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Parkettgolv 3-stav
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Annelie Olsson, Dals Rostock uppmärksammar de som liksom hon själv blivit långtidssjuka efter covid-19 med en aktion på Mynttorget i Gamla stan, Stockholm. Hon har startat en insamling av medel till forskning. Foto: Privat.

– Sidan 5 –

Uppmärksammar 
långtidssjuka i covid-19 

Priserna gäller måndag 17/8 – söndag 23/8 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND

BONUSKUND   25:-
/st

   5:-

Svensk fläskkarré
Dalsjöfors, Sverige, färsk,
benfri, i bit, ca 1,1kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 34

Kaffe
Gevalia, flera sorter, malet, 
gäller ej koffeinfritt, 425-450g,
jfr-pris 55,56-58,82/kg
Max 2 köp/hushåll/vecka 34

BONUSKUND

25:-
/st

Laxfilé
Harbour, fryst, 4x125g,
jfr-pris 119,90/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 34

   5995
/st

5:-/st

Fast potatis
Sverige, i påse, 900g, jfr-pris 5,56/kg
Max 3 köp/hushåll/vecka 34

Frukt- och Müslibröd,
Rågbröd
La Lorraine, 500g, jfr-pris 50,00/kg

Nygräddade i butik

10:-
/st

Vitost
Apetina, flera sorter, 150g, 
jfr-pris 66,67/kg
Max 5 köp/hushåll/vecka 34

4995
/kg
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Bolstad
Prästgård

Onsdag 26 aug. kl 19
i trädgården 

Ingvar Lisius, Mellerud: 
Gudasagor från antiken

Entré m. kaffe: 80 kr.  
Medtag stol och ev. regnskydd. 

Parkera vid kyrkan. 
Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i 

samarb. m. SV Väst

Det händer på biblioteket

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.
Biblioteket i Mellerud
Info: 0530-182 00 
www.bibliotekdalsland.se

Handvirkade trasmattor
Matilda Persson

Konstrummet, Melleruds Bibliotek  
22 augusti - 12 september

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde
Onsdag 3/9 kl. 19.00, Håveruds Rökeri & Brasseri
Uppgifter om vilka fastigheter som ingår i FVO 

finns på föreningens hemsida.
www.nedreupperudsalvensfvo.dinstudio.se

 VÄLKOMNA! Styrelsen

Melleruds
Brukshundklubb

Bäst Var-Dag, (aktivering och
vardagslydnad) start 1/9 

Räddningshundkurs

(tävlingsformen) start 8/9 

Valpkurs, start 10/9

Viltspårsdag 12/9

Rallylydnadskurs start 17/9 

Linlöpningsdag  

med hund 10/10 

Klubbstugan är alltid öppen
på onsdagskvällar då vi tränar

tillsammans och fikar.
Välkommen!

Mer information hittar du på
vår Facebooksida: Melleruds BK 
och hemsida mellerudsbk.org

Kursanmälan via hemsidan
eller till Studiefrämjandet på

telefon 0521-121 20.

Skålleruds Hembygdsförening
ÅRSMÖTE

Tisdag 1 sept kl. 18 – Dalsland Center
Förhandsvisning av nya utställningen på Kanalmuseet.

Varmt välkomna – Tel 0530-306 24

Välkommen på 
visning av det nya 
särskilda boendet Ängenäs
Den 29 augusti öppnar vi dörrarna för visningar av Ängenäs. Du 
får en chans att höra mer om byggprocessen, se den fantastiska 
miljön och gå en rundtur i boendet.

På grund av covid-19 kommer visningen att ske i mindre 
grupper. Du behöver föranmäla ditt deltagande via  
www.mellerud.se/angenas eller genom att ringa medborgar- 
kontoret på 0530-189 00. Visningen sker varje hel timma och 
tar ca 50 minuter.

Varmt välkommen på visning! 

– Vi ställer  
inte in, 

vi ställer om!

Tillsammans stoppar vi smittspridningen

Håll avstånd
Tvätta händerna

Hosta och nys i armvecket
Stanna hemma om du är sjuk

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

20-26 augusti 2020
Elfte söndagen efter trefaldighet - ”Tro och liv” 
Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

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

Utflykt / vandring ”Doktor Saedéns 
runda”
Torsdag 20 augusti kl 17.00-20.00 Samling på parkeringen vid 
Kroppefjälls Bed&Breakfast. Fina omväxlande stigar ca: 3 km. 
Egen matsäck och lämpliga kläder. Anmälan och frågor 
Helén Eriksson 0530-362 05, Emma Gustavsson 0530-362 19

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 26/8 19-20 Öppen församlingskväll Grinstads 
   församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 20/8 10:00 Mässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson.

Tor 20/8 10:30 Kafé Kom Ut, utanför Kyrkans Hus. Vid  
   dåligt väder, inställt.
Sön 23/8 9:30 Gudstjänst Järns kyrka, Kerstin Öqvist. 

Ons 24/8 19-20 Öppen församlingskväll Kyrkans hus.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Alla dagar 10-18 Öppen kyrka fram till 31/8 där bandad  
   guidning finns att tillgå.
Sön 23/8 11.00 Gudstjänst Skålleruds kyrka, Eva Marklund.

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 23/8 18:00 Sommarkvällsgudstjänst i Örs kyrka, 

   Kerstin Öqvist.

Eldningsförbud lägre nivå råder
På grund av stor fara för 
att brand ska uppstå i skog 
och mark har Melleruds 
kommun beslutat om eld-
ningsförbud. 

Eldningsförbudet omfattar 
hela Melleruds kommun 
geografiska område och 

innebär förbud för eldning, 
grillning, matlagning och 
bränning med fast bränsle 
(ved, kol, gräs, ris, grenar 
etcetera) Du kan elda/grilla 
på iordningställda eld/grill-
platser samt villaträdgård.

Föreskriften trädde i kraft 
fredag 14 augusti 2020, 

klockan 12:00 och gäller tills 
vidare. 

Vad betyder eldningsför-
bud med lägre nivå?

Den lägre nivån av eld-
ningsförbud innebär förbud 
mot viss typ av eldning ut-
omhus som till exempel eld-
ning, grillning, matlagning 

och bränning med fast 
bränsle (ved, kol, gräs, ris, 
grenar). Syftet med förbudet 
är att förhindra skogsbrand.

Med utomhus menas mark 
och områden som ligger så 
nära skog att elden lätt kan 
spridas dit. 

Vad omfattas inte av förbu-
det?

Förbudet omfattar inte eld-
ning i ordningställda platser 
utformade så att möjlig 
spridning av brand är låg, 
samt i villaträdgård.  

Inställt 
tomtetåg

”Jul i Brålanda” meddelar att 
årets upplaga av julmarknad 
med tomtetåg ställs in, på 
grund av covid-19. I år har 
arrangörerna inte kunnat 
träffas som vanligt för att 
jobba med förberedelserna, 
dessutom finns i nuläget hin-
der för att få tillstånd för ett 
såpass stort evenemang med 
så stort antal besökare.
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Torget, Mellerud • Tisdag 25 augusti

25:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Mästarkrans

Anbudsauktion -G:a Skolan, Bäckefors 
Denna gång säljes db. från Bengtsfors, samt liten lokal konstsamling (Bäckefors db.)
Antika möbler ss, 2 golvur, 2 del. hörnskåp, kyrkbänk, tavlett, pelarbord & 4 stolar nyrokoko,  
am-gungstol, öronlappsfåtölj 40-tal, soffbord & skinnfåtölj 50-tal, golvlampor, 3 hängfotogen-
lampor bl.a. majolika, speglar, lodur, stor bordsfotogen, skivor 33-45-75v, äldre radioapparater, 
skivspelare, reklamställ batterier, div. allmogeföremål, koppar/mässing, horn, burkar, mat- & kaf-
feserviser, 50/60-talsglas, dansk & svensk keramik, 10-tal jaktknivar, jaktkläder, parti nya byxor, 
tavlor 5 Henning, 3 Eliasson, Tellwe, Olle Rudolf, H Deubler, Johnny Karlsson, Uno Johansson, 
U Skoog, Knöppel m.fl., cykel, smidesstäd, gräsröjare, el- & handredskap, tvätt, domkrafter, yxor, 
skarvkablar, trappstegar, fiskesaker.
Visning: Onsdag 19/8, torsdag 20/8, fredag 21/8 kl. 16.00-18.00 alla dagar.
Avhämtning: Söndag 23/8 kl. 10.00-13.00

G:A SKOLANS AUKTIONER 0530-600 15

AKTUELLA ERBJUDANDEN 19/8–23/8
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

BAKPOTATIS
Storbritannien. Klass 1. Ord. pris 8:95/kg.

KRYDDOR
Santa Maria. Ord. pris 22:95-27:50/kg.

CITRONER
Sydafrika. Klass 1. Ord. pris7:95/st.

Bakad potatis 
med tofu Skagen

Receptet hittar du 
på coop.se  

BAKPOTATIS

5k�  

Manuella deli-
disken erbjuder:

KANONPRIS

11)=�  

FLATRÖKT SKINKA
Grygårdens. Ord. pris 18:90/hg.

3 FÖR

10k
KANONPRIS

15k�  

Loppis- och antikrunda runt Höljen
Håverud – Upperud – Åsensbruk

Lördag 29 augusti kl. 10.00 - 16.00
Ställ ut på din egen tomt eller hyr bord på olika 
platser i Håverud (även för dig som bor utanför 

Skålleruds  område)
Mer info och anmälan: www.haverud-upperud.se 

eller kanalmuseet@telia.com
Skålleruds Hembygdsförening (0530-306 24) – 

i samarbete med Vuxenskolan

Melleruds Demensförening 

Fikamöte på altanen, mån 24 augusti
På Vetegatan 6, klockan 15.00 
Ansvariga: Birgitta Benjaminsson 073-507 01 90 
 May-Britt Björkståhl 070-564 18 23
Vi bjuder på fika, max 12 personer

Promenadmöte, mån 14 sep, medtag eget fika
På Vita Sandars parkering, klockan 15.00
Ansvariga: Inger Petersson 0708-42 05 15 
 Jane Hedberg 070-340 77 43

Vi tar en promenad i skogarna runt Vita Sannar. 
Antalet deltagare kan vara större då vi går i små-
grupper. Vi fikar tillsammans efter promenaden. 
Ta med något att sitta på.

OBS!!! Föranmälan krävs!!!
Vid hällregn ställs aktiviteten in!

FISKBILEN erbjuder

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

Färska räkor från

149 kr helt kilo

Berättar om gudasagor från antiken
På onsdag kväll den 26 
augusti berättar Ingvar 
Lisius, Mellerud, om gu-
dasagor från antiken i Bol-
stad Prästgårds trädgård. 

Föredraget handlar om gre-
kernas syn på krig, död och 

kärlek under antiken och hur 
detta påverkar oss ännu idag. 

Ingvar Lisius är motstån-
dare till förslaget om att ta 
bort antikens historia i läro-
planen för grundskolan och 
göra eleverna  historielösa. 
Han ger exempel på hur 

mycket av nutida förhållan-
den som kommer att bli 
obegripliga om kunskapen 
om antikens människor 
skulle försvinna. Ett exem-
pel är Gudasagan om Trojan-
ska kriget. 

Ingvar Lisius har personlig 

erfarenhet av undervisning i 
antikens historia som yrkes-
verksam lärare under 35 år i 
Vänersborg, Frändefors och 
Brålanda. Han är numera 
pensionär och bosatt i sitt 
föräldrahem i Gerdserud, 
Mellerud.

Föreslår att en 
fritidsbank inrättas

Hanna Andersson, Mel-
lerud, har lämnat in ett 
medborgarförslag där 
hon föreslår att kommun-
fullmäktige beslutar att 
uppdra år lämplig instans 
att inrätta en fritidsbank.
Hon skriver att fritidsbanken 
sedan starten 2013 samlat in 
utrustning från privatperso-
ner, föreningar och företag 
för att sedan låna ut den 
gratis (som ett bibliotek) i 
upp till 14 dagar. 

” För den som vill prova på 
nya idrotter och friluftsakti-
viteter, eller bara vill utöva 
aktiviteten vid enstaka till-
fällen, kan det bli en kostsam 
historia att köpa utrustning. 
Då är det bättre att låna först, 
både för plånboken och mil-
jön” skriver Hanna Anders-
son.

Lokala huvudmän som vill 
driva en fritidsbank blir med-
lemmar i den ideella fören-
ingen Fritidsbanken Sverige 

och får därigenom rätten att 
bruka varumärket.

Inrättandet av en fritids-
bank innebär enligt Hanna 
Andersson en satsning på 
folkhälsa och miljö genom 
återbruk och blir ett verktyg 
i arbetet med Agenda 2030. 
Det främjar såväl spontan 
som organiserad idrott och 
bidrar till ökat intresse för 
friluftsliv.

”En fritidsbank leder till 
ökad inkludering genom so-
cioekonomisk utjämning, 
likhet mellan ålder, kön, 
samt ökad integration. Fri-
tidsbanken är en stor resurs 
för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och 
den är också en bra plats för 
arbetsträning och en tillgång 
för turismen. Kostnaden, 
som främst omfattar lokal-
hyra och anställd platsansva-
rig, bör delas på flera förvalt-
ningar och driftansvaret bör 
ligga under kommunled-
ningskontoret”. 

Biograf får hjälp
Kommunstyrelsen har be-
slutat att Centrumsalongen i 
Mellerud får nytt hyreskon-
trakt från och med januari 
2021. Det innebär att kom-
munen står för värmekostna-

derna, en årskostnad på cirka 
40 000 kronor som finansie-
ras av kommunstyrelsens 
anslag 2021 för oförutsedda 
utgifter.
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Veckans lunch

Senior
MATSEDEL

Vecka 35 Skolan
Måndag 24/8: Fiskbullar i dillsås med kokt 
potatis och gröna ärtor
Dessert: Konserverade päron.

Tisdag 25/8: Köttfärs i ugn med kokt potatis, 
brunsås, skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 26/8: Klassisk fläskköttgryta med 
kokt potatis och broccoli. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 27/8: Morotssoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Fredag 28/8: Krämig kycklinggryta med basilika 
med kokt pasta och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa.

Lördag 29/8: Kassler med potatisgratäng och 
värdshusgrönsaker.
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 30/8: Fiskgratäng med kokt potatis 
och sommarblandning.
Dessert: Glass.

Hemtjänstens alternativ v. 35
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker.

Måndag Fiskbullar i dillsås** med 
potatis och gröna ärtor.
Alt:Jalapeno- och kidneybönbiffar med 
potatis, majscremé och gröna ärtor.
Tisdag Köttfärs i ugn* med brun-
sås, potatis, lingonsylt och skivade 
morötter.
Alt: Veg. ugnsfärs med brunsås, potatis, 
lingonsylt och skivade morötter.
Onsdag Vegetarisk thaigryta med 
bulgur och broccoli.
Alt: Quorngryta med bulgur och  
broccoli.
Torsdag Pannkakor med keso, sylt 
och morotssallad.
Alt: Morotsoppa.
Fredag Krämig kycklinggryta med 
basilika*, pasta och bukettgrönsaker.
Alt: Veg. gryta med smak av basilika, 
pasta och bukettgrönsaker.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige. 

**Miljömärkt.

Onsdag 19/8
Oxbringa med rotmos 

Kycklingwok med nudlar
Torsdag 20/8

Fläsknoisette, rostad 
Gällenäspotatis, kall dragonsås

Potatis & purjolökssoppa
Fredag 21/8

Biff teriyaki med havreris
Västerbottenlax med potatis

Måndag 24/8
Lasagne på Nuntorpsfärs

 Vegetarisk gryta med havreris
Tisdag 25/8 

Fiskgratäng
 Ungsbakad falukorv

105 kr ink. salladsbuffé, 
kaffe & kaka

Dagens lunch kl. 12-14

Hittills 48 fall av 
covid-19 i Mellerud

Från 1 mars och fram till 
den 2 augusti har 48 fall 
av covid-19 konstaterats 
i Mellerud. Det betyder 
statistiskt 52 fall per 10 
000 invånare.
I Bengtsfors kommun är siff-
rorna lite högre, 71 konstate-
rade fall hittills (73/10 000 
invånare). Dals Ed har haft 
32 fall (66/10 000). Färge-
landa 49 fall (74/10 000). 
Åmål 77 konstaterade fall 

(61/10 000). Vänersborg 337 
fall (85/10 000).

Den 12 augusti vårdades 
fem personer med covid-19 
inom NU-sjukvården, ingen 
av dem behövde vård på IVA.

Andel överlevnad efter 
vård, från 1 mars till 2 au-
gusti, är 89 procent.

I hela Västra Götalandsre-
gionen har 847 personer dött 
till följd av Covid 19.

Källa: Smittskydd Västra 
Götaland.

Varit sjuka av covid-19 i ett halvår
SUNNANÅ 
Tanken var att ställa frå-
gan hur/om sommaren co-
ronaanpassats. Men sam-
talet visade sig bli något 
annat. Det visade sig att 
mor och son från Vargön 
varit isolerade i ett halvår 
på grund av covid-19.
Solen steker från en molnfri 
himmel, Vänern ligger spe-
gelblank i Sunnanå hamn. 
Ute på bryggan sitter Inga-
Lill Jarl och sonen Mikael 
Kjell, båda från Vargön, och 
fikar.

– Detta är en ljuvlig dag. 
Idag är första gången jag är 
utanför Vargön sedan i fe-
bruari. Då blev jag förkyld 
och sedan kom corona. Jag 
drabbades av en enorm trött-
het, i övrigt var jag frisk. Åh, 
jag längtar efter att kunna gå 
till affären och titta eller ta 
bussen in till Vänersborg 
sådant som man tar för själv-
klart annars. Men vi får 
vänta och se hur det blir 
framöver, säger Inga-Lill.

I sommar har hon mest 
vistats på altanen och gått 
kortare promenader. 

– Idag fick vi låna en bil för 
att köra hit till Sunnanå och 
hämta lite saker min andra 
son har i sin sjöbod. Det är 
ljuvligt! Så tyst det är här, 
jättehärligt, som en vitamin-
tablett, utbrister Inga-Lill.

Sedan var det kört
Mikael har varit väldigt sjuk. 
Allt började i februari när 
han fick gå hem från jobbet 
när han inte mådde bra.

– Jag blev lite bättre och 
jobbade i tre dagar. Sedan var 
det kört. Jag blev otroligt 
trött och matt och kände inte 
alls igen mig själv, säger 

Mikael Kjell och hans mamma Inga-Lill Jarl från Vargön gästade Sunnanå hamn i torsdags. Båda har varit sjuka 
i covid-19 och haft stora andningssvårigheter i cirka ett halvår. Besöket i Sunnanå var Inga-Lills första resa 
utanför Vargön på ett halvår.

Vuxna 20 till 39 år 
driver smittspridningen

Spridningen av covid-19 
fortsätter öka i Västra 
Götaland. Ökningen drivs 
av unga i åldrarna 20 till 29 
år och även 30 till 39 år. Vi 
måste nu alla hjälpas åt 
för att minska smittsprid-
ningen.
– Många går nu från ledighet 
till arbete och studier. Men 
smittan är kvar i samhället. 
Därför måste alla komma 
ihåg att hålla avstånd och 
stanna hemma vid symtom. 
Det gäller inte minst studen-
ter på högskolor och univer-
sitet som har ansvar för att 
inte sprida smitta genom 
nollningar och andra sociala 
sammankomster, säger Tho-
mas Wahlberg, smittskydds-
läkare.

Under vecka 32 rapporte-
rades 671 nya fall av co-
vid-19 i Västra Götaland. 
Det är en viss ökning jämfört 
med vecka 31, men i nivå 
med veckorna dessförinnan. 
Det är de unga vuxna, åld-
rarna 20 till 29 år och även 
30 till 39 år, som driver ök-
ningen.

– Det är oerhört viktigt att 
personer i dessa åldersgrup-
per gör allt de kan för att 
följa de råd och rekommen-
dationer som finns för att inte 
driva på ytterligare smitt-
spridning i samhället. Är 

man sjuk eller har lindriga 
symtom ska man kontakta 
sin vårdcentral för provtag-
ning, säger Thomas Wahl-
berg.

Fram till och med 12 au-
gusti klockan 14.00 hade 
totalt 19 204 personer testats 
positiva för covid-19 i Västra 
Götaland. 

Antal inneliggande  
patienter
Behovet av sjukhusvård för 
covid-19 ligger fortsatt på en 
lägre nivå, som senaste veck-
orna. I torsdags 13 augusti 
klockan 10 fanns 58 innelig-
gande patienter med positiv 
covid-19 varav sju vårdas på 
intensivvårdsavdelning, IVA.

– Vi planerar inför hösten 
och tar höjd för olika scena-
rier. Det är nu viktigt att alla 
gör vad de kan för att minska 
smittspridningen och vid 
symtom testar sig för att 
kunna bryta smittkedjor, sä-
ger Ann Söderström, hälso- 
och sjukvårdsdirektör.

I Västra Götaland har nu 
över 184 400 PCR-prover för 
covid-19 analyserats. Under 
vecka 32 genomfördes 7 895 
prover varav sju procent var 
positiva. Det kan jämföras 
med 6,2 procent veckan före 
dess.

Mikael som brukar gå långa 
skogspromenader till var-
dags.

Nu stod denna kraftkarl 
och kippade efter andan efter 
att ha bytt sängkläder.

– Det var hemskt, jag fick 
inte luft. Lungorna har bråkat 
med mig ordentligt och jag 
orkade inte gå ut alls en lång 
period. Men jag kunde till 
slut börja gå korta promena-
der, förklarar Mikael.

Han var hemma i sex må-
nader från jobbet. Vid ett 
tillfälle skickades Mikael till 
”coronatältet” vid Näl. Inget 
covid-19-test togs på honom, 
utan en del andra tester.

– De konstaterade att jag 
haft covid-19 när jag beskrev 
mina symptom. Otroligt att 
symptomen håller i sig så 
länge. Det tråkiga var att det 

kändes ibland som om man 
inte blev trodd. Fast jag har 
sett på tv om personer med 
samma symptom som mig 
och en väninna blev sjuk 
innan mig och hon är fortfa-
rande inte bra. Både jag och 
mamma var fullt friska i öv-
rigt innan detta. Det är kus-
ligt att sjukdomen kan hålla 
i sig så här länge, säger Mi-
kael.

Inga-Lill menar att det job-
bigaste var att känna sig helt 
frisk förutom den enorma 

tröttheten. När hon skulle 
diska fick hon gå och lägga 
sig för att vila efter halva 
disken.

– Jag tror att detta kan 
fortsätta i flera år på grund av 
att en del människor inte tar 
sitt ansvar när det gäller res-
triktionerna. ”Så länge man 
inte råkar ut för covid-19 så 
finns det inte” verkar en del 
tänka, summerar Mikael.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Tätare turer i 
kollektivtrafiken

I samband med att semes-
tertider slutar och skolor 
startar övergår Västtrafik 
från sommartidtabell till 
ordinarie tidtabell, vilket 
innebär tätare turer i rus-
ningstid. För att minska 
risken för trängsel kommer 
de mest populära sträck-
orna även att förstärkas.
I måndags  bytte Västtrafik 
tidtabell för att anpassa sin 
trafik efter resandet. Höstens 
första veckor innebär ofta ett 
extra högt resande då många 
samtidigt går tillbaka till 
skola och arbete. För att 
minska risken för trängsel i 
höst kommer Västtrafik att 
köra all tillgänglig trafik och 
förstärka sträckor där träng-
sel uppstår. Dessutom kom-
mer cirka 70 värdar att vara 
ute i trafiken i för att hjälpa 
resenärer rätt och påminna 
om att hålla avstånd.

– Trots att vi har ett minskat 
resande kommer trängsel att 
uppstå på vissa linjer de 
närmsta veckorna. Vi gör allt 

vi kan för att motverka det 
men det krävs stöd från öv-
riga samhället såsom Folk-
hälsomyndigheten, kommu-
ner, skolor och arbetsgivare 
för att vi ska kunna hålla re-
sandet på en tillräckligt låg 
nivå, säger Västtrafiks vd 
Lars Backström.

Västtrafik har dialog med 
skolor och kommuner i regio-
nen för att hitta lösningar 
tillsammans. Nu har besked 
kommit att bland annat Göte-
borg och Lidköping kommer 
att se över skolornas scheman 
och bedriva distansundervis-
ning i större skala, vilket 
Västtrafik välkomnar.

Västtrafik fortsätter 
även att be sina resenärer att 
tänka efter en extra gång 
innan man reser kollektivt.

– Vi ber de som kan cykla, 
gå eller helt avstå från att resa 
att göra det. Genom att hjäl-
pas åt kan vi minska trängseln 
och på det sättet lämna plats 
för de som måste resa med 
kollektivtrafiken, säger Lars 
Backström.
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Vill rikta ljuset mot bristen på forskning

DALS ROSTOCK/
STOCKHOLM 
Annelie Olsson, filmare 
och filmproducent och 
boende i Dals Rostock, 
blev sjuk  i våras med 
symtom på covid-19. Mer 
än hundra dagar senare är 
hon fortfarande sjuk. Nu 
har hon åkt till Stockholm 
för att uppmärksamma de 
som blivit långtidssjuka i 
covid-19 och har startat 
en insamling av medel till 
forskning.
Annelie har åkt ut och in på 
sjukhus, har förhöjd kropps-

temperatur varje dag och bor 
på balkongen för att hålla 
kroppstemperaturen nere. 
Viruset verkar ha invaderat 
hela hennes kropp och olika 
märkliga symtom drabbar 
henne. I perioder har hon inte 
kunnat prata, inte kunnat gå, 
hon är djupt trött, har stund-
tals svårt att andas och 
luktsinnet är försvunnet se-
dan länge. 

I onsdags åkte hon, trots 
sitt bräckliga fysiska till-
stånd, till Stockholm för att 
uppmärksamma de som lik-
som hon blivit långtidssjuka 
efter covid-19.

– Det behöver forskas i Sverige på vad som händer i kroppen efter covid-19, säger Annelie Olsson. Foto: Privat.

Annelies man Bosse har byggt himmelssängen och står för både mon-
tering och nedmontering av den på Tage Erlanders plats på Mynttorget 
i Gamla stan. Foto: Privat.

– Jag vill rikta uppmärk-
samhet mot att det behöver 
forskas på vad som satts 
igång i kroppen efter att man 
har drabbats av viruset. Sjuk-
vården har inte kunnat ta reda 
på det än så länge. Det fors-
kas inte i Sverige på detta och 
det behöver det bli ändring 
på, säger Annelie.

Aktion från sängen
Hon har fått polisens tillstånd 
att ställa upp sin himmels-

säng på Tage Erlanders plats 
på Mynttorget i Gamla stan 
tre dagar i veckan under en 
månads tid. Onsdag förra 
veckan körde hennes man Bo 
upp henne till Stockholm för 
de första tre dagarna. Det är 
han som byggt sängen åt 
henne hemma i Dals Ro-
stock. 

– Bosse monterar och ned-
monterar sängen, den är 
byggd som en byggsats. Jag 
klarar inte att gå utan är be-

roende av att bli körd i rull-
stol. Inomhus klarar jag mig 
med rollator, men det fung-
erar inte på Gamla stans kul-
lerstensgator, säger Annelie.

Att kunna ligga och vila 
under den tre dagar långa 
aktionen var ett måste. 

– Det var varmt, men 
sängen har hjul så den kunde 
förflyttas till skugga när det 
behövdes. Det var mycket 
beskådande, de som kom 
fram och pratade var an-

tingen utlänningar eller själ-
va drabbade, berättar Anne-
lie.

Idag onsdag rullar bilen 
åter mot huvudstaden med en 
trött men envis kvinna be-
redd till kamp. Torsdag, fre-
dag och lördag är hon åter på 
plats för att från sin säng 
rikta uppmärksamhet mot de 
långtidssjuka och bristen på 
kunskap om hur de ska kunna 
rehabiliteras.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Köpmännen ger kommunen plus i kanten
MELLERUD 
– Melleruds kommun har 
tagit effekterna av co-
vid-19 för oss handlare 
och köpmän på väldigt 
stort allvar. De får verkli-
gen plus i kanten för att de 
har brytt sig, säger Göran 
Andersson, ordförande 
i Köpmannaföreningen 
Mellerud.
När pandemin startade var 
kommunen snabb med att 
inrätta ett näringslivsråd med 
representanter från turism, 
industri, handel och småfö-
retag samt företrädare från 
kommunledningen.

– Jag tycker att Melleruds 
kommun hanterat detta fan-
tastiskt bra. Dessutom har 
alla följt rekommendatio-
nerna och gjort det bra. Vi har 
duktiga företagare i Melle-
rud som anpassar sig, jag tror 
de kommer att klara sig bra 
ur covid-19-krisen. Närings-
livsrådet har telefonmöte 
varje torsdag, även hela som-
maren under semesterperio-
den. Alla rapporterar hur det 
ser ut i dagsläget inom de 
olika branscherna. På grund 
av detta har Melleruds kom-

mun klarat sig väldigt bra. 
Kommunen har väldigt få 
uppsägningar generellt sett, 
vi har så bra koll som det går 
att ha, säger Göran.

Stängd gräns påverkar
Den stängda gränsen mot 
Norge har påverkat handeln 
ända sedan mars månad. 
Göran berättar att Mellerud 
besökts av en hel del tyskar 
under sommaren. Antalet 
danska turister har varit få.

– Européerna reser inte till 
Sverige eftersom vi är rödlis-
tade. Men vad vi vet idag 
finns det ingen personal i 
butikerna som varit eller är 
smittade. Alla verkar ha kla-
rat sig och det tror jag beror 
på plastskärmar vid kassor-
na, att man är jättenoga med 
att använda handsprit i buti-
kerna samt att kommunen 
tagit fram affischer som 
klistrats upp i fönstren hos 
alla som bedriver verksam-
het i centrum. Dessutom har 
kommunen satt upp bande-
roller på Storgatan med bud-
skapet att man ska hålla av-
stånd, säger Göran.

Vad gäller handeln i cen-
trala Mellerud har det sett ut 

såhär, sedan starten i mars. 
Andra halvan av mars 

minskade försäljningen i 
butikerna med 40-60 pro-
cent.

I april började många 
handla mer lokalt, Göran tror 
på ett generellt tapp på cirka 
20 procent.

Under maj och juni hade 
många samma försäljnings-
siffror som 2019.

– Många dalslänningar, 
framför allt från Bengtsfors 
och Åmål, åkte till Mellerud 
för att handla, förklarar Gö-
ran.

Juli månad har varit något 
tuffare igen på grund av norr-
männens frånvaro.

Göran berättar att man ser 
mycket fler barnfamiljer i 
butikerna, detta innebär ett 
annat köp- och behovsmöns-
ter. Men de köpstarka norr-
männen saknas.

Har anpassat sig
– Fast vi har anpassat oss här 
i centrum, det är jätteviktigt. 
Matbutikerna öppnar tidiga-
re för personer i riskgrup-
perna, frisörer öppnar tidi-
gare eller står utomhus och 
klipper. Jag vet även klädbu-

Göran Andersson, ordförande i Köpmannaföreningen Mellerud, ger kommunen beröm för hur man hanterat 
effekterna av covid-19. Bland annat har det satts upp banderoller längs Storgatan med uppmaningen att 
handla lokalt.

tiker som erbjuder sig att 
öppna tidigare för äldre 
kunder. Vi själva kan ställa ut 
varor och kunden swischar 
betalningen, säger Göran.

Vissa butiker med flera 
anställda har använt sig av 
korttidspermittering. Men de 
butiker där det jobbar en till 
två personal finns ju inte den 
möjligheten.

Vad tror du händer 
framöver?

– Vi tror inte att gränsen 
mot Norge öppnar i höst, det 
innebär att butikerna kom-
mer att ligga på 20 procent i 
försäljningstapp, precis som 
under april och juli. Man får 
hoppas att det inte blir värre. 
Det gäller att reducera kost-
naderna. Vi har försökt att 

hitta en balans med lagret så 
vi inte får varor liggande, 
konstaterar Göran.

Han tror att vi får veta mer 
första veckan i september när 
bilden blir klar hur covid-19 
utvecklats efter semestrar 
och skolstarter.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 19 AUGUSTI 2020

V  aräk rå

A dirts  J  nossnaho
* 3 j ilu  1 239   

h  sso tanmäl allits ra
i  dankas hco gros rots 

10 j ilu  2  020

A nitsirhC-nn   hco R  enu
V acinore   hco J  naho

E  rekleM ,nivd
U akirl   hco F  kirder

S  sliN ,engi
F kirder   hco J  annaho

M evO-sta   hco A  nirtaK-nn
D leina   hco C  anirata

A  suniL ,adnam
E anilev   hco B  ynne

S  agaS ,adle
M adlita   hco R  nibo

N  nivleM ,aileo

V   mos giD snnim i
D  gnåg ne rav u

D   ne gnöjs gnitlla å
l  gnås stevi

V   raknat ed snnim i
D  etknät åd u

V   kelräk ned snnim i
D  etknäks sso u
V   ttiD snnim i
l  tmö ås ednee

D aks tidirps uD adog te  
a  .tmölg ilb girdl

B i tteks rah negninvarge  
k ardeH .nejlimaf va nester  
g ne dem ennim sdirtsA anrä  
g nednofremiehzlA llit avå  
v  es.sunof.rodissennim ai

V  edakslä rå

G rannu  
E  nossleunam

* 13 m ja  1 039   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

3 a itsugu  2  020

D  sso sattaf u
 

B  TIGRI
E  av

F adir   hco P  rette
A  ruhtr

C enilora   hco G  vatsu
C anira   hco S  nafet

L  asi
E nil   hco G  mahar

F  ayer
F kirder   hco A  adnam
A sredn   hco A  etten

E  niblA ,kir

Ä  ,ekaM edaksl
p ,rafraf ,rafrom ,appa  

m  rafrävs hco raf sromro
 

V  tårg dem räh råts i
o  dankas dem hc

S  ,uD as ,raråt agni llip
n  röd gaj rä

D  tta tegni rä te
g  röf atår

I  gaj revel tennim 
j  ravk u

I  mos öd nak negn
l  rah tave

T  gaj mo mos ,re knä
t  danemorp ne go

V  ,un etni ,negi ses i
m  .gat tte mo ne

B i mur tgä rah negninvarge  
k   .nejlimaf va nester
H ennim srannuG anräg arde  
m   llit avåg ne de
B   ,artsäV nednofrecnacnra
t  11 11 51-020 :le

V  edakslä rå

B tgne  A  nossredn
* 2 a lirp  1 139   

h  sso tanmäl ra
i  dankas hco gros rots 

10 a itsugu  2  020

U  ALL
M  leahci

J   ynne
L  oe

A sredn   hco Y  kcinna
E amm   hco J  naho

L   ,divrA ,ylli
N  aivilO ,eilahta

M nila   hco K  reffotsir
S   ennasu

M  alli
Ö tkäls tgirv   hco v  rennä

T ditlla uD rah tegor  
s  .tavärt

T  .rem ednuk etni uD slli
R  aträjh ttiD un raksnö iv o
F  .reg nedlräv etni mos dir

 
E   nårf kcaT tt

B  ,aräk nenrabnra
S   ttiD dots mo

h  .arän ås aträj

B i mur regä negninvarge  
k akiL .nejlimaf va nester  
v ammolb ne mos temmoklä  
ä   llit avåg ne r
H -nim aiv nednofgnuL-träj
n  es.sunof.rodisse

DÖDSFALL

DÖDSFALL

All ev. uppvaktning
undanbedes. 

Iréne Andersson

UPPVAKTNING

Ett stort tack 
för all uppvaktning på min 
80-årsdag. 

Bernhard Arvidsson

TACK
Tack för all uppvaktning
på min födelsedag. 

Erik Johansson

Tommy Pettersson. Tisd 19 
Bönesamling. 

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

Smyrna: Sönd 11 Webb-
sänd gudstj. Youtubekanal 
(Smyrnakyrkan i Brålanda). 
Thomas och Anita Granath.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sönd hänvisar vi till 
andra kyrkor och inspelad 
andakt. Se hemsida och in-
stagram; equmeniakyrkan-
sodradal.se.
Brålanda: Månd-fred 18 
Gemensam bön utanför Pas-
torsexpeditionen. Den som 
inte har möjlighet att vara 
med på plats, ber där den be-
finner sig. Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Anette J. Carlson, 
Marianne Larsson.
Sundals-Ryr: Sönd 15 Fri-
luftsgudstj. vid skidstugan 
på Granan, Anette J Carlson. 
Sång Alva Glimstrand med 
flera. LRF serverar korv, tag 
med egen kaffekorg.
Gestad: S. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 13 Fri-
luftsgudstj. hos Lars Krantz, 
Binäs. Ruben Bengtson och 
Victoria Olsson. Ta med kaf-
fekorg och något att sitta på. 
Sönd (30/8) 11 Konfirma-
tionsgudstj, pga. Covid-19 
endast för inbjudna. Vid frå-
gor kontakta Daniel Westin 
0521-26 23 60.

PREDIKOTURER

Karl-Axel

Ekström

* 19 januari 1941

har stilla insomnat.

Frändefors
2 augusti 2020

Grannarna

Återförenad med sina
älskade katter

MELLERUD
Smyrna: Lörd 11 Sång 
på torget. Sönd 11 Gudstj. 

Ställer om till trädgårdsträffar
MELLERUD 
Melleruds Demensfören-
ing har, som de flesta an-
dra föreningar, fått ställa 
in sina möten på grund av 
covid-19. Dock har man 
tänkt nytt och löst det på 
ett annat sätt.
Demensföreningen, med 
drygt 50 medlemmar, brukar 
anordna månadsmöten. Med 
anledning av covid-19 har 
dessa ställt in.

– Men många lever ju 
själva och ensamhet är inte 
bra för någon. Då är det bra 
att använda oss av vår natur. 
Så vi har haft möten i våra 
medlemmars trädgårdar 
i stället, allt enligt Tegnells 
restriktioner. Det är viktigt 
att inte tappa kontakten för 
oss människor, förklarar 
Kerstin Nordström, fören-
ingens ordförande.

Under sommaren har det 
anordnats fyra-fem träd-
gårdsträffar, ytterligare två är 
inplanerade framöver.

– Vi har fikat och pratat om 
allt och inget. Det har varit 
mellan tio och tolv deltagare 
varje gång i sommar. Det 
känns osäkert inför hösten 
hur man ska kunna arrangera 
möten, konstaterar Kerstin 
Nordström.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Under coronapandemin ställs många medlemsmöten in. Men Melleruds Demensförening har löst det-
ta genom att arrangera trädgårdsträffar hemma hos olika medlemmar. Allt avrundas med fika och prat.  
Foto: Christine Andersson.

Melleruds Socialdemokrater rustar för framtiden. Här syns den valda styrelsen. Foto: Privat.

Socialdemokraterna i Mel-
lerud har haft årsmöte. Trots 
begynnande coronavirus och 
andra sjukdomar hade ett 20-
tal entusiastiska medlemmar 
mött upp för att hålla års-
möte i Tingshuset, torsdagen 
den 12 mars.

De fick ta del av ett intres-
sant föredrag av Per Eriks-
son, socialdemokratiskt op-
positionsråd i Bengtsfors, 
som var inbjuden gäst. Per 
berättade om den politiska 
situationen i grannkommu-
nen och vikten av att vi So-
cialdemokrater mobiliserar 
och ökar vårt fackligt/poli-
tiska samarbete i hela Fyrbo-
dal och framför allt i Dals-
land. 

De nuvarande borgerliga 
partierna som styr i de flesta 
av Dalslands kommuner vi-
sar i handling på olika sätt att 
de bryr sig mycket lite om 
löntagarnas både fackliga 
och politiska intressen, me-
nade Per. Han avslutade sitt 
uppskattade föredrag med en 
uppmaning, att Melleruds 
arbetarekommun med den 
nyvalda styrelsen bör ta ett 
rejält initiativ till verklig 
både facklig/politisk som 

politisk samverkan på Dal.
Rune Johansson och Sture 

Torstensson ledde årsmötes-
förhandlingarna där 2019 års 
verksamhet och ekonomi 
med tacksamhet godkändes 
av medlemmarna och an-
svarsfrihet beviljades för den 
avgående styrelsen. 

Socialdemokraternas ord-
förande, Marianne Sand 
Wallin, visade ett uppskattat 
bildspel som illustrerade 
både partiarbetet och den S-
kommunala oppositionspo-
litiken under det gångna året. 
Det handlade om EU-valrö-
relsen våren 2019 och en rad 
möten och andra aktiviteter, 
samt en intensiv oppositions-
politik illustrerat av 16 olika 
S-motioner, varav två S-
budgetmotioner inför 2020, 
debattinlägg i kommunfull-
mäktige och en rad insändare 
i främst vår utmärkta lokal-
tidning. Reine Dahlman re-
dogjorde för den kyrkopoli-
tiska gruppens årsberättelse.

Efter utsökt smörgåstårta 
och tid för samtal i lite min-
dre grupper förrättades val 
till ny styrelse 2021-2022.
Valberedningens samman-
kallande, Thomas Hagman, 

gladde sig åt de ovanligt 
många nomineringar som 
inkommit ifrån medlem-
marna, som stärkt valbered-
ningen i deras arbete. 

Årsmötet valde Lars Nils-
son till kassör och Michael 
Melby, Christer Andersson 
samt Anwar Rasul till ordi-
narie styrelseledamöter, alla 
för perioden 2021-2022.  
I övrigt valdes alla om på sina 
tidigare uppdrag på ytterli-
gare ett år, inklusive valbe-
redningen som fick förnyat 
förtroende.

Ordföranden, Marianne 
Sand Wallin avslutade ett 
stärkande årsmöte med att 
Socialdemokraterna i Mel-
lerud har påbörjat ett förny-
elsearbete för att bli ännu 
mer ett parti att räkna med i 
Mellerudsbornas vardag. Vi 
ska vara en garant för att 
välfärden fungerar på bästa 
sätt och dessutom för att 
människors säkerhet och 
trygghet säkras på bästa möj-
liga sätt.

Nöjda medlemmar lämna-
de mötet och nya styrelsen 
samlades för fotografering.

Marianne Sand Wallin

ÅRSMÖTE
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Åke från Mellerud vann storvinst i tv
Efter att Åke Dahlman 
suttit hemma i Mellerud 
en lördag och rättat sina 
Lottorader, som inte gav 
någon vinst, bestämde 
han sig för att köpa en 
Trisslott. Sagt och gjort, 
väl inne online på svenska-
spel.se började han skrapa 
sin lott. 
Han beskriver det själv som 
att han satte allt i halsen när 
han skrapade fram tre tv-
symboler. I torsdags var han 
på TV4 där han i Nyhetsmor-
gon skrapade fram betydligt 
mer än garantivinsten på  
100 000 kronor.

62-årige Åke är mycket 
sportintresserad och har 
många strängar på sin lyra. 
Han bygger om hemma, ja-
gar gärna, träffar sina barn 
och deras hundar. Dessutom 
är han nybliven pensionär 
vilket han tycker är en under-
bart skön tillvaro.

Det var också den kvällen 
han firade sin pension som 
vinstlotten skrapades.

En händelse han berättade 
om för Pierre Jonsson, vin-
narkommunikatör på Svens-
ka Spel Tur och den som 
mötte upp Åke vid hotellet 
för taxifärd mot TV4-huset.

– Det var helt galet. Jag satt 
med familjen för att fira lite 
efter mitt sista arbetspass och 
nybliven pensionär. När jag 

rättat Lotto och Joker som 
inte gav någonting, så sa jag 
till sonen att det är Triss som 
gäller.

– Han skämtade bort det 
hela och då blev jag extra 
laddad för att visa honom. 
Men tanken slog mig aldrig 
att den lott som jag skrapade 
på nätet skulle vara en TV-
Triss. Helt otroligt. Men so-
nen satt bara och gapade när 
jag visade upp vinstlotten på 
skärmen.

Provskrapade
Väl på plats vid TV4 fick Åke 
lite smink i pannan och sedan 
väntade ett provskrap av en 
Trisslott i tv-storlek. En rutin 
som alla Trissgäster i Ny-
hetsmorgon får pröva på för 
att veta hur den lott som ska 
skrapas i studion ser ut, 
känns och är storleksmäs-
sigt.

Innan det var dags för Åke 
att kliva in i studion valde 
han ut lott 34 i Trisslådan. Ett 
nummer som han tänkt på att 
välja och så fick det bli. Se-
dan beskrev han känslan att 
gå in i Nyhetsmorgonstudi-
on.

– Det här är bättre än att gå 
i pension.

Refererade sitt eget skrap  
När klockan var slagen 08.41 
satt den före detta datatekni-

kern från Mellerud, på plats 
vid Trissbordet i studion.

Väl där hade Åke inte svårt 
att hitta orden på programle-
darnas frågor om känslan och 
vilket lott han hade valt.

– Det blir mycket grädde, 
en sådan här vinst. Nu håller 
jag tummarna.

”Kan du referera ditt eget 
skrap?”, blev programleda-
rens följdfråga.

– Ja, det börjar bra och nu 
tar jag en ruta till. Den ser bra 
ut, konstaterade Åke efter sin 
första skraprad.

”Ökar du nu eller går det 
ner lite i fart?”, undrade pro-
gramledarna.

– Jag ökar, men tar det lite 
försiktigt innan vi drar på 
sen.

Kvarts miljon rikare
Efter att Åke med säker hand 
och eget referat skrapat fram 
höga belopp var spänningen 
total inför den sista raden på 
lotten.

– Nu känns det bra. Det 
känns väldigt bra, nu är det 
på gång.

Programledarna stack ut 
hakan och konstaterade, 
”Det har aldrig varit tre  
100 000 kronor i rad på den 
översta raden i historien.

– Då skippar vi det denna 
gången också, kommentera-
de Åke glatt.

Åke Dahlman från Mellerud skrapade hem 250 000 kronor på sin Trisslott i tv under torsdagen.

– Nu kör vi vidare och det 
börjar bli svettigt. Men det är 
rätt så lugnt ännu.

Inför den sista skraprutan 
fick Åke en trumvirvel leve-
rerad av programledarna.

– 250, ahhh det satt skönt!

Stor glädje
Glädjen gick inte att ta miste 
på när Åke hade skrapat klart 
sin lott som inte innehöll en 
enda ruta med garantibelop-
pet på 100 000 kronor.

”Bra jobbat! En kvarts 
miljon och bra refererat.”, 
berömde programledartea-
met.

Innan Åke lämnade studi-
on hann han hälsa till sin 
granne där hemma.

– Jag vill bara hälsa till 
grannen som lovat göra en 
frivolt efter det här. Det ser 
jag fram emot för han kan 
inte slå en frivolt och närmar 
sig 80. Men det är hans pro-
blem, haha!

Pierre Jonsson från Svens-

ka Spel, gladdes med Åke 
och berömde honom för hans 
insats i studion.

– Vilken naturbegåvning 
och vilket skrap. Hoppas att 
Åke spelar in när grannen gör 
sin frivolt som han lovade 
programledarna. Det kan bli 
en riktig höjdare.

– Åke är en glädjespridare 
som nu fick extra glädje i och 
med sin Trissvinst på en 
kvarts miljon.

Källa: Svenska Spel

Det sjönära och vackra Up-
perud växer igen.

En röjnings- och gallrings-
insats behöver göras för att ta 
fram den välbevarade bruks-
miljön från 1700-talet med 
allt vatten runt om.

Förr var det Bruket som 
såg till att hålla sina marker 
i hävd.

Idag är det annorlunda då 
ägarna bland annat är Mel-

leruds kommun, Vattenfall 
och privata.

Dagens Upperud bjuder på 
konst, kultur, rekreation, 
sjöfart och turism som väl 
passar in i den anrika miljön 
som ska vårdas för framti-
den.

Gallra ur och öppna upp så 
vi ser vattnet igen!

Rolf Lundberg, Upperud

Det växer igen  
i Upperud!

Chefsbyten inom Fyrbodalspolisen
Det sker förändringar i 
ledningen i polisområde 
Fyrbodal den 1 septem-
ber. Bland annat får Östra 
Fyrbodal, som Mellerud 
tillhör, ny lokalpolisområ-
deschef.
Rickard Fremark, i dag chef 
i lokalpolisområde Östra 
Fyrbodal (kommunerna 
Mellerud, Vänersborg, Troll-
hättan, Lilla Edet, Åmål, 
Bengtsfors, Dals-Ed) blir ny 
loka lpo l i sområdeschef 
i  Västra Fyrbodal (Udde-
valla, Strömstad, Munkedal, 
Sotenäs, Lysekil, Tanum, 
Färgelanda). 

Han ersätts av Jenny Wes-
ter, i dag biträdande chef i 
lokalpolisområde Östra Fyr-
bodal, som tar över ansvaret 

som lokalpolisområdeschef. 
Emma Höglund blir ny 

chef för kansliet i Fyrbodal.
Lars Eckerdal fortsätter 

som chef för hela polisom-
råde Fyrbodal. Kjell Olsson 
fortsätter som lokalpolisom-
rådeschef i Södra Fyrbodal 
(Stenungsund, Tjörn och 
Orust) och Jesper Rieck fort-
sätter som chef för utred-
ningssektionen i Fyrbodal. 

Till polisområde Fyrbodal 
hör kommunerna Uddevalla, 
Strömstad, Munkedal, Sote-
näs, Lysekil, Tanum, Färge-
landa, Dals-Ed, Mellerud, 
Vänersborg, Trollhättan, 
Lilla Edet, Åmål, Bengts-
fors, Stenungsund, Orust och 
Tjörn.

 

Jenny Wester tar över som lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal, där 
Mellerud ingår.

Rickard Fremark blir ny lokalpolisområdeschef i Västra Fyrbodal.

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

DEBATT

Bidrag till DVVJ
Kommunstyrelsen har beslu-
tat att tillföra 300 000 kronor 
till Dalsland Västra Värm-
land Järnväg (DVVJ) för 
2020. Anslaget finansieras ur 
kommunstyrelsens förfogan-
deanslag.

Det beräknade underskot-
tet för sommartrafiken i räls-
busstrafiken för 2020 är  
550 000 kronor, motsvarande 
40 procent av de direkta kost-
naderna som är totalt 1,4 
miljoner kronor. Regionut-

vecklingsnämnden har beslu-
tat att avsätta högst 550 000 
kronor till medfinansiering av 
projektet ”Dalslands kanal – 
sammankopplade transport-
lösningar” under perioden 1 
juni 2020 till 31 december 
2020. 

DVVJ:s ägarkommuner 
ansvarar för de direkta kost-
naderna för trafiken, vilket 
motsvarar kostnader på cirka 
en miljon kronor för år 2020.

Onsdag 19 augusti
är växeln stängd

p.g.a. utbildning

Tel 0530-125 40  
www.mellerudsnyheter.se
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Veckans match:

FOTBOLL 
Lördagens lokalderby i 
division 5 lockade maxpu-
blik. De 50 tillåtna besö-
karna var på plats en stund 
före avspark och ett tiotal 
fick vända i entrén. 
Inför den tänkta seriestarten 
i april sade Brålandas tränare 
Ronny Fredriksson att lagets 
ambition var att vinna serien. 
Starten pekar på att det kan 
ha varit en realistisk ambi-
tion. Efter 3-1 borta mot 
Åsebro var det i lördags dags 
för besök i Frändefors.  

Det började motigt. I en 
spelmässigt jämn första 
halvlek tog hemmalaget led-
ningen i åttonde minuten. 
Upprinnelsen var ett inkast 
som Frändefors patenterade 
långkastare Rickard Johans-
son skickade in i mitten av 
straffområdet. Bollen nådde 
Viktor Jansson som placera-
de den i målet med ett välrik-
tat skott från drygt tio meter. 

Detta fick Brålanda att höja 
tempot, men det tog till 36:e 
minuten innan kvitteringen 

kom. Efter en rörig situation 
i straffområdet fick laget en 
straff som Oskar Björnekil 
säkert slog i mål. 

I andra halvlek tog Brå-
landa över mer av spelet, 
även om Frändefors skapade 
flera farliga chanser. Men 
Brålandas övertag gav resul-
tat. I 59:e minuten nickade 
Victor Matsson i mål efter en 
snyggt lagd frispark och i 
72:a ledde en fin passnings-
kombination på vänsterkan-
ten fram till att Eric Birgers-
son kunde punktera matchen. 

Svårbedömda situationer
Totalt sett en ”snäll” match 
som dock under korta stun-
der kunde bli lite grinig. 
Många täta och röriga situa-
tioner var svårbedömda och 
då är det lätt att det förförde-
lade laget protesterar. Men 
domaren Nils Thuresson 
klarade upp det hela bra och 
får ta åt sig äran för att bara 
en spelare blev varnad. 

Båda lagen satsade mycket 
på långbollar, direkt från 
försvaret upp till snabba for-

Frändefors Christian Aghem rensar i försvaret uppvaktad av Brålandas 
Victor Mattson. 

Brålandas lagkapten Oskar Björnekil kvitterar på straff. Frändefors målvakt Karl Niklas Andersson går åt rätt håll, men kan inte ta bollen. 

Ny seger för Brålanda IF

SPORT

wards. Ofta tre-fyra pass-
ningar i backlinjen och så en 
50-meterspassning. Det är 
dock tveksamt hur lyckad 
den taktiken var. Oftast blev 
bollarna ett enkelt byte för 
försvararna och inget av må-
len kom som resultat av 
dessa långbollar. Dessutom 
ett plus för båda målvakterna 
som var duktiga på att gå ut 

för att bryta inlägg och lång-
bollar mot straffområdena. 

Så en liten anmärkning. 
Med de stora ytor som finns 
runt planen i Frändefors hade 
det varit bra med några ”boll-
kallar på plats”. Nu försvann 
flera minuter speltid i boll-
jakt. 

Lars Nilsson 
Stökig tågpassagerare
3/8 tidig kväll fick en patrull åka till Melleruds järnvägssta-
tion, efter att en tågvärd larmat om en stökig passagerare på 
tåget. Tåget kunde på grund av denna passagerare, en man i 
35-årsåldern, inte fortsätta sin färd. Polispatrullen tog med 
sig den stökiga passageraren, som enligt polisen verkade vara 
narkotikapåverkad

Skadegörelse
4/8 på eftermiddagen upptäcker en bilägare att någon kört in 
i dennes bil. Hen upptäckte då att det satt en lapp på bilen där 
det stod att lappskrivaren sett händelsen. Något mer stod inte.

8-9/8 var det skadegörelse på Karolinerskolan i Dals Ro-
stock. Förövarna hade böjt gångjärnen på en dörr till en ut-
rymningstrappa, skruvat loss brädor på bänkar, vält en 
blomkruka, ryckt ut en väggventil, krossat glas och skräpat 
ner på området.

13/8 på dagen, har någon borrat hål i en bensintank på en 
bil och stulit bensin.

Olovlig körning
7/8 på natten inträffade en olovlig körning i Erikstad med en 
A-traktor, som gick alldeles för fort. En tjej satt vid ratten.

Grov olovlig körning
11/8 på eftermiddagen inträffade en grov olovlig körning i 
Åsensbruk. Föraren var en man i 35-årsåldern, som framfört 
fordon utan körkort vid flera tillfällen.

Eld i container
6/8 på kvällen upptäcktes en brand i en container som stod 
bakom Melleruds handel på Västerråda. Containern, som var 
övertänd, innehöll mycket papper så risken för spridning var 
stor.

Många viltolyckor
Kollision rådjur och fordon: 
3/8 på morgonen vid Järns kyrka. Någon hade kört på rådju-
ret utan att anmäla detta. Djuret var trafikskadat och levde 
fortfarande när det påträffades.
3/8 i Bränna, på morgonen.
4/8 tidig morgon, på E45 i Erikstad.
6/8 på morgonen, i Östra Järn.
9/8 på morgonen, E45 Mellerud.
11/8 på morgonen, i Dalskog.
12/8 i Bränna.
16/8 på kvällen i Dalskog.
Kollision rådjur och tåg:
11/8 på kvällen i Mellerud
Kollision älg och fordon:
14/8 på kvällen vid Linderud.

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

Nytt publikrekord för Bokdagar i Dalsland
Efter enbart invigningen 
och tre författarsamtal 
har redan årets jubileums-
Bokdagar i digital form 
slagit publikrekord. När 
detta skrivs har festiva-
lens livesända program-
punkter totalt visats över 
4 100 gånger på Facebook 
och Youtube. Att jämföra 
med 2019 års publikrekord 
på 4000 besökare totalt.
– Vi är förstås överväldigade 
av responsen, säger Bokda-
gar i Dalslands verksamhets-
ledare Victor Estby. I våras 
var vi osäkra på om vi över-
huvudtaget skulle pröva en 
digital lösning. Det kändes så 
långt ifrån vad Bokdagar har 
varit i tjugo år: En litterär fest 
med både författare och pu-
blik på plats i samma rum i 
Dalsland. Vi lyckades efter 

stor möda vända det till att 
ändå få hit författarna, men 
utan publik på plats. Å andra 
sidan blev det en potentiell 
världspublik som kan se 
samtalen när som helst.

Han fortsätter:
– 4100 är en fantastisk 

siffra och ett bevis på att våra 
fantastiska inbjudna med-
verkande författare och sam-
talsledare berör. Visst är det 
inte samma sak som att 
uppleva samtalen och möte-
na på plats och visst kan man 
tycka att det inte går att jäm-
föra digitala och livesiffror 
rakt av. Men vi har nått 
många nya tittare som annars 
kanske inte skulle kunnat ta 
sig till Dalsland och de lit-
terära mötena. Vi vet att fler 
upptäckt Bokdagarna och 
Dalsland. Vad gäller nivån på 

siffrorna kan vi också säga 
att vi vet att många suttit 
framför samma skärm och 
tittat, så i själva verket är den 
verkliga publiksiffran ännu 
högre.

När andra arrangörer ställt 
in sökte Bokdagar i Dalsland 
stöd från sponsorer, nya som 
gamla, för en extrasatsning 
och såg efter en tid av plane-
rande att det trots uteblivna 
biljettintäkter och ökade 
kostnader för digital teknik 
ändå kunde gå att ordna en 
smittsäker festival. Man bad 

även tittarna att bidra via 
swish och bankgiro. Och 
även där kom det in en slant.

– Vi ville inte överge vår 
publik, författarna – som 
många sedan länge redan var 
inbokade – och våra sponso-
rer och finansiärer. Kunde vi 
ville vi även stödja våra lo-
kala tekniska samarbetspart-
ners, krögare och caféer, sä-
ger Victor Estby. Vi är 
beroende av dem för att 
fortsätta kunna hålla en hög 
professionell på våra evene-
mang, så det var skönt att vi 

kunde göra detta tillsam-
mans.

Tingshuset i Mellerud
Nu laddar man om för två 
festivaldagar på Tingshuset i 
Mellerud 28-29 augusti. Och 
ett inspelat samtal om bort-
gångna Dalslandsförfattaren 
Susanne Janssons komman-
de roman ”Vintervatten”. 
Det samtalet spelas in på Not 
Quite och sänds som inled-
ning på fredagen.

– Vi vill inte svika Dals-
land och dalslänningarna 

heller, säger Victor Estby. 
Här är man van vid mot-
gångar, och vi har på ett 
dalsländskt vis kavlat upp 
ärmarna när utsikterna ver-
kat mörka. Dalslänningarna 
har i tjugo år varit vårt stöd 
på alla möjliga vis, besökt 
våra evenemang och bidragit 
till att ge våra besökande 
författare oförglömliga upp-
levelser när de besökt oss. 
Det är fantastiskt att det kan 
fortsätta trots en världsom-
fattande pandemi.
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VI SÖKER EN ERFAREN 
VERKSTADSMEKANIKER

Maila CV + personligt brev till  
magnus@mgekonomi.se

LEDIGA PLATSER

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Allt inom golv 

och mattor

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

Trädbeskärning, avancerad 
trädfällning, häckklippning 
& allt inom trädgård

0736-27 90 02, Michael

olesensbygg@gmail.com

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

.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 

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

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Finsnickeri • Ramtillverkning
Glasning av fönster & tavlor

 

Henrik Janveden

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

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

Rot-avdrag, garanti

PFEAB
076-220 11 70

EFTERLYSES
Für die Betreuung eines Ferien-
hauses in Dalskog-Liane suchen 
wir eine deutschsprachige Per-
son. Nähere Info unter 0049 171 
7 55 99 00. 

 SÄLJES

Solfångare
3 moduler T H Solar Sweden T2 
47/1500 ZOU Sunrain, á 1175 
kWh/år. 1,8 m2. Vacuum. M tbh. 
8500:- Tel. 076-103 82 23

Innebandyn startar 
INNEBANDY 
Nu i augusti startar Melle-
ruds IBK:s herrlag Giants sin 
verksamhet för hösten. Det 
blir träningsmatcher till se-
riestarten första veckan i 
oktober. I år är det hela 14 lag 

i serien och de möts i dub-
belmöten.  

Laget har fått en ny tränare, 
Håkan Andersson. Filip Fa-
lander, som förra året var 
spelande tränare, välkomnar 
detta.   

– Det känns skönt att i år 

enbart behöva fokusera på att 
spela, säger han. 

Ny förening i seriespelet är 
Tösse IF, som nystartat sin 
innebandy och anmält två lag 
till spel. 

Lars Nilsson

Lokala dressyrframgångar

DHsK-ekipaget Anna Jarnald och Bakkely´s Filukka tog seger direkt vid 
tävlingsdebuten för året som gjordes på Orust. Arkivbild.

Sammanställning fotbollsresultat
FOTBOLL 
Division 3 damer: 

Tösse IF – Orust FC lag 2 
Orust lämnade walk over 

och Tösse antecknas som 
vinnare med 3-0. 

Vallens IF lag 2 – Åsebro/
Brålanda 3-0 (1-0) 
Division 4 damer:

Svarteborg FK – Frände-
fors IF 3-2 (1-1)

FIF:s mål: Ida Jansson, 
självmål från Svarteborg. 
Division 4 herrar:

Melleruds IF – Eds FF 1-0 
(0-0)

MIF:s segermål gjordes av 
Marcus Rydberg i 55:e minu-
ten. 

Division 5 herrar:
Frändefors IF – Brålanda 

IF 1-3 (1-1) 
(Se Veckans match) 
Fengersfors IK – Håfre-

ströms IF lag 2 6-1 (2-1)
FIK:s mål: George Amoah, 

Bjarne Gårdebratt, Mattias 
Andersson, Simon Schull-
ström Jansson, Jesper Eng-
lund och Osama Al Karawi. 
Första målet i tredje minuten, 
det sista i 89:e

HIF:s mål: Blerim Avdijaj
Fengersfors kostade även 

på sig att missa en straff. 
Tösse IF – Färgelanda IF 

2-2 (1-1)
Mål TIF: Fredrik Tacacho 

och Abdulkadir Elmi Muhu-
med. Kvitteringsmålet till 
2-2 kom på straff i 90:e mi-
nuten. 

Åsebro spelade måndag 
kväll. Vi redovisar den 
matchen i nästa nummer. 
Division 6 herrar:  

Kroppefjälls IF – IF Vi-
kens lag 2 2-3 (2-2)

Mål KIF: Taghi Moham-
madi (nick) och Ahmed Ou-
erguemmi

KIF kvitterade Vikens led-
ning två gånger. Förlustmålet 
kom i 72 minuten.

Lars Nilsson

RIDSPORT 
Alltsedan möjligheterna 
att arrangera tävling 
öppnades igen i juni, även 
inom ridsporten, har 
lokala ekipage skördat 
riktigt fina framgångar. 
Från Dalslands Hästsport-
klubb, som har sin bas på 
Nuntorp, har man haft 
många ekipage på toppo-
sitioner i såväl hoppning 
som dressyr under som-
maren.
Den allra senaste tävlingen 
som vi här hämtat resultat 
från gick av stapeln på Orust 
nu i augusti. Här arrangera-
des då regional/lokal häst-
dressyr med klasser från lätt 
C:1 till medelsvår B:5.

Segrade i klassen med-
elsvår B:2 gjorde DHsK:s 
Anna Jarnald med Bakkely´s 
Filuka på 71,89 procent. 

Detta var också första starten 
för året för ekipaget. Klubb-
kamraterna Susanne Lund-
qvist på Joline och Therése 
Davérus på Quintana 90 red 
hem två placeringar var. Su-
sanne blev tvåa i både lätt B:1 
och lätt A:1 och Therése stod 

som tredjeplacerad i lätt C:1 
och lätt B:1.

I lätt A:1 syntes ytterligare 
ett lokalt ekipage på place-
ring. MeRK´s Eirin Nyqvist 
fixade här en fin femteplats 
med Alcalanda.

Ing-Marie Norrman

Köpes

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljnings-
pris max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” 
posta till: Melleruds Nyheter, Storgatan 20, 464 30 
Mellerud eller i brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. 
Endast kontant betalning på kontoret el. i kuvert.  
Annonstext tas ej emot per telefon! Texta tydligt!

Namn:                             

Adress:    Tel:

Postadress:                                                

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

KOJA FÖR KATT ev. hund. 
Elvärme Pris 5000:-. 
Tel. 070-576 99 58.

Säljes
ELOFLEX ELRULLSTOL 
hopfällbar priside 20 000:- 
Tel. 076-943 41 16.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

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

Inramning
Konstnärsmaterial

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se

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

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

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Onsdag
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 Go’kväll, 11:45 Fat front 
12:45 Trumps mest kända tweets 
13:35 Ett hundliv 
13:45 Fråga Lund 
14:45 Countrymusikens historia 
15:40 Tulsa: Den brinnande 
 staden
17:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar 
18:00 Rapport , Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt, Kulturnyheterna 
18:30 Valla Villekulla 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00	Hur	intelligenta	är	delfiner	
 egentligen?
21:00 Fantastiska trädgårdar 
21:45	Lagom	mycket	finsk	
22:15 Berättelser från Johannesburg 
22:45 Big cities, Rapport 
23:05 Unge kommissarie Morse 
00:35 Fat front 
04:45 Storbritanniens 
 charmigaste byar 
05:30 Go’kväll

15:10 Gift vid första 
 ögonkastet England 
16:00 Rapport 
16:05 Världens historia:
 Nazismens kvinnor  
17:00 Förrättningen 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan 
19:20 Byta liv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kampen om Vita huset 
20:45 Full tid 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 Sanningen om Alien-
	 filmerna
22:45 Voodoohora 
23:15 Vetenskapens värld 
00:15 Gift vid första 
 ögonkastet England 
01:00 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan 
01:50 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

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 
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten
18:30 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	
23:55 CSI 
00:50 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: Vintersol 
04:45 Husjägarna – Danmark 
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

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Gräsklippning, trimning,  
lövblåsning och  
bortforsling  
Har egna maskiner

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

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

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

STÄD
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Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag

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 Vargattacken på 
 Kolmården
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
00:00 CSI 
00:55 Law & order
01:50 Elementary 
02:50 En plats i solen: Vintersol 
04:50 Husjägarna – Danmark 
05:30 Köket 

06:15 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 Go’kväll 
11:45	Hur	intelligenta	är	delfiner	
 egentligen?
12:45 Glimt av Norge 
12:55	Dox	10	år
14:20 Travel man 
14:45 Världens historia
16:30 Min trädgård 
17:10 Storbritanniens 
 charmigaste byar 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Off radar, Go’kväll 
19:30 Rappor, Lokala nyheter 
20:00	Polisskolan	–	30	år	senare
21:00 The split 
22:00 Efterlysta för mord 
22:45 Rapport 
22:50 Festen, 23:35 Fråga Lund 
00:35 Dödsstraffets offer 
01:30	Mordet	på	KGB-spionen	
04:25 Storbritanniens 
 charmigaste byar 
05:15 Go’kväll

15:00	 ”Varg-Olle”	
 – legendar på sorglösa hjul 
16:00 Rapport 
16:05 Kampen om Vita huset 
16:50 Universitetets djursjukhus
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Jakttid 
18:30 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan 
19:20 Byta liv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Svarta panterns skog 
20:55 Stopptid 
21:00 Aktuellt 
21:30 Lokala nyheter 
21:34 Sportnytt 
21:45 En andra chans 
23:25 Kampen om Vita huset 
00:10 Min röst: Mu jietna 
00:40 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

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 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
20:00 Fångarna på fortet 
21:30 Get hard 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Get hard 
23:50 Mad Max: Fury road 
02:10 The gallows 
03:50 En plats i solen: 
 Sommarsol
05:00 Husjägarna – Danmark

15:00 Livet på Operan 
16:00 Rapport 
16:05 Historiejägarna 
16:35 Under klubban 
17:05 Madam Black 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Första kärleken 
18:30 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan 
19:20 Byta liv 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Yamamoto – moderebellen 
20:50 Emma hittar hem 
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:19 Sportnytt 
21:30 99 homes 
23:20 Livet på Operan 
00:20 Jakttid 
00:50 Världens natur: Djurens liv 
 från ovan 
01:45 Sportnytt 
01:55 Nyhetstecken

06:00 Hemma hos 
 arkitekten 
06:30 En perfekt förälder 
07:00 Morgonstudion 
10:00	Sommargympa	med	Sofia	
10:20 Arkitekturens pärlor 
10:30 Valla Villekulla 
10:45 Minnen, 11:00 Go’kväll 
11:45 Min trädgård 
12:25 Fantastiska trädgårdar 
13:10 Bäst i test 
14:10	Polisskolan	–	30	år	senare
15:10 Fat front, 16:10 Fråga Lund
17:10 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar 
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:19 Sportnytt 
18:24 Kulturnyheterna 
18:30 Porträtt av den andre 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Moraeus med mera 
21:00 Agathas gåta 
22:35 Brottsplats Mallorca 
23:20 Rapport 
23:25 Festen 
00:10 Världens historia
01:55 The split 
04:55 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar 
05:45 Go’kväll

06:30 Storbritanniens 
 charmigaste byar 
09:35 Fråga doktorn 
10:20	Hur	intelligenta	är	delfiner	
 egentligen?
11:20 Go’kväll 
12:05 Trumps mest kända tweets 
12:55 Humorkalaset på Dalhalla 
13:40 Min trädgård 
14:20 Fråga Lund 
15:20 Barnmorskan i East End 
16:20 Världens historia: 
 Kungahuset Windsor
17:05 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Go’kväll 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Bäst i test 
21:00 Rapport 
21:05 Unge kommissarie Morse 
22:35 Waterworld 
00:45 Room 
04:40 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar 
05:25 Go’kväll

09:00 Modern och 
 dottern 
11:30 Universitetets djursjukhus 
12:00 Min röst: Mu jietna 
12:30 Jakttid 
13:00 Historiejägarna 
13:30 Vetenskapens värld 
14:30 Christo: Konsten att gå på 
 vatten
16:00 Rapport 
16:05 Yamamoto – moderebellen 
16:55 Emma hittar hem 
17:05 Karen Blixen och hennes
 Afrika
18:00 Livet på Operan 
19:00 Kulturstudion 
19:01 Strauss i valsfabriken 
20:05 Jonas Kaufmann i Wien 
21:20 Sommarkonsert från 
 Schönbrunn
22:40 Matangi/Maya/M.I.A. 
00:20	Sanningen	om	Alien-
	 filmerna	
01:45 Sportnytt

05:55 En plats i solen – 
 borta eller hemma bäst
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Idol 
15:25 Fångarna på fortet 
16:55 Vargattacken på
 Kolmården
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55	Lotto,	Joker	och	Dröm-
 vinsten 
20:00 Klassfesten 
21:30 Baywatch 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Baywatch 
00:05 The revenant 
03:15 Due date 
05:05 Husjägarna – Danmark

06:10 Fantastiska trädgårdar 
06:55 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar  
08:30 Travel man 
08:55 Sverige! 
09:25 Fråga Lund 
10:25 Moraeus med mera 
11:25 Go’kväll 
12:10 Anslagstavlan 
12:15	Polisskolan	–	30	år	senare
13:15 Fat front 
14:15 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar  
15:00 Friidrott: Diamond League 
 Stockholm
18:00 Rapport, Lokala nyheter 
18:15 Humorkalaset på Dalhalla 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00	Världens	historia:		Kunga-
 huset Windsor 
20:45 Barnmorskan i East End 
21:45 When the dust settles 
22:40 Rapport 
22:45 Dödsstraffets offer 
23:40 Efterlysta för mord 
00:25 Agathas gåta 
04:45 Storbritanniens 
 charmigaste kustbyar  
05:30 Sverige!

09:00	 ”Varg-Olle”	–	
 legendar på sorglösa hjul
10:00 Gudstjänst 
10:30 Strauss i valsfabriken 
11:40 Jonas Kaufmann i Wien 
12:55 Sommarkonsert från 
 Schönbrunn
14:15 Förrättningen 
14:35 Karen Blixen och hennes
 Afrika
15:30 Första kärleken 
16:00 Rapport 
16:05 Universitetets djursjukhus 
16:35 Fågelskådare på Utsira 
16:50 Aucune idée 
17:00 Alors grammaire ! 
17:10	Kortfilmsklubben	–	franska
17:16 Kortfilmsklubben	–	engelska
17:28 Popreel 
17:42 Hitta hem 
17:50 Fotboll: Damallsvenskan 
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Lokala nyheter 
21:20 Agenda 
22:05 Dokument utifrån: Somalia
  – ett land i fritt fall
23:00 Gudstjänst 
23:30 Historiejägarna 
00:00 Våldtäkten på Recy Taylor

05:55 En plats i solen – 
 borta eller hemma bäst
06:55 Bygglov 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Klassfesten 
12:55 Så mycket bättre 
14:20 Parlamentet 
15:25 Halv åtta hos mig 
15:55 Paris can wait 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Hellenius hörna 
21:00 Beck: Ditt eget blod 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Beck: Ditt eget blod 
23:20 Morden i Sandhamn 
01:25	Putin	och	maffian	
02:30 En plats i solen: 
 Sommarsol 
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	
23:55 CSI 
00:55 Law & order: Special ... 
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 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 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen: 
 Sommarsol
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 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 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen: Vintersol
04:45 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press: Den 
	 giftblå	floden	
10:25 Arkitekturens pärlor 
10:35 Ett akademiskt krig 
11:05 Sverige! 
11:35 Mardalsfossen – vattenfall 
 två månader om året
11:50 Sportspegeln 
12:20 Travel man 
12:45 Barnmorskan i East End 
13:45 Fantastiska trädgårdar 
14:30 Min trädgård, Farlig vår 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag , 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Fråga doktorn 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Drottning Margrethe 8... 
21:00	Butterfly	
21:45 Vänförfrågan väntar 
22:00 Sportnytt, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 Morran och Tobias – som 
 en skänk från ovan 
00:35 Fantastiska trädgårdar 
01:20 McLeods döttrar 
05:00 Sverige idag, Sverige!

15:00 Aucune idée 
15:10 Alors grammaire ! 
15:20	Kortfilmsklubben	–	franska	
15:26	Kortfilmsklubben	
 – engelska
15:38 Popreel 
15:52 Hitta hem 
16:00 Rapport 
16:05 Gudstjänst 
16:35 Gift vid första ögonkastet 
 England 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
18:00 Historiejägarna 
18:30 Yamamoto – moderebellen 
19:20 Emma hittar hem 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Vetenskapens värld 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Au pair på Hawaii 
22:15 Jurymedlem med rätt att
 döma
23:10 Agenda 
23:55	Sanningen	om	Alien-
	 filmerna
00:55 Universitetets djursjukhus
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

15:00 Livet på Operan 
16:00 Rapport 
16:05 Agenda 
16:50 Historiejägarna 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Flugor 
18:00 Under klubban 
18:30 År 1 miljon – berättelsen 
 om din framtid  
19:30 Modern och dottern 
20:00 Världens historia: 
 Nazismens kvinnor 
20:55 Stopptid 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 En osannolik historia om 
 konstförfalskning
23:40 Min röst: Mu jietna 
00:10 Under klubban 
00:40 År 1 miljon – berättelsen 
 om din framtid 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Sommargympa	med	Sofia	
09:30 Planet under press: 
 Kampanjen mot klimatet 
10:25 Arkitekturens pärlor 
10:35 Min trädgård 
11:15 Off radar 
11:30 Berättelser från
  Johannesburg
12:00	Lagom	mycket	finsk	
12:30 Big cities, Världens historia
13:30 Fråga doktorn 
14:15 Humorkalaset på Dalhalla 
15:00 Fotbollsstudion 
15:30 Vi mötte stormen 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport, Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt, Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport , Lokala nyheter 
20:00 Fråga Lund 
21:00 Det sköra livet 
22:00 Sportnytt, Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Murdoch, Travel man 
23:45 When the dust settles 
00:40 Brottsplats Mallorca 
01:25 McLeods döttrar 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll

1 2 3
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6 7
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9 10 11 12
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Melodikrysset v.34 - 22 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. 34 – 22 augusti

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



ONSDAG 19 AUGUSTI 2020

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Torkel Rasmussen från Västerås med familjens blandrashund Frasse. På grund av hundbadplatsen stannade de en hel vecka på campingen.

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

Följ oss påÖppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

 

Gummistövel 
Barn 
Stl. 26-33

WCT-byxa 
Barn 
Stl. 110/116 - 146/152

Tennissko 
Barn 
Stl. 23-33

149:-

Joggingbyxa 
Dam/herr

149:-

8990

7990

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.

1295:-
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Kommunalt hundbad lockar campinggäster

VITA SANNAR 
I sommar har det varit pre-
miär för Melleruds första 
hundbad på en kommunal 
badplats. Det är en del av 
stranden vid Vita Sandar 
camping som upplåtits 
till våra fyrbenta vänner – 
något som uppskattas av 
många hundägare.
Det är i den södra delen av 
badstranden som hundar har 
tillåtelse att bada. Mellan den 
långa bryggan och klipporna 
syns flera hundar gotta sig i 
det långgrunda vattnet.

Vi träffar Torkel Rasmus-
sen och Sussi Genvik från 
Västerås som strosar runt i 
vattnet med sin nioåriga 
blandraskille Frasse. De re-
ser runt i Sverige med sin 
husbil.

– Vi stannade en natt i Sun-
nanå hamn och läste att det 
fanns en hundbadplats här, 

Maria Ihrén leker i vattnet med sin nioåriga australian shepherd Coach.

Tips när skolan börjar
I måndags startade kom-
munens skolor. Eftersom 
pandemin dessvärre inte 
är över delar Melleruds 
kommun med sig av några 
tips på hemsidan till elev-
erna.
Tänk på hur du hälsar – vinka 
eller använd exempelvis föt-
ter och armbågar. Undvik 
kramar och närkontakt.

Tvätta händerna ofta.

Stanna hemma vid minsta 
tecken på förkylningslik-
nande symptom.

Generellt så  försöker man 
öka avståndet mellan sitt-
platser i klassrum, matsal 
och andra utrymmen om det 
är möjligt.

Det kan även gälla i matsa-
len, kapprum, aula och andra 
utrymmen och man försöker 
undvika stora samlingar av 
elever.

Öppet hus, föräldramöten 
och musikföreställningar för 
elever och föräldrar kommer 
även att påverkas – något 
som man  kommer att disku-
tera den närmaste tiden.

Så länge vi har det fina 
sommarvädret kommer det 
att finnas möjligheter att för-
lägga verksamheter och ras-
ter utomhus, exempelvis 
idrottsundervisning. 

därför hittade vi till Vita San-
dar camping. Det var också 
därför vi valde att stanna här 
en vecka. Vi badar med 
Frasse flera gånger varje dag 
och har aldrig sett ett så fint 
hundbad! Annars brukar 
man som hundägare hamna i 
något kyffe i ett hörn där 
ingen annan vill bada, säger 
Torkel och Sussi.

Har ni ändrat era semes-
terplaner med anledning av 
covid-19?

– Vi brukar åka utomlands 
på våren, det fick vi ställa in. 
Så vi har hemester istället 
med husbilen. Vi har varit 
nere i Skåne en sväng innan 
vi åkte hit, berättar Torkel.

Sussi är lyrisk över cam-
pingen:

– Detta är paradiset! Det 

finns till och med hunddusch 
med fön, helt perfekt! utbris-
ter hon leende.

Mycket nöjd
Maria Ihrén har jobbat som 
restaurangansvarig på cam-
pingen i sommar, hon är 
hundägare och självklart 
mycket nöjd över hundbadet.

– Många hundägare har 
efterfrågat detta, jag ser både 
campinggäster och kom-
muninvånare som kommer 
hit och badar med sina hun-
dar. Jag tror detta blir riktigt 
bra, även om det behövs lite 
bättre skyltning, säger Ma-
ria.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se


