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Välkomna!

Träolja med ny förbättrad kavlitet! 
Håll uteplatsen fräsch och fin längre. 
Rek ca pris 427:- Bruten kulör 209:-

179:-

Beckers Elit Träolja 
2,7 liter 

Priserna gäller måndag 29/6 – söndag 5/7 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND
Svensk kycklingfilé
Kronfågel, Sverige, färsk, ca 925g
Max 2 köp/hushåll/vecka 27

 79:-
/kg

Kokta havskräftor
Falkenberg, Nephrops norvegicus,  
Skagerack, i hink, 700g, jfr-pris 112,86/kg

BONUSKUND

79:-
/st

Fryst laxfilé
Poseidon, 4x125g,
jfr-pris 119,90/kg
Max 4 köp/hushåll/vecka 27

   5995
/st

Kaffe
Garant, malet,  era sorter, gäller ej  
ekologiskt, 450g, jfr-pris 44,44/kg 
Max 2 köp/hushåll/vecka 27

20:-
/st

Babyplommontomater
Land se förp., klass 1, kvist, i ask, 
400g, jfr-pris 50,00/kg

20:-
/st

Turkisk yoghurt
Lindahls, gäller ej laktosfri, 
500g, jfr-pris 20,00/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 27

10:-
/st

Alla deltagare och ledare i Håfreströms IF samlade efter avslutad friidrottsskola på Håvåsens idrottsplats i Åsensbruk. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 9 –

OCH SKOR!
PÅ KLÄDER

Billigaste varan på köpet
Gäller lördag 4 juli

30 unga friidrottare på Håvåsen 

– Sidan 5 –

Kanalyrepengar till 
kommunikation

Då Kanalyran ställts in, avsätts 97 810 kronor av 
Yrans medel till kommunikationsinsatser.

– Sidan 8 –

Johan Arwedahl
satte en Albatross

En av sex miljoner sätter en Albatross – när 
man slår bollen i hål på två slag på ett par-5-hål.
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Bolstad
Prästgård

Onsdag 8 juli kl 19 
i trädgården

Ove Larsson, Såtenäs: 
Flygplansolyckan på  
Faggehagen i Bolstad  

år 1940
Entré m. kaffe: 80 kr.

Medtag stol och ev. regnskydd. 
Parkera vid kyrkan

Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i 
samarb. m. SV Väst.

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredag kl. 9-17

UPPERUD 9:9
Sommarprogram 2020 

Vandring med Sara från Pylserud 
Natur och historia i Upperud 
3/7, 21/7, 4/8. Kl 10-12, 150kr

Morgonyoga på bryggan med frukost
7/7, 14/7, 28/7, 11/8. Kl 07 
150kr eller 250kr med hotellfrukost

Fredagspub, 50 platser förbokas 150kr 
10/7 Dunderhead  ett riktigt bluegrassband  
17/7 Thilini & Erik  folk/visa/pop/blues
24/7 Calatea  americana från Vargön
31/7 Amanda Andréas svenska jazzhoppet 
7/8   Myrans Orkester partybandet med swing
14/8 Lofot  sommaravslutning med rock

info & boka på upperud.se
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VÄLKOMNA!
Pastorsexpedition

Tel: 0530-362 00 (helgfri mån-fre 9-12 och 13-15)
Besökstid: helgfri mån-fre 10-12

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

Besöksadress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 464 22 Mellerud

1-8 juli 2020
Fjärde söndagen efter trefaldighet 

”Att inte döma”
Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden. 

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön   5/7 09:30 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Eva Marklund.
   Swishnummer för kollekt: 123 305 29 90

HOLMS FÖRSAMLING
Ons  1/7 10:00 Promenad +. Vi samlas utanför Kyrkans Hus 
   för att i lagom tempo under en timme mötas 
   över ett gott samtal i kombination med 
   hälsosam rörelse och kanske en fika efteråt. 
   Vid dåligt väder inställt.
Ons  1/7 17:00 Vandring Åsnebyn. För alla oavsett ålder 
   som kan gå ca 2 km på lättvandrad stig. 
   Skyddat kulturlandskap med både vacker 
   natur och med spår av äldre tiders jordbruk. 
   Vi kikar även på gården och vad som finns
   där. Samling vid Åsnebyns parkering.  
   Medtag egen matsäck och lämpliga kläder.  
   Anmälan/frågor: Martin N 0722-00 62 10
Tor  2/7 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Tor  2/7 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid 
   dåligt väder, inställt.
Fre  3/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”.  
   För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. 
   Vid dåligt väder, inställt.
Tis  7/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. 
   Vid dåligt väder, inställt.
Ons  8/7 10:00 Promenad +. Vi samlas utanför Kyrkans Hus  
   för att i lagom tempo under en timme mötas  
   över ett gott samtal i kombination med  
   hälsosam rörelse och kanske en fika efteråt.  
   Vid dåligt väder inställt.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad 
   guidning finns att tillgå. Önskas personlig  
   guidning, kontakta pastorsexpeditionen.

Sön 5/7 14:00 Friluftsgudstjänst vid Muséet i Upperud,  
   Eva Marklund. Musikmedverkan med Anna 
   Forsebo och Martin Nagashima Toft.  
   Medtag något att sitta på. Vid dåligt väder, 
   i Skålleruds kyrka. Café Bonaparte har öppet  
   om fika önskas. 
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86 

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 5/7 11:00 Gudstjänst på Kyrkbacken vid Örs kyrka, 
   Lars-Åke Petersson. Vid dåligt väder, i kyrkan. 
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47

Sommarmusik i Dalsland Center 2020
Med anledning av att regeringens förbud mot allmänna sammankomster med över 
50 personer fortsatt ligger kvar, har beslut tagits om att ställa in konsertserien vi 
planerat för Dalsland Center 2020.
Detta är naturligtvis mycket tråkigt, men samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till 
regler, rekommendationer och till varandra.
Vi hoppas på en restriktionsfri sommar 2021 och en - trots allt - fin sommar 2020.
Håll avstånd, håll ut - tillsammans räddar vi liv! 
Med vänlig hälsning,
Kulturbruket på Dal & Dalsland Center / Melleruds kommun

inställt

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Tis. kl. 12-18 • Fre. kl . 10-18

Färska räkor helt kilo 169:- 

Nykokta havskräftor  helt kilo 169:-
Nykokta krabbklor  helt kilo 149:-

63 mil cykelled runt Vänern
Snart kommer det vara 
möjligt att cykla runt Vä-
nern på en sammanhål-
len cykelled. Cykelleden 
kommer att få namnet 
Vänerleden och bli cirka 
63 mil lång. 
Arbetet med att koppla sam-
man leden görs av Väner-
samarbetet tillsammans med 
samtliga 13 kommuner runt 
Vänern inom ramen för pro-
jektet Lake Vänern Grand 

Tour. Ambitionen är att leden 
ska bli en nationell cykelled 
och ansökan har skickats in 
till Trafikverket för att få le-
den granskad och godkänd. 

– Det känns otroligt kul att 
vi kommit så här långt med 
arbetet med leden. Alla kom-
muner har varit mycket en-
gagerade och kontakter med 
väghållare har flutit på bra. 
Målet är att vi ska ha en na-
tionell led klar för invigning 

under 2021 om allt går som 
det ska. Då blir leden den 
femte nationella cykelleden i 
Sverige, säger Madeleine 
Norum, projektledare för 
Lake Vänern Grand Tour. 

Vänerleden kommer att 
erbjuda Vänerns finaste bad-
stränder, kulturupplevelser i 
världsklass och naturfeno-
men som inte finns på någon 
annan plats i Sverige. Cyklis-
terna kommer att passera 
mysiga fik, välfyllda gårds-
butiker och matställen med 
hög kvalitet som kan mätta 
hungriga och sugna magar.

Fina vägar
Runt Vänern kommer cyklis-
terna att trampa på separe-
rade cykelvägar och lågtrafi-
kerade asfalterade vägar, 
men också grusvägar som 
slingrar sig genom skär-
gårdslandskap, skogsland-
skap och bördig åkermark. 
Några av sträckorna används 
redan idag som cykelled an-
dra sträckor är helt nya som 
led. Vissa av sträckorna 

kommer också gå att kombi-
nera med båt, då båtbussarna 
till Grums, Hammarö, Karl-
stad och Kristinehamn pas-
serar i närheten av leden. 
Vänerleden kommer att byg-
gas upp kring fyra etapper 
där varje etapp kommer att 
bli mellan 10 mil och 18 mil. 

I Melleruds kommun
– I Melleruds kommun dras 
leden på cykelvänliga vägar 
över Dalboslätten med möj-
ligheter till avstickare till 
Dalaborg och Hjortens Udde. 
Man kommer att cykla ige-
nom centrala Mellerud, förbi 
Åsnebyns kulturreservat och 
genom Dals Rostock. På 
vägen norrut passeras Skål-
lerud, Upperud och Håverud. 
Vi ser ett ökat intresse för 
cykelturism och Vänerleden 
kommer att bidra till att fler 
upptäcker vår fantastiska sjö 
och det som finns att upp-
täcka runtom den, säger Eva 
Nilsson-Olsson, turismut-
vecklare Melleruds kom-
mun. 

I sommar erbjuds alla som 
bor kring Vänern att test-
cykla leden. Intresseanmälan 
skickas senast den 3 juli. 
Testcyklisterna får då till-
gång till presentation av 
sträckan, en karta och ett 
formulär som de fyller i un-
der sina turer. Som tack för 
hjälpen får de en Vänerkort-
lek. Man kommer öppna upp 
för ytterligare en testomgång 
i augusti. 

Upplevelser
Några av de upplevelser som 
cyklisterna kommer att kun-
na ta del av på sin tur:

Kulturupplevelser: Sand-
grund Lars Lerin, Alsters 
Herrgård, Värmlands muse-
um, Kristinehamns konst-
museum, Picassoskulpturen, 
Södra Råda gamla kyrka, 
Särestads landsbygdsmuse-
um, Dalaborg, Vänersborgs 
museum, gamla stadsdelar i 
Mariestad, Lidköping, Kris-
tinehamn och Åmål. Akve-
dukten i Håverud samt kul-
turmiljön Not Quite samt 
Borgviks hyttruiner och 
bruksområde.

Naturupplevelser: Platå-
bergen Kinnekulle, Halle- 
och Hunneberg. Ändmorä-
nen Hindens rev som 
sträcker sig 5 km ut i Vänern, 
och Hjortens udde. Flera 
naturreservat såsom Kum-
melön, Surö bokskog, 
biosfärsområde Kinnekulle 
och Vänerskärgården. 
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 1/7-5/7
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

LÄSK BURK
Loka/Trocadero. 33 cl. Ord. pris 6:50/st.
Pant tillkommer.

AVOKADO
Coop. Chile. Klass 1. Ord. pris 14:95/st.

KOKT OCH RÖKT SKINKA
Jakobsdals. Mor Matilda och Bror Jakob.  Jfr-pris 190:-/kg. Ord. pris 19:90/hg.

KIVIKS DRYCKER
Kiviks musteri. 1,5 liter. Jfr-pris 6:66/liter. 
Ord. pris 14:50/st.

KOKT OCH RÖKT SKINKA
Jakobsdals. Mor Matilda och Bror Jakob. 
KOKT OCH RÖKT SKINKA
Jakobsdals. Mor Matilda och Bror Jakob. 

14)=�  

2 FÖR

20k

Manuella delidisken erbjuder:

10k�  

3 FÖR

10k

Om flygplansolyckan på Faggehagen 
På onsdag kväll den 8 juli 
blir det föredrag I Bolstads 
Prästgårds trädgård. Då 
uppmärksammas flyg-
plansolyckan på Faggeha-
gen som ägde rum för 80 
år sedan. 

Ove Larsson, museiinten-
dent på Såtenäs, berättar om 
krigsflygplanet som störtade 

över bostadshuset på Fag-
gehagen i Bolstad år 1940. 
Planet kom från Såtenäs, 
men tillhörde Säve flygflot-
tilj.  Planets pilot och Anna 
Lisa Olausson som bodde på 
Faggehagen förolyckades.  
Maken Sven Fredrik Olaus-
son och dottern Hilma, se-
nare gift Hector, överlevde 
olyckan. 

Ove Larsson är museiin-
tendent och traditionsofficer 
vid F7:s museum på Såtenäs 
som även har hand om flyg-
planshistoria från de ned-
lagda flygflottiljerna F6 i 
Karlsborg och F9 i Säve.  
Ove Larsson är bosatt i Frän-
defors. 

På grund av coronaepide-
min hålls alla föredrag ute i 

trädgården på Bolstad Präst-
gård under sommaren. Alla 
besökare uppmanas att ta 
med egen stol och eventuellt 
regnskydd samt att vara noga 
med att hålla avstånd i enlig-
het med Folkhälsomyndig-
hetens regler. 

Flyttas fram

GLUPSK på Dalsland som arrangeras på Not Quite i Fengersfors är en 
festival som ska upplevas tillsammans. Eftersom alla inte kan vara tillsam-
mans på ett tryggt sätt i år så har man beslutat att flytta fram GLUPSK 
på Dalsland till 21-22 augusti 2021. Foto: Martin Gustavsson.

Café, konserter och vandringar
Sommarlov, semester och 
sol. Nu håller Upperud 9:9 
öppet  dagligen med café 
och mycket plats på bryg-
gan. Dessutom blir det sex 
konserter i sommar samt 
intressanta vandringar.
Det har varit en svår vår att 
planera och förhålla sig 
till, särskilt vad gäller som-
marevenemangen. 

– Men nu har vi bestämt att 
köra våra kära fredagspubar 
med de bokade artisterna 

ändå, fast med 50 förbokade 
platser istället för fri entré. 
Det blir lite mindre spontant, 
men vi tror att det kommer 
att bli härligt och hoppas att 
vår fina publik fortsätter att 
komma till oss, säger Bodil 
Söderlund.

Programmet innehåller 
följande sex konserter; blue-
grass med Dunderhead, folk-
musik/visa/pop med Thilini 
& Erik, americana med Ca-
latea, svensk jazz & visa med 

Sara Kanyinda kommer att leda natur- och historievandringarna.

Amanda Andréas och Erik 
Björklund, party-swingban-
det Myrans Orkester och 
rock med Lofot.

En nyhet är morgonyoga 
på bryggan. Vid fyra tillfäl-
len i juli och augusti kommer 
engelska yogin Annalisa 
Börjesson från Bengts-
fors att leda en timmes yoga-
pass på bryggan. 

Vandring är årets kanske 
hetaste trend. Pilgrimsleden 
lockar både erfarna och nya 
vandrare till Upperud och 
Dalsland. 

– Vi skickar ut många vand-
rare att upptäcka omgivning-
arna på egen hand, men nu 
kan vi även erbjuda guidade 
vandringar i Upperud 
med Sara Kanyinda, en riktig 
inföding. Följ med Sara på 
natur- och historievandring i 
denna natursköna gamla 
bygd med historia 

från 1400-talet och Sten 
Sture den äldres tid, tipsar 
Bodil Söderlund. 

I flera hundra år fanns 
här järnbruk, sågverk och 
kvarnar, handelsbodar och 
postkontor. Kanalbåtarna 
slussade upp och ner för ka-
nalen i en aldrig sinande 
ström med sina varor och 
tjänster. Som infart från Vä-
nern till Dalslands kanal var 
Upperud en länk mellan de 
djupa skogarnas rikedomar 
och kommersen i Göteborg 
och resten av världen. 

Idag kan man beundra 
blommor och ruiner och fun-
dera på hur det en gång var 
när ett myller av människor 
skrattade och grät och följde 
fabriksklockan i ur och 
skur. Vandringarna är på två 
timmar, med fika. Datum och 
bokning på hemsidan.

Inbrott
Mellan 21-22/6 var det inbrott i ett garage på Parkgatan i 
Mellerud. En mountainbike stals av märket Serious, modell 
Rockville. Svart med blå text.

Skadegörelse
Mellan 22-23/6 har någon brutit sönder en backspegel och 
rispat motorhuven med ett vasst föremål på en bil parkerad 
på N. Kungsgatan, Mellerud.

Valpar stals
På em den 23/6 tog sig någon in i en bostad och stal tre 
stycken fyraveckors blandrasvalpar. Dessa förflyttades sedan 
mellan olika adresser och hamnade slutligen på en adress på 
Brunnsvägen i Dals Rostock. Ägaren gick dit och ropade på 
dem, de kom fram till hen och ägaren kunde ta med sig dem 
hem. Valparna var uttorkade, men klarade sig i övrigt utan 
skador.

Överfallen av hundar
På em den 28/6 var en kvinna ute och sprang i Dalskog när 
två hundar attackerade henne. Hon fick bitmärken och upp-
sökte läkarvård. Hundägaren är vidtalad.

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



MELLERUDS NYHETER4 ONSDAG 1 JULI 2020

Veckans lunch

Senior

MATSEDEL
Vecka 28

Måndag 6/7: Fiskbullar i dillsås med kokt potatis och gröna ärtor.
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 7/7: Köttfärs i ugn med kokt potatis, brunsås, skivade morötter 
och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 8/7: Klassisk fläskköttgryta med kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 9/7: Morotssoppa.
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 10/7: Krämig kycklinggryta med basilika med kokt pasta och 
bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 11/7: Kassler med potatisgratäng och värdshusgrönsaker.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 12/7: Fiskgratäng med skaldjurssås, kokt potatis och  
sommarblandning.
Dessert: Glass.

Hemtjänstens alternativ v. 28
Mån: Köttbullar med potatismos och grönsaker.  
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.  
Ons-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.  

Terrassmarkiser
Lamellgardiner
Fönstermarkiser
Rullgardiner
Persienner
Plisségardiner
Sammetsgardiner

MELLERUD 0768-91 95 96

Norra Kungsgatan 14

Öppet: Fredagar 12-17
 Lördagar 10-13

@aag_mellerud 

www.aag.nu

Fortsatt utökat öppethållande 
vid jourcentralen i Bäckefors

Vid torsdagens samman-
träde behandlade Norra 
hälso- och sjukvårds-
nämnden frågan om utö-
kade öppettider vid jour-
centralerna i Uddevalla 
och Bäckefors. Nämnden 
valde att gå emot förvalt-
ningens förslag som skulle 
ha inneburit att jourcen-
tralernas öppettider åter-
går till det öppethållande 
som finns beskrivet i Krav 
och kvalitetsboken.
Krav och kvalitetsboken ut-
gör förfrågningsunderlag 
enligt Lagen om valfrihets-
system och styr vårdcentra-
lernas uppdrag i Västra Gö-
taland. Den är fastställd av 
regionfullmäktige och be-
skriver bland annat vilka 
öppettider som jourcentra-
lerna ska bedriva verksam-
het. Kvälls- och helgöppna 
mottagningar ska vara öppna 
alla vardagar till minst 
klockan 22.00 samt minst 
sex timmar vardera på lörda-

gar, söndagar och helgdagar 
och detta var alltså förvalt-
ningens förslag.

Jourcentralerna i Bäcke-
fors och Uddevalla har ge-
nom tilläggsöverenskom-
melser utökade 
öppethållanden som finan-
sierat av Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Dessa 
jourcentraler är de enda i 
Västra Götaland som har utö-
kade öppettider med denna 
typ av finansiering.

Jourcentralen i Bäckefors
De förlängda öppettiderna i 
förhållande till överenskom-
melsen är idag: Vardagar 
klockan 22.00-24.00 samt 
00.00-08.00. Lördag, söndag 
och helgdag klockan 00.00-
10.00 samt 16.00-24.00. 
Kostnaden för nuvarande 
tilläggsöverenskommelse är 
13,5 miljoner kronor för år 
2020. Nuvarande tilläggsö-
verenskommelse löper ut 
2020-12-31.

Uddevalla jourcentral har 

tilläggsuppdrag för tiden 
vardagar kl. 22.00-24.00 
samt lördag, söndag och 
helgdag kl. 19.00-24.00. 
Kostnaden för nuvarande 
tilläggsöverenskommelse är 
7,2 miljoner kronor för år 
2020. Nuvarande tilläggsö-
verenskommelse löper ut 
2020-12-31.

S, SD och V yrkade på nej 
till förvaltningens förslag till 
förmån för egna yttranden. 
Efter votering stod det klart 
att S yrkande fick majoritet i 
nämnden. Detta innebar att 
man sade nej till förvaltning-
ens förslag samt att öppetti-
derna vid jourcentralerna i 
Uddevalla och Bäckefors 
förblir oförändrade. Förvalt-
ningen fick uppdrag att upp-
handla verksamheterna en-
ligt LOU i enlighet med 
detta.

De GrönBlå samverkans-
partierna, M, C, Mp, L och 
Kd reserverade sig mot be-
slutet till förmån för förvalt-
ningens förslag.

Jenny – vikarierande 
näringslivsutvecklare

Jenny Christensen arbetar 40 
procent i Mellerud som vika-
rierande näringslivsutvecklare.  
Foto: Privat.

Från och med vecka 25 
jobbar Jenny Christensen 
som vikarierande närings-
livsutvecklare i Melleruds 
kommun under perioden 
Jennie Hagman är föräld-
raledig.
– Jag ser med spänning fram-
emot uppdraget som vikarie-
rande näringslivsutvecklare i 
Melleruds kommun. Jag 
kommer att arbeta 40 procent 
och kombinera det med min 
ordinarie tjänst som närings-
livsstrateg i Färgelanda kom-
mun. Under vikariatet kom-
mer jag främst att arbeta med 
införandet av lotsfunktion i 
kommunen. Lotsfunktionen 

skall fungera som ”en väg in” 
för företag gällande ärenden 
och etableringar. Det ska 
vara lätt att driva och eta-
blera företag i kommunen. 
Utöver detta så ska jag verka 
som kontaktperson gentemot 
nätverk som jobbar med nä-
ringslivsfrågor i Fyrbodal. 
För mig som tidigare jobbat 
på Dalslands miljö & energi-
kontor så har jag vanan att 
arbeta med flera kommuner 
samtidigt. Samverkan är bra 
och jag tror kommunerna kan 
få bra synergieffekter genom 
att arbeta tillsammans, berät-
tar Jenny Christensen.

660 000 kronor
till 73 föreningar

DALSLAND 
Tillsammans utvecklar 
vi Dalsland Del 2 är sats-
ningen som har riktat 
sig till de föreningar och 
ideella sammanslutningar 
som tidigare inte fått 
del av något stöd från 
Dalslands Sparbank men 
som drabbats av negativa 
ekonomiska effekter av 
Covid-19. Ansökningspe-
rioden för Tillsammans 
utvecklar vi Dalsland Del 
2 är nu avslutad och det 
finns ett beslut.
– Avsatta medel för denna 
satsning är ytterligare  
660 000 kronor som 73 
stycken föreningar och ide-
ella sammanslutningar nu 
kommer att dela på, säger 
Sofia Falkman marknadsan-
svarig på Dalslands Spar-
bank.

Hon fortsätter:
– Det dalsländska fören-

ingslivet ligger oss väldigt 
varmt om hjärtat så därför 
känns det jätteroligt att vi 
hjälper till ytterligare att sä-
kerställa att våra många fina 
verksamheter stora som små 
runt om i Dalsland kan över-
leva och fortsätta sin verk-
samhet. Detta är en fortsatt 
del i det lokala arbete vi gör 
för att stötta vårt Dalsland i 
den tid vi befinner oss i. 

Dalslands Sparbank följer 
utvecklingen i verksamhets-
området löpande. Inget yt-
terligare stöd är till dags dato 
beslutat, men vid fortsatta 
restriktioner till följd av pan-

demin kan sådana beslut 
komma snabbt.

Beviljade ansökningarna 
– Tillsammans utvecklar 
vi Dalsland Del 2:

BENGTSFORS
Fairytales in Craft ideell förening
Sensus Studieförbund
SV Väst
Norra Bäckens Vattenförening
Vårviks Bygdegårdsförening
LF:2176 Klipprosen av IOGT-NTO
Skåpafors Folkets Hus förening
Bengtsfors Brukshundklubb
Steneby bygdegårdsförening
Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Stigsökarna
Förening utan personlig ansvarighet
Ideell sammanslutning Förening
Galleriföreningen Olika
Dals Långeds Utvecklingsråd
SPF seniorerna Bäcke & Ödskölt
PRO Bengtsfors
Billingsfors IK
Bengtsfors BOIS
Folkparken Valhall
Bengtsfors Räddningstjänst Kamratför-
ening
Bengtsforstraktens Hembygdsförening

ED
Gesäters byalag och hembygdsförening
Håbols Byalag
Nössemarks Hembygds och Samhällsför-
ening
Föreningen Gränsgården Gunnarsbyn
Friskis & Svettis Ed
Håbols Hembygdsförening
Eds bygdens SPF

FÄRGELANDA
Råggärds Hembygdsförening
Högsäters Bygdegårdsförening

Rännelanda Intresseförening (RIF)
Lerdals byalag
SPF Seniorerna Högsäter
Färgelanda Judoklubb
Kreativt Forum
Högsäters Gym
Södra Valbo Hembygdsförening
PRO Färgelanda
Lerdals hembygdsförening
Järbo hembygdsförening
Färgelanda Parasportförening
Valbo-Ryrs Sockenförening
Nättjebacka Hembygdsförening
Färgelanda riksteaterförening
Torps bygdegård
Järbo Bygdegårdsförening
Stigens Unga Örnar
Stigens Folkets Hus

MELLERUD
Melleruds Travklubb
Järn Bygdegårdsförening
Gaeya Tipi Tour
Reinos vänner
Örs Bygdegårdsförening
Nordals Alliansen
Åttersruds bygdegårdsförening
Melleruds Kristna Center
Melleruds Brukshundklubb
Melleruds Ridklubb
Bolstad Grinstad byalag och bygdegårds-
förening
PRO Mellerud
Mellerud-Holm-Järns hembygdsförening
Majblommans Lokalförening Mellerud/
Kroppefjäll
Jul i Brålanda
Örs Bastuförening
Eriksbyns Vägförening
Bolstads Prästgårds Vänner
Reumatikerföreningen Mellerud
bLf. 948 Melleruds Hopp av IOGT-NTO
Skålleruds Hembygdsförening
DALSLAND
Åmåls Ridklubb
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FRÅN SVENSKA MYNDIGHETER

Tack för att  
du håller ut.  

Att vi alla tar ansvar,  
gör stor skillnad.

Fortsätt följa myndigheternas  
rekommendationer. Läs mer på  

krisinformation.se eller ring 113 13.

Är du 70 år eller äldre? Det går bra  
att umgås med andra utomhus, men det 
är viktigt att hålla avstånd. Tänk också 
på att inte besöka platser där många 

människor samlas. Ta gärna hjälp med 
att handla och göra ärenden. Även om 
det är tufft så är det viktigt att vi håller  
ut och skyddar varandra. När vi håller 

avstånd hjälper vi också till att  
minska belastningen på vården. 
Tillsammans bromsar vi smittan.

LUFTKONDITIONERING

få kyla under dom varma sommardagarna

NJUT I ETT SVALT HEM MED FAMILJEN
COOL SKÖTER JOBBET

BE SMART STAY COOL

KÖP LUFTKONDITIONERING
Få presentkort på ett värde av 1000 kr 

på ditt nästa köp i butiken!

Nya Köpcentret, Kornsjögatan 1, Mellerud

johan.mea@telia.com
073-332 03 67

sten.mea@telia.com
070-571 83 27

Kanalyrepengar går till 
kommunikationsinsatser

Arbetsutskottet har be
slutat att 97 810 kronor av 
de medel som var anslagna 
för den inställda Kanal
yran 2020 får användas 
för kommunikationsin
satser med anledning av 
covid19.
Allt började med att kom-
munstyrelsens ordförande 
Morgan E Anderson åkte till 
Säffle, där fick han se skyltar 
som uppmanade till att 
handla lokalt. ”Detta är något 
för Mellerud”, tänkte han. 
Melleruds kommuns kom-
munikatör Philippa Bellamy 
ringde Säffle och fick reda på 
att kommunen stöttade sats-
ningen.

– Då fick jag idén att an-
vända delar av de medel som 
skulle gått till Kanalyran, 
som ställts in, för förbättrad 
kommunikation med anled-
ning av covid-19, säger Anna 
Granlund, enhetschef för 

kommunikation och säkerhet 
i Melleruds kommun.

Den 13 juni hävdes reseav-
rådan inom Sverige, förutsatt 
att man är symtomfri och 
följer myndigheterna rekom-
mendationer. Resandet inom 
Sverige kan öka efter den 13 
juni. Med detta följer ett tungt 
ansvar för var och en av oss 
– på verksamheter så väl som 
på enskilda.

Ett kommunikationspaket 
har tagits fram, som innehål-
ler annonser i Melleruds 
Nyheter, skyltar om att hålla 
avstånd på olika språk som 
placeras på badplatser, ham-
nar, vid turistbyråer och tor-
get. Regelbunden uppdate-
ring med information till 
turister på sociala medier och 
hemsidan finns med i paketet.

Även banderoller i centrum 
och skyltar som handel, tu-
rist- och besöksnäring kan 
ladda ner och använda ingår. 

Den här kan företagen själva skriva 
ut och sätta upp vid entrén. Tan-
ken är att företagen själva kan 
skriva i antalet personer som får 
vistas i lokalen samtidigt i det vita 
hjärtat.

De ska sitta uppe senast 3 juli.
– Vi har haft möte med 

näringslivsrådet om att ha 
enhetliga skyltar vid entréer. 
Den 4 juli har köpmännen i 
Mellerud extraöppet under 
temat ”Sommarlördag”, så 
deras skyltar sätts upp samti-
digt som banderollerna.

Viss trötthet märks i att 
följa myndigheternas rekom-
mendationer, särskilt när det 
gäller till att hålla avstånd. 
Betydelsen av att just hålla 
avstånd kan inte nog betonas 
just nu.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
En del av kampanjmaterialet som finns för handel, turist- och besöks-
näring att skriva ut om vikten att hålla avstånd.
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V ,romrävS ,roM aräk rå  
F  romraflemmaG hco romra

B tire  M  reye
* 8 j ilu  1 149   

† 17 j inu  2 020   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

C  retsirh
S nafet   hco L  htebsi
N salki   hco H  anele

T  eggiS ,avu
M saitta   hco M  eira

L  maiL ,ylli

J dats ne mo tröh rah ga  
o  nenlom nav

O adjlöhmid aksidroj nav  
l  .rednä

J ssed mo tröh rah ga  
s  ,rednärts asujllo

O   ne knät gnåg ne hc
g  .räd gaj rä gnå

B i mur regä negninvarge  
S  akryk sdurellåk
t akiL .00.31.lk iluj 7 gadsi  
v ammolb ne mos temmoklä  
ä -gnuL -träjH llit avåg ne r
f -of.rodissennim aiv dno
n  es.su

Mamma, Mormor,
Gammelmormor

Doris

Gustavsson

* 27 juni 1929

har denna vackra
sommardag lugnt och 

stilla insomnat.

Vänersborg
13 juni 2020

Anita och Göran

Anette
Joakim och Jennie
Wiktor och Erika

Barnbarnsbarn
Övrig släkt

Så stilla kom döden
den kom som en vän

Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem

Begravningsceremonin
äger rum i stillhet.

Vill man hedra 
minnet av Doris,

skänk gärna en gåva till 
Barncancerfonden
tel. 020 - 90 20 90

Blixt Begravningsbyrå
tel. 0521 - 71 11 63

V  edakslä rå

P re  A  nosstrebl
* 19 m sra  1 849   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

17 j inu  2  020

L  HTEB-SI
M eira   hco L  ekÅ-sra
H anele   hco M  leahci

B  nrabnra
B  nrabsnrabnra

S tkäl   hco m  rennäv agnå

D lammag ne kcig te  
o  namlad

o  nedrojrekå åp gnöjs hc
H nis i grokörf ne rab na  

h  ,dna
o  nedro nallem eddörts hc
f stevil hco najröb stevil rö  

s  tul
s  tu dröksörf ayn ni

H gnågppulos nårf kcig na  
t  gnågppulos lli

D snegad atsis ned rav te  
m  nogro

J  ,egnu snerah mos dots ga
n  mok nah rä

H  rav gaj lluftsegnå ru
i  gnås arkcav snah röfn

D  hco gim nah got å
s  negrok i gim etta

o  ,tanmos gaj rän hc
b  åg nah edajrö

D  .ås gim gaj etknät nedö

B  dnilretteS o

E -va sat naksnö selleP tgiln
s -rän ed va nesterk i dek
m   .etsa
T llit avåg ne åp anräg knä  
L aiv tsäV dnofrecnaC snoi  
m  es.sunof.rodissenni
T ,eknatmo dasiv röf kca  
b  .latmas hco rommol

All uppvaktning
undanbedes. 

Märta Eriksson 
Östra Gatan

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Gerd Larsson 
Brålanda

Guldbröllop

Vi vill fira våra  
föräldrar Carita 
Arbella-Hassel och 
Jörgen Hassel som 
vigdes i Billingsfors 
kyrka 4 juli 1970.
Med bubbel och bus 
önskar vi er en  
lycklig dag  
Liselott och Robert 
med familjer

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Torg-
gudstj. i centrum på torget 

Vi vill rikta vårt varma 
och innerliga 

TACK 
till alla som tänkt på 

oss i samband med vår 
älskade

 Åkes 
bortgång. Tack för tele-

fonsamtal, blommor,  
olika hälsningar samt 
gåvor i samband med 

minnesstunden.
 Ett särskilt tack till  
Anders Grimheden, 
Fonus, som med stor 
omtanke stöttat oss  

genom denna svåra tid 
och som tillsammans 

med Pär-Åke Henriksson 
och Maria Andersson  
bidrog till att minnes-
stunden för Åke blev 
både personlig och 

kärleksfull. 
Tack till er inom Melle-
ruds hemtjänst/hemvård 
och hemsjukvård som 
så fint har bemött och 

på olika sätt hjälpt Åke 
under åren.  

Ni är fantastiska!    

ULLA                                                                                                      
Jonny och Mia  

med familjer  

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

DÖDSFALL

SORGTACK

- möjlighet att komma i bil 
och delta. Tisd 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Lörd 
17-19 Furusandskväll med 
tipspromenad, grillning och 
andakt. Tag med något att 
grilla och/ eller kaffekorg. 

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

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 18 Rörvik, Eku-
menisk gudstj. Mia Palm, 
Anette J Carlson, Sigward 
K. Servering. Inspelade an-
dakter se hemsidan och in-
stagram; equmeniakyrkan-
sodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön utanför Pas-
torsexp. Den som inte har 
möjlighet att vara med på 
plats, ber där den befin-
nersig. Sönd 10 Gudstj. m 
nattv. Anette J Carlson, Mia 
Palm.
Sundals-Ryr: Lör 16-18 
Öppen kyrka vid Sundals-
Ryrs gamla kyrka, servering 
och kl.17 kyrkogårdsvand-
ring. 18 ”Musik vid helgs-
mål” i Gamla kyrkan. Orgel: 
Martin Hasselgren. Andakt: 
Anette J Carlson, Mia Palm.
Gestad: Sönd 18 Gudstj på 
Rörviksgården tillsammans 

med Equmeniaförsamling-
en. Anette J Carlson, Mia 
Palm. Sång och musik: Ma-
ria och Christer Österberg. 
Servering. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Onsd 12.30 
Lunchpromenad med an-
dakt, utgår från fsh. Sönd 14 
Friluftsgudstj. vid Rönnäng-
stugan, Husbandet och Da-
niel Westin. Ta med fika och 
något att sitta på. Månd 14 
Vägkyrkan öppnar! Kaffe-
serv. vard. 14-17 och avslu-
tas med musikandakt varje 
dag kl. 17 (v. 28-29).

JORDFÄSTNINGAR

JORDFÄSTNINGAR
Begravningsgudstjänst har 
ägt rum Holms kyrka för 
Ingegerd Fredriksson. In-
ledningsmusiken var ”Kopp-
ången” av P.E Moraeus som 
spelades av kyrkomusiker 
och solist Anders Fredriks-
son. Som inledning på akten 
framfördes ”O store Gud” av 
C. Broberg som framfördes av 
Anders Fredriksson som un-
der akten även framförde 
”Som en bro över mörka vat-
ten” av Å. Arenhill. Akten 
förrättades av Lars-Åke Pe-
tersson och tillsammans sjöng 
man psalmerna 199, 249 samt 
297. Vid kistan togs avsked av 
barn med familjer, släkt och 
vänner till toner av stilla mu-
sik som spelades av kyrkomu-
siker Anders Fredriksson. 
Avslutningsmusiken var 
”Tröstevisa” av B. Anders-
son. Kistan fördes i procession 
till graven på Holms kyrko-
gård. Koret var dekorerat med 
vackra blommor i sommarfär-
ger. Kistan var vackert deko-
rerad med ett foto och en de-
koration i rosa toner.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Gunnar Engblom. Som in-
ledning på akten spelade Pe-
ter Söderlund ”Amazing 
grace”. Akten förrättades av 
Carlo Nielsen och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
200 samt 231. Som avslut-
ning spelades ”What a won-
derful world” av G. D. Weiss 
samt ”Inbjudan till Bohus-
län” av E. Taube. Vid kistan 
togs avskedet av sambo, barn 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Gunnar 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter ceremo-

nin bjöds gästerna med till 
Sunnanå Restaurang för en 
minnesstund. Gravsättning 
kommer att äga rum på Skål-
leruds kyrkogård.

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Stallet i Mellerud för 
Stefan Pile. Akten inleddes 
med att man lyssnade på ”Is 
there anybody out there” 
med Pink Floyd varefter An-
ders Grimheden, borgerlig 
begravningsofficiant hälsade 
välkommen. Inför minnesta-
let, där en del av Stefans 
många intressen framkom, 
lyssnade man på ”Heroes” 

med David Bowie. Vid kistan 
togs avskedet av släkt och 
vänner. Som avslutning spe-
lades ”Fåglar” med Cornelis 
Wreeswijk. Enligt Stefans 
önskan kommer hans aska att 
spridas i Vänern.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus för 
Åke Lindblom. Som inled-
ning på akten framförde 
Agnes Palm ”En kväll i juni” 
av L. Berghagen varefter 
kyrkomusiker Maria An-
dersson framförde ”Vilken 
underbar värld” av G. D. 
Weiss/G. Douglas. Akten 
förrättades av Pär-Åke Hen-
riksson och man sjöng till-
sammans psalmerna 201 och 
235 samt ”Änglamark” av E. 
Taube. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Underbart är 
kort” av P. Ramel. Vid urnan 
togs avskedet av de närmaste. 
Till minnet av Åke var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Leif Westman. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Min plats på jorden” av F. 
Kempe. Akten förrättades av 
Eva Marklund och man sjöng 
tillsammans psalmerna 251 
och 297. Som avslutnings-
musik spelades ”Sommar-
sång” av W. Peterson-Berger. 
Till minnet av Leif var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Urnan fördes i proces-
sion till graven på Holms 
kyrkogård där avsked togs av 
familjen.

Lyssna till historiens vingslag

Anna Fröjd Jåtby, Andreas Jåtby, Hélène Malmberg, Mia Palm och Anette Jarsved Carlsson medverkade i 
gudstjänsten på Johannes Döparens dag i Gestad kyrka.

GESTAD 
Den traditionella midsom-
margudstjänsten i Gestad 
blev i år inomhus och 
100-årsminnet av dubbel-
monumentet vid gamla 
kyrkplatsen blir förhopp-
ningsvis senare.
Midsommargudstjänsten vid 
gamla kyrkplatsen i Gestad 
fick i söndags hållas i kyrkan 
då det välbehövliga regnet 
behagade falla då.

Efter klockringningen 
bjöd Andreas och Anna Fröjd 
Jåtby på ljuvliga toner på 
trumpet.  Vilka de också stöt-
tade psalmsången med till-

sammans med kyrkomusiker 
Hélène Malmberg vid pianot.

Präststuderande Mia Palm, 
Mellerud, predikade över 
midsommarsöndagens text, 
om när Johannes Döparen 
föddes. Hon poängterade att 
Gud hör även den uppgivnes 
bön, men att vi ska tala min-
dre och lyssna mer till Gud.

– Om vi hade kunnat ha 
gudstjänsten vid gamla kyrk-
platsen skulle vi ha högtid-
lighållit att det i sommar  är 
100 år sedan minnesstenen 
över Gestad gamla kyrka och 
kyrkogård från 1200-talet till 
1800 och monumentet 
över  friherre Axel Erik Roos 

invigdes. Han föddes 1684 i 
Årnäs gård i Västergötland 
och dog på godset Lövås i 
Gestad, 1765. Roos är bland 
annat omtalad för att han tre 
gånger på samma dag räd-
dade livet på kung Karl XII 
vid kalabaliken i Bender 
1713. Vid invigningen av 
monumentet deltog från 
kungahuset prins Carl och 
prinsessan Ingeborg den 13 
juli 1920, berättade kommu-
nister Anette J Carlsson, som 
ledde gudstjänsten.

Tjugotalet deltagare kunde 
till kyrkfikan avnjuta jord-
gubbstårta.

 Marianne Karlsson
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Sommarlördag 
 i Mellerud

 

 

ERBJUDANDEN LÖRDAG 
Gäller 4/7 kl 10-16

Udda trädgårdsmöbler upp till 70% 
Gin Tonic-kupor, 4-pack 79:- Ord 119:-

Alla plastkrukor 20%
Och många fler - håll utkik på våra sociala

medier & välkomna in i butiken!  

PÅ HELA SORTIMENTET
Vi bjuder på den billigaste varan 

Erbjudandet gäller lördag 4 juli 
Gäller ej presentkort 

2 3 FÖR

Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-135 20

Handarbets
Boden

Lilla Gränd

20%
på ekelunds
*gäller lördag 4 juli och 
ej på sommarerbjudandet

3
Storgatan 17, Mellerud • Tel. 0530-400 47 

Gäller lördag 4 juli ej på undanlagda 
varor eller presentkort

2för
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Storgatan 10, Mellerud | Tel. 0530-125 90

GÄLLER LÖRDAG 4 JULI
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på speciellt
utvalda vinylskivor

betala 
för 2

Gäller lördag 4 juli

Skriver bok om de  dalsländska kvarnarna
Monika Åhlund har under 
många år arbetat med 
materialet till sin bok. En 
bok som ska handla om 
kvarnverksamheten på 
Dal och som sträcker sig 
från 1500-talet och fram 
till i dag. Nu åker hon runt 
för att inventera de som 
ännu finns kvar.
Kvarnar, sågar och kraftverk, 
allt hänger ihop av vattnets 
kraft. Numera finns inte så 
många, varken kvarnar eller 
kraftverk, kvar. Men några 
finns i drift och ännu några 
färre med både och. 

Själv boende vid en kvarn, 
är detta något som intresserar 
Monika Åhlund. Det finns en 
hel del material sedan tidi-
gare i ämnet, men Monika 
har också forskat i kyrkböck-
erna och fått fram mjölnare 
genom tiderna vid kvarnarna 
på Dal. 

Nu arbetas med utveck-
lingen från 1950-1960-talet 
fram till dags dato. Idag finns 
knappt en handfull kraftverk 
med kvarn kvar i drift. 

Assarebyn, kvarnplats  
sedan urminnes tider
Historiens vingslag sveper 

över Assarebyn, där vattnets 
kraft fortfarande tas tillvara 
när det kastar sig ut över fal-
let. Här visades Monika 
Åhlund runt av nuvarande 
ägaren Gunnar Hansson. 
Under sitt besök visade hon 
på vad hon historiskt forskat 
fram om just Assarebyn och 
bad nu Gunnar fylla på med 
uppgifter under senare tid.  

Just Krokån verkar ha varit 
rikt bemannad med kvarnar, 
byggnaderna finns kvar på 
flera ställen, några drivs som 
kraftverk, men endast Assa-
rebyn har kvarnen kvar. 

Redan 1697 fanns kvarn 

Krokån vid forsen vid Assarebyn, till höger ligger själva kraftstationen.Gunnar Hansson visade Monika Åhlund runt på Assarebyns Kvarn. Med på guidningen var också Lars Karlsson. 

vid Assarebyn, tidvis till och 
med två. Det berättas om hur 
kvarnägarna på var sin sida 
av ån gjorde livet surt för 
varandra. 

Bengt Dahlgren
I slutet av 1800-talet blev det 
ett rejält uppsving för Assa-
rebyn, då Bengt Dahlgren 
köpte egendomen. Han fick 
snart fart på både kvarn och 
såg och startade även ett 
kvarnbolag. Han anlade 
också ett tegelbruk, inled-
ningsvis främst för att få 

fram tegel till uppbyggnaden 
av kvarnen som hade brunnit 
några år tidigare. 

Grunden till nuvarande 
kvarnbyggnad, i tre våning-
ar, är uppförd 1911. 1920 
drabbades Assarebyns kvarn 
av ännu en brand och fick 
återuppbyggas. Dahlgren 
var då borta.

Tog vid på 1980-talet
Nuvarande ägare köpte kvar-
nen 1982 tillsammans med 
brodern Nils-Erik. Fram till 
broderns bortgång för knappt 

två år sedan maldes även 
mjöl för bakning. Gunnar 
Hansson berättar;

 – Numera drivs företaget 
huvudsakligen som kraftbo-
lag, här ingår även Böns 
kraftverk. Rensning av ut-
säde blir det ju inför vårsåd-
den, men här har efterfrågan 
minskat drastiskt de senare 
åren. Jag har dock förhopp-
ningar om att mjöltillverk-
ningen ska kunna återupptas 
i någon form framgent. 

Ing-Marie Norrman  

OCH SKOR!
PÅ KLÄDER

Billigaste varan på köpet
Gäller lördag 4 juli 
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VI TAR SEMESTER

Tisdag 7 juli 
stänger vi för 
semester
och är tillbaka
torsdag 6 augusti

GOLF 
Johan Arwedahl, 23 år, 
uppväxt i Mellerud men 
numera boende i Väners-
borg, satte en Albatross 
förra veckan på golfbanan 
i Sunnanå. ”Ofattbart”, 
konstaterar han efteråt.
Johan gick en runda tillsam-
mans med farfar Torsten 
Andersson. På 15:e hålet, ett 
par-5-hål, hände det.

– Jag slog en bra drive och 
hade cirka 150 meter kvar till 
hål. Jag låg lite till höger och 
såg inte hålet, så jag fick gå 
runt för att kika. Sedan slog 
jag rakt i hål med en järnnia. 
Vi hörde ett ljud, att bollen 
slog i flaggan, men sedan 
visade det sig att bollen gått 
rakt  ner i hålet. Helt otroligt, 
lite ofattbart känns det som. 
Jag hade väntat mig att den 
skulle ha legat en liten bit 
från hålet, säger Johan.

Han kollade på PGA-
Tourens hemsida om just en 
Albatross. Där står att en på 
sex miljoner får in en Alba-
tross!

– Häftigt, sammanfattar 
Johan.

Farfar Torsten blev mäkta 
imponerad.

– Jag trodde inte det var 
sant, det var nästan overkligt. 
Jag har spelat golf i över 50 
år och aldrig sett något lik-
nande, säger han.

En mycket nöjd Johan Arwedahl efter att ha satt en Albatross på 15:e 
hålet. En på sex miljoner gör en Albatross! Foto: Torsten Andersson.

23-årige Johan satte den

Johan, med 2,2 i hcp, var 
över till USA för att plugga 
och spela golf i 2,5 år. Sedan 
2,5 år bor och arbetar han i 
Vänersborg.

Spelar du mycket golf 
fortfarande?

– Nu i efterhand så blev det 
nog lite för mycket golf i 
USA, jag har inte lika myck-
et sug längre. Fast jag fick 

många fina erfarenheter där. 
Golf kan man ju ta upp när 
som helst. Idag spelar jag 
kanske ett par gånger i 
veckan, jämfört med varje 
dag som det var förr, berättar 
Johan.
 Susanne Emanuelsson

 susanne@mellerudsnyheter.se

Murängen i Gestad med en medeltida kyrka
GESTAD 
I Gestad finns, strax 
söder om herrgården 
Lövås, fornlämningen 
Murängen som väckt ny-
fikenhet bland historiskt 
intresserade i alla tider. 
På 1700-talet sökte två 
fornforskare lösningen 
i  Snorre Sturlassons is-
ländska sagor. 
År 1718 trodde kyrkoherde-
sonen Lars N. Hesselgren 
från Steneby att det var Snor-
res sagokung Gestiblind som 
huserat i Gestad. På 1790-ta-
let intresserade sig lantmäta-
ren Hans Lindskog på Nun-
torp för de 24 husgrunderna 
på Murängen när han kart-
lade gårdarna runt Gestads 
kyrka. Lindskog antog däre-

mot att det var sagokungen 
Geirstada-Alf som residerat 
där.  

Gestadsborna hade egna 
förklaringar till de mystiska 
husgrunderna i Murängen. 
De upptecknades första 
gången sommaren 1843 av 
fornforskaren Rickard Dy-
beck som då reste runt i 
Dalsland för att samla in 
sägner och sagor. 

Gestadsborna berättade då 
gamla historier om två 
kungar som funnits  i Gestad. 
I Murängen bodde kung Iver 
i Mure Slott medan kung 
Gestrasi huserade på Kungs-
backa.  De var ovänner och 
drabbade samman i ett fält-
slag på Rågtvets marker. 
Kung Iver brann inne i Mure 
Slott. 

Gestrasi  ansågs vara be-
gravd i stora gravfältet 
Kongshögen medan Iver 
skulle ligga i Murängen. 

I början av 1900-talet hade 
historierna förändrats till att 
det var Ivan Blå som låg be-
gravd i Murängen och Näs-
konungen i Kongshögen. 
Gestadsborna hade alltså två 
sagokungar medan  Bol-
stadsborna bara hade sin 
kung Kåre. 

Kyrkan i Murängen 
I slutet av 1840-talet stude-
rade Anders Lignell dals-
ländska fornlämningar. Han 
kom fram till att en av de två 
största husgrunderna i Mur-
ängen varit en kyrka. Lig-
nells antagande besannades i 
samband med arkeologiska 

Lämningar efter kyrkan och stormansgården i Murängen, Gestad år 2020. Foto: Gudrun Rydberg. 

Strax söder om herrgården Lövås i Gestad finns fornlämningen Murängen som väckt nyfikenhet bland historiskt 
intresserade i alla tider. Foto: Gudrun Rydberg. 

provgrävningar i Murängen 
under somrarna 1986 – 1988 
och 1990. 

Gestads hembygdsfören-
ing var initiativtagare till 
undersökningarna som led-
des av Rune Ekre, arkeolog 
och chef vid Lödöse muse-
um.  Det visade sig vara en 
1100-tals kyrka av sten som 
byggts om och försetts med 
ristade tegelväggar invän-
digt. På en tegelsten finns 
runor som hittills är de enda 
som är kända från Dalsland.

Kyrkan med långhus och 
kor var 21 meter lång. Stor-
leken tyder på att det kan ha 
varit en sockenkyrka i en för 
oss okänd socken som slagits 
ihop med Gestad under 
1200-talet. 

Den andra stora byggna-

den visade sig vara ett ned-
brunnet långhus i trä tjugo 
meter långt och tio meter 
brett. Två av de mindre hu-
sen, bland annat en smedja,  
var byggda i tidigare järnål-
dersgravkamrar. Murängen 
har varit ett järnåldersgrav-
fält, 450 gånger 250 meter 
stort, med cirka 60 gravar på 
en grusås innan det kristna-
des och försågs med en med-
eltida stenkyrka på 1100-ta-
let. 

Efter kyrkans nedläggning 
har platsen omvandlats till en 
stormansgård vars namn vi 
idag inte känner till. Ortnam-
net Murängen dyker upp i 
domböckerna på 1600-talet.  
Den nutida fastighetsbeteck-
ningen är Kyrkebyn. 

Kyrkan blev gärdsgård
Murängen har sedan 1500-ta-
let varit en del av herrgården 
Lövås i Gestad. Ägare till 
Lövås var på 1780-talet 
Thure Ribbing. Han lät bryta 
ner kyrkmurarna i Murängen 
och återanvände dem till 
stengärdsgården som ännu 
idag ligger mellan Murängen 
och Lövås gärde. 

Mer kan läsas i Rune Ekres 
artikel Murängen i Gestad – 
medeltid och järnålder i 
Hembygden Dalsland 1998 
och i Bertil Johanssons artik-
lar i Brålandaboken del  II. 

Gudrun Rydberg, 
studieansvarig för Dalslands 
Fornminnes-och Hembygds-

förbund

SPORT
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.se 

Hundkurser 
startar v. 2

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

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

Majs t. åtel
Stor/småsäck

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

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

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

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

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- 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 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

olesensbygg@gmail.com

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Tel. 0530-605 16, 070-962 48 04

Inramning
Konstnärsmaterial

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

Kontakta Benny Gunnarsson, 
tel. 072-566 82 44 
för pris och bokning

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Vaxduk 30:-/m

Markis 119:-/m

300 mönster  
på trikå

30 barn på friidrottsskola
FRIIDROTT 
Måndag till onsdag förra 
veckan anordnade Håfre-
ströms IF friidrottsskola 
för 30 barn i åldrarna sju 
till sexton år.
– Vi kör enligt Svenska Frii-
drottsförbundets koncept 
och har provat på åtta olika 
grenar, berättar HIF:s Eva 
Gerdén, som var huvudan-
svarig för arrangemanget.

Till sin hjälp hade hon le-
dare, som antingen fortfa-

rande är aktiva eller tidigare 
sysslat med friidrott i klub-
ben. Dessa var Minna Geerts, 
Kim Rådén, Gustav Söder-
blom, Vahid Hasani, Rohul-
lah Quasimi, Yassir Mosavi, 
Shirin Husseini och Bas 
Lautenbach.

Fyra timmar per dag var de 
på plats för att köra olika 
friidrottsgrenar; löpning 
(sprint, medeldistans och 
stafetter), hopp (höjd och 
längd) samt kast (kula, spjut/
boll).

Utdelning av medaljer, diplom och diplom.

Träningsmatcherna är i gång

På ett solstekt Rådavallen möttes Mellerud (vita tröjor) och Brålanda (gröna) i lördags. Brålanda avgick med 
segern, 2-1.

FOTBOLL 
14 juni blev det möjligt för 
seniorlagen i vårt sprid-
ningsområde att spela trä-
ningsmatcher igen. Hur 
flitiga lagen varit sedan 
dess skiftar, men samtliga 
matcher med resultat och 
målgörare finns på Dals-
lands FFs webbplats. Här 
är en kort sammanställ-
ning hur det har gått för 
”våra lag”.
På damsidan har tre lag varit 
i farten. Frändefors har för-
lorat mot Valbo och besegrat 
Åsebro/Brålanda, båda 
matcherna på bortaplan. I 
söndags möttes Åsebro/Brå-
landa och Tösse och spelade 
oavgjort på Rudevi. 

Flitigast på herrsidan är 
Frändefors och Fengersfors 
med fyra matcher vardera. 
Frändefors har seger mot El-
lenö, oavgjort mot Ärtemark/
Billingsfors och Fengersfors 
samt förlust mot Tösse. No-
tabelt är att Hampus Boman 
gjort mål i tre av matcherna. 
Fengersfors har förutom 

Frändefors mött Viken (för-
lust), Åsebro (seger) och 
Håfreström (förlust).

Åsebro och Brålanda har 
båda spelat tre matcher. Åse-
bro har förluster mot Håfre-
ström och Fengersfors samt 
en seger mot Tösse. Brålanda 
har två segrar, mot Bäckefors 
och Mellerud, och en förlust 
mot Högsäter. 

Håfreström har vunnit sina 
matcher, mot Åsebro och 
Fengersfors, båda på hem-
maplan. Bäckefors har en 
förlust mot Brålanda och en 
seger mot Ellenö. Tösse har 
samma facit. Seger mot 
Frändefors och förlust mot 
Åsebro.

Melleruds enda match är 
förlusten mot Brålanda på 
hemmaplan i lördags. 
Kroppefjälls enda är en seger 
mot Ärtemark/Billingsfors 
på bortaplan. I den matchen 
gjorde Mathias Skoogh Ols-
son tre mål för KIF.

Är träning
Det är viktigt att inte dra för 

långtgående slutsatser uti-
från träningsmatchresulta-
ten. Träningsmatcher är trä-
ning, med möjlighet att testa 
nya spelsystem och många 
spelare ur truppen. 

Som exempel ställde Mel-
lerud upp med många nya 
namn i matchen mot Brå-
landa och i samma match var 
Brålanda tvungna att låna en 
målvakt ur MIF:s trupp. 

Men man kan spåra vissa 
tendenser och ibland vilka 
spelare motståndarna får se 
upp med. Förutom de redan 
nämnda kan påpekas Johan 
Jensen som gjort tre mål på 
två matcher för sitt Bäcke-
fors, och Oskar Björnekil 
som gjort lika många för 
Brålanda. Två övriga tre-
målsskyttar är Jesper Eng-
lund i Fengersfors och Ab-
dula Elmi Muhammed i 
Tösse.

Vi återkommer till fotbol-
len när serierna börjar i au-
gusti.

Lars Nilsson
 

– Vi har lekt mycket, till 
exempel vid stafetter. Idag 
har det varit en del vattenlek, 
på grund av värmen. Allt har 
gått jättebra, trots värmen 
och vi avslutade friidrotts-
skolan med en stafett. Den 
gick varvet runt på cirka 370 
meter, så att alla totalt sett 
sprang hela varvet i full fart. 
Det var korta växlingar och i 
år var det riktigt jämnt. Det 
skiljde max tio centimeter 
mellan första och andra la-
gert. Tredje laget var inte 
långt efter de heller, förklarar 
Eva Gerdén.

Mellanmål bestående av 
korv och bröd serverades 
dagligen och allt fungerade 
bra med tanke på vikten av 
att hålla avstånd. Ett tält var 
uppsatt som både regn- och 
solskydd. Där satt alla bar-
nen och åt välförtjänt glass 
när tidningen var på besök. 
Samtliga fick medaljer, di-
plom och ett tidtagarur.
 Susanne Emanuelsson  

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

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

120:-/vecka
3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Lifvskällan – för Dig –
Sv. klassisk massage, naturterapi, 
med.laser, andullation, ir-bastu, 
kost o näringsprep, homeopatmed.
Storgatan 22 i Brålanda
Ring Nina 073-707 25 60
www.lifvskallanfordig.se

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

ALLTJÄNST

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

BILDELAR

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

BILLACKERING

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

BILSERVICE

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-360 48
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-

SERVICE

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/dackarna-
mellerud
Håkans mobil: 070-653 26 71

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

ENTREPRENAD

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

FÄRG

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

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

GOLV

Bäckebol thai massage
Thaimassage – Oljemassage – 
Fotmassage
Boka tid: 073-904 70 93 svensk
              070-015 39 15 engelsk
Järn, Bäckebol 1, 464 93 Mellerud

MASSAGE 

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

MÖBELTAPETSERARE

Habibi Åsens Pizzeria & Pub
À la carte  •  Fullst. rättigheter
Tel. 0530-300 72
Hemkörning

PIZZERIA

Smådjursveterinären 
Åmål-Säffle  
med specialkompetens på små-
djur. Vid järnvägsstationen i Åmål, 
Drottning Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se
info@smadjursveterinaren.se

SMÅDJURS-
VETERINÄR

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

STUBBFRÄSNING

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

STÄD

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

www.seniorbolaget.se
Vi tar hand om städ, trädgård, 
snickeri och målning
Ring Monica 010-175 19 36

TJÄNSTER

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

TRÄDFÄLLNING

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

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

TRÄDGÅRDSTJÄNST

BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

VÄRMEPUMPAR

Veteranpoolen
Vi hjälper dig städ och hemtjänst-
service. Ring Veteranpoolen!  
Tel. 0530-72 50 50 eller maila 
mellerud@veteranpoolen.se

STÄD

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

DÄCK, 
DÄCKVERKSTAD

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

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

FÖRSÄLJNING VERKSTAD/RESERVDELAR
HÅKAN 0521-57 73 89TOMMY 0521-57 73 81

Mike´s Trädservice AB

– Michael Stepps • Full försäkring – 
070 - 825 25 83

arborist.michael.stepps@gmail.com

• Vårdande 
 trädbeskärning
• Svår trädfällning, 
 bit för bit

Rut-avdrag 

50%

Allt inom golv 

och mattor

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Onsdag
06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Hundra procent bonde 
12:05 Gift vid första ögonkastet 
 Norge 
12:50 Countrymusikens historia 
13:40 Allsång på Skansen 
14:40 Skräpytan 
15:00 Mysteriet Williams 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Australien runt med Julia 
 Bradbury
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 En dag i våra liv 
19:00 Hemma hos arkitekten 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning
21:00 Enkel resa till Korfu 
21:50 Ögonblicken som för-
 ändrade sporten
22:20 99% Norsk, Skam France 
23:10 Rapport, Kärlek och fördom 
00:15 Poldark, 100% bonde 
02:00 Sjukt oklar, McLeods döttrar 
05:05 En dag i våra liv 
05:35 Australien runt med Julia

15:00 Sanningen om
 tänder 
16:00 Rapport 
16:05 Romarrikets avgörande 
 dagar 
16:50 Väsen 
17:05 Severin 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Universitetets djursjukhus 
18:30 Den stora jaguaren 
19:20 Mitt ögonblick 
19:30 Severin 
20:00 Världens historia: Häx-
 jakten i Salem
20:50 Så träffades vi 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Game of thrones 
23:00 Att långsamt försvinna 
00:00 Den stora jaguaren 
00:50 Alina reser österut 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
11:30 Bytt är bytt 
12:30 Kockarnas kamp 
13:30 Halv åtta hos mig 
14:00 En plats i solen
15:55 Dr Phil 
16:50 Mandelmanns gård 
17:50 Lego masters USA 
18:30 Lotto, Joker och Drömvinsten 
18:40 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Solsidan 
21:00 Mord i paradiset 
22:00 TV4Nyheterna 
22:20 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 Daddy’s home 
00:30 Law & order 
02:20	Hawaii	five-0	
03:20 En plats i solen
05:30 Younger 

Vårt bankgiro är: 5757-5581. 
Skriv ”Stödprenumeration”.

Swishnummer: 123 029 62 69. 
Skriv ”Stödprenumeration”.

Att komma in till oss på redak-
tionen och ge sitt bidrag direkt 
går också bra. 

Stödprenumeration 2020  
kostar bara 340 kronor

Stöd lokal
journalistik

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Kockarnas kamp 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Sommar med Ernst 
21:00 Morden i Helsingör 
22:00 TV4Nyheterna 
22:15 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 Gone in 60 seconds 
01:00 Law & order
03:00	Hawaii	five-0	
03:55 En plats i solen
05:05 Husjägarna – Danmark

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Moraeus med mera 
12:20 Uppdrag granskning
13:20 Den osynliga motståndaren 
14:25 Hemma hos arkitekten 
14:55 En dag i våra liv 
15:20 Kärlek och fördom 
16:20 Off radar 
16:35 Engelska Antikrundan 
17:35 Australien runt med Julia 
 Bradbury
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Genialt eller galet 
18:50 112 Ambulans 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet 
21:00 Familjeband 
21:45 Efterlysta för mord 
22:30 Gift vid första ögonkastet 
 Norge 
23:15 Rapport 
23:20 Normala människor 
23:45 Morden i Midsomer 
01:15 Ett fall för Vera 
04:55 112 Ambulans 
05:35 Australien runt med Julia

15:00 Sanningen om 
 tänder 
16:00 Rapport 
16:05	Världens	historia:	Häx-
 jakten i Salem 
16:55 Mitt ögonblick 
17:05 Severin 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Jakttid 
18:30 Grizzlybjörnen i 
 Yellowstone
19:25 En bild berättar 
19:30 Severin 
20:00 Tundrans vita vargar 
20:55	Mitt	i	naturen	–	tittarfilm
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Vad ska folk säga 
23:35 Game of thrones 
00:50 Min röst: Muro glaso 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
12:55 Kockarnas kamp 
13:55 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
15:55 Dr Phil 
16:50 Mandelmanns gård 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 sommarvinnare 
20:00 Johan Glans World tour 
 of the world 
21:30 Jack Ryan
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Jack Ryan
23:55 Entourage 
02:05 Paranormal activity 4 
03:55 En plats i solen
05:00 Husjägarna – Danmark 

15:00 Att långsamt 
 försvinna 
16:00 Rapport 
16:05 Au pair i Miami 
16:35 Skattjägarna 
17:05 Severin 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Den kreativa generationen
18:30 Isbjörn – ett arktiskt drama 
19:25 En bild berättar 
19:30 Severin 
20:00	Test	site	–	amerikans	öken-
 kultur
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:19 Sportnytt 
21:30 Jeanne Dielman, 23 
 Quai du Commerce, 
 1080 Bruxelles
00:45 Grizzlybjörnen i 
 Yellowstone 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken 

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Sommaröppet 
12:20 Här är mitt museum 
12:35 ABBA: Hemligheterna 
 bakom hitsen 
13:20 Allsång på Skansen 
14:20 Frida, en trotjänarinna 
15:20 Diagnoskampen 
16:00 112 Ambulans 
16:40 Friday night dinner 
17:05 Den stora modelljärnvägen 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Ahmed och Team Physix 
18:40 Första hunddejten 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Moraeus med mera 
21:00 Poldark 
22:00 Falsk identitet 
22:50 The Graham Norton show 
23:30 Rapport 
23:35 Allsång på Skansen 
00:35 22 juli 
01:30 Familjeband 
02:15 Gift vid första ögonkastet 
 Norge 
05:15 Första hunddejten

06:00 Sommaröppet 
07:00 Medicin med Mosley 
07:50 Uppdrag granskning 
 sommar
08:50 Stjärnor hos Babben 
11:50 Diagnoskampen 
12:30 Första hunddejten 
13:15 Gift vid första ögonkastet
 Norge 
14:00 Hemma hos arkitekten 
14:30 Allsång på Skansen 
15:30 The Graham Norton show 
16:10 Enkel resa till Korfu 
16:55 Countrymusikens historia 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Konsten att städa 
19:15 Wimbledon 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Bäst i test 
21:00 Rapport 
21:05 Leif & Billy 
21:35 Dublin murders 
22:35 Den allvarsamma leken 
00:25 Under sanden 
02:05 Hundra procent bonde 
05:10 Konsten att städa

10:05 Au pair i Miami 
10:35 Universitetets djursjukhus 
11:05 Min röst: Muro glaso 
11:35 Jakttid 
12:05 Den kreativa generationen
12:35 Matmagasinet 
13:05 Att långsamt försvinna 
14:05 Isbjörn – ett arktiskt drama
15:00 Vetenskapens värld 
 sommar 
16:00 Rapport 
16:05 Skattjägarna 
16:35 Severin 
17:05	Test	site	–	amerikans	öken-
 kultur
18:05 Hårdingen Robert 
 Mitchum 
19:00 Kulturstudion 
19:01 Händels hjältinnor 
20:30 She composes like a man 
21:00	Women	make	film	
23:00 Miraklet 
23:50 Exit 
00:25 Nya perspektiv 
01:45 Sportnytt 

05:55 Makalösa hem 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Så mycket bättre 
13:00 Lotta på Liseberg 
14:30 Bröllop i kikar’n 
16:55 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 sommarvinnare
19:55	Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten
20:00 Wild kids 
21:00 Monica Z 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Monica Z 
23:30 När lammen tystnar 
02:00 Winchester: House of 
 ghosts 
04:00 En plats i solen
05:00 Husjägarna – Danmark

06:05 Sommaröppet 
07:05 Moraeus med mera 
08:05 Den stora modelljärnvägen 
09:00 Stjärnor hos Babben 
11:00 Allsång på Skansen 
12:00 McLeods döttrar 
14:15 En dag i våra liv 
14:40 Hundra procent bonde 
15:25 Bäst i test 
16:25 Minioner 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Diagnoskampen 
18:55 Mitt i naturen möter 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Engelska Antikrundan 
21:00 Borg 
22:45 Rapport 
22:50 Mordutredningen 
23:50 Efterlysta för mord 
00:35 Dublin murders 
01:35 Kärlek och fördom 
05:20 Diagnoskampen

09:05 Hårdingen Robert
 Mitchum 
10:00 Gudstjänst 
10:30 Händels hjältinnor 
12:00 She composes like a man 
12:30 Severin 
14:30 Matmagasinet 
15:00 Ni idea 
15:10 Europa runt hörnet 
15:28	Kortfilmsklubben	–	franska	
15:43	Nyfiken	på	Sverige	
 – somaliska 
16:00 Rapport 
16:05 Wimbledon 1980: 
	 	Borg-McEnroe
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:20 Dox 10 år: Drottningen av
 Versailles 
23:00 Gudstjänst 
23:30 Den kreativa generationen 
00:00	Världens	historia:	Häx-
 jakten i Salem  
00:50 Jakttid

05:55 Makalösa hem 
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Johan Glans World tour 
 of the world
13:00 Renées brygga 
14:00 Herngrens husbil 
15:00 En plats i solen 
16:00 Wild kids, 17:00 Solsidan 
17:55 Keno 
18:00 Sommar med Ernst 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med 
 sommarvinnare
20:00 Så mycket bättre 
21:25 Maria Wern: De döda tiger
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Maria Wern: De döda tiger 
23:30 GW:s mord 
00:30 Svartenbrandt – Sveriges 
 farligaste brottsling
01:30 Morden i Helsingör 
02:30 Mord i paradiset 
03:30 En plats i solen
04:35 Younger 

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Kockarnas kamp 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Lotta på Liseberg 
21:30 Beck: Invasionen 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Beck: Invasionen 
23:40 CSI 
00:35 Law & order
02:25	Hawaii	five-0	
03:20 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst
05:35 Younger

06:05 Halv åtta hos mig 
06:30 Köket 
06:45 Nyhetsmorgon 
10:00 Downton Abbey 
11:30 Bytt är bytt 
12:30 Kockarnas kamp 
13:30 Halv åtta hos mig 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta
 eller hemma bäst 
16:00 Dr Phil 
16:55 Mandelmanns gård 
17:55 Lego masters USA 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Herngrens husbil 
21:00 Renées brygga 
22:00 TV4Nyheterna 
22:15 Sporten 
22:25 TV4Vädret 
22:30 Oblivion 
01:00 Law & order
02:55	Hawaii	five-0	
03:55 En plats i solen
05:00 Younger 

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Sportspegeln 
11:50 Hundra procent bonde 
12:35 112 Ambulans 
13:15 Moraeus med mera 
14:15 Countrymusikens historia 
15:10 Kronprinsessan Victorias 
 fond 
15:15 Pengar – en tragikomisk 
 saga 
16:50 McLeods döttrar 
17:35 Ginos italienska frestelser 
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25	K-märkta	ord	
18:30 Medicin med Mosley 
19:20 Det söta t – sommar 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet 
21:00 22 juli 
21:55 Eagles 
23:00 Rapport, 23:05 X & Y 
00:55 Countrymusikens historia 
01:50 McLeods döttrar 
04:35 Moraeus med mera 
05:35 Ginos italienska frestelser

15:00 Nya perspektiv 
16:00 Rapport 
16:05 Gudstjänst 
16:35 Ni idea 
16:45 Europa runt hörnet 
17:03	Kortfilmsklubben	–	franska	
17:18	Nyfiken	på	Sverige	
 – somaliska
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Skattjägarna 
18:30 Test site – amerikansk 
 ökenkultur
19:30 Matmagasinet 
20:00 Vetenskapens värld 
 sommar 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Fotbollsstudion 
22:15 Exit 
22:55 Au pair i Miami 
23:25 Alina reser österut 
23:55 Universitetets djursjukhus 
00:25 Hårdingen Robert 
 Mitchum 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

15:00	Svenska	tv-historier	
15:30 Fotbollsstudion 
16:00 Rapport 
16:05 Vetenskapens värld 
 sommar 
17:05 Mästaren 
17:30 En bild berättar 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Panik före stängnings... 
18:30	Tre	episka	floder	
19:20 Så träffades vi 
19:30 Severin 
20:00 Romarrikets avgörande 
 dagar 
20:45 Väsen 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 The Frankenstein 
 chronicles
22:30 Min röst: Muro glaso 
23:00 Alina reser österut 
23:30 Test site – amerikansk 
 ökenkultur  
00:30	Tre	episka	floder	
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Stjärnor hos Babben 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Stjärnor hos Babben 
11:20 Sommaröppet 
12:20	Ögonblicken	som	för-
 ändrade sporten 
12:50 99% Norsk 
13:25 Medicin med Mosley 
14:15 Diagnoskampen 
14:55 En dag i våra liv 
15:20 Första divisionen 
16:50 Father Brown 
17:35 Ginos italienska frestelser 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19	Sportnytt,	K-märkta	ord	
18:30 Här är mitt museum 
18:45 Hundra procent bonde 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Allsång på Skansen 
21:00 Morden i Midsomer 
22:30 Friday night dinner 
22:55 Rapport 
23:00 Travel man 
23:25 Falsk identitet 
00:15 Skam France 
00:35 Mordutredningen 
01:35 Normala människor 
04:50 Hundra procent bonde 
05:35 Ginos italienska frestelser

1 2 3

4

5 6 7

8

9

10 11 12 13

Melodikrysset v.27 - 4 juli

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:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v. 27 – 4 juli

UNDER SOMMAREN 
KOMMER 
MELLERUDS NYHETER
ATT DELAS UT

onsdag 22 juli

onsdag 8 juli

onsdag 12 augusti



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

Följ oss på

Fr.o.m. 15/6 har 
vi våra ordinarie 
öppettider
Mån-fre 10-19
Lör 10-17
Sön 11-17

Capribyxa
Dam

449:-

Herrshorts

299:-
från

Jeansshorts
Dam

399:-

Sommartider

Vi socialdemokrater kom-
mer inte att medverka till att 
sjukvården i Dalsland för-
sämras! 

Vi ställer inte upp på att 
jämlikheten i vården ska 
minska – vi vill att den ska 
öka! Därför är det glädjande 
att en majoritet av ledamö-
terna i Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden röstade 
enligt Socialdemokraternas 
förslag när frågan om en 
nattjour i Dalsland var uppe 
för beslut på den senaste 
nämnden. Till skillnad mot 
den styrande minoriteten 

som ville stänga jouren så är 
vår bestämda uppfattning för 
att säkerställa en nära vård i 
Dalsland: 

Att öppettider på nattjour-
en skall vara oförändrade

Att förvaltningen ges i 
uppdrag att upphandla natt-
jour enligt nuvarande avtal

Att fi nansieringen ska be-
aktas i budgetarbetet.

Återigen visar den styran-
de minoriteten bestående av 
M, C, L och Mp att man 
vänder landsbygden och 
Dalslänningarna ryggen. 
Och en lokal politisk dialog 

inför nämndsmötet har helt 
lyst med sin frånvaro. Tycker 
inte de lokala borgerliga po-
litikerna längre att en natt-
jour i Dalsland är befogad, 
eller varför denna tystnad?

För Socialdemokraterna
           Per Eriksson, Bengtsfors 

Per-Erik Norlin, Dals-Ed
       Ulla Börjesson, Färgelanda 

Michael Melby, Mellerud
             Michael Karlsson, Åmål 

Annica Erlandsson, Hälso- 
och sjukvårdsnämnden Norra

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.seDEBATT

Vårt fokus är jämlik vård 
– även för Dalslänningarna

På vårt senaste sammanträde 
behandlade Hälso och sjuk-
vårdsnämnd Norra frågan 
om jourcentralerna i Bäcke-
fors och Uddevalla. Försla-
get från tjänstemännen var 
att hålla jouren öppen till 
kl 22.00 på vardagar. Försla-
get baserar sig på att jourerna 
har allt för få besökare på sen 
kväll respektive natt för att 
det ska vara försvarbart att 

hålla det öppet. De som be-
höver vård på de tiderna har 
inte behov av en vårdcentral. 
De måste till sjukhus!

Istället för att ta ansvar 
ägnar sig Socialdemokrater-
na åt att föra medborgarna 
bakom ljuset. De lägger yr-
kanden som innebär stor 
ovisshet för våra invånare. 
Deras förslag gick igenom 
och det som händer nu är att 

jourerna ska upphandlas en-
ligt Lagen om offentlig upp-
handling. 

Får vi några intressenter? 
Och var blir i så fall place-
ringen? Och till vilken kost-
nad?  Ska vi ha välutbildad 
personal som sitter sysslo-
lösa på jourcentraler som 
nästan ingen besöker? Om 
socialdemokraterna verkli-
gen hade velat behålla jour-

erna kunde de yrkat bifall till 
V och SD:s förslag. Det hade 
i alla fall varit mer hederligt, 
för nu saknas både fi nansie-
ring och underlaget av pa-
tienter.

Varje parti måste våga om-
värdera sina beslut efter de 
behov som de boende i vår 
del av regionen har. Vi har ett 
ansvar gentemot våra invå-
nare att stå för kloka och 

faktabaserade beslut som ger 
vård till invånarna på riktigt. 
Vi i GrönBlå samverkan är 
övertygade om att de dryga 
16 miljoner som detta beräk-
nas kosta skulle ha gjort 
mycket större nytta i den 
samverkande vården tillsam-
mans med kommunerna. El-
ler kanske i ambulanssjuk-
vården. Vi beklagar att 
beslutet fortsätter att dra 

frågan i långbänk och kosta 
skattepengar, trots att folk 
faktisk inte använder jour-
erna.

Linda Jansson (M)
Margareta Fredriksson (L)

Kenneth Gustavsson (C)
Hans-Carl Carlsson (KD)

Hans-Joachim Isenheim (MP)

Socialdemokraterna vilseleder om jourerna

De styrande har samlat de 
tillfälliga statsbidrag vi fått 
för massinvandringen i något 
man kallade ”fl yktingpå-
sen”. Nu är den slut och 
verkligheten tar vid. Detta 
har varit en ickefråga för alla 
andra partier. Majoriteten 
har inte begripit detta och 
sossarna har stuckit huvudet 
i sanden. Ändå har kommu-
nens ekonomer varit mycket 
tydliga med att den dagen 
skulle komma, ingen kan ha 
missat det.

Som en följd av detta sitter 
vi med Svarte Petter ute i 
kommunerna. För att i någon 
mån rädda det som räddas 
kan har vi i SD sett behovet 
av bättre och tydligare bud-
getunderlag där vi på ett helt 
annat sätt kan se vad peng-
arna egentligen går till.

I SD-Mellerud har vi under 

vårens budgetarbete bland 
annat drivit två förslag hur vi 
ska utforma våra budgetun-
derlag i framtiden, dessa är 
av avgörande vikt för våra 
framtida möjligheter att göra 
riktiga politiska priorite-
ringar med kommuninvånar-
nas skattepengar. Vi har 
vunnit gehör för dessa hos 
övriga politiker i kultur och 
utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen. Men inte 
i socialnämnden. 

Politikerna där verkar inte 
vara intresserade av att redo-
visa sin ekonomi på samma 
sätt som övriga nämnder. 
Vad man vill dölja eller vad 
man är rädd för är oklart, men 
vi tvivlar inte på att det fi nns 
anledning till att man inte vill 
tvätta sin byk offentligt. 
Sista chansen att få igenom 
dessa yrkanden även för so-

cialnämnden var onsdag 24 
juni på kommunfullmäktige. 
Tyvärr röstades de ned av 
samtliga politiker utom (M) 
som röstade med oss och vi 
tackar varmt för stödet.

Kommunful lmäkt iges 
möten fi lmas och läggs ut på 
kommunens hemsida, gå 
gärna in och hör på social-
nämndens andra politiker när 
de försöker motivera varför 
de inte vill redovisa sin eko-
nomi. 

Vi tänker inte låta oss av-
skräckas av detta oförskämda 
utspel, utan kommer fortsätta 
vår linje, vi vill inte famla i 
mörkret när prioriteringar 
måste göras utan rikta dom 
så träffsäkert som möjligt, 
det är vårt politiska ansvar.

SD-Mellerud

Rädda för öppenhet 
i socialnämnden?

Främjar biogas i Fyrbodal
REGIONALT
Västra Götalandsregio-
nen (VGR), Västtrafi k och 
Fyrbodals kommunal-
förbund har tillsammans 
undertecknat en avsikts-
förklaring för att fortsatt 
främja biogas i Fyrbodal. 
Nämnder och styrelser är 
eniga om att regiontrafi ken 
ska köra på biogas och att 
produktion och användning 
av biogas spelar en fortsatt 
viktig roll som en del i om-
ställningen till oberoende av 
fossila drivmedel för att 
klara klimatmålen.

 I samband med upphand-
ling av kollektivtrafi k i Fyr-
bodalsregionen skrev Fyrbo-
dals kommunalförbund till 
kollektivtrafi knämnden i 
Västra Götalandsregionen 
att man ville ha förtydligan-
den om att biogasen fortsatt 
ska vara prioriterad för regi-
ontrafi ken, när stadstrafi ken 
successivt nu elektrifi eras.

– Vi hyste en viss oro för 
vad som skulle hända med 
biogasen när stadstrafi ken i 
Trollhät tan/Vänersborg 
skulle elektrifi eras. Västtra-
fi k är i dag en stor kund till 
hela biogasklustret i Fyrbo-

dalsregionen, säger Martin 
Carling, ordförande i Fyrbo-
dals kommunalförbund.

I en avsiktsförklaring är 
parterna nu överens om att 
Västtrafi k ska prioritera an-
vändning av biogas i region-
trafi ken, där kollektivtrafi -
ken i Dalsland med trafi kstart 
2023 ingår.

Avsiktsförklaringen är 
undertecknad av Fyrbodals 
kommunalförbund (FK), 
Västra Götalandsregionen 
genom Kollektivtrafi knämn-
den (KTN), Regionutveck-
lingsnämnden (RUN) och 
Miljönämnden (MN) och 
Västtrafi k.

Utveckling på 
biogasområdet
– Vi ville vara tydliga med att 
vår avsikt är att den regio-
nala kollektivtrafi ken i Dals-
land och Götaälv dalen kom-
mer att trafi keras med 
biogasdrivna bussar. Sam-
mantaget kommer mängden 
biogas att öka i Västtrafi ks 
fordonsfl otta de närmaste 
åren. Västtrafi k kommer att 
vara en viktig kund till bio-
gasproducenterna även 
framöver, menar Ulrika 

Frick (MP) ordförande kol-
lektivtrafi knämnden i VGR.

Man ska också utreda och 
stimulera en ökad använd-
ning och utveckling av bio-
gas, inklusive inom produk-
tion och distribution, och 
samarbeta kring biologiskt 
hushållsavfall och biogas-
produktion.

– Sedan över 20 år fi nns 
breda samarbeten och ut-
vecklingsprojekt som vi kan 
bygga vidare på om biogas 
mellan Västra Götalandsre-
gionen och andra partner 
som högskolor och kommu-
ner genom ramen för Kraft-
samling Biogas och Biogas 
Väst, säger Magnus Bernts-
son (KD), ordförande i 
VGR:s miljönämnd.

– Vi noterar också att ex-
empelvis rederier och indu-
strier visar ett större intresse 
för biogas. Det är en fördel 
att biogasanvändningen 
breddas till fl er branscher. 
Västra Götalandsregionen 
kan hålla samman projekt 
och i övrigt underlätta för en 
sådan utveckling i näringsli-
vet, säger Kristina Jonäng 
(C), ordförande regionut-
vecklingsnämnden.




