 Din hjärna
11.40 Med andra ord
12.00 Byggnaderna som förändrade 
 staden
12.30 Lärlabbet
12.45	 Dom	kallar	oss	artister:	Ögon-
 blicket
12.50 Matiné: Vi är bäst!
14.30 Hjärtats vägar
15.15 Friidrott: VM
18.00 Rapport
18.15 Kulturnyheterna
18.28 Sportnytt
18.33 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Fråga Lund
21.00 Friidrott: VM
22.30 Seriestart: Plus
23.00 Rapport
23.05 Clinton och otrohetsskandalen
23.45 Hjärtats vägar
00.35 Skam Deutschland
00.55 Skavlan

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 Friidrott: VM
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.56 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Inte utan min mamma
22.45	 SOS	-	skolan	och	Sverige
23.15 Kampen om livet
23.45 Hyland
00.45 Kärlek på Samernas
01.15 Minun squad
01.45 Sportnytt
02.00 Nyhetstecken

14.00 UR Samtiden
17.00 Hemliga norska rum
17.10 Röda näckrosor
17.35 Teknikens mästerverk
18.30 Framtidens vatten
19.25 Gravjakt i Egypten
20.10	 Julön	-	ön	där	krabborna	styr
21.00 Dokument utifrån: Erdogans 
 gudagåva
21.55 Våra älskade bin
22.45 Afrika med Ade Adepitan
23.45 USA från svartvitt till färg

20.00	 Fråga	Lund	-	teckenspråkstolkat
21.00	 Louis	Theroux:	Skolornas	sexdom-
 stolar
22.00	 Din	hjärna	-	syntolkat
23.00	 Agenda	-	teckenspråkstolkat
23.45 Jakttid
00.15 Världens bästa veterinär
01.05 Kärlek på Samernas

05.45 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Fabriken inifrån
14.00 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?
16.00 Dr Phil
17.00 Efter fem
18.50 Keno
19.00 TV4Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 TV4Vädret
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 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
01.55 CSI
03.50 MacGyver
04.45 En plats i solen – borta eller 
 hemma bäst?

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 NCIS: Los Angeles
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 Fotboll: Olympiacos–Tottenham
20.55 Fotboll: Atlético Madrid–Juventus
23.30 How I met your mother
00.30 Våra värsta år
01.30 American dad
02.30 Bilbaronen i Las Vegas
03.00 Cops
03.30 Brit cops
04.25 American dad

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

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

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!

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:-

10 år

2009-2019

ÅNIMSKOG – Ånimskogs Stom 202
Vacker äldre skolbyggnad som totalrenoverades 2002.
Fastigheten har genomgående hög standard. Boa 
345 kvm. 14 rum, 7 badrum. Tomt 3290 kvm. Vacker 
sjöutsikt mot Ånimmen. Gäststuga, hönshus, jordkäl-
lare, flera garage. Egen brygga.

Pris 1.990.000:-
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Plöjningens konst visades på Simonstorp

GESTAD 
I Simonstorp i Gestad hölls 
i lördags plöjningstävlan 
för veterantraktorer. 
Grålleklubben arrangera-
de distriktsmästerskap i 
plöjning och för femtonde 
gången hälsade famil-
jen Tore Berg alla, såväl 
besökare som tävlande, 
välkomna till sin gård.
Att plöja är en konst, det ska 
inte bara vara rakt och jämnt, 
det också vara god ordning 
på vändtegen.  

– Ja, det är viktigt, liksom 
att det ska vara väl genom-
plöjt. Tiltorna ska vara lika-
dana och det gröna nedplöjt. 
Sedan ska slutfåran ligga i 
bra anslutning till övrig plöj-

ning och från det man startar 
har man två timmar på sig att 
slutföra, berättar Arne Axels-
son från Orust, som var en av 
dagens domare.   

För första gången
Under dagen avgjordes DM 
i plöjning för Bohuslän och 
Norra Älvsborg med totalt 
åtta deltagare. Plöjningstäv-
lingen Gestad Open samlade 
tio lokala förmågor, ungdo-
mar såväl som seniorer del-
tog. För Ingemar Karlsson, 
var det första gången han 
ställde upp i sådana här sam-
manhang. 

– Jag tyckte det kändes bra. 
Eftersom jag aldrig varit på 
någon plöjningstävling förut 
så fick jag ju kolla lite på 

Årets pristagare i DM för Norra Älvsborg, segraren Dan Andersson i mitten flankerad av tvåan Karl-Erik 
Svensson och trean Kurt Persson.

Ingemar Karlsson deltog i plöjningstävlan för första gången och vann 
årets Gestad Open.

John Berg fick hjälp med plöjningen av kompisens son Edvard Eriksson  som tyckte det hela var väldigt intres-
sant och hade många frågor.

Kurt Persson justerar plogen, av buren modell tillverkad efter 1965. 
Traktorn är en Fordson Dexta.

Bröderna Gustafsson från Erikstad visade upp hur en täckdikning gick till förr i tiden.

DM-plöjarna, som startade 
först, hur de gjorde och vad 
som gällde, skrattar Ingemar. 

Pristagare
Och det hela gick också väl-
digt bra, Ingemar vann Ge-
stad Open. Tvåa blev Ham-
pus Thorsson och trea Anders 
Berg. I DM för Norra Älvs-
borg segrade Dan Andersson 
på 160 poäng och försvarade 
därmed titeln från förra året. 
Tvåa med 145 poäng blev 
Karl-Erik Svensson och med 
127 poäng tog Kurt Persson 
hand om tredjeplatsen. Hög-
sta poängen som utdelades 
var 171 poäng och gick till 
Gert-Inge Magnusson från 
Henån som därmed blev 
DM-mästare för Bohuslän.  

Förutom veterantraktor-
plöjningen kunde man också 
se plöjning med häst, täck-
dikning på gammalt vis och 
inte minst sätta sig ned med 
lite mat eller fika. Dagen 
avslutades med traktorpul-
ling.

 – Vi beräknar att här varit 
mellan fem-sexhundra per-

soner under dagen, säger 
John Berg som själv var med 
i Gestad Open och tillsam-
mans med familjen kunde se 
tillbaka på ännu ett lyckat 
arrangemang som hade sin 
början redan 2003. 

Ing-Marie Norrman

Torget, Mellerud
Öppet alla dagar 8 - 22

Följ oss!

Veckans 
prisbomb!

5:-
/st

Kokosmjölk  Garant, 250 ml.  

Caroline presenterar

Trafikförseelser
17/9 stoppades en man med återkallat körkort i Gerdsrud. 
Han körde lätt lastbil med släp utan att ha behörighet. Last-
bilen hade också körförbud. 19/9: Man i 55-årsåldern miss-
tänkt för grov olovlig körning på ICA-parkeringen, Mellerud. 

Misshandel
19/9 i Mellerud: En kvinna är misstänkt för misshandel och 
olaga hot efter att ha slagit en man i 60-årsåldern med öppen 
hand samt hotat att slå honom med en hammare.

Stöld och inbrott
21-22/9: Inbrott i lagerlokal på Odengatan, Mellerud. Plåten 
framför ett fönster har brutits upp. Oklart vad som stulits. 
21-22/9: Stöld ur förråd i Mellerud. Stöld av moped, motor-
såg, trimmer, verktygslåda, bilstereo och yxa. 21-23/9: In-
brott i tre fordon i centrala Mellerud, bilstereos stals ur alla 
tre. Polisen har säkrat vissa spår.

Polisrapport
Ring in dina tips: 114 14.    
Maila dina tips: registrator.vast@polisen.se (Du kan vara anonym) 


