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Välkomna!
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Falu Rödfärg

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

Melleruds nya kommunchef, 56-årige  Karl-Olof ”Kalle” Petersson från Frändefors, beskriver sig som lite av en naturromantiker. Han vistas gärna i skogen och uppskattar promenader i naturen. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 4 –

Möt Melleruds nya kommunchef

Priserna gäller måndag 10/8 – söndag 16/8 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

BONUSKUND

Kycklingbröstfilé
Eldorado, fryst, flera sorter,  
800-900g, jfr-pris 38,89-43,75/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 33

Bregott Mellan
600g, jfr-pris 41,67/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 33

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk,  
fetthalt max 12%, ca 1-2,2kg 
Max 2 köp/hushåll/vecka 33

Romansallad
Sverige, klass 1, 200g,
jfr-pris 25,00/kg

Mango
Brasilien, klass 1, jfr-pris ca 35,09/kg

Kryddor
Santa Maria flera sorter gäller liten burk,  
gäller ej  ekologiska, ljusblå etikett, vaniljstång, 
3-80g, jfr-pris 125,00-3333,33/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 33
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Kroppefjällsvägens 
vägsamfällighet

håller 

ÅRSMÖTE 
Fredag 21 augusti kl. 19

i OK-stugan,
ev. utomhus

Styrelsen

Blomsterfröjd
Fredag 14/8 kl 15.00

Rebecca med personal hälsar 
gamla och nya kunder välkomna!

Invigning!

Landsvägsgatan 93, Mellerud • 0530 - 109 15

Daniel 070-140 05 25 
www.cityporslin.se

Vi ses på torget!
Fredagar kl. 9-17

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

12-19 augusti 2020
Tionde söndagen efter trefaldighet

”Nådens gåvor”
Rikskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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

BOLSTADS FÖRSAMLING 
Sön 16/8 11:00 Friluftsgudstjänst vid Erikstads kyrkoruin,
   Lars-Åke Petersson. Medtag kaffekorg och 
   något att sitta på. Vid dåligt väder, i 
   Erikstads kyrka.
   Swishnummer för kollekt: 123 305 29 90

HOLMS FÖRSAMLING
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.
Tor 13/8 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund.
Tor 13/8 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid 
   dåligt väder, inställt.
Fre 14/8 10:30 Kyrkis Ute, Lekparken vid ”Indiankullen”. 
   För barn med föräldrar. Medtag egen 
   matsäck. Vid dåligt väder, inställt.
Sön 16/8 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Kyrkans Hus, 
   Mia Palm. Musik: Peter Söderlund.
   Swishnummer för kollekt: 123 440 00 32

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad 
   guidning finns att tillgå. Önskas personlig 
   guidning, kontakta pastorsexpeditionen.
Mån 17/8 17:30 Vandring Yttre Bodane. För alla oavsett 
   ålder som kan gå ca 2-3 km på lätt stig. 
   Mycket vacker del av Vänerns skärgård med 
   karaktäristisk natur och många 
   fornlämningar. Samling yttre Bodanes 
   parkering. Följ skylt från E45 mellan 
   Köpmannebro och Ånimskog. Medtag egen 
   matsäck och lämpliga kläder. Anmälan/
   frågor: Martin Niklasson 0722-00 62 10

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 16/8 09:30 Gudstjänst i Örs kyrka, Mia Palm.
   Swishnummer för kollekt: 123 612 39 47

Nu öppnar vi upp för lunchservering igen!
 Måndag till fredag kl.12 -14 
105 kr inkl. salladsbuffè, kaffe & kaka

Vi fortsätter också att erbjuda Takeaway och catering (öppet 7.00 – 16:30)
Nuntorps Gårds Bistro är den lokala restaurangen på landsbygden där den 

lokala producenten är viktig och all mat lagas från grunden

Varmt välkomna till oss!
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

info@nuntorp.se  073-537 65 72

Bolstad
Prästgård

Onsdag 19 aug. kl 19
i trädgården 

Gudrun Rydberg 
Ett bröllop i Bolstad  

prästgård år 1720
Entré m. kaffe: 80 kr.  

Medtag stol och ev. regnskydd. 
Parkera vid kyrkan. 

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

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.se

Välkommen till 
Fästingbussen!
Vaccinera dig mot TBE! Pris 390:- 
(barn 350:-). OBS! även resevaccinationer. 
Datum  Plats  tid

Fr 10/7 Coop Alingsås 14-18 
Fr 17/7 Coop Alingsås 14-18 
Fr 24/7 Coop Alingsås 14-18

On  12/8      Coop Mellerud              15-19

FISKBILEN erbjuder

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

Färska räkor från 149 kr helt kilo

Vi har nykokta havskräftor & 
signalkräftor till kanonpriser 

Föredrag om bröllop i 
Bolstad Prästgård år 1720

På onsdag kväll den 19 
augusti berättar Gudrun 
Rydberg, ordförande för 
Bolstads Prästgårds Vän-
ner, om bröllopsverser 
som skrevs till ett bröllop 
i Bolstad Prästgård i sep-
tember 1720. 

Det var kyrkoherdedottern i 
Bolstad, Elisabeth Kjellin, 

som gifte sig med kyrkoher-
den i Högsäter Johan Lind. 
Brudgummen var född i 
Bolstad Prästgård där hans 
far med samma namn varit 
kyrkoherde. Hans mor Britta 
Gyllenia bodde år 1720 som 
änka på gården Gaseberg.

Johan Lind hade utbildat 
sig vid Skara skola, Uppsala 
universitet och flera europe-

iska akademier under många 
år vid olika europeiska uni-
versitet innan han återvände 
till Dalsland. Johan Lind 
hade stort intresse för littera-
tur författad av dalslänningar 
och har efterlämnat en för-
teckning som är den första 
bibliografin över dalslands-
litteratur. 

Dalsland Center 
välbesökt i juli

HÅVERUD 
Många turister, främst 
svenska, har kommit till 
Dalsland Center i juli. 70 
procent av antalet besö-
kare jämfört med samma 
tid förra året. Maj och juni 
hade hälften så mycket 
besök jämfört med samma 
tid 2019.
– Det har gått över förväntan. 
Vi påminner med både skyl-
tar och över högtalare både 
inomhus och utomhus om att 
hålla avstånd till varandra 
och jag tycker att folk har 
skött sig bra, säger Eva Nils-
son Olsson, turismutvecklare 

och operativt ansvarig för 
verksamheten. 

Samtliga planerade kon-
serter ställdes in denna sä-
song men utställningar har 
pågått, bland annat en mini-
version av förra årets utställ-
ning om Dalsland. Man har 
också passat på att informera 
lite extra om allemansrätten, 
ett ämne som alltid behöver 
uppfriskning.

– De flesta av juli månads 
besökare har varit svenskar, 
framförallt verkar Stock-
holmsbor ha hittat hit i år, 
berättar Eva Nilsson Olsson.
 Karin Åström  

karin@mellerudsnyheter.se

Anders Lindberg 

berättar om  

”Säker körning”

  
Rotary
Mellerud

Måndag 17/8

Gruzzolo

www.mellerudsnyheter.se
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 12/8–16/8
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

KAFFE Classic. Välj mellan olika sorter och rostningar. Gäller ej Eko, Reko, Solid eller 
Amigas. 500 g. Jfr-pris 43:34/kg.

3 FÖR

65k
MOZZARELLA/
EKOLOGISK MOZZARELLA
Galbani. 125 g. Jfr-pris 80:-/kg.

MEDLEMS-
KLIPP!

Ve� � s

10k�  

GRÖNA VINDRUVOR I ASK
Spanien/Italien. Klass 1. Kärnfria. 500 g 
Jfr-pris 40:-/kg.

500 G

20k/ask

LÄSK Coca-Cola/Fanta/Sprite. Välj 
mellan olika sorter. 150 cl. Jfr-pris 8:33/liter. 
Pant tillkommer.

2 FÖR

25k

Kårebyhög i Bolstad – en blodig historia
När man åker på landsvä-
gen från Bolstads kyrka 
mot Dalbergså passerar 
man Kårebyn. På vänster 
sida ute på gärdet i närhe-
ten av Lillån ligger sock-
nens största gravhög som 
kallas Kårebyhög. 
Den är lätt att hitta då den har 
en fornminnesskylt vid väg-
kanten.  Kårebyhög  är 24 meter 
i diameter, två meter hög och 
räknas till Dalslands storhögar 
från järnåldern. Den är från ti-
den före trakten kristnades när 
man begravde sina döda hem-
mavid på gårdens marker. 

Den stora Kårebyhögen har i 
alla tider inspirerat folkdikt-
ningen i Bolstad och gett upp-
hov till bloddrypande historier. 
Sommaren 1843 gjorde forn-
forskaren Richard Dybeck 
uppteckningar av folksägner i 
Dalsland. Han träffade då bon-
den Nils Lindmark i Kårebyn 
som berättade att gravhögen 

kallades Kåre-hög och att en 
mycket grym kung skulle vara 
begravd i denna.  Kåre skulle 
ha haft en drottning som var 
begravd i den mindre s k Drott-
ninghögen som då syntes norr 
om Kåre-hög. 

I kringliggande åkrar hade 
man hittat åtskilliga vapen av 
järn och det fanns en tradition 
om att ett fältslag skulle ha stått 
vid Kårebyn. Nils Lindmark 
hade i sin tur hört dessa berät-
telser av Daniel Andersson, 
som dött 90 år gammal. En 
annan sägenversion som Dy-
beck fick berättat för sig var att 
Kåre var en kung som härskat 
över landet runtomkring. Han 
var så grym att han ville se ett 
huvud huggas av varje dag. 
Folket gick till slut samman 
och dödade honom och hans 
män. ”Det rann bara blod i 
Lillåna den dagen.” 

Bonden Nils Bryngelsson 
Lindmark (1777 – 1849) hade 
tagit över svärfadern Daniel 

Kårebyhög med de höga träden syns på Carl Oscar Borgs omslag på 
Hembygden Dalsland 1937.  

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds sekreterare Monika 
Åhlund  vid Kårebyhög år 2016.  Foto: Gudrun Rydberg. 

Anderssons gård i Kårebyn. 
Daniel Andersson var född 
1746 och dog enligt dödboken 
år 1824 hos familjen  Nils Lind-
mark. Han blev alltså 78 år och 
inte 90 som Dybeck uppger. 

Visan om Kårebyhög
År 1898 publicerade Elfsborgs 
läns annonsblad ett reportage 
om ättehögen i Kårebyn som 
sedan valsade  runt i den dåtida 
dagspressen med början i 
Stockholmstidningen den  
4 juni  och därefter i Göteborgs 
Aftonblad, Bohusläningen, 
Trollhättans tidning, Borås tid-
ning och Östersundsposten. 

I artikeln berättas att en Bol-
stadsbo mindes delar av en visa 
om Kårebyhög som sjöngs i 
hans barndom. Den löd: Kung 
Kåre ligger i Kåreby hög, han 
tar ett hår vart hundrade år. Han 
sade: det lider, det lider. 

Bolstadsborna kunde vidare 
berätta att kung Kåre hade be-
gått ett rysligt brott och dömts 
till att ligga i ”ättehög” i en 
älghud, från vilken han fick 
plocka ett hårstrå vart hundrade 
år. När älghuden är fri från hår 
har kung Kåre sonat sitt brott. 
Den dåvarande ägaren till mar-
ken runt Kåreby hög hade 
planterat en häck av lärkträd 
runt gravhögen och en ask mitt 
i fördjupningen som grävts av 
skattsökare. Tanken var att när 
träden vuxit upp skulle askens 
krona gå ihop med lärkträdens 
toppar så att det bildades ett tak 

över gravhögen. I gärdena mel-
lan Kåreby hög och det gamla 
Dalaborgs slott trodde bygdens 
folk sig ha hittat stenar efter en 
väg. Denna omständighet med-
förde  att man trodde att ”fyl-
keskonungar som bott på Dala-
borg” skulle vara begravda i 
Kårebyhög.

Under 1900-talet gjorde 
hembygdsforskaren A G Bördh 
i Aritsholmen  uppteckningar 
av traditionen kring Kåreby 
hög. Visan och historierna fö-
rekom då i flera ”förbättrade”  
versioner.  Bördh och Rikard 
Nilsson, Dalbergså, skrev 
också egna dikter om kung 
Kåre och hans gravhög. 

Utflyktsmål
Kårebyhög har i alla tider varit 
ett populärt utflyktsmål  bland 
ortens folk och ett tag eldades 
påskeldar på gravhögen. När 
det fanns skola i Nygården 
gjorde lärarinnorna utflykter 
med skolbarnen dit. På 1940-ta-
let hade träden på Kårebyhög  
växt  upp vilket medförde att 
den ståtliga Kårebyhög syntes  
vida omkring i landskapet. 
Men då trädrötterna kunde 
skada graven sågades de ner 
vintern 1969.  

Bland tecknare och konstnä-
rer har Kårebyhög varit ett 
populärt motiv.  Journalisten 
Carl Bohm från Grinstad publi-
cerade exempelvis  en teckning 
i årsskriften Färgelanda år 
1924 och den berömde konst-

nären Carl Oscar Borg har bi-
dragit med en tuschlavering 
som blev omslagsbild på Hem-
bygden Dalsland år 1937.   

Den som vill veta mer om 
fornlämningar i Dalsland hittar 
mycket intressant på Riksan-
tikvarieämbetets Fornsök på 
internet. 

Gudrun Rydberg 
Studieansvarig för 

Dalslands Fornminnes- 
och Hembygdsförbund

Källor: 
Bolstads dödböcker och husför-

hörslängder. 

Dybeck Richard, Berättelse till 
Kongl. Witterhets- Hist. – och 
Antiquitets-Academien, om Dals-
land. – i: Runa : antiqvarisk tid-
skrift årgången 1845, s. 4 – 5 även 
tryckt i: Åmåls Weckoblad den 9 
april 1846, s. 4.

Dybeck Richard, Folksägner i 
Dalsland. – i : Runa : en skrift för 
fäderneslandets fornvänner utgif-
ven af Richard Dybeck. – Fjerde 
och sista häftet. – Stockholm, 
1843. – s. 43. 
  Stockholmstidningen den 4 juni 
1898, s. 5. 
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 34 Skolan
Måndag 17/8: Köttbullar med makaroner och 
broccoli.
Dessert: Blåbärskräm.

Tisdag 18/8: Thaikyckling med kokt potatis 
och skivade morötter.
Dessert: Saftsoppa.

Onsdag 19/8: Hedvigsoppa. (nötfärs från 
Gröna Gårdar). Mjukt bröd med ostpålägg. 
Dessert: Bärpaj med vaniljsås.

Torsdag 20/8: Chilibakad sejfilé med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.

Fredag 21/8: Ugnsstekt falukorv med stuvade 
rotfrukter och kokt potatis.
Dessert: Jordgubbssoppa.

Lördag 22/8: Stekt makrill med stuvad spenat, 
kokt potatis och rårivna morötter.
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.

Söndag 23/8: Gulaschgryta (nötkött från 
Gröna Gårdar) med kokt potatis och brytbönor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Hemtjänstens alternativ v. 34
Mån: Potatisbullar med bacon, lingonsylt och grönsaker. 
Tis-sön: Pannbiff med potatismos och grönsaker. 

Måndag Köttbullar*, makaroner 
och broccoli.
Alt: Falafel med makaroner och  
broccoli. 
Tisdag Thaikycklinggryta* med ris 
och skivade morötter.
Alt: Rotfruktsgryta med thaismak, ris 
och skivade morötter.
Onsdag Hedvigsoppa* (nötfärs 
från Gröna gårdar). Mjukt bröd med 
ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Torsdag Chilibakad sejfilé**, pota-
tis och gröna ärtor.
Alt: Potatis- och broccoligratäng, gröna 
ärtor.
Fredag Vegetarisk rotfruktssås 
med pasta och majs.
Alt: Pastasallad med oliver och ost.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Den här sommaren är vi ovan-
ligt många som njutit av vår 
vackra natur. Och visst är det 
underbart att upptäcka alla 
vackra och hälsosamma mil-
jöer som finns bakom knuten 
här i Dalsland, resten Västra 
Götaland eller för den delen 
Värmland? Det är lätt att ta 
naturen för given i vårt land, 
med vår gamla fina allemans-
rätt. Men det finns stora utma-
ningar.  

Skogsbruket behöver bli 
mer hållbart, kalhyggena slår 
mot såväl natur, djurliv som 
människa. Därför är det vik-
tigt att stötta en övergång till 
mer hyggesfritt skogsbruk. 
Med miljöpartiet i regering 
har staten börjat satsa på detta 
i en del av de skogarna staten 
äger, men det behöver bli be-
tydligt vanligare. 

Det storskaliga jordbruket 
är förödande för artrikedom 

och biologisk mångfald. Där-
för är det så viktigt att både 
privatpersoner, det offentliga 
och privata företag köper eko-
logiskt. Framförallt finns det 
några riktiga värstingproduk-
ter som är väldigt viktiga att 
köpa ekologiskt. Potatis, kött 
och mejeriprodukter till ex-
empel.   

Strandskyddet hotas – när 
det borde vara tvärtom. Mil-
jöpartiet vill värna strand-
skyddet och en natur för alla. 
För oss är det självklart att 
Sverige inte ska gå vägen med 
mer inhägnad och inlåst mark 
för några få välbärgade att 
njuta av själva. 

Nedskräpning med produk-
ter som tar hundratals eller 
tusentals år att bryta ner är ett 
stort problem på många håll. 
Varför inte ta med en extra 
påse när du är ute i naturen, 
för att göra en god gärning och 

plocka upp skräp från slarv-
pellar som inte själva kan 
plocka upp efter sig?

Våra insjöars och kusters 
miljö hotas av vattenskotrar-
nas utbredning. Såväl fiskens 
livsmiljö tar allvarlig skada 
för att inte tala om de olyckor 
som nu sker allt oftare med 
vårdslösa förare. Det är dags 
att skärpa regelverket för vat-
tenskotrar. Regeringen har nu 
tagit initiativ till ett förarbevis 
och en vidare översyn av re-
gelverket. De senaste årens 
kaos kan inte fortsätta. 

Tar vi naturen för given 
blundar vi lätt för de utma-
ningarna som finns. Risken 
finns att vi försent inser hoten. 
För oss gröna är det självklart 
att värna naturen här och nu.    

Emma Nohrén, ordförande 
Miljöpartiet Västra Götaland  
Tony Johansson, regionråds-

ersättare Miljöpartiet

Värna naturen här och nu

Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn,  
adress och tel.nummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att  
korta texten, sätta rubrik eller avstå från publicering. Manus returneras ej.
Maila din insändare till: redaktion@mellerudsnyheter.se

DEBATT

”Mitt hjärta klappar för hembygden”

Om sin nya tjänst säger Kalle Petersson ”Det känns lustfyllt och utmanande på ett positivt sätt”.

Är det okej att kalla dig 
Kalle?

– Ja, jag är en Kalle, har 
kallats det sedan barnsben, 
svarar den nya kommunche-
fen med ett leende.

Officiellt tillträdde han 
tjänsten den 1 augusti, men i 
praktiken började han inte 
förrän i måndags 10 augusti. 
De första dagarna går Kalle 
parallellt med t.f kommun-
chefen Annika Wennerblom

Kalle flyttade 1987 med 
hustrun Annelie (som han 
träffade redan i grundskolan) 
till en fastighet ett stenkast 
från föräldragården i Frände-
fors. 

Han driver ett jordbruksfö-
retag med sina två bröder. 
Bröderna tog över efter sina 
föräldrar 1995 och har odlat 
ekologiskt sedan dess.

– Det är en bisyssla. Vi har 
cirka 100 hektar åker inklu-
sive arrenden plus lite skog. 
Mjölkkor fanns på gården 
tills för 15-16 år sedan, där-
efter har vi köttdjur i liten 
skala, förklarar Kalle.

Familjen består av hustrun 
Annelie och tre vuxna (ut-
flugna) barn i åldern 26 till 
31 år samt ett barnbarn.

Vad gör du på fritiden?
– Arbetet på gården tar ju 

en del tid. Själv är jag lite av 
en naturromantiker och gil-
lar att vistas i skogen och gå 
promenader i naturen. Jag är 
lite idrottsnörd; har åkt några 
Vasalopp och spelat fotboll. 
Gillar musik, dans och um-
gås med goa vänner.

Ägnat sig åt skolfrågor
Kalle har ägnat sig mycket åt 
skolfrågor, både som lärare 
och sedermera som rektor på 
Dalboskolan i Frändefors.

Dessutom har Kalle arbe-
tat som enhetschef på Nils 

Ericsonsgymnasiet. Han var 
med och startade upp Kun-
skapsförbundet Väst som 
ansvarar för gymnasiesko-
lorna i Trollhättan och Vä-
nersborg. Kalle har varit 
gymnasiechef för Birger 
Sjöberg gymnasiet, Nils Er-
icsonsgymnasiet och Mag-
nus Åbergsgymnasiet.

De senaste sex åren har han 
haft en tjänst som förvalt-
ningschef i Partille kommun 
med ansvarsområde från 
förskolan upp till vuxenut-
bildningen.

– Där hade jag mycket 
kontakt med Göteborgsregi-
onen och det innebar spän-
nande roller, bland annat 
som ordförande för skolche-
ferna, förklarar Kalle.

Jämfört med Mellerud är 
ju tempot desto mer uppskru-
vat i Göteborg. Att komma 
närmare naturen är något 
Kalle ser fram emot. Han 
understryker att hjärtat alltid 
klappat för landsbygden och 
hembygden.

Handen i handsken
– Därför känns Mellerud 
som handen i handsken. Här 
jobbar man med helhetsfrå-
gor, hela paketet med de 
kommunala frågorna som 
hänger ihop med att det ska 
vara gott att leva och bo här 
plus att man ska ha det stöd 
och den service man förvän-
tar sig i kommunen. Det är 
oerhört viktigt med samver-
kan med andra kommuner, 
framför allt med de närlig-
gande, för att möta svårighe-
terna som kommer under 
2020-talet. Kostnader och 
skatteintäkter går inte hand i 
hand de kommande åren, det 
gäller i hela Sverige. Detta 
ser jag som den största utma-
ningen, understryker Kalle.

Vad tycker du om Melle-
rud?

– Det är en riktigt härlig 
kommun! Det känns lust-
fyllt, roligt och utmanande 
med min nya tjänst. Tillsam-
mans med mina medarbetare 
hoppas jag kunna göra skill-
nad. Jag har idéer och börjar 
med att stämma av de stora 
utmaningarna. Ett gott poli-
tiskt klimat, det ska vara 
positivt att vilja jobba för 
Melleruds bästa. Översikts-
planen är ute nu och jag ser 
fram emot att vara med och 
utveckla näringslivet. Regi-
onal samverkan är också 
viktig.

27 sökande
– Jag är väldigt nöjd med 
rekryteringen av vår nye 
kommunchef. Totalt hade vi 
27 sökanden till tjänsten, 
varav flera var väldigt väl-
kvalificerade. Bland de sö-
kande förordade såväl politi-
ken som 
tjänstemanna organisationen 
Karl-Olof. Hans utbildning 
och tidigare erfarenheter 
som chef i offentlig förvalt-
ning stämmer väl överens 
med vår kravprofil. I tillägg 
till detta har Karl-Olof före-
tagar- och föreningserfaren-
het. Att han har sin bostadsort 
i närområdet är heller ingen 
nackdel. Jag är väldigt nöjd 
med processen, där samtliga 
partier i kommunfullmäktige 
har getts möjlighet att delta i 
rekryteringen. Det är en enig 
kommunstyrelse som står 
bakom beslutet att anställa 
Karl-Olof, säger Morgan E 
Andersson, kommunstyrel-
sens ordförande.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

MELLERUD        
Melleruds nya kommunchef heter Karl-Olof ”Kalle” Petersson. Han driver föräldra-
gården i Frändefors tillsammans med sina två bröder och har en lång och gedigen 
erfarenhet som chef inom kommunal verksamhet.
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Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se Elinstallation - Service - Data - Termografering
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ElmontageElmontage
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Dal

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  
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Komplett solskydd både inom- och utomhus

Norra Kungsgatan 14

Njut av solen – när du vill

DIN TOTALENTREPRENÖR 
på bergvärme

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

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

www.dprorservice.se

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

& skogsbruksmaskiner m.m.

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

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

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

Allt inom golv 
och mattor

 Lokala företag till er tjänst!

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

Buss

Elinstallation

Städ VVS

Däck

Solskydd

Byggteknik/elteknik

 Bygg

Reparation/service

Ledig plats

Golv

VILL DU SYNAS HÄR?
Kontakta

Christina 
Svensson Callh 

0530-125 40

076-571 79 08

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 
den 10/8 -19 haft familjefest.

Samling kl. 15.00 vid Ala-
bama å de 40 rövarnas klubb-
lokal. När alla anlänt hälsade 
arrangerande medlemmarna 
3 och 8 välkomna på sedvan-
ligt vis. God uppslutning av 
medlemmarna.

Ity vädret var av engelsk 
natur varvades tävlingsmo-

menten mellan dito under bar  
himmel och under tak.

Första gren var luftgevärs-
skytte, 5 skott per tävlande.

Andra gren, gå mot vägg 
med ögonbindel, nr:2 diska-
des då han gick i väggen.

Under tiden som grenarna 
utfördes tändes grillarna så 
det fanns färdig glödbädd 
lagom till att tävlingsmo-
mentet avklarats.

När maten avnjutits skulle 
tävlandet fortsätta, då vädret 
som nämnts ovan kom från 
England, hade det börjat 
regna under måltiden så det 
fick bli favorit i repris, sit-
tande tipspromenad.

Nåväl,  då det strax visade 
sig att de använda frågorna ej 
erbjöd svarsalternativen 1, 
X, 2, utan krävde skrivna 
svar, uppstod bryderier bland 

medlemmarna,  för att inte 
tala om arrangörernas förvå-
ning över detta faktum – trots 
att de tagit fram frågorna!

Till följd av detta urartade 
det hela till frågestund.

Svaret på utslagsfrågan, 
som för övrigt erbjöd 3 svars-
alternativ, var ej tillgängligt!

Efter sedvanligt långdra-
gen beräkning med speciell 
koefficient framkom följan-

de prislista: 1:a pris, nr:11, 1 
st spännband 4,5m Fx Tools, 
2:a pris, nr:5, finmekaniker-
skruvmejsel, Fx Tools, 3:e 
pris, nr:9, snickarpenna, Fx 
Tools.

1:a pris i barnklassen, nr: 
1,5, skyddsglasögon, Fx 
Tools, 

1:a pris i ungdomsklassen, 
nr:3,5, uppblåsbar läskburks-
hållare till badkaret.

Eftersom Gullans Vänner 
ej kunde deltaga vid dagens 
event lämnade dessa walk 
over till årets kubbtävling 
Vännerna emellan.

Icke förty tilldömdes, för 
husfridens skull, Gullans 
Vänner segern.

Kvällen fortsatte under 
stort gemyt.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT
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till alla er som hedrat 
minnet av vår käre

Leif 
Westman

med blommor, 
telefonsamtal och 
minnesgåvor vid 

hans bortgång 
och begravning.

Familjen

Ett varmt 
TACK

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Anne-Marie Blomgren

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

SORGTACK

JORDFÄSTNING

MELLERUD
Smyrna: Sönd 11 Torg-
gudstj. mitt i Centrum. Väl-
kommen att delta från bilen. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Lörd 
17-19 Furusandskväll med 
Henrik Olsson, Öckerö. 
Tipspromenad, grillning och 
andakt. Ta med något att 
grilla och/eller kaffekorg. 
Sönd 11 Friluftsgudstj. på 
Furusand. Henrik Olsson, 
Öckerö. Kaffekorg. 

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

Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd 11 Rörvik. Sång-
gudstj. m Mikaela Simons-
son, ”Famla i förundran”. 
Inspelade andakter, se hem-
sidan och instagram; equme-
niakyrkansodradal.se.
Brålanda: Månd-fred 18 
Gemensam bön utanför 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Maria Svärd. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Sommarsång” av W. Peter-
son-Berger. Akten förrätta-
des av Eva Marklund och 
man sjöng tillsammans psal-
merna 249 och 297. Minnes-
gåvor som inkommit genom 
olika fonder upplästes av of-
ficianten. Man fick lyssna på 
”Long cool women” med The 
Hollies och som avslutnings-
musik spelades ”El condor 
pasa”. Vid urnan togs avske-
det av de närmaste. Till min-
net av Maria var koret vackert 
dekorerat med blommor.
Gravsättning kommer att äga 
rum på vid senare tillfälle. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Annita Johansson. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson varefter barnbarnen 
Caroline och Isabelle sjöng 
”Himlen är oskyldigt blå” av 
T. Gärdestad/K. Gärdestad. 
Akten förrättades av Lars-
Åke Petersson och man sjöng 
tillsammans psalmerna 201 
och 251. ”Hallelujah” med 
Susan Boyle spelades upp 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Stad i ljus” av P. 
Bäckman. Till minnet av An-
nita var koret vackert dekore-
rat med blommor. Urnan 
fördes i procession till grav-
platsen på Holms kyrkogård 
där gravsättning av både An-
nita och maken Lars-Göran 
gjordes och avsked togs av de 
närmaste. 

Avskedsceremoni har ägt 
rum i Ängenäs för Vivian 
Länje. Akten inleddes med 
att man lyssnade på ”Tröste-
visa” av Benny Andersson 
varefter Anders Grimheden, 
borgerlig begravningsoffici-
ant hälsade välkommen. In-
för minnestalet, där det bland 
annat berättades om Vivians 
intresse för bak och matlag-
ning, lyssnade man på ”Jag 
har hört om en stad” med 
Christer Sjögren. Eric Clap-
tons ”Tears in heaven” spela-
des innan familj och släkt tog 
avsked vid urnan under to-

Carina 60 år
Vänner får gärna komma på 
kaffe torsdag 20 augusti.

UPPVAKTNING
Pastorsexpeditionen. Den 
som inte har möjlighet att 
vara med på plats, ber där 
den befinner sig. Sönd 15 
Utflyktskyrka. Samling vid 
Brålanda fsh. för avfärd till 
utflyktsmålet. Mer info finns 
på Pastorsexpeditionens 
telefonsvarare och på Face-
book några dagar i förväg.
Gestad: Sönd 10 Gudstj. m 
nattv. Thomas Holmström, 
Katarina H Johansson. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 11 Hög-
mässa, Margareta Olsson.

Symfoniker turnerade

MELLERUD 
Den 4 augusti kom en 
kvartett från Göterborgs 
symfoniska orkester till 
Mellerud för att ge kon-
serter på tre av kommu-
nens särskilda boenden.
Första stället var Bergs kort-
tidsboende där de boende satt 
ute i söderväggen och drack 
kaffe medan de fyra musi-
kerna, Ellinor Rossing, Pia 

Enblom, Helena Frankman 
och Elin Stjärna stämde upp 
på gräsmattan några meter 
bort.

Både Wolfgang Amadeus 
Mozart och George Bizet 
fanns representerade i reper-
toaren och visst kände publi-
ken igen tonerna ur operan 
Figaros bröllop och Carmen. 
Det bjöds även på spanska 
musikstycken, däribland 
välkända La Paloma.

Klassisk operamusik, spanska stycken och tango spelades av stråkkvar-
tetten från Göteborgs symfoniker. Här för de boende på Bergs kort-
tidsboende.

En kvartett ur Göteborgs symfoniker spelade på tre särskilda boenden i Mellerud: Ellinor Rossing, altfiol, Pia 
Enblom, cello, Elin Stjärna, fiol och Helena Frankmar, fiol.

nerna till ”Air” av J. S. Bach.
Som avslutning spelades 
”Circle of life” av Elton John 
och Tim Rice. Efter ceremo-
nin gravsatte familjen urnan 
på Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gestads kyrka för 
Erna Jansson. Som inled-
ning på akten spelade Barbro 

Magnusson ”Hjärtats saga” 
av W Åström. Akten förrät-
tades av Thomas Holmström 
och tillsammans sjöng man  
psalmerna 249, 235 samt 
289. Barbro sjöng sångerna 
”Kärleken är” av I.  Forsman/ 
H. Almqvist/B. Ljunggren,  
”Vi ska ses igen” av A Bör-
jesson och som avslutnings-
musik spelades ”Time to say 

goodbye” av F Sartori/arr. H 
Agrell. Vid kistan togs av-
skedet av de närmaste. Till 
minnet av Erna var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter ceremonin bjöds 
gästerna med till försam-
lingshemmet för en minnes-
stund. Gravsättning ägde 
rum på Gestads kyrkogård.

JORDFÄSTNING

De fyra stråkarna lät him-
melskt och en och annan 
förbipasserande stannade till 
för att njuta av musiken. En 
tango från Uruguay, La 
Cumparsita, kanske den 
mest välkända tangon av 
alla, avslutade den mycket 
uppskattade konserten.

Göteborgs symfonikers 
musiker, som just i dessa 
coronatider inte kan ge kon-
serter som vanligt, sprider 
istället kammarmusik i Väs-
tra Götalandregionens alla 
49 kommuner.

– Vi är glada att få komma 
ut och spela såhär som fri-
luftskvartetter, säger Ellinor 
Rossing som spelar altfiol.

Glädjen delades helt klart 
med publiken vid Bergs 
denna onsdag. Stråkkvartet-
ten fortsatte sedan till parken 
vid P.D Lundgrensgatans 
gruppbostad för att avsluta 
mellerudsturnén på Fager-
lids boende.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Politisk trotjänare slutar
Kerstin Nordström (S) har 
avsagt sig sina kommu-
nala förtroendeuppdrag, 
såsom andre vice ordfö-
rande i socialnämnden. 
Kerstin Nordström har en 
diger lista med förtroende-

uppdrag i Melleruds kom-
mun, bland annat som bor-
gerlig vigselförrättare, 
ledamot i kommunfullmäk-
tige 2006 till 2014, kommun-
styrelsen, miljö- och hälsorå-
det, kommunala 

Avsägningar
Gert Lund (SD) har avsagt 
sig sin plats som ersättare i 
kommunstyrelsen.

Karolina Hultman Wess-
man (C) har avsagt sig sitt 

förtroendeuppdrag som le-
damot i kommunfullmäktige 
på grund av flytt till annan 
kommun.

handikapprådet, kommunala 
pensionärsrådet, kommunala 
ungdomsrådet och vice ord-
förande i socialnämnden 
2007 till 2014. Hon har även 
varit ersättare i Polsam och 
kommunstyrelsens arbetsut-
skott.

”Jag har lärt mig mycket på 
denna resa, en omställning 
från Stockholmsregionen till 
Mellerud, som ändå alltid 
funnits med sedan jag föddes 
för 80 år sedan. Nu är denna 
resa slut av flera olika skäl”, 
skriver hon i sin avsägelse.
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En självupplevd händelse under Cypern-tiden
I nummer 22 den 3 juni av Melleruds Nyheter 2020 kunde 
vi läsa om fyra FN-veteraner, som alla tjänstgjort på 
Cypern på sextiotalet. En av dem, Lars Brink, är själv 
författare och har bland annat skrivit en hel del från 
den här tiden. Läs här hans berättelse om en händelse 
från 1964.

Lars Brinks pluton på marsch i de höga Troodosbergen på Cypern. Det var ett sätt att visa FN:s närvaro och lugna hatstämningen mellan folkgrup-
perna. Alla bär sin filt och liggunderlag för övernattning i det fria.

Inbördeskrigets konsekvenser: I byar med både greker och turkar hände det att majoriteten, i regel greker, 
hindrade minoriteten från tillträde till byns brunn. FN-soldater fick vakta. Här turkiska kvinnor som tacksamt 
hämtar sitt vatten. 

sarbilarna tände strålkastare 
mot huset. Själv reste jag en 
stege upp mot andra vå-
ningen, som hade en öppen 
lucka i gaveln och klev sakta 
upp med min kulsprutepistol 
i högsta eldberedskap. 

En säker prickskytt ur 
larmstyrkan grupperades i 
bakgrunden med order att 
hålla minsta möjliga säker-
hetsmarginal om jag skulle 
bli angripen eller beskjuten. 
Skyttarna, de så kallade spe-
cialpoliserna, drog sig ur 
huset på baksidan och gav 
upp striden. Den svenska 
insatsstyrkan hade efter hand 
förstärkts, hela kompanire-
serven var snart på plats i 
Timi.

Ingav respekt
Kompanichefen ledde med 
stöd av plutoncheferna en 
välorganiserad upprens-
ningsaktion genom byn. 
Ferret-plutonen spelade här 
en central roll som rörligt 
eldunderstöd. Från en pan-
sarbil kunde de vid behov 
snabbt avlossa en eldskur 
med kulspruta. 

Vid 22.30-tiden var opera-
tionen avslutad, reservpoli-
serna avväpnade och en stor 
mängd vapen beslagtagna. 
Timi blev ett exempel på att 
resoluta insatser kunde skapa 
respekt också för en FN-

styrka vars formella mandat 
närmast var fredsbevarande, 
men som nu även blev freds-
framtvingande. 

I den efterföljande politis-
ka diskussionen anklagades 
den svenska truppen för att 
ha överskridit sina befogen-
heter. Bataljonschefen avvi-
sade naturligtvis detta och 
hävdade den svenska trup-
pens rätt att ingripa också 
med militärt våld mot ”väp-
nade oansvariga element” 
som det formulerades. 
Kongoerfarenheterna kom 
väl till pass.

Sista svenska trupperna 
togs hem 1987
Jag har velat berätta om inci-
denterna i Timi. Dels som ett 
exempel på vikten av att man 
i svårbedömda politiska si-
tuationer rekryterar erfarna 
militärer till riskfyllda FN-
uppdrag och dels då jag 
personligen aktivt deltog i 
operationerna. 

Stridserfarenheterna från 
Kongo kändes som en abso-
lut grundtrygghet vid de nya 
uppdragen på Cypern. Sam-
tidigt vill jag understryka att 
berättelsen om Timi-opera-
tionen endast utgör en per-
sonlig minnesbild. Den 
återgivna insatsen speglar 

Svenska soldater vid en nattlig postering på en bergstopp. När de båda 
sidornas bönder såg att FN-soldater vaktade vågade man gå till sina 
odlingar på morgonen utan att trakasseras. I bakgrunden sädesfälten 
längs sluttningarna. 

En svensk prickskytt vid en pansarbil. Ett bestämt uppträdande av FN brukade lugna stämningen vid en hetsig 
konflikt mellan grek- och turkcyprioter. Ibland fick FN-trupp gå emellan de stridande grupperna.

Grekcypriotisk patriot, beväpnad 
med kulsprutepistol och pistol. 
Många grekcyprioter organisera-
de sig i halvmilitära milisförband 
för att kämpa för ”ENOSIS”, Cy-
perns förening med Grekland.

Jag skall ge ett exempel på 
hur det kunde gå till vid en 
skarp insats under detta för-
sta skede med FN-trupper på 
Cypern. Incidenten som så-
dan kom att få genklang över 
hela ön och skapade respekt 
för FN-styrkan i dess strävan 
att hindra väpnade konflikter 
mellan grekcyprioter och 
turkcyprioter. 

Platsen var byn Timi, om-
kring en mil öster om Pap-
hos. I Ktima, en stad omedel-
bart gränsande till Paphos, 
låg tredje kompaniet förlagt 
under major Bo Schmidt. 
Själv ingick jag som grupp-
chef i fjärde plutonen, vars 
chef var löjtnant Kurt Olsson 
från Uddevalla. 

Vågade hämta vatten
Oroligheterna i Timi hade 
börjat på allvar den 22 april 
1964, varvid både pansar-
bilsplutonen och pluton Ols-

son hade genomfört en 
dygnslång operation för att 
lugna de båda sidorna i kon-
flikten. En intensiv skottloss-
ning kunde stoppas genom 
ett bestämt och taktiskt väl-
avvägt uppträdande av den 
svenska truppen. Flera pan-
sarbilar hade utsatts för be-
skjutning under operationen. 
Rent civilt hade truppinsat-
sen en lokalt fredsfrämjande 
effekt, till exempel genom att 
byns invånare, från båda si-
dor, nu vågade hämta vatten 
i den gemensamma brunnen. 
En FN-postering gruppera-
des i byn. Under den följande 
veckan började byn fyllas 
med externt baserade grek-
cypriotiska väpnade ”speci-
alpoliser” och läget skärptes 
efterhand.

Blossade upp på nytt
Den 29 april var jag chef för 
kompaniets larmstyrka, när 
larmet från FN-posteringen i 
Timi om beskjutning och 
behov av omedelbar för-
stärkning kom. Våldsam 
skottlossning pågick åter 
mellan grek- och turkcyprio-
ter i byn. Distriktschefen 
anlände snart till kompaniet 
och tog täten med larmstyr-
kan mot byn. Jag minns ännu 
plutonchefen Kurt Olssons 
något osäkra blick när styr-
kan gav sig av. 

Samtidigt såg och visste 
han att det var erfarna solda-
ter som skulle hantera kon-
flikten. Två av pansarbilarna 
var med, det var kväll och det 
började bli mörkt. Efterhand 
anlände fler pansarbilar vilka 
grupperade sig i närheten av 
några av de hus varifrån el-
den kommit. Ett försök att 
genom rop med en bärbar 
högtalare få slut på skjutan-
det gav inget resultat och 
varningsskott avlossades. 

Vi grupperade med fronten 
mot ett hus med vindsvåning 
varifrån den intensiva elden 
periodvis utgick. De två pan-

med nödvändighet endast en 
liten, om än dramatisk, del av 
den breda verksamhet som 
Cypernbataljonen hade att 
utföra under dess år på Cy-
pern. 

Cyperninsatsen blev lång-
varig. Många semestrande 
svenskar på Cypern mötte 
svenska soldater under sin 
vistelse i landet.  Den mest 
dramatiska händelsen var när 
Turkiet 1974 intervenerade 

på öns norra del, varefter ön 
sedan dess är politiskt upp-
delad mellan norra och södra 
Cypern. 

De sista svenska trupperna 
togs hem 1987, utom en liten 
kvarvarande styrka av civil-
polis och militär stabsperso-
nal som avslutade sin tjänst 
1993.

 Lars Brink 
(Redigerat av  

Ing-Marie Norrman)
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Elitcyklisten Emil kom och inspirerade
MOUNTAINBIKE 
Covid-19 har fört med sig 
både negativa och positi-
va saker. Det negativa är 
att det inte genomförs 
tävlingar, men det positi-
va är att då har eliten möj-
lighet att inspirera fram-
tida cyklister på riktigt 
nära håll. 
Emil Lindgren är född i Da-
larna och arbetar med att 
cykla mountainbike. Emil 
har vunnit SM, VM, haft 
plats 38 i OS 2008 i Peking 
med mera Hans cv är långt.

Många ungdomar är impo-
nerade av yrket – att få betalt 
och göra det som är roligast 
av allt – cykla MTB.

Lördagen den 27 juni var 
nämligen Emil vid SK Gra-
nans anläggning på Kroppe-
fjäll. På förmiddagen gav 
Emil mtb-ledarna i SK Gra-
nan en rejäl teknikomgång. 

Emil Lindgren tillsammans med den ena ungdomsgruppen. Foto: Privat.

Fotbollen rullar igen

FOTBOLL 
Division 3-lagen  Åsebro/
Brålanda och Tösse IF har 
haft en motig seriestart 
med två förluster var. Det 
märktes också under för-
sta halvlek när de två lagen 
möttes på Rudevi i Åsebro 
i söndags. 
Spelmässigt var det jämnt, 
med få riktiga målchanser. 
Åsebro/Brålanda hade ett 
ribbskott i åttonde minuten. 
Tösse skapade några fler 
avslut, men oftast ganska 
långt utanför mål. 

I andra halvlek tog Tösse 
till en början över taktpinnen 
och tryckte på rejält. Det gav 
ganska snart resultat när Ca-
rolina Nilsson sköt en höjd-
boll som Åsebro/Brålandas 
målvakt Lovisa Teodorsson 
inte lyckades få grepp på. 
Lovisa kunde dock revan-
schera sig och det var till stor 
del hennes förtjänst att Tös-
ses ledning inte utökades. 

Med cirka 20 minuter kvar 
fick Åsebro/Brålanda fart på 
det offensiva spelet och man 
skapade flera helt öppna 

chanser, men lyckades inte få 
in bollen. En bidragande or-
sak var Tösses målvakt 
Felice Sandin som bland an-
nat räddade två frilägen. En 
bidragande orsak till Åsebro/
Brålandas anstormning var 
unga Tuva Vernersson som 
kom in efter halvtidsvilan. 
Med fart och entusiasm som 
högerytter rev hon upp 
sprickor i Tösses försvar och 
låg bakom några av sitt lags 
bästa chanser. 

Mitt i Åsebro/Brålandas 
kvitteringsjakt fick Tösse en 
kontring som Anna Söder-
qvist förvaltade på bästa sätt. 
Med en välplacerad lobb 
punkterade hon matchen 
med 2-0-målet. 

En spännande match där 
hemmalaget anammat Dals-
lands Fotbollförbunds nya 
riktlinjer och släppte in 
maximalt 50 åskådare. Ett 
30-tal tog chansen att till-
bringa en solig söndagsefter-
middag i Åsebro. 

Resultat: Åsebro/Brålan-
da – Tösse IF (damer division 
3) 2-0 (0-0).

Lars Nilsson

Åsebro/Brålandas Agnes Lund har bollen under kontroll uppvaktad av 
Tösses Sara Thorén. 

Läger för folkrace-ungdomar

FOLKRACE 
Helgen 25-26 juli fick äntli-
gen ungdomarna i Dals MK 
och Orust Bilsportsklubb 
sätta sig i folkracebilarna 
och köra på banan. Precis 

som många andra tävling-
ar och aktiviteter är det 
begränsat med tävlingar 
och träningar på grund av 
Covid-19. 

Lägret hölls på Rosendals 

Abbe Broberg åker tvåsitsig bild med föraren Jörgen Nilsson.  
Foto: Privat.

Alla ungdomar som deltog i lägret 2020.  Foto: Privat.

Dags för Melleruds 
Nyheter Open

GOLF 
Fredag den 4 september 
arrangeras golftävlingen 
Melleruds Nyheter Open i 
samarbete med Melleruds 
Golfklubb.
Dalsland Tour har gått i gra-
ven och återuppstår i ny form 
med nytt namn. 2019 kördes 
touren över endast en dag – 
med hela 104 deltagare (52 
par). Överst på prispallen 
stod hemmaspelarna Urban 
Svensson Callh och Lennart 
Karlsson.

I år har den populära täv-

lingen sålunda fått ett nytt 
namn men spelformen är li-
kadan som under Dalsland 
Tour, det vill säga 2-manna 
scramble. Sista anmälan är 
onsdag 2 september.

– Vi startar från hål num-
mer ett och hål nummer tio 
klockan 09.00. Banan är jät-
tefin. Det är många år sedan 
den varit så här fin, det har vi 
hört från våra gäster. Golfen 
har fått en riktig boom nu i 
coronatider, berättar Pär Sö-
derlund, klubbchef på Mel-
leruds GK.

SPORT

Ledarna fick många bra tips 
på hur vi kan forma framti-
dens cyklister. 

Efter lunch var det två 
olika grupper med ungdomar 
som också fick tekniköv-
ningar och drop/hopp-öv-
ningar. Emil pratade också 
om säkerhet och om sin 

kompis som avled under ett 
lopp. 

Emil visade också att man 
i princip aldrig behöver sätta 
ner fötterna, hur man backar 
med cykeln, vad man ska 
tänka på när man cyklar på 
framhjulet och bakhjulet 
(några vurpor blev det – 

framförallt bland ledarna).
Det var en fantastisk dag som 
gav många skratt och i au-
gusti när träningen drar igång 
igen finns många nya tek-
nikövningar att träna på. 

Susanne Broberg,  
SK Granan

folkracebana utanför Färge-
landa. I Dals MK kör från 
området Emma Larsson 
(Frändefors), Eddy Eriksson 
(Frändefors), Adrian Karls-
son (Bäckefors), Abbe Bro-
berg (Sundals Ryr) och Saga 
Broberg (Sundals Ryr). De 
andra förarna är från Färge-
landa, Ed och Orust med 
omnejd.

Ungdomslägret genom-
fördes första gången förra 
sommaren och det blev suc-
cé. Årets läger var för ungdo-
mar mellan 14-20 år och 
vände sig till ungdomar som 
är medlemmar i Dals MK 
och Orust Bilsportsklubb. 
Det var 20 tjejer och killar 
som deltog på lägret i år, en 
fördubbling från ifjol. 

Helgen bjöd på varierande 
övningar. Naturligtvis var 
det träningsvarv på banan, 
backövningar, startövningar 
med startlampa, däckbytar-
tävling, köra två varv med så 
lika tid som möjligt med 
mera. 

En övning kallades ”Finn 
fem fel” och den var intres-
sant. Ungdomarna skulle 
hitta fem fel på en ledares 
folkracebil. Denna övning 
gav ledaren mer arbete ef-

teråt då ungdomarna hittade 
mer än fem fel på folkracebi-
len. Ungdomarna fick möj-
lighet att åka i en dubbelsitsig 
folkracebil som en av ungdo-
marnas pappa byggde (blev 
besiktigad och godkänd 
innan körningen). Det inne-
bar att ungdomarna fick 
prova att åka med en erfaren 
förare och fick tips om hur 
man ska tänka i kurvor med 
mera. 

På kvällen var det pizza 
och Kahoot. Sista dagen var 
det mer körning och avslut-
ning med en prisutdelning till 
lägrets mest bärgade bil (lek-
saksbärgarbil), lägrets me-
kare (gick till en pappa som 
var under alla ungdomarnas 
motorhuv på ena eller andra 
sättet), ungdomen som mest 
hamnade i sanden (hink och 
spade). Ungdomarna fick 
många priser med sig hem då 
flera företag i området var 
med och sponsrade. 

En tävling kommer att ge-
nomföras i Jönköping i sep-
tember som några ungdomar 
i klubben planerar att köra. 
Det är då begränsat till två 
mekaniker/bil och ingen pu-
blik. 

Susanne Broberg
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Takmålning!
Nu har vi 25% rabatt på målning 
av plåttak, betongpannor m.m.

Rot-avdrag, garanti

PFEAB
076-220 11 70

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

olesensbygg@gmail.com

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

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

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- 
beskärningAnnonsering 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

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

TYGLADAN

10%
utförsäljning
på hela sortimentet

Vaxduk 35:-/m

Markis 119:-/m

Galon 99:-/m

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

Allt inom golv 

och mattor

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

LEDIGA PLATSER

VI SÖKER EN ERFAREN 
VERKSTADSMEKANIKER

Maila CV + personligt brev till  
magnus@mgekonomi.se

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

Häststall
9 boxar + tvättbox. Stora hagar. 
Pris: 5000 kr/ mån. Järn, Bäck-
ebol. 073-904 70 93.

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

Sammanställning av resultat
FOTBOLL 
Första helgen i augusti 
startade de lokala fotbolls-
serierna. I skrivande stund 
har vissa av ”våra” lag kla-
rat av tre matcher. Här är 
en summering av det som 
hänt hittills för våra fören-
ingars representationslag, 
serie för serie. 
Div 3 Damer:

Åsebro/Brålanda och Tös-
se IF har, förutom matchen du 
kan läsa på sidan 8, spelat två 
matcher var och förlorat 
båda. Åsebro/Brålanda har 
förlorat borta med 5-0 mot 
Stenungsunds IF och med 
12-0 hemma mot IF Viken. 
Notabelt är att Vikens Sofia 
Blixt gjorde fem mål i den 
matchen. 

Tösse förlorade borta med 
Bovall-Hunnebo med 4-3 och 
hemma mot Vallen lag 2 med 
1-0. I båda matcherna har det 
avgörande målet kommit i 
slutminuterna, 91:a respekti-
ve 90:e. Målgörare mot Bo-
vall-Hunnebo var Sara Tho-
rén, Marryen El-Ghoul 
(straff) och Ingrid Dahlstrand. 
Div 4  Damer:

Vårt enda lag i serien är 
Frändefors IF. De har spelat 
en match, där de på hemma-
plan förlorade mot  Stånge-
näs AIS-LAIK med 
2-1.  Samtliga mål kom i 
första halvlek. Frändefors 
mål gjordes av Natalie Eriks-
son. (Den andra matchen 
spelades 10 augusti. Den re-
dovisar vi nästa vecka.) 
Div 4 Herrar: 

Melleruds IF började starkt 

4-1 utökades till 7-2 före slut-
signalen. Stor matchvinnare 
blev George Amoah med fyra 
mål. De övriga gjordes av 
Jesper Englund två och 
Bjarne Gårdebratt ett. 

Även Tösse IF tog en 
bortaseger när de vann över 
Ellenö IK med 4-3 efter att ha 
lett med 3-1 i halvtid. Tösses 
målgörare: Maazim Abdul-
lahi Osman två samt Filip 
Blixt och Abdiasis Elmi Mu-
hammed ett var. 

Första serieomgången 
innehöll två derbyn. I det ena 
slog Brålanda IF på hemma-
plan Åsebro IF med 3-1 efter 
1-0 i paus. Tobias Svensson 
gjorde Brålandas två första 
mål och Peter Hecktor Karls-
son det tredje. Ibrahim Tahini 
kvitterade på straff för Åse-
bro i 61:a minuten. Glädjen 
blev dock kortvarig då Tobias 
Svensson gjorde 2-1 tre mi-
nuter senare. 

I det andra derbyt besegra-
de Melleruds IF:s U-lag Frän-
defors IF med 2-1 (0-1) på 
Rådavallen. Frändefors mål 
gjordes av Hampus Boman, 
båda Melleruds av Ludvig 
Stensson. Avgörandet kom i 
86:e minuten. 
Div 6 Herrar:

Kroppefjälls IF har spelat 
två matcher och förlorat båda. 
Mot Högsäters GF lag 2 med 
3-1 och Bengtsfors lag 2 med 
5-0. Enda målgörare hittills 
är  Mathias Skoogh-Olsson. 

Bäckefors IF har spelat en. 
På bortaplan slog man Ärte-
marks IF/Billingsfors med 
3-0. Målgörare Pontus Johan-
nesson två (det första på straff) 
och Anton Andersson ett. 

Lars Nilsson

med en hemmaseger mot 
Kungshamns IF. Efter 2-1 i 
halvtid skrevs slutsiffrorna 
till 3-1. Fredrik Larsson 
gjorde MIF:s två första mål, 
och därefter hade laget bud på 
fler innan Kungshamn kunde 
reducera. Segermålet kom i 
74:e minuten genom Hampus 
Soppi Svensson. I slutet pres-
sade Kungshamn på rejält och 
Alexander Karlsson i Melle-
rudsmålet fick bekänna färg. 

Därefter följde en bortaför-
lust med 3-0 mot Henån-
Gilleby, men Mellerud revan-
scherade sig i helgen när man 
bortaslog Munkedals IF med 
1-0. Enligt MIF:s hemsida 
var det en tillknäppt match. 
MIF:s mål kom efter 84 mi-
nuter. Framspelad av Joel 
Lundgren lyckades inhoppa-
ren Karl Svensson säkra se-
gern till Mellerud. 

Håfreströms IF har haft en 
tuff seriestart med tre raka 
förluster, 4-0 borta mot Hög-
säters GF, 6-2 hemma mot 
Ödsmåls IK och 3-2 mot IFK 
Valla. I matcherna mot både 
Högsäter och Valla kom mot-
ståndarnas två första mål un-
der matchens första tio minu-
ter, och i matchen mot Valla 
kom motståndarnas tredje 
mål i andra halvleks första 
minut. 

Målgörare hittills för HIF 
är Burim Avdijaj tre och Flo-
rijan Fejzulovic ett. 
Div 5 Herrar:

Serien inleddes i den 
gångna helgen. Fengersfors 
IK fick en flygande start med 
bortaseger mot Färgelanda 
IF. En halvtidsledning med 

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.200:- + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

Med en annons i Melleruds 

Nyheter når du ut till många

Tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se 

Storgatan 20, Mellerud  
www.mellerudsnyheter.se

Kontakta Christina
Vi delar ut ca 10.900 tidningar varje vecka
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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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

.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 
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%

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
Bänkskivor

Fönsterbrädor
Gravstenar – renovering

070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB

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

Gräs & buskröjning

073-050 04 17
Tage Andersson

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

Inramning
Konstnärsmaterial

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

Flyttstäd
Veckostäd
Fönsterputs

Rullande sy 
& hemservice

070-649 32 86

Onsdag
06:00 Biljett till kärleken 
06:30 Madame Deemas kärleksresa
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 Madame Deemas kärleksresa 
11:00 Minus 58 grader 
12:05 Travel man 
12:30 Fantastiska trädgårdar 
13:15 Världens historia
14:00 Countrymusikens historia s
14:55 Allsång på Skansen 
15:55 Kinesiska rummets hemlighet
17:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt, K-märkta ord 
18:30 En dag i våra liv 
19:00 Hemma hos arkitekten 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Planet under press
20:50 Djur i natur 
21:00 Fantastiska trädgårdar 
21:45	Lagom	mycket	finsk	
22:15 99% Norsk, 22:45 Big cities
23:00 Rapport 
23:05 Kärlek och fördom 
00:00 The long song 
01:25 When the dust settles 
05:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar

15:10 Gift vid första 
 ögonkastet England 
16:00 Rapport 
16:05 Romarrikets avgörande 
 dagar
16:45 Historiens farligaste
 rovdjur
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Resa till smittan 
18:55 Anslagstavlan 
19:00 Korrespondenterna  
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Fearless 
22:30	Mästarna	av	science	fiction
23:15 Planet under press: 
 Klimataktivisterna som 
 stängde London
00:00 Yasmin söker sina rötter 
01:00 Resa till smittan 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

10:00 Dr Phil 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Helt sjukt 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:35 Efter fem, 18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden med 
 sommarvinnare
20:00 Home and away 
21:00 Mord i paradiset 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI, 00:55 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:45 Younger 
05:30 Köket

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
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Helt sjukt 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden med 
 sommarvinnare
20:00 Sommar med Ernst 
21:00 Vargattacken på Kolmården
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 CSI 
00:55 Law & order’
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen
04:45 Younger 
05:25 Köket 
05:30 Younger 

06:00 Biljett till kärleken 
06:30 Madame Deemas kärleksresa
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 Madame Deemas kärleksresa
11:00 Moraeus med mera 
12:00 Planet under press
12:50	Född	2010	
13:50 En dag i våra liv 
14:20 Ett hundliv 
14:30 Kärlek och fördom 
15:25	K-märkt	form	
15:30 Engelska Antikrundan 
16:30 Min trädgård 
17:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar
18:00 Rapport , Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25	K-märkta	ord	
18:30 Planet under press
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Sommaröppet: Sport 
21:00 The split 
22:00 Efterlysta för mord 
22:50 Rapport 
22:55 Festen 
23:40 Dödsstraffets offer 
00:35 Ett mord för Dodds
05:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar

15:05 Mästaren 
15:30 Under klubban 
16:00 Rapport 
16:05 Planet under press
16:50 Resa till smittan 
17:15	Svenska	tv-historier	
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Jakttid 
18:30 Den förbjudna stadens
 hemligheter 
19:20 Gunnel Carlson i Italien 
19:30 Matmagasinet 
20:00 Världens natur 
20:50 Lagens långa nos 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Åklagaren, försvararen, 
 pappan och hans son 
23:25 Jakttid 
23:55 Min röst: Mu jietna 
00:25 Den förbjudna stadens
 hemligheter 
01:15 Matmagasinet 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

05:45 Nyhetsmorgon
10:05 Dr Phil 
12:00 Bytt är bytt 
13:00 Helt sjukt 
14:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden med 
 sommarvinnare
20:00 Fångarna på fortet 
21:30 The Bourne legacy 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 The Bourne legacy 
00:25 Ronin 
02:55 Clueless 
05:00 Husjägarna – Danmark

15:00 Yasmin söker sina
 rötter 
16:00 Rapport 
16:05 Planet under press
16:50 En biografmaskinists död 
17:05 Au pair i Miami 
17:35 Nyhetstecken 
17:45 Uutiset 
17:55 Oddasat 
18:00 Friidrott: SM 
19:45 Kanalsimmerskan 
20:00 Keith Haring 
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:19 Sportnytt 
21:30	 ’71	
23:05 Fearless 
23:50 Från Jesus till Picasso
  – barnet i konsten
00:45 Gift vid första ögonkastet 
 England 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Biljett till kärleken 
06:30 Madame Deemas kärleksresa 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 Madame Deemas kärleksresa 
11:00 Sommaröppet: Sport 
12:00 Planet under press
13:00 Diagnoskampen 
13:40 Min trädgård 
14:20 Anslagstavlan 
14:25 Moraeus med mera 
15:25	Den	stora	modell-
 järnvägskampen
16:30 Friidrott: SM 
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:25 Djur i natur 
18:35 Planet under press
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Friidrott: Diamond league 
22:00	Kult-TV	
22:45 Rapport 
22:50 Brottsplats Mallorca 
23:35 The split 
00:35	Född	2010	
01:35 Spionen Vladimir Putin 
05:05 Planet under press

06:05 Sommaröppet: 
 Sport 
07:05 Diagnoskampen 
07:45 Medicin med Mosley 
08:35 Fantastiska trädgårdar 
09:20 Hemma hos arkitekten 
09:50 En dag i våra liv 
10:20 Allsång på Skansen 
11:20 Barnmorskan i East End 
12:20 Världens historia: 
 Kungahuset Windsor 
13:05 Countrymusikens historia 
14:00 Friidrott: SM 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Bussresan 
19:15 Hemtjänst 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Bäst i test 
21:00 Rapport 
21:05 Unge kommissarie Morse 
22:35 Trainwreck 
00:35 Sisters 
05:15 Bussresan

10:05 Resa till smittan 
10:30 Au pair i Miami 
11:00 Universitetets djursjukhus
11:30 Min röst: Mu jietna 
12:00 Jakttid 
12:30 Matmagasinet 
13:30 Under klubban 
14:00 Korrespondenterna  
16:00 Rapport 
16:05	Svenska	tv-historier	
16:25 Mästaren 
16:50 Keith Haring 
17:50 Friidrott: SM 
18:00	K-märkt	form	
18:05 Bilderna alla tog – doktor 
 Land och hans kamera
19:00 Kulturstudion 
19:01 Zuzana – musik är livet 
20:25 Pianisterna och den mörka 
 hemligheten 
22:05 Miraklet 
23:00 Voodoohora 
23:30 Historiens farligaste 
 rovdjur 
00:20 Livet på Operan 
01:45 Sportnytt

06:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
07:00 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Så mycket bättre 
12:55 Lotta på Liseberg 
14:25 Vargattacken på 
 Kolmården
15:30 Mother’s day 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Drömpyramiden med 
 sommarvinnare
19:55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20:00 Bytt är bytt 
21:00 The proposal 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 The proposal 
23:30 Drive 
01:30 Detroit 
04:30 Younger 
05:00 Husjägarna – Danmark

06:15 Sommaröppet: 
 Sport 
07:15 Biljett till kärleken 
09:15 Min trädgård 
09:55	Den	stora	modell-
 järnvägskampen  
11:00 Bäst i test 
12:00 Friidrott: SM 
15:20 Fotboll: Damallsvenskan 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Humorkalaset på Dalhalla 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Världens historia
20:45 Barnmorskan i East End 
21:45 When the dust settles 
22:40 Rapport 
22:45 Dödsstraffets offer 
23:40	Kult-TV	
00:25 Efterlysta för mord 
01:10 Kärlek och fördom 
05:15 Hemtjänst 
05:30 Hemma hos arkitekten

10:00 Gudstjänst 
10:30 Zuzana – musik är livet 
11:55 Pianisterna och den mörka 
 hemligheten 
13:35 Bilderna alla tog – doktor 
 Land och hans kamera
14:30 Universitetets djursjukhus 
15:00 Under klubban 
15:30 Ridsport: SM 
16:00 Rapport 
16:05 Ridsport: SM 
17:00 The great debate 
17:25 Popreel 
17:39 Jag jobbar 
17:46 Barnen som överlevde 
 förintelsen
18:00 Livet på Operan 
19:00 Världens natur
19:50 Lagens långa nos 
20:00	 ”Varg-Olle”	–	legendar	på	
 sorglösa hjul
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:20 Dox: Minding the gap 
22:50 Gudstjänst 
23:20	Mästarna	av	science	fiction
00:05 Matmagasinet 

06:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Fångarna på fortet 
13:00 Renées brygga 
13:55 Tillsammans med
 Strömstedts
15:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:55 Sommar med Ernst 
17:55 Keno 
18:00 Wild kids 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären med
 Sommarvinnare
20:00 Så mycket bättre 
21:20 Rebecka Martinsson 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Rebecka Martinsson 
23:30 Mord i paradiset 
00:30 CSI, 01:30 Stella 
02:30 En plats i solen
04:30 Younger 
05:30 Köket 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Parlamentet 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 CSI 
01:00 Law & order
02:00 Elementary 
03:00 En plats i solen
05:05 Younger 
05:30 Köket 
 

05:45 Nyhetsmorgon
10:00 Dr Phil 
12:00 Hem till gården 
12:30 Home and away 
13:00 Bytt är bytt 
14:00 En plats i solen: Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Morden i Sandhamn 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 CSI 
01:00 Law & order 
02:00 Elementary 
03:00 En plats i solen: Vintersol 
05:05 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Biljett till kärleken 
06:30 Madame Deemas kärleksresa 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 En perfekt förälder 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Travel man 
11:55 Glimt av Norge 
12:05 Världens historia
12:50 Barnmorskan i East End 
13:50 Bussresan 
14:50 Countrymusikens historia 
15:45 Min vän Oscar 
17:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar
18:00 Rapport 
18:15 Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Grisen från Turkiet 
18:45 Fråga doktorn 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Världens historia
21:50	Mordet	på	KGB-spionen	
22:45 Rapport 
22:50 Becker – kungen av Tingsryd
00:15 Bäst i test 
01:15 Countrymusikens historia 
05:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar

15:00 The great debate 
15:25 Popreel 
15:39 Jag jobbar 
15:46 Barnen som överlevde 
 förintelsen
16:00 Rapport 
16:05 Gudstjänst 
16:35 Planet under press: 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Historiejägarna 
18:30 Keith Haring 
19:25	Mitt	i	naturen	–	tittarfilm
19:30 Modern och dottern 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Fotbollsstudion 
22:15 Våldtäkten på Recy Taylor 
23:45 Universitetets djursjukhus
00:15	Mästarna	av	fiction
01:00 Historiens farligaste rovdjur
01:50 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

15:30 Fotbollsstudion 
16:00 Rapport 
16:05 Livet på Operan 
17:05 Full tid 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Under klubban 
18:30 Världens natur 
19:25	Mitt	i	naturen	–	tittarfilm	
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens historia
20:55 Stopptid 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Christo: Konsten att gå på 
 vatten 
23:15 Min röst: Mu jietna 
23:45 Keith Haring 
00:40 Världens natur: Djurens 
 liv från ovan 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Biljett till kärleken 
06:30 En perfekt förälder 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 En perfekt förälder 
11:00	Lagom	mycket	finsk	
11:30 99% Norsk, Big cities 
12:15 Bäst i test 
13:15 Min trädgård 
13:55 Fråga doktorn 
14:40 Hemma hos arkitekten 
15:10 Humorkalaset på Dalhalla 
15:55 Lilla Märta kommer tillbaka
17:10 Storbritanniens
 charmigaste byar
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Minnen 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Fråga Lund, Fat front 
22:00 Trumps mest kända tweets 
22:50 Travel man 
23:15 Rapport 
23:20 When the dust settles 
00:15 Brottsplats Mallorca 
01:00 Bussresan 
04:25 Storbritanniens 
 charmigaste byar
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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:.....................................................................................................................................................
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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



Hembygdshistoria utmed traktorklubbens väg

Det var välparkerat i skogen vid Näs och den gamla torvfabriken, sista lördagen i juli.

Robert Svensson berättade om torvfabrikens historia. Gunnar Carlsson 
och Janne Svantesson var de som lagt upp dagens körschema.

Bengt-Åke Carlsson har satt sig upp i sin traktor och lämnar torvfabriken bakom sig mot dagens sista mål.Traktorkaravanen på väg från Näs, via Qvantenburg, mot Dalbergså. Men få vet vart man ska, det gäller att 
hänga på.

Anders Lans – vinnare i årets traktorlotteri
När Traktorklubben Do-
torp gjorde sin årliga 
hemliga utflykt förrät-
tades också dragningen i 
årets traktorlotteri, där en 
lycklig vinnare får motta 
en ”Grålletraktor”. Själva 
prisutdelningen skedde i 
förra veckan. 
Traktorlotteriet är en viktig 
hörnsten i klubbens verksam-
het och intäkterna är ett väl-
kommet tillskott i klubbens 
ekonomi och ger bland annat 
möjlighet för klubben att 
bedriva en bra verksamhet. 

– Det är nu sjätte året i rad 
som vi anordnar vårt grålle-
lotteri med 999 sålda lotter, 
berättar Kurt Persson, klub-
bens vice ordförande. 

Varför det just är 999 lotter 
i detta lotteri beror på det lite 
udda dragningssystemet, där 
just nio numrerade muttrar 
används. 

Rustat upp högvinsten
Årets högvinst i lotteriet lot-
terivinst, en Ferguson TEA20 
av 1952 års modell, är grund-
ligt genomgången och till-
fixad av klubbmedlemmarna. 

Om grått kan glimma, så 
gjorde det verkligen det i 
kvällssolen. Traktorn gick 
till Frändefors, närmare be-
stämt till Anders Lans. Ett 
andra- och ett tredjepris de-
lades också ut till Christer 
Hektor respektive Stefan 
Andersson.  

 – Den här grållen kommer 
att komma väl till pass som 
gårdstraktor när vi ska köra 
ved, sätta potatis, röja snö 
och sådant, säger den lyck-
lige vinnaren.

Pristagarna bjöds inte en-
bart på fina priser, en liten 

Anders Lans på sin grålletraktor tillsammans med de två andra prista-
garna, fr.v: Stefan Andersson och Christer Hektor.

från vidare mot Järn, efter en 
kort kaffepaus i Bodane. I 
Järn var det sedan dags för 
nästa historiska anhalt. Vid 
den gamla torvmossefabri-
ken vid Näs tog Robert 
Svensson emot och berättade 
om den verksamhet som där 
bedrivits.

  – Jag arbetade själv här en 
period i slutet på sextiotalet. 
Det var enbart handkraft, 
med skarpa spadar, som 
gällde, för att gräva upp tor-
ven, berättar Robert. 

Från själva fabriken ledde 
en järnväg cirka 500 meter ut 

på mossen. På den lastades 
och forslades torven in till 
fabriken där det paketerades. 
Torvbrytningen pågick mel-
lan 1918 och 1967 och hade 
sin storhetstid under andra 
världskriget. 

1919 bildades Nordals och 
Sundals Andelstorvfören-
ing. Insatsen var 25 kronor 
och andelsägarna förband sig 
att köpa tio balar torv om 
året. Torven användes främst 
till strö i ladugårdarna och 
var eftertraktad. Den eventu-
ella överproduktion som 
blev, såldes vid sidan av.    

Traktorklubben Dotorp 
arrangerar årligen en 
hemlig traktorutflykt 
för sina medlemmar. Vid 
årets utflykt höll man sig 
inom Bolstad, Grinstad 
och Järns socknar där 
det gjordes intressanta 
historiska nedslag utmed 
vägen.
Precis som vanligt har Trak-
torklubben Dotorp varit på 
hemlig utflykt. Från Norra 
Rödjan, där man samlades, 
syntes hela 24 traktorekipage 
rulla ut, med kosan mot Grin-
stad. I täten körde Gunnar 
Carlsson och Janne Svantes-
son som var dagens cicero-
ner. 

Första stoppet gjordes se-
dan vid gården Heljerud i 
Grinstad. Här finns byggna-
den kvar efter den mar-
svinsuppfödning som pågick 
under femtiotalet då tre pro-
fessorer vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, där 
den ene hade anknytning till 
Grinstad, köpte gården för att 
bedriva smådjurförsök i 
medicinskt syfte. Verksam-
heten pågick under cirka sju 
år och var i den tidens mått 
mätt stor, med tiotalet an-
ställda, berättar Johan Lo-
rentzon som i dag bor på 
gården och bedriver helt an-
nan verksamhet i byggnaden.

 – Det var riktigt trevligt att 
de kom hit, på så sätt fick ju 
jag också uppdatera mig i 
gårdens historia, säger Jo-
han. 

Robert minns hur  
det gick till
Traktorerna puttrade häri-

Från Näs styrdes resan se-
dan tillbaka till Bolstad och 
Dalbergså. Här väntade 
Bengt Jonsson med sitt fält-
kök och traktorvännerna fick 
sig lite gulaschsoppa till livs 
som avslutning på utflykten. 
Under lunchen förrättades 
även dragningen i årets 
”Grållelotteri”. 

Ing-Marie Norrman

rundvandring blev det också, 
där klubbens ordförande 
Karl-Erik Svensson berätta-
de om renoveringsobjekten i 
klubblokalen och dess histo-
ria, samt klubbens verksam-
het i allmänhet. Naturligtvis 
bjöds det även denna kväll på 
tårta, ute i det fria i bästa 
coronaanda, innan Anders 
Lans kunde tuffa hemåt med 
sin Grålle. 

Ing-Marie Norrman


