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Välkomna!

499:-

Falu Rödfärg

Ett lika naturligt val till arkitektritade 
villor som till sommartorp och 
sjöbodar. 10 liter, röd.

REA

REA

REA

REA

REA

REAVi fyller på med nya varor!
Välkomna

30-70%SOMMARREAN
FORTSÄTTER

Vi önskar våra läsare en härlig semester med mycket sol och bad med denna bilden av lekande barn vid sandstranden på Vita Sandars camping. Arkivbild från 2019. Foto: Susanne Emanuelsson.

Trevlig sommar!
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Bolstad Prästgård
Onsdag 29 juli kl 17 Hadderittan i trädgården - loppis, 

kaffe, musik kl. 19      Entré m. kaffe till musiken: 80 kr.  

Onsdag 5 aug. kl 19 i trädgården
Byggnadsantikvarie Anni Bergström 

om torprestaurering i Timmervik och släkten Engholm 
från Dalbergså      Entré m. kaffe: 80 kr.

Onsdag 12 aug. kl 19 i trädgården
Ingegerd Svedberg, Svartebäck, Jonas Skoglars i Hultet,  

Grinstad dagbok och brev      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!
Fredagar kl. 9-17

Telefon 0521-303 52 • Storgatan 15, Brålanda

SemeSterStängt

27 juli till 9 augusti

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

Vi önskar trevlig 
sommar!

Öppettider v. 29-31
 vardagar 7–16
lördagar 9-13

BRÅLANDA TRÄ AB
BYGGVARUHUS

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

För perioden: 22 juli-12 augusti 2020

26 juli 2020
Kristi förklarings dag - ”Jesus förhärligad”           Rikskollekt går till: Svenska kyrkan i utlandet

2 augusti 2020
Åttonde söndagen efter trefaldighet - ”Andlig klarsyn”       Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

9 augusti 2020
Nionde söndagen efter trefaldighet - ”Goda förvaltare”    Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan  

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön   2/8 09:30 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Lars-Åke Petersson. Swishnummer för kollekt: 123 650 03 67
Sön   9/8 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Klöveskogs kyrka, Lars-Åke Petersson. På gitarr: Torbjörn Carlsson. 
   Swishnummer för kollekt: 123 049 04 17

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 22/7 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.
Tor 23/7 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Tor 23/7 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid dåligt väder, inställt.
Fre 24/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 26/7 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lars-Åke Petersson. Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32
Tis 28/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Ons 29/7 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.
Tor 30/7 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Tor 30/7 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid dåligt väder, inställt.
Fre 31/7 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön   2/8 15:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i Sunnanå Hamn, Lars-Åke Petersson. Medtag kaffekorg och något att sitta på. 
   Vid dåligt väder, i Holms kyrka. Swishnummer för kollekt: 123 031 68 51
Tis   4/8 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Ons   5/8 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.
Tor   6/8 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Tor   6/8 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid dåligt väder, inställt.
Fre   7/8 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön   9/8 11:00 Gudstjänst i Järns kyrka, Eva Marklund. Swishnummer för kollekt: 123 542 21 00
Tis 11/8 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. För barn med föräldrar. Medtag egen matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Ons 12/8 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 26/7 11:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, Lars-Åke Petersson. Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86
Sön   2/8 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Skålleruds kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Agnes Palm. 
   Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86
Sön   9/8 14:00 Friluftsgudstjänst på Kyrkbacken vid Skålleruds kyrka, Eva Marklund. Medtag något att sitta på. Möjlighet finns att 
   fika på Skålleruds Gård. Vid dåligt väder, i kyrkan. Swishnummer för kollekt: 123 614 70 86
Mån 10/8 17:30 Vandring Ryr. För alla oavsett ålder som kan gå ca 2 km på lätt stig. Vi vandrar genom olika naturtyper i gammalt 
   kulturområde med flera speciella naturvärden. Samling vid parkeringsplatsen ute på halvön cirka 1,5 km från 
   korsningen mellan E 45 vid Tjärkil och Snäcke. Medtag egen matsäck och lämpliga kläder. Anmälan/frågor: Martin 
   Niklasson 0722-00 62 10

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 26/7 18:00  Sommarkvällsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Eva Marklund. Swishnummer för kollekt: 123 198 95 65
Sön   2/8 14:00  Gudstjänst i Örs kyrka, Kerstin Öqvist. Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47

Klubbsamråd

  
  Rotary

Mellerud
Måndag 3/8 

Torget, Mellerud • Tisdag 28 juli

Pistagebullar
5-pack 25:-

Kakprofessorn 070-650 60 15

Torget, Mellerud • Tisdag 11 augusti

Kanelbullar
6-pack 25:-

FISKBILEN

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

Fiskbilen öppet hela sommaren torget i Mellerud 
Tisdagar kl. 12-18 • Fredagar kl. 10-18

Färsk fisk och nykokta skaldjur 
direkt från Fiskehamnen i Göteborg

Färska räkor helt kilo 169:- 

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

ANBUDSAUKTION 
G:a Skolan, Bäckefors
Då vi denna sommaren inte kan genomföra konventionella slagauktioner 
p.g.a. 50 personers regeln. Prövar vi under vecka 28 och 30 – en variant 
av auktion utan publik 
Gods bl. a. från g:a allmogehem i Brålandatrakten, samt db. Håbol m.fl.
Visning/budläggning: Onsdag 22/7 kl. 16.00-18.00
  Torsdag 23/7 kl. 16.00-18.00
 Fredag 24/7 kl. 16.00-18.00
Besked om lagt bud resulterat i köp, samt utlämning av gods: Lördag 25/7 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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Blomsterfröjd
Fredag 14/8 kl 15.00

Rebecca med personal hälsar 
gamla och nya kunder välkomna!

onsdag - lördag 
minst 50-70% RABATT

på ALLT i butiken!
Tack för oss!

….och tack till alla kunder genom åren!
25 juli stänger vi och lämnar över till

Rebecca med personal

Invigning!

Sommarrea!

BOKA IN I KALENDERN!
24-25 juli Åmåls stadshotell, Åmål

Inte bara Schibbye
och Palm på årets
digitala Bokdagar!

Författarsamtal 
– helt utan livepublik
Tillgängligt för alla

via livesändningar på
Youtube och Facebook
Utdelning av Dalslands Spar-
banks Skrivarstipendium och

Dalslands Sparbanks Litteratur-
pris – också digitalt

www.bokdagaridalsland.se

Foto:

Magnus Liam Karlsson

Annons 122x88 Melleruds Nyheter - Digitala Bokdagar juli 2020:Layout 1  2020-07-05  09:31  Sida 1

Digitala jubileums-
Bokdagar i Dalsland

Yukiko Duke håller i två av årets 
livesända författarsamtal.

Programmet är färdigt för 
årets digitala Bokdagar i 
Dalsland, som också är en 
del av Bokdagar i Dalslands 
20-årsjubileum, 24 och 25 
juli på Åmåls stadshotell. 

Morgan Larsson samtalar 
med Victor Estby på årets di-
gitala författarfrukost 25 juli.  
Foto: Anna-Lena Ahlström.

Allt är upplagt och planerat 
för att Bokdagar-publiken 
ska känna igen sig så mycket 
som möjligt och för att 
minska smittspridningen. 
Därför livesänds författar-
samtalen helt utan publik på 
plats och det blir program-
punkter som glesats ut till 
morgon och kväll 24 och 25 
juli. Återstående program-
punkter, utom de författare 
man tvingats boka om till 
nästa år, kommer också att 
visas digitalt vid senare till-
fälle i år.

Fredag 24 juli, Åmåls 
stadshotell, livesändning på 
Facebook och Youtube.

Först blir det invigning 
följt av inledning av Victor 

Estby, verksamhetsledare 
Bokdagar i Dalsland och 
Dalslands Litteraturfören-
ing.

Invigningstal av Britt Boh-
lin, rådsdirektör Nordiska 
Rådet följt av tal till 20-års-
jubilerande Bokdagar i Dals-
land och Bokdagar i Dals-
lands grundare Anita K 
Alexanderson av Michael 
Karlsson, kommunalråd 
Åmål.

Dalslands Sparbanks Skri-
varstipendium 2020 delas ut 
till Cornelia Jansson av Vic-
tor Estby och Magnus Ols-
son, VD Dalslands Sparbank.

Dalslands Sparbanks Lit-
teraturpris 2020 delas ut 
till Malin Eriksson av Victor 
Estby och Magnus Olsson, 
VD Dalslands Sparbank.

Författardebuterande Pe-
ter Mohlin och Peter Ny-
ström samtalar med Yukiko 
Duke. Samtalet livesänds i 
Bokdagar i Dalslands Face-
book- och Youtubekanaler.

Lördag 25 juli, Åmåls 
stadshotell, livesändning på 
Facebook och Youtube.

Författarfrukost där Mor-
gan Larsson samtalar med 
Victor Estby. På eftermid-
dagen samtalar Anna-Karin 
Palm och Martin Schib-
bye med Yukiko Duke.

På onsdag kväll den  
5 augusti blir det föredrag i 
Bolstads Prästgårds träd-
gård om hur man lämpli-
gen renoverar sitt torp i 
gammal stil. 
Det är Anni Bergström, 
byggnadsantikvarie vid 
Lödöse museum, som ger 
tips om restaurering av äldre 
byggnader. Hon äger ett torp 

i Timmervik, Gestads sock-
en, som hon själv håller på 
att rusta upp.

Anni Bergström kommer 
även att berätta minnen om 
en del släktingar från hand-
lare- och redarsläkten Eng-
holm på Dalbergså.  Anfa-
dern Adolf Engholm bodde 
som pensionär på Korpås, 
Bolstads socken och Anni 

härstammar från hans son-
dotter Charlotte Engholm 
som bildade familj i Jämt-
land.  Anna Engholm var en 
annan av Adolf Engholms 
sondöttrar och hon arbetade 
under 27 år  som husförestån-
darinna i Bolstads prästgård.

De var döttrar till lanthand-
laren Carl Engholm på 
Bäcken i Grinstad. 

Om torprenovering och släkten 
Engholm från Dalbergså

Hadderittan i trädgården
På onsdag kväll den 29 
juli blir det Hadderittan i 
Bolstads Prästgårds träd-
gård.  
Besökare uppmanas att ta 
med egen stol och eventuellt 
regnskydd. Vi börjar med 
loppis och fortsätter med 
musikunderhållning och 
kaffe. Det blir levande musik 

och sång med en hemlig gäst 
som har anknytning till Bol-
stad. 

Prästgården är öppen för 
visning under förutsättning 
att besökarna håller corona-
avstånd. Utställningen om 
Renströmska stiftelsen är 
förlängd till maj år 2021 ef-
tersom coronapandemin 

medfört att vi inte har kunnat 
producera de planerade ut-
ställningarna.

Bolstads Hembygdsfören-
ing håller däremot coro-
nastängt i Gunnars bygde-
museum som är inrymt i den 
södra prästgårdsflygeln.

Närkontakt av sjunde graden
Högmässan den 27 juli i 
Frändefors kyrka leds av Nils 
Lundbäck. Han kommer att 
berätta om fyra bergsbesti-
gare. När de nått toppen möt-
tes de av en syn som de inte 

kunnat tänka sig. Det blev 
liksom en rämna i kosmos 
och oförklarliga vyer öppna-
des för dem.

Kantor under gudstjänsten 
är Ruben Bengtsson, kyrk-

vaktmästare är Joel Husberg, 
kyrkvärd Gunnar Hallsten 
och kollekt upptas till Svens-
ka Kyrkan i utlandet.

Om Jonas Skoglars dagböcker
På onsdag kväll den 12 au-
gusti blir det föredrag om 
Jonas Skoglars i Hultet, 
Grinstad, dagböcker och 
brev i Bolstads Prästgårds 
trädgård. 

Det är hans dotterdotter Inge-
gerd Svedberg, Svartebäck, 
som då berättar om bygg-

nadsingenjören och lantbru-
karen Jonas Skoglar (1859 
– 1940).  Han var född på 
gården Hultet i Grinstad och 
innan han utbildade sig till 
byggnadsingenjör skrev han 
åren 1879 – 1883 en dagbok 
som innehåller viktig doku-
mentation om sjöfarten och 
livet på Klöveskog.

Ingegerd Svedberg har 
samlat ihop och skrivit rent 
Jonas Skoglars dagböcker 
och brev. Ingegerd Svedberg 
är född i Svartebäck och dot-
ter till Gertrud och Sigvard 
Jacobson.  Hon har varit yr-
kesverksam som journalist.

Skräp vid återvinningsstation
Det händer att personer 
lämnar skräp som inte 
alls hör hemma på åter-
vinningsstationerna. För 
en tid sedan hände igen, 
nu vid vattentornet i Mel-
lerud.
Lämnar du avfall som inte 
ska vara i containrarna på 
återvinningsstationen, räk-
nas detta som nedskräpning 
och är ett miljöbrott som du 
kan bötfällas för.

På kommunens hemsida 
står följande: Återvinnings-
stationerna är enbart för för-
packningar och tidningar. 
Det är viktigt att du sorterar 
rätt  i containrarna på de åter-
vinningsstationer som För-
packnings- och Tidningsin-
samlingen placerat  i 
kommunen. När du köper en 
vara i förpackning så ingår 
det i priset att Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen  
ska ta hand om din förpack-
ning.

Återvinningsstationerna  
hittar du på följande platser:
Mellerud:
Cirkusplatsen
Vid brandstationen
Vid vattentornet

Så här såg det ut vid containerna på återvinningsstationen vid vatten-
tornet i Mellerud 16 juni kl 10.35. Foto: Privat.

Parkeringen på Industriga-
tan
Åsensbruk – på väg ner mot 
företagsparken. 
Grinstad – vid Grinstad 
lanthandel. 
Dals Rostock – före järn-

vägsövergången, till höger 
om lilla järnvägsstationen.

Ser du överfulla containrar 
på återvinningsstationen, 
ring det telefonnummer som 
står på respektive container 
eller 0200-880311.
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Veckans lunch

Hipp Hipp 

HURRA!

Nu på fredag den 24 juli fyl-
ler vår goe Willie Flodin 5 år.

Grattiskramar från farmor, 
farfar, farbror Basse och 

Gammo Doris.

PREDIKOTURER
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Melodikrysset v.31 - 1 augusti

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. 31 – 1 augusti
1 2 3
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Melodikrysset v.32 - 8 augusti

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. 32 – 8 augusti

1 2 3 4 5
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Melodikrysset v.30 - 25 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. 30 – 25 juli

Senior

MATSEDEL
Vecka 33

Måndag 27/7: Korv Stroganoff med kokt potatis och ärtor/
majs/paprika.
Dessert: Hallonsoppa. 
Tisdag 28/7: Lantfärslimpa med brunsås, kokt potatis och 
skivade morötter.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 29/7: Italiensk kycklingsoppa. Mjukt bröd med ostpå-
lägg. 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 30/7: Sprödbakad sejfilé med rhode islandsås, kokt 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Färsk frukt.

Fredag 31/7: Fläskschnitzel med champinjonsås, kokt potatis 
och broccoli.
Dessert: Päronkräm.

Lördag 1/8: Herrgårdskyckling med kokt potatis och majs.
Dessert: Jordgubbs- och äppelkompott med vaniljsås.

Söndag 2/8: Fisk Bordelaise med hemlagat potatismos och 
bukettgrönsaker.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 31
Mån: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.  
Tis-sön: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker.

Måndag 3/8: Ost- och skinksås med makaroner och broccoli.
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 4/8: Köttbullar med brunsås, kokt potatis, ärtor/moröt-
ter och lingonsylt.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 5/8: Fiskgratäng med dill, kokt potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Konserverade persikor.

Torsdag 6/8: Grillkorv med potatismos och grönsaker.
Dessert: Bärsoppa.

Fredag 7/8: Matjesill med färsk potatis, gräddfil och gräslök.
Dessert: Jordgubbar med vispad grädde.

Lördag 8/8: Fina festgrytan med kokt potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.

Söndag 9/8: Stekt kycklingfilé med kokt potatis, örtsås och 
morotsmix.
Dessert: Glass.

Hemtjänstens alternativ v. 32
Mån: Köttbullar med potatismos och grönsaker.  
Tis: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.  
Ons-sön: Köttbullar med potatismos och grönsaker.

Måndag 10/8: Pyttipanna med stekt ägg, inlagda rödbetor och 
broccoli.
Dessert: Exotisk fruktsoppa. 
Tisdag 11/8: Biff Stroganoff med kokt potatis och blomkål.
Dessert: Aprikoskräm.

Onsdag 12/8: Fiskburgare med bröd, potatismos, sallad och 
dressing. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Torsdag 13/8: Ängamatssoppa.
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås.

Fredag 14/8: Lasagne med vitkålssallad och broccoli.
Dessert: Fruktcocktail.

Lördag 15/8: Ugnsbakad lax med citronsås, kokt potatis, ärtor/
majs/paprika.
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 16/8: Skivad fläskkarré med kokt potatis, brunsås och 
herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och vispad grädde.

Hemtjänstens alternativ v. 33
Mån-tis: Sprödbakad fisk med potatismos och grönsaker.  
Ons: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.  
Tors-fre: Sprödbakad fisk med potatismos och grönsaker. 
Lör: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker.
Sön: Sprödbakad fisk med potatismos och grönsaker.

Vecka 32Vecka 31

MELLERUD
Smyrna: Sönd (2/8) 11 
Gudstj. i Smyrna. Lörd (8/8)  
11 Sång på torget. Sönd 
(9/8) Gudstj. i Smyrna, 
Tommy Pettersson.
Equmeniakyrkan: Lörd 
(1/8) 17-19 Furusandskväll 
m tipspromenad, grillning 
och andakt. Tag med något 
att grilla och/eller kaffekorg. 
Vid regn inställt. 

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

Smyrna: Sönd (26/7) 11 
Webbgudstj. Thomas Gra-
nath predikar. Sång och 
musik av Thomas och Ani-
ta Granath. Sönd (9/8) 11 
Webbgudstj. Pether Åstrand 
predikar. Sång och musik av 
Martin och Sofia Gustafsson 
och Helena Genemo.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd (26/7) 11 Rörvik, 
Gudstj. Sönd (2/8) 11 Rör-

vik, Gudstj. Sönd (9/8) 11 
Rörvik, Gudstj. Inspelade 
andakter, se hemsidan och 
instagram; ekumeniakyr-
kansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bör utanför Pas-
torsexp. Den som inte har 
möjlighet att vara med på 
plats, ber där den befinner 
sig. Sönd (26/7) 10 Gudstj. 
m nattv. Thomas Holm-
ström. Sönd (26/7) 15 Ut-
flyktskyrka. Samling vid 
Brålanda fsh för avfärd till 
utflyktsmålet. Info på Pas-
torsexp. telefonsvarare och 
Facebook några dagar i för-
väg. Sönd (9/8) 10 Gudstj. 
Martin Edström.
Sundals-Ryr: Sönd (2/8) 
10 Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström.
Gestad: Sönd (2/8) 19 
Sommarkvällsgudstj. Tho-
mas Holmström. Fiol: Lars-
Göran Waldetoft. 
Timmervik: Sönd (9/8) 19 
Sommarkvällsgudstj. Mar-

tin Edström. Representanter 
från Goda nyheter (Gidioni-
terna) informerar om dagens 
kollekt.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Torsd (23/7) 

18 Skaparverkstad i fsh, 
ta med eget pyssel. Sönd 
(26/7) 11 Högmässa Nils 
Lundbäck. Sönd (2/8) 18 
Musikgudstj. En vokalist, 
cellist & pianist Rebeqah 

Villandt. Torsd (6/8) 18 
Filmvisning av filmen Gren-
book, drop in från 17.30. 
Sönd (9/8) 11 Högmässa, 
Margareta Olsson.
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OPTIMERA HEMMA
SÄTT FÄRG PÅ SOMMAREN!

Rabatten gäller t o m 31/7

Välj din 
älsklingskulör

Vi blandar!

Torsdag 6 augusti är vi tillbaka

För att boka annonser till höstens 
tidningar kontakta Christina

christina@mellerudsnyheter.se

Vi har semester
och vilar upp oss inför hösten!

Familjeföretag säljs vidare
MELLERUD 
Blomsterintresset har 
levt vidare från genera-
tion till generation sedan 
handelsträdgården star-
tade i slutet av 1930-talet. 
Nu tackar dock familjen 
Lindström för sig då de 
sålt verksamheten till 
Rebecca Aronsson som 
arbetat i butiken i fyra år.
Nuvarande ägarna Dan Lind-
ström och Susanne Schubert 
Lindström har drivit butiken 
sedan 2016 och framhåller 
att det varit fyra otroligt ro-
liga år. 

Men allt började 1938 när 
Dans farmor och farfar Es-
ther och Erik Lindström 
startade E. Lindströms Han-
delsträdgård.

– Det odlades mycket 
grönsaker, kål och dill med 
mera som sedan såldes på 
torget, de produkterna fanns 
inte ute i vanliga butiker på 
samma sätt som idag, säger 
Dan.

Olle Rudolf har för övrigt 
målat en tavla som heter 
”Torghandel” där Lind-
ströms Blommor finns med 
på motivet. Tavlan är skänkt 
till Melleruds museum.

Dans pappa Lennart och 

farbror Kalle tog över han-
delsträdgården i början av 
1960-talet. Dans tidigaste 
minne är när han som sju-
åttaåring gick och rensade i 
kål-landet och det kändes 
som om det aldrig tog slut...

– Jag minns också att vi bar 
vassmattor som lades på od-
lingsbäddarna nattetid som 
skydd mot kylan, säger han.

Börje (Dans bror) och hus-
trun Eva tog sedermera över 
i början av 1980-talet. 1984 
började Dan arbeta i företa-
get.

– Intresset för blommor har 
alltid funnits, jag har ju växt 
upp med det. Börje tipsade 
om en tioveckors floristut-
bildning, så den gick jag 
innan jag började här, berät-
tar Dan.

Fallit på plats
– När vi tog över 2016 sade 
vi att vi skulle driva företaget 
i fem år, men nu valde vi att 
sälja tidigare eftersom allt 
fallit på plats. Det har varit 
fyra oerhört roliga år, men 
med jättemycket arbete. Jag 
arbetar heltid som lärare plus 
att jag skött inköp och arbetet 
på kontoret här på eftermid-
dagar och helger, förklarar 
Susanne.

– Det känns både skönt och 
vemodigt. Men vi tycker det 
är väldigt roligt att en av de 
anställda som fortsätter med 
verksamheten, konstaterar 
Dan.

Det är alltså Rebecca 
Aronsson som driver företa-
get vidare, dock med nytt 
företagsnamn. De anställda 
Fredrika Edvardsson och 
Erika Wrisman jobbar kvar. 
Samtliga är utbildade floris-
ter.

Susanne berättar att årets 
säsong varit den bästa någon-
sin.

–  Vi har sålt slut på tusen-
tals egenodlade pelargoner, 
isbegonior och tagetes, be-
rättar Susanne.

 Anledningen är förmodli-
gen att många tänker sig att 
semestra på hemmaplan.

– Det är en bra tid att 
lämna över i, understryker 
Susanne som har tre år kvar 
att jobba som lärare innan 
pension.

Dan planerar att fixa hem-
mavid första halvåret.

– Vi har pratat om att 
skaffa ett växthus till, avslö-
jar han.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se

Dan Lindström och hustrun Susanne Schubert Lindström säljer nu sitt företag som varit i familjens ägo sedan 
slutet av 1930-talet. Verksamheten kommer dock att fortsätta med blom- och växtförsäljning.

En mer trimmad organisation
Sedan 16 april i år är Stefan 
Lindqvist teknisk chef på 
Dalslands Kanal AB. Detta 
är en ny tjänst då orga-
nisationen trimmats upp 
och arbetsuppgifterna 
omfördelats till viss del.
När förra vd:n Benny Ruus 
gick i pension fungerade han 
både som kanalförman, tek-
nisk chef och vd.

– Min tjänst frilägger ar-
bete för Johan Trollnäs, som 
är vd både för Dalslands 
Kanal AB och Dalslands 
Turist AB. Min största upp-
gift är att skickbedöma kana-
len och ta fram en långsiktig 
underhållsplan. Vi ska ligga 
ett steg före och därför tar vi 
fram en driftteknisk under-
hållsplan (DTU) för samtliga 
31 slusstationer, förklarar 
Stefan Lindqvist.

Hans arbetsområde är 
stort, kanalen sträcker sig 
hela 25 mil.

– Man kan få kasta sig iväg 
till Töcksfors till exempel, 
men det är en del av tjus-
ningen också, menar han.

Den nya chefen håller på 
att bekanta sig dels med slus-
stationerna och dels med 
personalen.

Spännande jobb
– Jag är ute och gör samma 
jobb som personalen i verk-
staden och slussvaktarna. 
Jag har slussat, rensat bryg-
gor och prickat sjömärken, 

Stefan Lindqvist, Brålanda, är teknisk chef för Dalslands Kanal AB sedan 
16 april i år. 

allt det de gör, gör jag också. 
Detta är ett av de mest spän-
nande jobb jag fått ta del av 
och det är jag tacksam för, 
konstaterar Stefan Lindqvist.

Det handlar framför allt 
om ett löpande avhjälpande 
av fel. Han räknar med att det 
tar cirka ett år att få klart 
DTU:n. Kanalen behöver 
ganska mycket underhåll och 
till det krävs det pengar. 
DTU:n ska innehålla det som 
avhjälpts och det som ska 
avhjälpas

– Det går att bli effektivare 
nu när vi är en mer trimmad 
organisation. 

Stefan Lindqvist har en 
bakgrund som snickare, 

verkstadschef i bilbranschen 
och projektör i byggbran-
schen samt säljare. Han är 
chef för 55 slussvaktare samt 
fyra heltidsanställda och en 
deltidare i verkstaden på 
Dalsland Center.

– Vi har en bra organisa-
tion, det är bara ett telefon-
samtal bort till vd:n som an-
svarar för investeringar 
bland annat, förklarar Stefan 
Lindqvist.

På kanalen ser flödet av 
båtar ut ungefär som tidigare 
år, även om passagerarbå-
tarna har något färre turer.

Susanne Emanuelsson  
susanne@mellerudsnyheter.se
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Har ni utbildningar 
att erbjuda?
Med en annons i vårt 
tema Studier & Utbildning 
onsdag 26 augusti 
når du 10.900 hushåll 
och företag

Vi behöver din annonsbokning 
senast torsdag 20 augusti

Tel. 0530-125 40 | christina@mellerudsnyheter.se   
Storgatan 20, Mellerud | www.mellerudsnyheter.se

Studier
Utbildning

 &

Sågverkets epok är slut
ÖR 
Hällans Såg har sålts, 
monterats ner och flyt-
tats till Dalskog. Därmed 
är sågverksepoken i Häl-
lan slut efter 68 år. Här 
har makarna Anna-Lisa 
och Bertil Eriksson jobbat 
ihop sedan de gifte sig 
1967.
Sågverket kom till Hällan i 
början av femtiotalet när 
Anna-Lisas far Oskar Fre-
driksson byggde ladugård. 
En såg i bygden kom väl till 
pass och den blev populär 
hos folk som skulle bygga 
något. Så har det fortsatt, 
sågen i Hällan har försett 
många byggare med prima 
virke i decennier.

– Folk har kommit med ett 
lass stockar och en ritning. 
De har varit trygga och visste 
att de får ut det de vill ha av 
stockarna, säger Anna- Lisa.

Förutom privatpersoner 
har Svenska Kyrkan, Dals-
lands kanal, Stenebyskolan 
och ett antal bygghandlare 
varit kunder hos Hällans Såg.

Att ha jobbat ihop tycker 
Anna-Lisa och Bertil har 
varit väldigt roligt, fascina-
tionen för materialet trä har 
de gemensamt.

– Trä är ett fantastiskt le-
vande material. Man vet 
aldrig hur en stock ser ut 
förrän man öppnar den och 
hur man lägger den i sågen 
avgör åt vilket håll brädan rör 
sig, berättar de. 

Fyra hus har de byggt till-
sammans på gården Hällan 
som firar hundraårsjubileum 
om två år. Här bor deras 
vuxna barn och barnbarn 
med familjer.

Nu har sågen flyttats till 
Dalskog och sina nya ägare. 
Livet efter sågverksepoken 
kommer att handla en hel del 
om resor med husbilen för 
Anna-Lisa och Bertil. I år blir 
det att stanna i Sverige och 
bese sig. Garanterat kommer 
de att se med sina kännarö-
gon på en hel del träd och 
virkesstaplar längs vägen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Anna-Lisa och Bertil Eriksson i den nu tomma sågverkslokalen. Klingorna i bakgrunden minner om tiden som 
gått. Sågen har nu flyttat till Dalskog där ett nytt sågverkskapitel har börjat.

Alla fick sommarjobb
Samtliga nior som sökte 
sommarjobb i Melleruds 
kommuns regi fick jobb. 
Det handlar om 33 stycken 
niondeklassare.
– Vi blev ju av med 20 platser 
i år eftersom sommarjobben 
inom vård och omsorg, stöd 
och service och barnomsor-
gen försvann på grund av 
covid-19. Vi har ordnat med 
nya arbetsplatser, bland an-
nat kanalbolaget som tar tre 
stycken per treveckorsperi-
od. Det känns bra, vi har fått 
en bra spridning på jobben, 
säger Lars Johansson, sam-
ordnare på Arbetsmarknads-
enheten

Första perioden var 15 juni 
till 3 juli, medan period två 
omfattar 6 – 24 juli. Ungdo-
marna arbetar sex timmar om 

dagen måndag till fredag. 
Ersättningen ligger på 60 
kronor i timmen, vilket inne-
bär en slutlön på 5 400 kro-
nor.

Vi hittar Diana Mabsout 
och Alaa Souliaman från 
Mellerud i slussområdet vid 
akvedukten. De sommarjob-
bar för kanalbolaget och hål-
ler på att måla staket i röd 
färg utanför den före detta 
slussbostaden. Men för till-
fället är färgen slut.

– Det är bra med sommar-
jobb, konstaterar Alaa. Vi har 
klippt gräs, skrubbat en 
brygga och målat slussvak-
tarbostaden.

Diana berättar att hon som-
marjobbade i en pizzeria i 
Lysekil förra sommaren. 
Hon trivs här, men tycker 

samtidigt det ska bli skönt 
när treveckorsperioden är 
över och hon kan få sommar-
lov.

Längre upp i slussområdet 
håller Ruslana Hasselberg på 
att måla en stor mängd små 
krokar som finns längs kana-
len. De målas röda, för att de 
ska bli enklare att se och 
samtidigt minskas risken att 
besökare snubblar på dem.

– Det är sista veckan på 
sommarjobbet nu och det har 
varit kul här. Fast det var job-
bigt förra veckan när det var 
så varmt, sammanfattar hon.

Ruslana bor i Bolstad och 
har sökt till ekonomipro-
grammet på Fridagymnasiet 
i Vänersborg till hösten.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Alaa Souliaman 9D och Diana Mabsout 9A framför före detta slussbostaden i Håverud som de målat fasaden 
på. Huset ska hyras ut av kanalbolaget i sommar.

Bolstadsbon Ruslana Hasselberg 9C målar krokar längs slussområdet i en röd färg, så att de syns bättre för 
besökarna.

Fri tandvård för 24-åringar 
föreslås upphöra

Hälso- och sjukvårdssty-
relsen föreslår att den fria 
tandvården för 24-åringar 
i Västra Götaland avskaf-
fas från och med 1 januari 
2021.  Ärendet återremit-
terades i februari av regi-
onfullmäktige som ville ha 
en risk- och konsekvens-
analys innan beslut.
I Västra Götaland har ålders-
gränsen för fri tandvård suc-
cessivt höjts och är idag 24 år, 
ett år längre än vad den natio-

nella lagstiftningen anger. I 
risk- och konsekvensanaly-
sen har synpunkter och un-
derlag tagits in från både 
Folktandvården och Privat-
tandläkarna. Den samman-
tagna bedömningen från 
Västra Götalandsregionens 
koncernkontor är bland annat 
att det är liten sannolikhet att 
det kostnadsfria 24:e lev-
nadsåret ensamt påverkar 
tandhälsan på sikt.

Om prioriteringar behöver 

göras inom tandvårdsbudge-
ten är Koncernkontorets för-
slag att upphörande av den 
fria tandvården till 24-åringar 
ska ses som det första alterna-
tivet.

Vänsterpartiet och Social-
demokraterna reserverade sig 
mot hälso- och sjukvårdssty-
relsens beslut, till förmån för 
egna yrkanden. Förslaget ska 
härnäst till regionstyrelsen 
och därefter till regionfull-
mäktige för slutligt beslut.
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Välkommen in!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

Kortärmad 
skjorta

Toalettpapper 
Lambi

Barnskor

Burkdricka
33cl

Sportsocka
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12-pack

Gummistövel
Barn
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Från

Vaxduk 
Massor av olika mönster
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Från
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4 för

2990

Välkommen till oss i sommar!
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10-pack

Grillkol/ 
Briketter

Påslakanset 
2-del

200:-
2 för
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Boningshuset sett från stenladugården med all blomsterprakt däremellan.

Marianne har byggt en blommande lantlig oas
BRÅLANDA 
Redan invid framfarts-
vägen anar man vad som 
komma skall. En liten grill-
plats, rhododendron och 
innan man kommer fram 
till gårdsplanen och dam-
men. Möt Marianne bland 
alla hennes blommor i den 
egna vackra trädgården.
Gården Aspebohl, där Mari-
anne Karlsson och maken 
Ingemar bor, ligger strax ut-
anför Brålanda. Här har man 
bott sedan 1996 då nya huset 
stod klart och här har barnen 
växt upp. Den första tiden 
efter huset var färdigbyggt 
ägnades åt att planera och 
anlägga gräsmattor. 

Mariannes stora trädgårds-
intresse har sedan gjort att 

här växt fram en beundrans-
värd trädgård efter hand. Och 
det är inte bara blommorna 
och växthuset, allt hänger 
också väl samman med den 
gamla stenladugården. 

Perenner och  
sommarblommor
Huset ligger på ett litet berg, 
där det inledningsvis plante-
rades ett femtiotal buskar. 
Det enda som idag finns kvar 
av dem är tre rönnbärsaplar.

 – Jag insåg efter hand att 
det var mycket trevligare 
med perenner och sommar-
blommor. Visserligen mer 
arbete men det blommar ju så 
fint hela sommaren, säger 
Marianne. 

Undan för undan har så 
hennes blomsterparadis 

byggts fram, uteplatsen till 
höger om huset är vackert 
inramat av pergolan. Högre 
upp på berget finns ytterli-
gare en sittplats. Nedanför 
huset och berget ligger växt-
huset omgärdat av en vacker 
blomsterrabatt. Aspebohl 
bjuder på en stor öppen träd-
gård, omgärdad av blommor, 
både i rabatt och kruka, som 
ser lantligt naturligt ut. 

I växthuset odlas tomater, 
gurka och paprika samt vin-
druvor. Bak växthuset, ge-
nom en pergola av honungs-
rosor, frodas potatis och 
andra grönsaker i odlingslå-
dor av betong. I växthuset 
dras såväl perenner som 
sommarblommor upp. To-
materna växer i sand som 
täcks med gräsklipp. 

– Jag har inte haft någon 
given plan från början utan 
det har fått växa fram efter-
som. Visst har det blivit 
växter som flyttats, liksom 
komposten som fått byta 
plats några gånger, skrattar 
Marianne och tillägger att 
hon hittar nya växter och får 
idéer från andra trädgårdar.

Dammen löser  
bevattningen
Numera sköts gräsklipp-
ningen av tre robotar, genom 
det har åtskilliga timmar per 
vecka sparats in. Dock är det 
ingen risk att bli arbetslös, 
det ska vattnas, rensas ogräs, 
putsas och bindas upp. Allt 
vatten tar man från dammen, 
Ingemar har fixat en tank 
med pump för ändamålet. 

Marianne invid pergolan framför huset där sulfinerna, som är något av 
en favorit, blommar rikligt.  

Diverse planteringar i kruka, smakfullt placerade på en liten bergknalle framför stenladugården.

– Näring och vatten är A 
och O, liksom att man är 
noga med att få rätt sorts 
jord, menar Marianne som 
också är väldigt nöjd över 
bron invid dammen. 

Bron kom till när Albert, 

en av robotarna, var tvungen 
att ha en övergång för att 
klara sitt jobb. Och det är 
klart att bron är döpt till Al-
bertsbron.  

Ing-Marie Norrman

Tips på besöksmål: Sägnen som blev verklighet
STENEBY 
Ett tips i coronatider, för 
den som orkar, besök jät-
tegrytorna vid Steneby 
kyrka. Det är inte precis 
någon asfalterad väg, utan 
ganska brant men trappor 
finns på de brantaste stäl-
lena.
Jättegrytorna tillkom under 
den senaste istiden, då det 
blev kallare en period och 
isranden låg stilla just här i 
nära 1000 år. Grus och sten 
låg då och malde på samma 
ställe och på så sätt uppkom 
grytorna. Idag är här natur-
reservat och ansvaret ligger 
på Västkuststiftelsen.

Redan under första delen 

av 1700-talet vet man med 
säkerhet att grytorna blivit 
undersökta. Det var kyrko-
herdesonen Laurentius Hes-
selgren, som 1718 skrev sin 
avhandling ”Dissertatio 
Academica de Dalia”, som 
omtalar att här finns en källa 
och ett djupt intryck i berget 
som av en stor gestalt. 

Hittat slantar
Källan sinar aldrig och hade 
grävts ut av honom. Han 
hade funnit silver- och kop-
parslantar samt nålar och 
dylikt. Laurentius Hessel-
gren var son till kyrkoherden 
i Steneby, Nils Hesselgren 
och hans hustru Catarina 
Forsaea.

Grytan närmast kyrkan är 3,60 meter djup så man får ha stege för att 
få upp det sista skräpet på botten. Sven Brage har vågat sig ner i djupet 
vid tömning 2016. Foto: Monika Åhlund.

Vid 1800-talets början var 
det pastorsadjunkten Anders 
Hwass i Steneby som lät 
anlägga gångstigar och plan-
tera buskar, så att här blev 
mera tillgängligt för allmän-
heten.

Vid mitten av 1800-talet 
utkom Anders Lignell med 
”Beskrifning öfver grefska-
pet Dal” Häri beskriver han 
noggrant jättegrytorna. Den 
närmast kyrkan är fyra alnar 
och tio tum i tvärsnitt (cirka 
2,5 meter) och sex alnar djup 
(cirka 3,60 m). Lignell säger 
att enligt Anders Hwass 
fanns flera större och mindre 
klot- och äggformade glatta 
stenar i grytorna när de först 
blev utgrävda.

Nere vid Stenebyälven 
finns flera halva grytor, lik-
som stora nischer i berget. 
Den största av dessa kallas 
Ingegerds kammare och är 
tolv alnar hög och femton 
alnar bred. Bergarten är 
gnejs. 

Finns en sägen
Jättegrytor har i alla tider satt 
människors fantasi i gung-
ning. Det finns en sägen om 
Ingegerds kammare: En 
prästdotter med namnet 
Ingegerd blev förälskad i en 
adelsman på säteriet Dingel-

vik. De hade sina kärleksmö-
ten här i det romantiska 
området vid jättegrytorna. 
Det skulle visa sig att ett barn 
blev frukten härav. Greven 
tog då inte sitt ansvar utan 
lämnade prästdottern och 
drog ut i kriget. Hon födde 
sitt barn i lönn och kvävde 
det i sin linda och begravde 
det i en klippskreva ovanför 
den stora jättegrytan. Sedan 
fick hon inte ro i sitt samvete 
utan gick omkring och irrade 
här i berget. En månskens-
kväll tyckte hon sig se sitt 
barns vålnad vinka till henne. 
Hon rusade dit, förlorade 
fotfästet och störtade utför 
bergväggen ner i grytan. Hon 
skadades allvarligt, men 
hann, innan hon dog, be-
känna sin synd. Hon begrovs 
i samma klippskreva som 
barnet.

När boken ”Gamla Stene-
by” gjordes för 30 år sedan 
genomfördes efterforsk-
ningar om huruvida det fanns 
någon sanning i denna sägen. 
Vi fann då att prästdottern 
Ingegerd Johannesdotter 
verkligen födde ett oäkta 
barn. Detta inträffade 1681. 
Fadern var en gift man, ar-
rendator på den närbelägna 
gården Havden. Ingegerds 
far, kyrkoherde Johannes 

Forsaeus, var vid detta till-
fälle redan död. Han hade 
dött 1679 strax innan Gyl-
denlöwefejden drog över 
trakten och alla hus på 
Steneby prästgård blev 
brända av fienden. 

Rymde till Norge
Men hur var det då med Inge-
gerd och hennes förälskelse 
i Måns från Havden, jo de 
rymde till Aremark i Norge 
och sägs ha gift sig i Nösse-
mark. Men Måns var ju redan 
gift och hade flera barn där-
hemma. Kommunikationer-
na var inte som i våra dagar 
så det var inte lätt att kontrol-
lera. Paret var i Aremark över 
sommaren men kom tillbaka 
till Steneby på hösten och 
blev då ställda inför härads-
rätten. Måns hustru bad för 
sin man och ville gärna ha 
honom tillbaka. 

De dömdes båda att plikta, 
Måns åttio daler silvermynt 
och Ingegerd fyrtio daler 
silvermynt, dessutom skulle 
de plikta tjugo respektive tio 
daler silvermynt för den för-
argelse de gjort församlingen 
genom sitt bortrymmande 
och stå uppenbar skrift, det 
vill säga göra avbön inför 
hela församlingen. Måns 
skulle också till Ingegerd 

betala i så kallad barnefödsel 
en ko, ett pund smör och en 
tunna råg. Till sist blev Måns 
ålagd att flytta från Steneby, 
antingen till Västergötland 
varifrån han var kommen, 
eller någon annanstans, så att 
deras syndaktiga leverne inte 
kunde fortsätta.

  Hur det gick med barnet 
har inte kunnat utforskas, 
men Ingegerd levde 20 år 
efter detta hänt.

Tömmer jättegrytorna
Steneby hembygdsförening 
tömmer varje vår jättegry-
torna på vatten, så man kan 
se hur vackert svarvade de är 
inuti. De har ingen naturlig 
avrinning så för det mesta ser 
man dem fulla med vatten.

Med en åldrande med-
lemsskara blir detta arbete 
alltmer ansträngande och 
föreningen tar gärna emot 
hjälp från yngre förmågor 
som tycker det är värdefullt 
att bevara traditionen. 

Grytorna är välbesökta 
och varje gång vi tömmer 
dem hittar vi mynt från både 
Sverige och andra länder. 
Dessa sparas för framtiden.

Monika Åhlund, sekreterare 
för Dalslands Fornminnes- 

och Hembygdsförbund
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SKÖRDEN!

Vi ordnar bränslet 
till

Välkommen att 

ringa oss!
0521-688 33

Stora möjligheter med gröna baljväxter
BRÅLANDA                            
Våren 2019 startades i Grö-
na Klustret Nuntorps regi 
en förstudie vars syfte var 
att utreda förutsättning-
arna för ett genomför-
andeprojekt kring lokalt 
producerade baljväxter. 
Förstudien har glädjande 
nog lett till ett fullskaligt 
projekt i samverkan med 
viktig kompetens inom 
odling och förädling. 
Syftet med projektet är att 

skapa förutsättningar för 
uppstart av lokal odling, 
främst i Dalsland och Västra 
Skaraborg, med förädling av 
gröna bönor i större skala och 
med långsiktighet. Projektet 
löper fram till oktober 2022 
och har en budget om 4,7 
miljoner, där Gröna Klustret 
Nuntorps andel är 700.000 
kronor. Redan så här i upp-
startsfasen kan man se ar-
betsmarknadsmässiga förde-
lar med det hela, sex ung-

domar vid Nuntorpsgymna-
siet har fått sommarjobb ge-
nom projektet. 

Efterfrågan på  
växtproteiner
– Toppfrys köper i dagsläget 
ärtor från cirka 130 odlare i 
området. En satsning på 
grönskördade bönor är ett 
naturligt nästa steg i utveck-
lingen av verksamheten. 
Satsningen kommer invol-
vera fler odlare och bidra till Intresset för och efterfrågan på bönor ökar vilket gör att man vill få 

igång en inhemsk, lokal produktion. Foto: unsplash.com

Fyra av sex gymnasieelever, som fått jobb under sommaren med bönförsöken, tillsammans med sin lärare. 
Fr.v: Jonatan Karlsson, Naomi Viltestam, Nathalie Söderqvist, Anders Edholm och Kimberly Johnsson. Foto 
Elisabette Emanuelsson.

nya arbetstillfällen. Intresset 
för och efterfrågan på växt-
proteiner är stort i Sverige, 
säger Joakim Bratell, VD på 
Toppfrys i en pressrelease 
från Agroväst, som leder 
projektet.

Åkerbönan används idag 
mest för djurfoder, men det 
finns även ett stort intresse 
för att använda bönorna som 
livsmedel. Möjligheterna är 
goda, i vårt område finns 
förutsättningar och lång erfa-
renhet av att odla och förädla 
grönskördade ärtor. Gröna 
bönor är en proteingröda som 
har en växande efterfrågan. 
Redan idag finns produkter 
på marknaden som innehål-
ler bönor. 

Sort- och odlingsförsök  
i Dalsland
Inom projektet ”Lokal pro-
duktion och förädling av 
frysta grönskördade bönor” 
kommer nu att genomföras 
sort- och odlingsförsök, man 
kommer att utvärdera åtta 
olika sorter, testa olika od-
lingsmetoder och titta på 
olika tekniklösningar för 
skörd, transport och infrys-
ning samt även kvalité, för-
ädling och användning av 
restprodukter. 

De delar av projektet som 
Gröna Klustret Nuntorp 
kommer att vara mest invol-
verade i är sortförsöken och 
processtekniken. 

På två gårdar, en i Melle-
rud och en i Frändefors, på-
går nu de första odlingarna. 
Genom T-talsmätningar ska 
man få fram hur bönan mog-
nar och när de är bäst läm-
pade för skörd. Gymnasie-
ungdomarna ska tillsammans 
med sin lärare och övriga 
handledare utföra skördear-
betet och även ta hand om 
skörden på Toppfrys där bö-
norna skall tröskas ur och 
frysas in. 

Inom projektet ska även 
produkttillämpning stude-
ras, det vill säga möjlighe-
terna i att förädla andrasorte-
ring samt restprodukter och 
hur detta kan matcha kund-
behoven. Genom insatser 
från RISE kommer även nä-
ringsinnehåll, krav och för-
utsättningar för god livsmed-
elskvalitet att säkerställas.

Berättar om förstudien
Gunnar Olsson, Gröna 
Klustret Nuntorp, berättar att 
man i förstudien undersökt 
marktillgången, som är spe-
ciellt intressant då bönorna 
måste odlas i en tolvårig in-
tervall. Även transporterna 
är viktiga, förädlingsstället 
får finnas max en timma bort.

– Med hjälp av förstudien 
och genom finansiering från 
Landsbygdsprogrammet och 
Länsstyrelsen i Västra Göta-
land, som huvudfinansiärer 
kan vi nu utveckla ny kun-
skap tillsammans med fler 
kompetenser. Parter förutom 
Gröna Klustret Nuntorp är 
Agroväst, Columella Inno-
vation, RISE, Toppfrys och 
Västra Sveriges Konserv-
växtodlarförening, avslutar 
han. 

Ing-Marie Norrman

EDSLESKOG 
I juni förra året var ar-
keologer från Lödöse 
museum i Åmåls kommun 
för att gräva efter den 
mytomspunna kyrkan i 
Edsleskog. 
Kyrkan som var tillägnad den 
helige Sankt Nils av Edsle-
skog, Sveriges första offici-
ella helgon som erkändes av 
påven, bar på större hemlig-
heter än tidigare anat. Inte nog 
med att kyrkan kunde mäta 
sig med de allra mäktigaste 
domkyrkorna i Skandinavien 
till storlek och utformning, 
dessutom var den byggd i 
tegel – flera decennier innan 
teglet hade introducerats i det 
medeltida Sverige. Många 
frågor återstår om kyrkan i 
Edsleskog. Varför byggdes 
denna enorma katedral i 
de dalsländska skogarna? 
Varför valdes tegeltekniken 
framför natursten, den an-
nars dominerande tekniken 
i det medeltida Sverige? 
Dessa och många andra 
frågor om Edsleskogs gamla 
kyrka började undersökas 
efter midsommar när Lödöse 
museum återkom för vidare 
arkeologisk utgrävning.

Katedralen i Edsleskog

Tassavtryck efter en hund som 
trampat runt på teglet när det 
legat och torkat.

Mystisk helgonkult
– Edsleskog är en mycket 
speciell plats. Vi har en mys-
tisk helgonkult tillägnad 
Sankt Nils, den präst som 
blev mördad på väg till en 
sjuk med nattvard. Han är 
omtalad av påven i Rom år 
1220 och verkar ha varit vårt 
första helgon med viss inter-
nationell status, långt innan 
Heliga Birgitta. Av olika 
anledningar har han blivit 
bortglömd och ouppmärk-
sammad. Vi har även många 
kvarlämningar knutna till 
Sankt Nils, en helig källa 
tillägnad honom, men inte 
minst den fantastiska kyrkan 
i tegel, säger arkeologen 
Anton Lazarides.

När undersökningarna 
fortsätter under sommaren är 
det flera frågor som ska un-
dersökas, inte minst vad gäl-
ler kyrkans exakta ålder och 
form, men även större sam-
hälleliga frågor om kyrkan. 
Arkeologerna vet exempel-
vis att området runt kyrkan 
användes som marknads-
plats långt in på 1300-talet. 

– Vem hade de medel som 
krävdes för att resa en bygg-
nad som i början av 1200-ta-
let var en av de mäktigaste 
och mest utsmyckade bygg-
nadsverken i det medeltida 
Sverige? Inte var det någon 
lokal storbonde i alla fall. Det 
måste ha varit någon med 
utpräglade internationella 
kontakter som kunnat an-
skaffa sig den arbetskraft och 
den kunskap som krävdes för 
att bygga en katedral i tegel. 
Närmast till hands är då bi-
skopen eller kungen, säger 
Christian Mühlenbock, ar-
keolog och museichef vid 
Lödöse museum.

Experterna är ense om att 
kyrkan är något utöver det 

vanliga. Edsleskog och 
Sankt Nils är av vikt inte bara 
för Dalsland, men även na-
tionellt. Dels ur ett bygg-
nadstekniskt perspektiv med 
den första tegelbyggnaden i 
det medeltida Sverige, dels 
ur ett kyrkohistoriskt per-
spektiv med det första inter-
nationellt uppmärksammade 
helgonet från Sverige. Idag 
är Edsleskog en liten socken 
i Åmåls kommun, men på 
medeltiden var det snarast 
tvärt om. Edsleskog var det 
administrativa kyrkliga cen-
trumet för stora delar av 
landskapet.

Arkeologerna får frågan 
om vad de helst hade velat 
hitta vid den arkeologiska 
undersökningen av kyrkan:

– Jag hade väldigt gärna 
hittat Sankt Nils viloplats, 
kanske med ett litet relik-
skrin. Han bör ju ligga nå-
gonstans i byggnaden, men 
det är nog för mycket att 
önska. Jag misstänker att han 
ligger i den östra delen av 
kyrkan där vi inte kan gräva 
då man anlagt sentida gravar 
där, säger Anton Lazarides.

– För min del hade det 
varit fint om vi kunde lokali-
sera en äldre byggnad på 
platsen. Vi vet ju egentligen 
inte vad som ligger under den 
medeltida kyrkan men det är 
mycket möjligt, just med 
tanke på att Nils bör ha haft 
en kyrka att utgå ifrån, att vi 
kan hitta en ännu äldre bygg-
nad i närheten. Kanske rent 
av från 1100-talet eller tidi-
gare. Det hade varit en fan-
tastisk upptäckt eftersom vi 
då kan få en ännu större 
förståelse för platsens histo-
ria, avslutar Christian Müh-
lenbock.
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samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har 
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människorna och skogarna här omkring. Vi 
köper redan en stor del av virket lokalt, men 
ambitionen är att få ännu fler skogsägare 
i Dalsland och Bohuslän att välja ett lång-
siktigt och hållbart samarbete med oss.

www.ahlstrom-munksjo.com
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Lyckad dressyrtävling på Nuntorp
RIDSPORT 
Trots åska, regn och en 
stunds strömavbrott 

avlöpte  den lokala dres-

syrtävling på Nuntorp i 

slutet av juni, arrangerad 

av Dalslands Hästsport-

klubb väldigt väl. Det 

var idel nöjda tävlings-

Dagens högsta poäng tilldelades 
hemmaryttaren Tuva-Lisa Carls-
son för hennes ritt tillsammans 
med Sunlight T.

Susanne Lundqvist och Therese Daverus tävlar båda för DHsK och fixade 
ett andra respektive fjärdepris under tävlingsdagen. 

Lässugna barn kliver 
genom portalen i sommar

15 juni startade en magisk 
lässommar för barn på 
bibliotek över hela Sve-
rige, med Sommarboken. 
Detta läsfrämjande biblio-
teksprojekt har i år temat 
genom portalen och årets 
sommarboksambassadör 
är den fantasyälskande 
programledaren och för-
fattaren Ylva Hällen. 
Västra Götalandsregionens 
biblioteksprojekt Sommar
boken har som mål att till
sammans med anslutna bib
liotek i hela landet 
uppmuntra barn till lustfylld 
och kravlös sommarlovsläs
ning. Melleruds bibliotek är 
med i detta projekt.

Varje år paketeras Som
marboken i ett nytt tema, och 
i år har fokusgrupper med 
barn varit med och tyckt till. 
Katarina Larson, projektle
dare för Sommarboken, be
rättar att barnen önskade sig 
spännande och läskiga te
man.

– Många ville att det 
skulle handla om spöken och 
zombies, otäcka sjukdomar 
och sådant. Återkommande 
bland önskemålen var också 
fantasivärldar, magiska var

elser och Harry Potter. Man 
landade i att temat ”genom 
portalen” rymde barnens alla 
önskningar. På andra sidan 
en magisk portal kan barnens 
fantasivärld fyllas med pre
cis vad de vill, med inspira
tion av bibliotekens alla 
böcker och påhittiga biblio
tekarier.

Ambassadör för Sommar
boken 2020 är programleda
ren och författaren Ylva 
Hällen, skapare av bland 
annat SVT:s Supersagan och 
böckerna om det mystiska 
landet Ylvania. Att skapa 
berättelser om andra världar 
är något som hon jobbat med 
i tjugo år och årets tema pas
sade henne som hand i hand
ske.

– Jag tror portaler blir syn
liga när någon behöver dem. 
Då kan de dyka upp i vilken 
form som helst. Jag skulle 
vilja ha en liten dörr vid fot
ändan på sängen som kunde 
ta mig till en mer äventyrlig 
plats på tråkiga dagar. 

Som ambassadör kommer 
Ylva att genom videohäls
ningar till barnen skicka 
lästips, pyssel och spännande 
uppdrag. På biblioteken har 

deltagare som lämnade 
anläggningen oavsett om 
man ridit hem pris eller ej.
För klubben var detta, på 
grund av coronapandemin, 
också första tävlingsarran
gemanget för året. Tävlings
dagen inleddes med en lätt 
C:1klass för ponny, där 
också dagens högsta poäng 
noterades. För detta stod 
hemmaekipaget TuvaLisa 
Carlsson och Sunlight T. För 
sin ritt fick de betalt med hela 
77,59 procent.

Efter ponnyklassen följde 
en lätt C:1 även för häst och 
slutligen en lätt B:1klass för 
häst. I den för dagen sista 
klassen syntes två hemmae
kipage på pallplats. Dels 
Susanne Lundqvist som till
sammans med Joline red 
ihop 72,5 procent och tog 
hand om andraplaceringen 
och dels Therese Daverus 
som med Quintana 90 slutade 
på 68,57 procent vilket gav 
ett fjärdepris. 

– Det här blev en väldigt 
bra tävling på en fin anlägg
ning. Allt flöt på suveränt 
tack vare rutinerade, hjälp
samma och positiva funktio
närer, berömmer Ulrika Ols
son, tävlingsdagens 
dressyrdomare.

Ing-Marie Norrman

man planerat olika fantasieg
gande sommarboksträffar 
och coronaepidemin har en
ligt projektledaren Katarina 
Larson snarare skapat ännu 
mer kreativa lösningar kring 
träffarna i år. 

– Man har styrt om som
marboksträffarna till att 
innehålla allt från tipsprome
nader om portaler till att er
bjuda boksamtal digitalt. Det 
finns så mycket kreativitet på 
biblioteken och jag är över
tygad om att Sommarboken 
kommer att nå ut till lika 
många barn som tidigare år. 
Om inte fler eftersom det ju 
vankas hemester för de flesta 
av oss och då är barnen väl
komna att resa i fantasin is
tället, via sitt lokala biblio
tek.

Sommarbokenkampanjen 
2020 pågår mellan den 15 
juni – 30 augusti, med lokala 
avvikelser.

Årets tema på Sommarboken är 
”genom portalen”.
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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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

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

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%

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Under juli har vi 
semesterstängt

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

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

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

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

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

Lifvskällan  
- för Dig
Sv. klassisk massage, naturterapi, 
med.laser, andullation, ir-bastu, 

kost o näringsprep, homeopatmed.

Storgatan 22, Brålanda • 073-707 25 60
www.lifvskallanfordig.se
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Mer än bara en bygghandel
Hos oss hittar du allt inom bygg 

samlat under ett och samma tak!

ompetens

valitet
unskap

MELLERUD Sapphultsgatan 12 • tel 0530-330 00 
mån-fre 6.45-18 lör 9-14 • k-bygg.se www.dackteam.seVerkstadsgatan 6, Mellerud

Sommartider 
mån-fre 8.00-16.00

Tel. 0530-101 77

Vi vet vilka 
däck ni behöver

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

Bahco 
Hylsnyckelsats
1/4” & 1/2” med U-ringnycklar
95 delar.
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Kanalen – en viktig katalysator i Dalsland
Med en gemensam vd för 
Dalslands Kanal AB och 
Dalslands Turist AB är 
det krattat för en kraft-
samling av utvecklingen 
framöver. Vi träffar vd:n 
Johan Trollnäs som job-
bar för fler turistkronor 
till Dalsland under mottot 
”från svält i tält till häng i 
hotellsäng”.
Som Melleruds Nyheter 
skrev om i mars 2020 har 
Dalslands Kanal AB startat 
en större förstudie om ut-
veckling av såväl Håveruds-
området som infrastrukturen 
runt kanalområdet där bland 
annat Dalsland Västra Värm-
lands Järnväg (DVVJ) är en 
viktig del. 

700 000 kronor har avsatts 
till förstudien, som pågår 
fram till årsskiftet. Huvudfi-
nansiär är Västra Götalands-
regionen, men även Melle-
ruds- och Bengtsfors 
kommuner (100 000 kronor 
var), turist- och kanalbolaget 
är med och finansierar förstu-
dien.

Förstudien ligger helt rätt i 
tid eftersom Melleruds- och 

Bengtsfors kommuner har 
ingått avtal med Västra Gö-
talandsregionen och Region 
Värmland där regionerna har 
ambitionen att skjuta till 60 
miljoner kronor extra under 
15 år. Det innebär fyra miljo-
ner per år.

– Kommunerna tar större 
ansvar för besöksnäringen i 
Dalsland. Pengarna går i 
första hand till att komma 
ikapp med ett släpande un-
derhållsbehov, förklarar Jo-
han Trollnäs.

Förstudien består av två 
delar; dels Håverudsområdet 
som ska vara ett besökscen-
ter för Dalslands kanal och 
dels att hitta en affärsmodell 
för turisttrafiken på DVVJ.

Bli en katalysator
– Det finns en stor grupp som 
vill uppleva Dalslands kanal, 
men aldrig satt sin fot på 
vattnet. Besökscentret ska 
bli katalysatorn för hela Hå-
veruds- och Upperudsområ-
det. Om vi lyckas här spiller 
det över till hela Dalsland 
och Värmland. När det gäller 
DVVJ omfattar verksamhe-
ten idag gods- och persontra-

fik. Järnvägssträckan kan bli 
en turistupplevelse i sig. 
Delarna är tätt sammankopp-
lade genom passagerarbå-
tarna som är kopplade till 
järnvägen och de kan inte 
isoleras från varandra. En 
större volym av besökare 
spiller helt enkelt över till 
andra aktörer också. Om en 
eller flera lyckas kommer det 
många till gagn. Vi måste 
göra detta tillsammans, som 
i en lagsport, understryker 
Johan Trollnäs.

Idéer finns bland annat på 
ånglok, restaurangvagn med 
lokalproducerad mat och in-
glasade vagnar för bästa 
möjliga naturupplevelse. 

Ta på ledartröjan
Eftersom kanalen är det 
största besöksmålet i Dals-
land är det också kanalen 
som ska ta på sig ledartröjan 
och fungera som den kataly-
sator den kan vara.

Förstudien pågår som sagt 
för fullt, men eventuellt 
kommer man att söka en 
förlängning av projektet, på 
grund av omständigheterna 
med covid-19 har man inte 

Johan Trollnäs är vd för både Dalslands Kanal AB och Dalslands Turist AB. Ett besökscenter ska skapas, men 
det är inte bestämt var ännu.

kunnat ta hit konsulter eller 
kunnat åka på de studiebesök 
som planerats.

Vad är planen med förstu-
dien?

– Att få en konkret plan 
framåt och ha en finansie-
ringsplan med oss. Besöks-
centret ska levandegöra hela 
kulturarvet och visa hela 
kanalen och locka besökare 
att resa till platser de inte 
brukar besöka. Det ska fin-
nas möjlighet att verka här 

hela året och inte bara under 
seglatssäsongen, förklarar 
Johan Trollnäs.

Han nämner även dressin-
trafiken som också går att 
utveckla.

Det gäller att identifiera 
nya målgrupper och erbjuda 
dem intressanta upplevelser 
så att de lämnar pengar i 
landskapet.

– Vi måste erbjuda väldigt 
bra produkter och gärna få 
uppmärksamhet från influ-

encers. Man är bara ett 
knapptryck bort idag för att 
veta vad folk tycker, vi ska 
vässa våra erbjudanden och 
anpassa oss efter marknaden. 
Turistandet har ändrats,  man 
söker mer koncentrerade 
upplevelser och lägger mer 
pengar på dem. Jag brukar 
säga att vi gått från svält i tält 
till häng i hotellsäng, säger 
Johan Trollnäs.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se


