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Andrésen Maskin AB • 0522 -999 50 • www.andresenmaskin.se

• Produceras i Japan av  
 Hokuetsu Industries Co. LT+
• Samma fabrik tillverkar  
 identiska Hitachi

• Yanmar motorer
• Hydraulik från Hitachi
• Rymlig bra hyttkomfort
• Tiltbara hytt vid service

• Stor volym och mycket bra  
 reservdelstillgänglighet

Vi anser att Airman är den finaste premium minigrävaren på 
marknaden och många kunder är eniga

Allt detta med bra priser gör att det finns goda skäl att välja Airman. Vi erbjuder Airmans  
maskiner från 1,1 till 5,8 ton. Välkommen att komma och provköra våra demomaskiner.

k-bygg.se

MELLERUD Sapphultsgatan 12 
0530-330 00
Vardagar 6.45-18 
Lördag 9-14

Laminatgolv

139:-
per m2

Laminatgolv  
Cello Tammi  
Rugged Oak  
8mm

Comeback för BK Håvås
Sidan 13

Från vrak till klenod

Vincent Johansson har renoverat en Lanz Bulldog, årsmodell 1939 – från att se ut som ett vrak till att glänsa som ny. Foto: Karin Åström.

– Sidan 7 – 
50-70%

50-70%
50-70%
HJÄLP OSS ATT 
TÖMMA LAGRET

FÖRSÄSONGSREA JACKOR

Start torsdag 17/9

Priserna gäller måndag 14/9– söndag 20/9 2020  
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8 - 22

BONUSKUND
Svensk kycklinglårfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850g 
Max 2 köp/hushåll/vecka 38

Kaffe
Classic, malet, flera sorter, gäller ej  
ekologiskt, Reko, 500g, jfr-pris 50,00/kg   
Max 2 köp/hushåll/vecka 38

25:-
/st

Svensk blandfärs
Garant, Sverige, färsk, fetthalt max 20%, 
ca 1-2,2 kg  
Max 2 köp/hushåll/vecka 38

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

Bröd
Pågen, gäller Pågenliman, Grötbröd, 
Bondlimpa, 780-900g, jfr-pris 22,22-
25,64/kg  

 79:-
/kg BONUSKUND

5995
/kg

5:-/st

  20:-
/st

Tuc kex
Lu, flera sorter, 100g, jfr-pris 500,00/kg  
Max 5 köp/hushåll/vecka 38

5:-
/st
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Bolstad
Prästgård

Onsdag 23 sep. kl 19 
Bertil Landegren

Vandringsleden 
Karl XII:s väg.

Entré m. kaffe: 80 kr.
Arr. Bolstad Prästgårds Vänner i 

samarb. m. SV Väst

BIO
Centrumsalongen, Mellerud 

MELLERUDS IF
Vi finns på 

BEGRÄNSAT ANTAL 

PLATSER 50 ST

Berts Dagbok

Söndag 20/9 kl. 16.00

Barntillåten Pris 80 kr

1 tim. 30 min

Dalslands Konstmuseums vänner!
Söndag 11/10 kl. 16.00 är ni välkomna 

till det försenade årsmötet, som vi håller på 
 Dalslands Konstmuseum

Hälsar DKMV:s styrelse

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

…salta vatten, innanhav, blomsterhav
Måleri av Ann-Charlotte Dahlstedt

Konstrummet, Melleruds Bibliotek  
19 september - 10 oktober

Välkomna!

Folkmusikkvartett
möter slöjdkonstnär

18 SEPTEMBER

19.00
Kulturbruket på Dal

MELLERUD
Kontakt: 0530 - 182 78

I samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling

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

16-23 september 2020
Femtonde söndagen efter trefaldighet 

”Ett är nödvändigt”
Församlingskollekt går till: Act Svenska kyrkan

Reservation för ändringar. För uppdaterad 
information, se hemsidan eller Kyrkguiden.
Angivna tider för respektive församlingskväll nedan avser de 
diskussionskvällar om vår verksamhet och framtida inriktning 
som omnämndes i Melleruds Nyheters artikel den 9/9.

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 17/9 18:00 Vardagsgudstjänst i Grinstads kyrka, Ewa 
   Widell. Fika efteråt. Föranmäl senast 16/9
Fre 18/9 14:00 Öppet café i Grinstads församlingshem
Lör 19/9 08:30 Kvinnofrukost i Grinstads församlingshem.
   Föranmäl senast 17/9
Mån 5/10 18-20 Församlingskväll i Grinstads församlingshem

HOLMS FÖRSAMLING
Tor 17/9 10:00 Veckomässa i Kyrkans Hus, Eva Marklund
Tor 17/9 10:30 Kafé Kom Ut, vid Kyrkans Hus.
Tor 17/9 18:30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Mia Palm och 
   Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
   sångkör medverkar
Fre 18/9 17:00 Vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus, Ewa 
   Widell. Fika efteråt. Föranmäl senast 17/9
Sön 20/9 08:30 Frukost med underhållning i Kyrkans Hus
Sön 20/9 09:30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Christer Alvarsson.
   Sångmedverkan: Birgitta och Anders
Mån 21/9 18-20 Församlingskväll i Kyrkans Hus

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 16/9 14-16 Öppet café i Kyrkstugan, Skållerud
Sön 20/9 11:00 Gudstjänst i Skålleruds kyrka, 
   Christer Alvarsson
Tis 29/9 18-20 Församlingskväll i Kyrkstugan, Skållerud

ÖRS FÖRSAMLING
Sön 20/9 18:00 Meditationsgudstjänst i Dalskogs kyrka, 
   Kerstin Öqvist
Ons 23/9 18-20 Församlingskväll i Stakelunds församlingshem

Framtidspartiet i Mellerud

VÅR VI VISION FÖR 
MELLERUDS KOMMUN 
Mellerud är en kommun där varje invånare, 
oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet 
till ett gott liv, och kan känna sig trygg, sedd 
och respekterad. 

Delar du den? Bli medlem! 
Ring: 070-357 48 39 
E-post: socialdemokraterna.mellerud@gmail.com 

Träffa oss på Torget  
lördag 19 sep.  kl 11-14

Torget, Mellerud • Tisdag 22 september

Säterbullar
5-pack 25:- Kakprofessorn 070-650 60 15

Lördag 19 september har 
vi stängt på grund av 

inköpsmässa

Leg. Optiker Roslind
Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Vad gör du av fallfrukten?
Vi tar emot höst- och vinteräpple för mustning 
Månd 21/9 16.30-17.30 Cirkusplatsen, Mellerud
 18.00 Stationsplanen   , D-Rostock
Tisd 22/9 18.00 Stationsplanen, Brålanda
 I retur får du must eller 2:-/kg

0709-51 21 24
daniel.jensen.mellerud@hotmail.com

Årsmöte
Torsdag 1/10 kl 19:00

Dalslandsrummet
Sedvanliga  

årsmöteshandlingar
Välkomna!       Styrelsen

/kg

FISKBILEN erbjuder

Torget, Mellerud • Fredag kl . 10-18

Färsk laxsida hel sida 129:-
Marulkfilé 29,90
Färska räkor och nykokta havskräftor till lägsta dagspris!

/hg

Föredrag om Karl XII:s 
väg i Bolstad Prästgård

På onsdag kväll den 23 
september håller Bertil 
Landegren, Dals Rostock, 
föredrag om vandringsle-
den Karl XII:s väg i Bolstad 
Prästgård. 
Denna vandringsled sköts av 

Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare och går över 
Kroppefjäll från OK Kroppe-
fjälls klubbstuga via Stam-
pen Ögården, Fjällsäter, 
Halfarebro och soldattorpet 
Bräckan i Järbo socken. Hela 
vandringsleden är omkring 
15 km lång. Föreningen 
Kroppefjälls Vandrare bygg-
de år 1962 den så kallade 
Karolinerstugan mellan Hal-
farebro och soldattorpet. 

Bertil Landegren är ordfö-
rande i Kroppefjälls Vand-

rare sedan fyra år tillbaka. 
Han har varit medlem i för-
eningen sedan 1980-talet 
och planerare av vandringar 
sedan år 2008. 

Trots coronapandemin har 
sommarens vandringar varit 
välbesökta och antalet vand-
rare har ökat med omkring 
100 personer sedan förra 
året. 

Bertil Landegren är också 
vice ordförande i Bolstads 
Prästgårds Vänner. 

Konsert för eSwatini
Insamling till matpaket i södra Afrika
Smyrna, Åsensbruk, lördag 3 okt, kl. 17.00
Medv: Gun-Britt Gustafsson, Viktoria Karlsson,Tilde 
Kirkegaard, Simone Djurrema & Roger Karlsson

Arr: Swazi Aid
Förhandsbokning: swazi@africamail.com eller SMS: 0732-67 19 64
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AKTUELLA ERBJUDANDEN 16/9-20/9
MELLERUD 

VÄLKOMMEN TILL 
COOP MELLERUD!

Öppet alla dagar 06–22

Många har börjat handla online 
på coop.se. Prova du också.

Åter 
i butik

SILLFLUNDRA 
(Latin: Clupea harengus)

Fiskdisken erbjuder

Delikatessen erbjuder

KEY LIME MOUSSE
Ord. pris 15:-/st.

10k�  
45k�  

GÄLLENÄS TOMATER

HANDLA HEMMA.

Hämta
i din butik.

KEY LIME MOUSSE

Var blev ni av? 
eller En svensk hund har inga ränder

Lördag 26 september 
bjuds det på en musikfö-
reställning med svenska 
ord av Hans Alfredsson 
och Tage Danielsson på 
Kulturbruket på Dal.
Hasse och Tages briljanta 
alster kittlar oss ännu och i 
denna show ges en kavalkad 
av glittrande sångnummer. 
Värmen släpps in och den 
enkla vänligheten, den red-
bara ståndpunkten likväl 
som den snuskiga limericken 
får ta plats när humorduon 
Hasse och Tages muntratio-
ner får nytt liv! 

På scen står Anna-Karin 
Westerlund sång, Lisa Björ-
änge sång, Lisa Bodelius 
sång och trombon, Jakob 
Alm sång, Martin Åsander 
sång och trumpet, Gunnar 
Åkerhielm piano, Vilhelm 
Bromander bas och Wille 
Alin trummor. 

Såhär säger produktionen 
om föreställningen: ”Utifrån 
Svenska Ords odödliga re-
pertoar har vi åstadkommit 
något alldeles extra! En mu-
sikföreställning uppbyggd 
av låtar plockade från revy-
erna, med åtta musiker på 
scenen, nyskrivna arrange-
mang för sånggrupp och med 
nyskrivna sketcher, som ger 
ny kontext åt originaltexten! 

Lördag 26 september blir det en musikföreställning med svenska ord av 
Hasse och Tage på Kulturbruket på Dal. 

Så att den återigen kan återta 
sin rättmätiga plats där den 
gör sig som allra bäst, näm-
ligen i samtiden!” 

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Mellerud nominerad 
till Årets kökshjälte

Mellerud är en av fem 
kommuner som har gått 
vidare i tävlingen Årets 
kökshjälte i Västra Gö-
talands offentliga kök. 
Priset är ett sätt att lyfta 
personer som har gjort en 
stor insats för den lokala 
och svenska maten i of-
fentliga kök.
I Mellerud är det Martin Zet-
terström, enhetschef för ser-
viceenheten, som blev nomi-
nerad och som har en chans 
att ta hem titeln Årets köks-
hjälte i Västra Götalands of-
fentliga kök.

–  Jag tycker att det är oer-
hört roligt att bli nominerad. 
Jag tycker även att det är 
fantastiskt att vi i vår kom-
mun har politiker som ger oss 
förutsättningar för att handla 
lokalt samt att vi har otroliga 
kockar som alltid tar hand 
om råvarorna på bästa sätt, 
säger Martin Zetterström.

Sedan 2014 driver Läns-
styrelsen tillsammans med 
Västra Götalandsregionen 
ett projekt som stöttar både 
livsmedelsproducenter och 
kommuner. Målet är att det 
ska bli mer lokalproducerad 
mat i samtliga 49 kommu-
ners offentliga kök i Västra 
Götalands län.

– Varje dag görs det ett 

På bilden syns Martin Zetterström i mitten tillsammans med Linda An-
dersson och Lena Karlsson från köket på Nordalsskolan.

fantastiskt arbete ute i våra 
offentliga kök i länet. Jag är 
glad att få uppmärksamma 
dessa eldsjälar som kämpar 
med begränsad budget men 
med höga krav och ambitio-
ner, säger Pernilla Fischer-
ström från Länsstyrelsen. 
Personerna som har nomine-
rats är allt ifrån kockar, upp-
handlare, måltidsutvecklare 
och politiker.

De kommuner som har gått 
vidare är Mellerud, Lidkö-
ping, Bengtsfors, Skövde 
och Tanum. Finalisterna har 
bjudits in till en lunch med 
landshövding Anders Da-
nielsson den 20 oktober på 
residenset i Göteborg där 
vinnaren presenteras.
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Senior
MATSEDEL

Vecka 39 Skolan
Måndag 21/9: Ost- och skinksås med makaro-
ner och broocoli
Dessert: Nyponsoppa.

Tisdag 22/9: Stekt kycklingfilé med örtsås, kokt 
potatis och morotsmix.
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 23/9: Fisksoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg. 
Dessert: Konserverade persikor.
Torsdag 24/9:Grillkorv,  hemlagat potatismos 
och grönsaksmix. 
Dessert: Bärsoppa.
Fredag 25/9: Köttbullar med brunsås, kokt 
potatis och ärtor/morötter.
Dessert: Tropisk kräm.
Lördag 26/9: Fläskköttgryta med ananas, kokt 
potatis och blomkål.
Dessert: Morotskaka.
Söndag 27/9: Stekt rödspätta med remouladsås, 
kokt potatis, citronklyfta och gröna ärtor.
Dessert: Jordgubbsmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 39
Mån-ons: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker. 
Tors: Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 
Fre-sön: Stekt falukorv med potatismos och grönsaker.

Måndag Ost- och skinksås* med-
pasta och broccoli.
Alt: Ost- och paprikasås med pasta, 
bönmix och broccoli.

Tisdag Kycklinglårfilé, örtsås,  
klyftpotatis, morotsmix.
Alt: Quornfilé, örtsås, klyftpotatis, 
morotsmix.

Onsdag Fisksoppa**. Mjukt bröd 
med ostpålägg.
Alt:  Vegsoppa. Mjukt bröd med 
ostpålägg.

Torsdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och grönsaksmix.
Alt: Veggiekorv med hemlagat potatis-
mos och grönsaksmix.

Fredag LOVDAG

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar samt 

hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.  

**Miljömärkt.
För bokning och info: 

Facebook Skeppskrogen Sunnanå 
 Tel. 070-796 62 04

Skeppskrogen 
Sunnanå

Buffélunch och 
dagens meny
Mån-fre 11-15

À la carte 
Fre-sön

Tårtor, smörgåstårtor, 
fika och catering

Öppettider: 
Mån-tors 11-16 • Fre 11-21 

Lör 12-21 • Sön 12-16

VECKANS LUNCH

Tomt i kvarteret Ugglan säljs
MELLERUD 
Kommunstyrelsen beslu-
tade den 9 september att 
sälja 7 500 kvadratmeter 
tomt i Kvarteret Ugglan 
till Hovdala Utveckling 
AB till ett pris av 720 000 
kronor. (96 kronor per 
kvadratmeter).
Fastighetsutvecklaren Hov-
dala Utveckling är ett företag 
med säte i Viken i Skåne. De 
vill bygga nio enplans parhus 
med totalt 18 lägenheter för 
seniorer, på en fjärdedel av 
kvarteret Ugglan.

Beslutet var inte enhälligt, 
både KD och KiM reserve-
rade sig mot det.

– Vi tycker att det är en för 
låg kostnad för tomten. 
Kommunen har lagt ner 
mycket pengar på den. Dess-

utom tycker vi inte att ytan 
på tomten utnyttjas, utan det 
blir ett slöseri med mark med 
18 lägenheter på 7 500 kva-
dratmeter tomt. Detaljplanen 
ger utrymme för att bygga 
högre än enplanshus, säger 
Daniel Jensen.

Kommunstyrelsen har fat-
tat sitt beslut på en oberoende 
värdering som gjorts av tom-
ten. Värderingen landade på 
ett pris mellan 96 och 120 
kronor per kvadratmeter. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Morgan E Andersson 
(C) menar att marknadens 
pris är en bra värdemätare 
och att man inte kan tvinga 
någon att bygga en viss typ 
av hus.

Uppenbar risk
– Självklart vill jag att kom-

munen får igen satsade 
pengar, men kostnadspris-
sättning fungerar inte alltid i 
praktiken. Risken är uppen-
bar att vi står med stora ytor 
obebyggd mark. Jag förstår 
inte riktigt hur KD och KiM 
resonerar här. Jag anser inte 
att vi ska frångå den värde-
ring vi själva beställt. Situa-
tionen hade varit annorlunda 
om vi hade kö på kommu-
nala tomter för bostadsbygg-
nation, men mig veterligen 
har hittills inga andra företag 
eller privatpersoner anmält 
intresse för att bygga på Ugg-
lanområdet. Jag tycker det är 
viktigt att Mellerud utveck-
las och att vi får fler alternativ 
på bostadsmarknaden. Det 
gäller då att välkomna pri-
vata initiativ och min för-
hoppning är att de kan inspi-

MELLERUD 
I och med torsdagens 
författarkväll fortsatte 
Bokdagar i Dalsland att 
via livesändningar på Fa-
cebook och Youtube nå en 
allt större publik. 
I måndags hade samtalet 
mellan den kulturella mång-
sysslaren Kalle Lind och 
Bokdagar i Dalslands Victor 
Estby, där de pratar om Linds 
aktuella biografi om Hasse 
Alfredson, hittills visats över 
2 600 gånger.

Vilket är den enskilt högsta 
siffran för någon av Bokda-

gars författarsamtalssänd-
ningar sedan starten för live-
sändningarna under den 
digitala Bokdagar i Dalsland-
festivalen i juli.

Roligt samtal
– Det blev ett roligt samtal, 
säger Victor Estby. Lika ro-
ligt är det att publiken också 
verkar tycka det. Det ställdes 
många frågor i chatten och vi 
hann tyvärr inte svara på alla 
trots att sändningen varade 
längre än de tidigare vi har 
haft. Kalle Lind har mycket 
spännande och underhållan-
de att berätta och det kändes 

som att vi hade kunnat hålla 
på en timme till utan pro-
blem.

I sändningen framkommer 
en hel del – även för insatta 
och frälsta – nya insikter i 
den likaledes kulturella 
mångsysslaren Hasse Al-
fredsons konstnärskap som 
inblickar i hans person.

– Både jag och tittarna 
lärde oss en hel del. Kalle 
Lind är en folkbildare i or-
dets allra bästa – och roli-
gaste – betydelse, säger 
Victor Estby.

Han fortsätter:
– Egentligen är visnings-

Nytt tittarrekord:

Över 2 600 visningar av författarkvällen

Kalle Lind och Victor Estby Bokdagar i Dalslands författarkväll 10 sep-
tember. Foto: Basel Khalas.

En tomt på 7 500 kvadratmeter i kvarteret Ugglan säljs till fastighetsut-
vecklaren Hovdala Utveckling AB. Här ska nio parhus byggas. Totalt 18 
lägenheter för seniorer.

rera till ytterligare 
byggnation. Tre fjärdedelar 
av marken i kvarteret Ugglan 
finns tillgänglig för fler, me-
nar Andersson.

Slutföras
Nu kommer samhällsbygg-
nadchefen Magnus Olsson 
att slutföra försäljningen av 
marken för kommunens räk-
ning.

Bygglov ska sökas av kö-
paren Hovdala Utveckling 
AB senast 18 månader efter 
att köpeavtalet underteck-
nats. Inom två år från att 
bygglovet vunnit laga kraft 
ska bygget enligt avtal på-
börjas och det ska vara fär-
digställt inom fem år.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

siffrorna lågt räknade, efter-
som vi vet att många tittar två 
och två och ibland ännu fler 
framför samma skärm. Sko-
jigt är det också att vi når en 
delvis ny publik – både i 
Dalslandstrakterna och över 
hela Sverige och i Norden. Vi 
hoppas att många som aldrig 
varit i Dalsland även i verk-
ligheten ska besöka vårt 
vackra landskap efter att ha 
upplevt våra sändningar.

Samtalet går, liksom övri-
ga tidigare, att titta på även i 
efterhand på Youtu-
be och Facebook.

Dagens lunch kl. 12-14

Onsdag 16/9
Kycklinggryta med havreris

Rotfruktspytt 
Torsdag 17/9

Köttsoppa med hembakat bröd
Nuntorpsgryta med kokt potatis

Fredag 18/9
Kycklingkebab med gröna tillbehör

Måndag 21/9
Nuntorps lasagne

Vegetarisk lasagne på ärtfärs
Tisdag 22/9

Västerbottenlax med potatismos
Ugnsbakad falukorv med 

potatismos

105 kr inkl. salladsbuffé, 
kaffe & kaka
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Vill väcka bokintresse
Från och med i år deltar 
samtliga förskolor i Melle-
ruds kommun i det natio-
nella projektet Läslyftet. 
Kommunen har ansökt 
om deltagande hos Skol-
verket och fått 322  200 
kronor för arbetet. 
I projektet får förskolor välja 
mellan fyra olika moduler att 
arbeta med. Melleruds för-
skolor har valt ”Läs och be-
rätta”. Samtliga förskolor 
arbetar med samma modul 

De som ska handleda sina kollegor inom Läslyftet. Susanne Broberg är ansvarig rektor. Bakre raden från 
vänster: Ulrika Pettersson, Jenny Stam, Torunn Åström och Susanne Broberg.  Främre raden: Carina Flodin 
och Anneli Ek. 

BAKGRUND
2013 regeringen beslutade reger-
ingen om det så kallade Läslyftet. 
Från början var insatserna rikta-
de till grund- och gymnasiesko-
lan. Målet var att ge lärare veten-
skapligt väl underbyggda 
metoder och beprövade arbets-
sätt för att utveckla och förbättra 
elevernas läs- och skrivförmåga. 
Från och med 2016 ingår även 
förskolorna i projektet. 

Villa i Mellerud övertänd

Villabrand vid södra rondellen i Mellerud. Larmet kom vid 10.15-tiden i fredags förmiddag. Familjen, som består 
av två vuxna och två barn, lyckades ta sig ut ur huset och är oskadda. Branden uppstod på nedervåningen och 
hela villan blev snabbt övertänd. Styrkorna från Mellerud, Åsensbruk och Brålanda lät fastigheten brinna ner 
under kontrollerade former. Foto: Bertil Landegren.

vilket kommer att underlätta 
samarbetet mellan dem. 

I kommunen startar man 
med området ”Läsområden”. 
Det handlar om att skapa 
mysiga miljöer där barnen 
kan komma i kontakt med 
böcker och att hitta lämpliga 
böcker. Målet är inte i första 
hand att alla ska lära sig läsa 
i tidig ålder. Istället gäller det 
att väcka intresse för böck-
erna. Att upptäcka att de 
innehåller något värdefullt. 

I projektet har varje enhet 
en ansvarig förskollärare. 
Hon kommer att få utbild-
ning via Karlstads universi-
tet och har som uppgift att 
handleda sina kollegor. Med-
len från Skolverket används 
i första hand till vikarier för 
att ersätta handledarna när de 
är på utbildningen. 

Projektet förbereddes förra 
läsåret när kommunens logo-
ped Mikaela Strand höll en 

kompetensutvecklingsdag 
för alla förskolepersonal i 
kommunen. Hon deltog 
dessutom i föräldraträffar på 
de flesta förskolor. Dessutom 
har skolorna i kommunen 
tidigare deltagit i skoldelen 
av Läslyftet och varit nöjda. 

Föräldrarna kommer att få 
information via Tyraappen 
och kommunens hemsida. 
Bland annat används de pre-
sentationer Skolverket tagit 
fram. 

När undertecknad träffar 
dem påpekar deltagarna hur 
mycket barnen får via böck-
erna. Det handlar om inspira-
tion, utökat ordförråd, möj-
lighet att fantisera kring 
bilder och att träna det så 
kallade arbetsminnet. 

Projektet kommer att pågå 
denna höst och vårterminen 
2021. 

Lars Nilsson 

Livsviktigt att ha brandövning i skolorna

MELLERUD 
Det ringer och tjuter 
överallt. Vad är det som 
händer? Jo, Nordalssko-
lans personal och elever 
har en brandövning under 
överinseende av stations-
befälet Patrik Tellander.
– Om tid finns hjälper NÄRF 
till vid utrymningsövning-
arna, för att öva både perso-
nal, barn och organisation. 
Skolorna i Melleruds kom-
mun är exemplariska att göra 
sina brandövningar och att 
ha en bra dialog med oss, 
säger Patrik Tellander, sta-
tionsbefäl i Mellerud.

Larmet består dels av 
blixtljus och dels av larmsig-
nal. Klasserna går ut till 
samlingsplatsen tillsammans 
med sina lärare.

På Nordalsskolan finns tre 
stycken utrymningsledare 
som ser till att all personal 
och samtliga barn samlas på 
rätt plats, vilket är fotbolls-
planen norr om skolbyggna-
den. Där räknas alla så att 
inga ska bli kvar i skolbygg-
naden.

– Det är positivt att vakt-
mästarna är delaktiga, de är 
ju oftast här när larmet går 
också, menar Patrik Tellan-
der.

Nordalsskolans cirka 345 elever från förskoleklass till årskurs 6 samt två fritidshem utrymdes under brandövningen.

Stationsbefälet Patrik Tellander tillsammans med Linnéa Hägglund 5B, 
Charlie Benjaminsson 1B, Neil Khorsani 2A, Annie Elofsson 6B och Nor-
dalsskolans rektor Camilla Berglöv-Hermansson.

Christer ”Knös” Högberg 
är Nordalsskolans vaktmäs-
tare.

– Jag har en lista som jag 
prickar av varje morgon, om 
någon är sjuk till exempel. 
Jag kontrollerar att ingen är 
kvar i byggnaden när larmet 
går, på toaletterna till exem-
pel, förklarar han.

Han berättar också att vissa 
elevgrupper tycker att ett 
brandlarm är jobbigt.

– Men vi jobbar på att för-
bereda dem. Idag fick de reda 
på övningen i förhand, detta 
är en bra träning för dem, 
säger Christer Högberg.

En brandtavla visar var 
någonstans larmet löst ut, 
vilket område och i vilket 
rum.

– Om det skulle vara någon 
som tänt på vid ett tillbud så 
gör vi en polisanmälan och 
har en dialog med skolans 
rektor. Om någon orsakar ett 
automatlarm med mening 
har NÄRF rätt att ta betalt för 
utryckningen. Fakturan 
skickas då till fastighetsäga-
ren, säger Patrik Tellander.

Camilla Berglöv-Her-
mansson är skolans rektor.

– Om någon har poppat 
popcorn och larmet går är det 
såklart inget brott, men om 

elever till exempel eldat i 
papperskorgar har skolan 
rätt till ersättning från vård-
nadshavare, understryker 
hon.

– Vi vill få bort alla falsk-
larm. Men vi har förhållan-
devis lite problem i kommu-
nens skolor, så vi är 
förskonade jämfört med an-

dra kommuner, menar Patrik 
Tellander.

– Syftet med övningarna är 
ju att öka medvetenheten om 
brand, att det inte behöver 
råda panik när alla ska ut. 
Man hinner till exempel få på 
sig sina skor, detta på grund 
av att vi har såpass bra brand-
klassade dörrar, menar Ca-

milla Berglöv-Hermansson.
Samtliga anställda i Mel-

leruds kommun utbildas 
kontinuerligt i första hjälpen 
där hjärt- och lungräddning 
ingår. 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se
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MAJLIS 
NILSSON

har idag stilla somnat in.
Lidköping 2020-09-04
Jörgen och Margona

Jonas och Fredrik

Begravning sker i kretsen av 
närmaste familjen.

Vår käre

Börje Eriksson
* 27 januari 1939

har lämnat oss i outsäglig 
sorg och saknad
21 augusti 2020

Inga-Britt
Jörgen och Kristina

Arvid, Alva
Yvonne och David

Julia, Lucas
Övrig släkt och vänner

Tänk när en gång vart 
varför blir besvarat,

Var gåta löst, som här jag 
grubblat på,

När allting blir av Herren 
själv förklarat, 

Tänk när jag Herrens väg 
skall fullt förstå. 

Tänk när en gång är stillad 
varje smärta, 

Vart sår är läkt, var 
längtan nått sin hamn, 

När varje tår avtorkats vid 
Guds hjärta 

Och varje snyftning tystnat 
i hans famn!

Begravningen äger rum i  
Erikstads kyrka 

24 sept. kl. 13.00.
Avsked tages i kyrkan.

Hedra gärna Börjes minne
med en gåva till

Hjärt- & Lungfonden
Bankgiro 909-1927

Den 3 augusti och mitt i skörden fick vi vår efterlängtade 
son. Han heter Albin Carl Frank Gerdén, var 51 cm lång och 
vägde 3226 gram. Stolta föräldrar är Fredrik Ottosson och 
Sara Gerdén. 

MELLERUD
Smyrna: Sön 11 Gudstj. m 
församlingsmöte. Tis 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Tor 
18.30 Stickcafé. Tis 18 
Scout. 

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

Smyrna: Sön 11 Gudstj. 
Webbsänds, Youtubekanal 
(Smyrnakyrkan i Brålanda), 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Margot Westman. Som in-
ledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Bridge over troub-
led water” av P. Simon. Akten 
förrättades av Christer Al-
varsson och man sjöng psal-
merna 251 och 297. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Höstvisa” av E. Tauro. Till 
minnet av Margot var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Urnan fördes i proces-
sion till graven på Holms 
kyrkogård där avsked togs av 
de närmaste.

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

DÖDSFALL

FÖDDA

JORDFÄSTNING

Pether Åstrand, Maria Kjörk 
m.fl.
Equmeniakyrkan Södra 
Dal: Sön 11 Rörviksgården. 
Gudstj., avtackning av Sig-
ward Karlson, välkomnande 
av Bo Arwedahl. Gudstj. 
livesänds. Se hemsida och 
instagram; equmeniakyr-
kansodradal.se.
Brålanda: Mån-fre 18 Ge-
mensam bön utanför pas-
torsexp. Sön 15 Utflyktskyr-
ka. Samling vid Brålanda 
fsh för avfärd. Mer info på 
pastorsexp. telefonsvarare 
och på Facebook, några da-
gar i förväg. Mån 15 Andakt 
m fika utanför fsh.
Sundals-Ryr: Ons 19 Stor-
möte i kyrkan om våra fast-
igheter. Sön 11 Gudstj, Mar-
tin Edström.
Gestad: Sön 15 På vand-
ring, samling vid Gestads 
bygdegård. Andakt, prome-
nad och gemenskap. 

FRÄNDEFORS
Frändefors: Ons 12.30 
Lunchpromenad m andakt. 
Sön 11 Högmässa m Nils 
Lundbäck.

Min kära livskamrat
Vår älskade mamma  

och farmor
Ulla Lundin

* 25 juli 1955
† 26 augusti 2020

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

BENGT
Sandra

Jimmy och Erika
Emilia, Jamie, Lilja

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten  
äger rum fredag  

25 september kl. 10.00 i  
Fridhems kapell, Göteborg.
Anmälan om deltagande vid 

begravningsgudstjänster  
sker via minnessidan.

Hedra gärna Ulla med en 
gåva till Cancerfonden via 

minnessidor.fonus.se

Tacksamma för minnesfond
Tack vare medel från 
Sven-Eric och Ingegerd 
Nilssons Minnesfond har 
Lions Club Mellerud möj-
lighet att fortsätta sitt 
behjärtansvärda arbete.
Förra lördagen besökte Kjell 
Karlsson, President i Lions, 
Bengt Silvander och Kent 
Emanuelsson kyrkogården 
vid Holms kyrka. Med sig 
hade de en blomma att sätta 
på den grav där Sven-Eric 
och Ingegerd Nilsson ligger 
begravda. Sven-Eric var 
född 21 mars 1932 och avled 
3 september 2014.

Paret donerade en större 
summa pengar efter sin död 
som de bland annat ville 
skulle gå till Lions i Melle-
ruds verksamhet. Tanken är 
att medlen ska gå till behö-
vande och mindre bemedlade 
inom kommunens gränser. 
Men även verksamheter som 
gör något bra för samhället 
och är öppet för alla, exem-
pelvis Ungdomshuset Stin-
sen, nämns.

Minnesfonden förvaltas av 
Melleruds kommun. Kom-
munstyrelsen delar ut före-
gående års avkastning, efter 
avdrag av stiftelsens kostna-
der, samt tre procent av före-
gående års innestående kapi-
tal, till Lions Club Mellerud.

– Deras minnesfond bety-

Bengt Silvander, Kent Emanuelsson och Kjell Karlsson från Lions Club 
Mellerud sätter blommor på Sven-Eric och Ingegerd Nilssons grav vid 
Holms kyrka för att visa sin uppskattning.

Månadshyran för boende 
på Ängenäs klubbades

MELLERUD 
Förra måndagen hade kom-
munfullmäktige ett extrain-
satt möte för att besluta om 
hyressättningen på Ängenäs 
särskilda boende. Mötet blev 
mycket kort och beslutet att 
fastställa hyran till 7 000 
kronor i månaden 2020 och 

2021, för personer som flyt-
tar in från och med septem-
ber i år, klubbades utan dis-
kussioner.

Samtidigt beslutades att 
hyran, från 2022, indexeras 
enligt Mellbos förhandling 
med hyresgästföreningen.

der allt för oss. Vi hade aldrig 
kunnat arrangera större eve-
nemang som Östen med 
Resten i fjol, det största vi 
arrangerat på många år med 
två fullsatta föreställningar, 
säger Kent Emanuelsson.

Pengarna används även 
exempelvis  till chokladkar-
tonger och trisslotter till 

äldreboenden vid jul samt en 
del kostnader vid luciafiran-
det och Lions julmarknad. 
Hjärtstartare i Upperuds 
hamn är en annan satsning 
som fondpengarna hjälpt till 
med.

– Om det finns pengar kvar 
vid årsskiftet kan de skjutas 
över till nästa år. Men vi har 

mer på gång i höst, förklarar 
Kjell Karlsson.

– De tänkte verkligen på 
bygden, menar Bengt Sil-
vander.

Sven-Eric och Ingegerd 
Nilsson vilar för övrigt i Os-
car Nilssons familjegrav.

Förmögen fosterfar
Bertil Sjöstrand, barndoms-
vän med Sven-Eric och den 
som upprättade testamentet, 
minns Sven-Eric som myck-
et snäll.

– Vi var vänner sedan tidig 
barndom. Oscar Nilsson var 
fosterfar till honom och han 
var en förmögen man. Sven-
Eric förvaltade sedan peng-
arna väl. Vi var ensambarn i 
var vår familj och umgicks 
mycket när vi växte upp. Jag 
följde med till familjens 
sommarställe Smygen i Dal-
skog, där hade vi jätteroligt 
som barn. Jag minns att 
Sven-Eric var en fantastisk 
gymnast som ung, säger Ber-
til Sjöstrand.

Sven-Eric och hustrun 
Ingegerd bodde i en villa i 
Mellerud och hade inga ar-
vingar. Sven-Eric arbetade 
för övrigt som inköpschef på 
Hellbergs Dörrar.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Brödragåva till unga orienterare
Utdelning av Odd Fel-
lowlogen 147 Brettes 
Brödragåva till OK Skogs-
vargarnas orienteringsav-
delnings ungdomssektion 
den 20 augusti vid Berga-
gården på Hunneberg.
Ungdomssektionen inom 
OK Skogsvargarnas oriente-
ringsavdelning fick ett bidrag 
till sin verksamhet av Odd 
Fellowlogen Vänersborg i 
samband med Logens grill-
fest den 20 augusti vid Ber-
gagården på Hunneberg.

Föreningens representan-

Övermästare Conny Malm flankerad av Gunnar Johansson till vänster 
och Peter Strömdahl till höger. Foto: Privat.

ter Peter Strömdahl och Gun-
nar Johansson informerade 
om föreningens verksamhet 
som omfattar flera idrotts-
grenar. Dessutom informera-
des om att klubben nyligen 
köpt in klubbstuga från 
Sveaskog – detta tillsam-
mans med fina spår och 
orienteringsterräng uppe på 
Halle- och Hunneberg bor-
gar för en säker och spän-

nande orienteringsframtid. 
Avslutningsvis tackade de 

för gåvan som kommer att bli 
ett stort stöd till ungdomar-
nas verksamhet och inköp av 
utrustning. Odd Fellowlogen 
i Vänersborg samlar varje 
termin en brödragåva som 
ges till en lokal organisation 
eller förening som hjälp till 
ungdomsverksamhet eller 
stöd till utsatta i samhället.
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Markberedning
Frösådd, hyggesåterställning, höjdröjning,  
skyddsdikning,  skogsbilvägar.  
Utföres åt såväl skogsbolag som 
enskilda skogsägare
Johan Aronsson 

johan@jaent.se 
070-716 36 60 
www.jaent.se

 Jord & skog 
Onsdag 16 september 2020

Förvandlad från vrak till klenod
KÖPMANNEBRO 
En Lanz Bulldog, årsmo-
dell 1939, står i verksta-
den på gården Herrebrå-
ten i Köpmannebro. Den 
glänser som ny. Här bor 
Vincent Johansson med 

familj, gården har funnits 
i familjens ägo i flera gene-
rationer och det var Vin-
cents far Per Johansson 
som köpte traktorn 1950.
– Han köpte den av fiskhand-
lare Georg Harnells pappa 
som i sin tur köpt den av 

Så här såg traktorn ut innan renoveringen. Foto: Privat.

Tändkulan värms med gasol tills 
den är röd.

Lanz Bulldog var ett traktor-
märke som tillverkades 1921–
1957 av Heinrich Lanz AG i 
Mannheim, Tyskland. Namnet 
Bulldog kommer från att de 
första modellernas motorer lik-
nade ansiktet hos en bulldog. 
Modellens framgång låg i enkel-
het och robustheten. Grundste-
nen för traktorn låg i motorn 
som utvecklades och användes 
för att driva sågar, kvarnar och 
skördemaskiner. Bolaget köptes 
upp av John Deere 1956. 

Källa: Wikipedia

FAKTA

Många timmar hos Dotorps Traktorklubb har lagts på att få traktorn i detta skick. Traktorn kom till gården 1950, från Köpmannebro, där den drev 
ett sågverk åt fiskhandlare Harnell, den äldre. Virket användes till fisklådor. 

Vincent Johansson drar igång sin Lanz Bulldog. Det tar 20 minuter att 
starta traktorn.

staten. Traktorn drev ett såg-
verk i Köpmannebro. Brä-
dorna skulle användas till 
fisklådor. Det sägs att staten 
fått den från Norge, den kom 
antagligen dit med tyskarna 
under kriget, berättar Vin-
cent.

Användes i jordbruket
Hos familjen Johansson på 
femtiotalet ersatte traktorn 
hästen och en epatraktor av 
märket Chevrolet. Den an-
vändes till alla dragsysslor 
på gårdens åkrar.

– Traktorn finns med i en 
sekvens i ”Skållerudsfil-
men” som spelades in i slutet 
av 40-talet och in på 60-talet. 
Sista gången pappa körde 
den var 1967. Då var det 
något fel med den och han 
ställde den på tomten och 
började ta isär den.

När Vincent, drygt 40 år 
senare tog itu med traktorn 
låg delarna nedsjunkna i 
marken.

Grävde upp delar
– 2009 började jag jobba med 
traktorn och fick gräva upp 
delar. Jag bytte järnhjulen 
mot gummihjul. Håkan Berg 
skaffade fram fälgar han 
hade i förrådet, de hade till-
hört en gammal lastbil. 
Osmo Lampila skar till nya 
fälgringar. Allt som gick att 
skruva loss på traktorn har 
blästrats hos Svante Blom-
gren och Rubens historiska i 
Götene har hjälpt till med 
delar.

Inspirationen till att reno-
vera traktorn var samvaron 
på Traktorklubben Dotorp, 
utan den hade det inte blivit 
gjort, menar Vincent.

– Det är ointressant när 
man går här ensam. Jag var 
där i två, tre år och jobbade 
med den. Det har varit mer 
jobb än jag trodde, konstate-
rar han.

Startprocedur
I våras var traktorn helt klar 
och senast den var ute var på 
midsommarafton. Det är en 
20 minuters procedur att 
starta den, flera moment ska 
gås igenom.

– Tändkulan ska värmas 
med blåslampa innan man 
kan starta, men jag fuskar 
med gasol, säger Vincent.

När tändkulan glöder tar 
man loss traktorns ratt och 
sätter den i självstartaren på 
sidan av traktorn. Det behövs 
ett rejält krafttag med ratten 

för att dra igång motorn. Inga 
problem för Vincent, trak-
torn startar villigt och tuffar 
på med det omisskännliga 
ljud en tändkulemotor har. 
Vincent tar sig upp i sitsen 
som svajar rejält när traktorn 
rullar ut på gården. Bekväm 
är den inte fastslår han.

Lanz Bulldog går bäst på 
brännolja och kan också gå 
på orenade bränslen av dålig 
kvalitet.

– Den går bättre på det än 
på ny diesel. Här på gården 
fanns ett fat efter far min, det 
använder jag till det lilla jag 
kör med den, säger Vincent.
 

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Begränsat antal...!

Kawasaki Mule, marknadens bästa UTV!  
Vi har sålt dom i 7 år utan en enda reklamation!

Vi kan förse din Mule med plog och sandspridare mm.

CFMoto 520 EPS
4*4, Vinsch, servo, EFI 
plogpaket + gårdsvagn.
Pris från 60 000:- ex. moms
Ord. Pris 67 500:- ex. moms

Kawasaki Mule SX 4*4 
400cc/15hk/ EFI. Tippbart flak
Pris från 84 720:- ex. moms

Kan utrustas med tak, ruta el. hel hytt med värme!
Kawasaki Mule Pro MX 4*4 
700cc/45hk/ EFI. Servostyrning, 
tippbart flak
Pris från 111 120:- ex. moms

Kampanj!

Ahlstrom-Munksjös bruk i Billingsfors har funnits 
sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan 
klappar lite extra för människorna och skogarna här 
omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, 
men ambitionen är att få ännu fler skogsägare i 
Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med oss.
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Låt din skog förädlas 
på hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga 
samarbeten med lokala virkesleverantörer. 
Slå oss gärna en signal.

Jörgen Andersson
Åmål-Mellerud
Tel. 070-229 21 71

Anton Johansson
Bäckefors
Tel. 070-594 68 31

Vi fräser
bort dina
stubbar!

”Hönor är roliga och nyfikna”
JÄRN 
I januari i år började fa-
miljen Wallin i Bråna att 
producera ägg. 
  – Då sålde vi jungfruägg, 
de små, första äggen en 
ung höna värper, förkla-
rar Chicki Wallin en tidig 
morgon i packrummet, 
där familjen samlats för 
två timmars arbete med 
att packa äggen de 19 000 
hönorna värpt på ett dygn.
Hela familjen är på plats, 
Conny och Chicki Wallin 
med sönerna Peter och Ste-
fan. Vita perfekta ägg rullar 
in på löpande band, de är lena 
som siden att ta i. De få som 
på något sätt avviker tar 
Chicki åt sidan.

– Vi hade en snabb konfe-
96 procent av de 19 000 hönorna värper knappt ett ägg om dagen. Det blir många på en vecka.

Familjen Wallin i Bråna: Från vänster Peter, Stefan, Chicki och Conny. 

”Vi kom fram 
till att vi ville 
satsa på detta 
och många 
tillståndspröv-
ningar senare 
fick vi klar-
tecken.”

Ett ägg om dagen
Hönorna kom till gården när 
de var 16 veckor gamla, vid 
18 veckors ålder började de 
värpa sina första små ägg. 
Storleken på äggen ökade 
snabbt och likaså produktio-
nen. Nu värper cirka 96 
procent av hönorna knappt 
ett ägg om dagen. Automa-
tisk rullar de från värpredena 
på ett löpande bank och in i 
packrummet vägg i vägg.

Från kylrummet hämtas 
pallarna med ägg en gång i 
veckan och körs till packeri-
et i Färgelanda. Där tas de 
omhand och packas i kar-
tonger för vidare färd till 
livsmedelsbutikerna. Lite 
ägg blir kvar i Bråna och säljs 
i gårdens egna äggbod.

Lugna höns
På en tv-skärm i packrum-
met, ser man vad som försig-
går inne i hönshuset och hör 
ett mjukt kackel från alla 
hönor. Klockan närmar sig 
nio och då vankas det mat, 
det ligger förväntan i luften.

Hönsen är av rasen Bovans 
Robusta, en lugn ras med fin 
äggkvalitet. De är uppdelade 
i två grupper och kan flyga 
fritt fyra våningar upp i hu-
set. Värpredena är på mit-
tenvåningarna, de öppnar 
och stänger på givna klock-
slag.

– Hönor har samma sömn-
rytm som vi människor, så 
det är mörkt i hönshuset åtta 
timmar per dygn. Mitt på 
dagen tar de sig en tupplur, 
men när de är vakna ska hö-
nor ha aktivitet. De har sten, 
snäckskal, kutterspån och 
värmebehandlad hackad 
halm att picka och sprätta i. 
Ströbädden är extremt vik-

tigt för deras trivsel, de äter 
allt som finns på golvet och 
stenen behöver de ju för mat-
smältningen, liksom andra 
fåglar, säger Chicki.

Sträng hygien
Det är extremt viktigt med 
hygienen i ett hönshus, myn-
digheternas samt branschor-
ganisationens krav är hårda 
för alla livsmedel som ska 
säljas i butiker, det gäller att 
hålla eventuella virus borta.

– Kommer det in ett virus 
riskerar man hela besätt-
ningen, berättar Conny.

Den som producerar ägg 
måste gå flera digitala kurser, 
det görs regelbundet veteri-
närkontroller och hönsen 
besiktas med jämna mellan-
rum av en rikslikare för att 
granska och kvalitetskolla 
äggproduktionen utifrån, 

djurskydd, smittskydd, fo-
dersäkerhet och livsmedels-
säkerhet.

Egenproducerat foder
Wallins odlar eget foder till 
hönorna, vete, havre och 
raps, till det får de en mix av 
vitaminer och mineraler, 
plus kalk. Hela utfodrings-
processen liksom luftfuktig-
het och alla andra funktioner 
i hönsstallet är datoriserade.

2 350 kilo foder per dag, 
plus 4 000 liter vatten går det 
åt för att alla hönor ska må 
bra och värpa.

– Hönor är roliga och ny-
fikna, de har koll på allt och 
märker direkt när något nytt 
händer, konstaterar Chicki.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

rens för två år sedan om vad 
vi skulle göra med denna 
lokalen, som stod tom då. Vi 
kom fram till att vi ville satsa 
på detta och många till-
ståndsprövningar senare fick 
vi klartecken.

– Jag var lite tveksam, sä-
ger Peter. Jag tänkte att det 
skulle bli för bundet med 
hönor och ägg att ta hand om 
sju dagar i veckan. Men det 
har gått bra eftersom vi kan 
turas om med sysslorna, kon-
staterar han.

Att alla fyra är på plats hör 
till ovanligheterna. Chicki 
och Stefan granskar äggen 
som rullar in, Peter packar 
äggen på brickor och lastar 
dessa på pallar och kör ut 
dem i kylrummet. Conny 
väntar på en reparatör som 

ska ställa in en detalj i fram-
matningen av äggen inne i 
hönshuset.

– För det mesta är vi bara 
två här på morgonen, men 
eftersom det regnar idag, kan 
vi inte så någon höstsäd, 
förklarar han.

 Jord & skog 
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MARKNADSTILLÄGG BOSKAP
Stor efterfrågan på boskap, Dahlbergs inför marknadstillägg
Vecka 37-40 införs marknadstillägg på boskap med 1kr/kg  
i klasserna E-P 

Passa på att anmäl till dessa veckor!

Kontakter
Anders Andersson 0521-57 50 54
Börje Pettersson 0521-57 77 39
Glenn Jönsson 0521-57 77 53
Niklas Bengtsson 0521-57 77 35
För fullständig notering hänvisar vi till hemsidan

www.dahlbergskott.se
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JAKTTILLBEHÖR, 
RADIO & AMMUNITION

 HITTAR DU HOS OSS,  PRECIS SOM VANLIGT!  

Ute & Inne
VARDAGAR 10- 18  |  LÖRDAG 10- 16

HUNTER A3 
MEDHÖRNING

599:-

Tanka Aspen lösvikt hos oss
1 kr rabatt per liter
 

Tegelbrännargatan 7, Vänersborg • info@torpaskog.se • 0521-122 00 

Skogsdag  
torsdag 1 oktober kl. 7.00-19.00

Massor av fina erbjudanden i butik!
Vi bjuder på fika hela dagen

Erbjudandet gäller endast 1/10 - 2020
 

Stefan Wallin kollar äggen som kommer på löpande band ifrån höns-
stallet vägg i vägg.

96 procent av de 19 000 hönorna värper knappt ett ägg om dagen. Det blir många på en vecka.

Stor efterfrågan på svenskt kött
BRÅLANDA 
Marknaden för såväl 
svenskt som lokalprodu-
cerat kött har stärkts. Det 
finns en ny medvetenhet 
för svenska råvaror, gärna 
närodlat och efterfrågan 
är god. 
– Vi märker att konsumenten 
värnar om svensk matpro-
duktion. Vi har en god efter-
frågan och kunderna är 
mycket intresserade av våra 
råvaror. Detta har förstärkts 
under det gångna året, säger 
Peter Gullin, platschef på 
Dahlbergs Slakteri i Brålan-
da.

Det är inte enbart corona-
pandemin, där effekten av 
både stängda restauranger 
och att många fler jobbar 
hemifrån, blivit att fler lagar 
mat hemma, som påverkat 
trenden.

 – Dels finns det inte samma 
tillgång på importkött som 
tidigare, dels har det blivit 
dyrare, menar Peter Gullin 
och förklarar det bland annat 
med att Kinas efterfrågan på 
kött har ökat och den stora 
utländska marknaden är inte 
lojal på så sätt. Man säljer 
naturligtvis där man får bäst 
betalt.

Ökad förädlingsgrad
På slakteriet i Brålanda 
styckar man från och med 
förra årsskiftet allt i egen 

På slakteriet i Brålanda har man för närvarande 140 anställda, varav 40 är inhyrd arbetskraft.

Bild från utlastningen, allt som kommer in ska ut. 
Genom portarna slussas mellan 70 till 100 ton per 
dag.

regi, allt som slaktas vidareförädlas således på 
plats. Här har man dubblat produktionen under 
de sista sex, sju åren. Volymmässigt ligger man 
på en bra nivå, där man vill vara, men arbetar 
med att förädlingsgraden ska öka.

Upptagningsområdet för slaktdjur, främst nöt 
och gris, är i första hand Dalsland, Värmland 
och Bohuslän. I genomsnitt tar man emot 70 
nötboskap och 850 gris per dag in till slakt. Nu 
i dagarna lanserar man även konsumentpackat 
kött för butik med eget varumärke. 

– Vi vill öka förädlingsvärdet. Ju närmare 
konsumenten man kommer desto bättre blir det, 
både varumässigt och ekonomiskt, säger Peter 
Gullin och tillägger att den nu stora efterfrågan 
också kommer lantbrukaren till del i form av 
höjda avräkningspriser. De lokala producen-
terna måste få känna sig motiverade.

Ing-Marie Norrman

 Jord & skog 
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Din kompletta 
däckleverantör!

Däck till bra priser - Bil och maskinreparationer - Snabb service
Öppet måndag - fredag 7.30-17.00

Har du frågor om 
skog och lantbruk? 

Funderar du på att köpa gård? Hur du ska placera 
dina skogspengar? Eller hur hög din pension blir? 

Välkommen att ställa alla dina frågor till oss på 
Dalslands Sparbank så hjälper vi dig. 

dalsbank.se I 0530-440 00

Hunden Aila ska bli barkborrens fiende

Det har funnits barkborre-
hundar i Sverige sedan om-
kring  2010. Idag finns det 13 
aktiva certifierade barkbor-
rehundar i Sverige plus de 
som är under utbildning. 

Michaela berättar att de är 
sju ekipage totalt från hela 
landet på utbildningen i Kö-
ping, den beräknas ta nio 
månader där alla ses en helg 
i månaden. En rejäl bibba 
hemstudier ingår också.

– Den som bor närmast 
som har en certifierad bark-
borrehund kommer från 
Alingsås. Det är synd att inte 
fler från vårt område går ut-
bildningen för då hade vi 
kunnat träna tillsammans, 
säger Michaela. 

Hon är bara en månad in i 
utbildningen och det är 
mycket nytt att ta in. 

Att det blev just barkbor-
reutbildning var en slump. 
Aila, som är en omplace-
ringshund, har problem med 
att bli hanterad av andra 
människor. Då Aila tävlar 
både i lydnad, bruks och 
specialsök ville Michaela gå 
vidare med något ytterligare.

Klustret. Dessutom har jag 
blivit erbjuden skog att träna 
i. Så detta känns verkligen 
bra, konstaterar Michaela.

Hon beskriver vilka egen-
skaper en barkborrehund 
behöver ha.

– Arbetsvilja, arbetsglädje, 
ett bra samarbete med föra-

ren men ändå kunna jobba 
självständigt, uthållighet, 
envishet att vilja söka vidare. 
Det kan handla om stora ytor 
att söka av och hunden 
måste orka. Det ska ju även 
föraren göra förresten, säger 
hon och ler.

Sänker mängden  
kasserat virke
Att anlita en välutbildad 
barkborrehund sänker mäng-
den kasserat virke avsevärt 
för skogsägaren.

Vid tester av forskare och 
hundförare år 2012 jämför-
des effektivitetsskillnaden 

BRÅLANDA 
Treåriga kelpien Aila ska bli barkborrarnas största 
fiende. Hon och matte Michaela Perlöv från Brålanda 
har påbörjat en utbildning där Aila ska bli certifierad 
barkborrehund.

Kontaktade Gröna 
Klustret
– Hon är en explosiv hund 
med en enorm energi. Jag 
funderade på räddningshund, 
men då måste hon kunna bli 
buren av en främmande per-
son och det funkar inte.  Då 
ramlade jag över barkborre-
hund av en tillfällighet och 
tänkte det skulle passa henne. 
Jag kontaktade Gröna 
Klustret på Nuntorp med 
tanken att kunna marknads-
föra mig ut mot skogsägare 
genom dem. Det slutade med 
att jag ska gå en grundutbild-
ning om skog genom Gröna 

mellan skogskonsulent och 
hund över en begränsad yta 
med kända angrepp (inte för 
skogskonsulenten) och tids-
mässigt klarade hundarna 
som testades att söka områ-
det på en tredjedel av tiden 
som skogskonsulenten be-
hövde.

Under rätt omständigheter 
kan en vältränad och erfaren 
hund upptäcka angrepp re-
dan efter en till två timmar 
tack vare doften av den fero-
monkomponent som bark-
borrehanarna sänder ut 
omedelbart de borrat sig in i 
barken på en gran. För en 
människa kan det ta upp till 
fyra veckor innan tydliga 
tecken på angrepp upptäcks, 
beroende på väder, vind och 
vana. Men många angrepp 
förblir oupptäckta innan det 
är för sent och trädet redan är 
tomt.

– Barkborrar är ju säsongs-
betonade så jag hoppas kunna 
kombinera framtida sökupp-
drag med mitt företag, säger 
hundfysioterapeuten Micha-
ela som räknar med att vara 
klar med barkborreutbild-
ningen våren 2021.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Yes! Aila hittade gömmor-
na som Michaela hade satt 
ut på granstammen.

"Det är synd 
att inte fler 

från vårt 
område går 
utbildningen 
för då hade vi 
kunnat träna 
tillsammans"

ALTERNATIVET TILL STORBOLAGEN

SMARTA TIPS 
och skadeförebyggande 
information hittar du på 
dina.se/tips.

Stöldmärk dyra inventarier. Fotografera och filma gärna företagets egendom för dokumentation.

TILLSAMMANS  BLIR VI STARKARE 

- kundägda Dina stöttar det lokala föreningslivet.

Vi hjälper gärna dig också, välkommen att kontakta oss! 0521-308 20  www.dina.se/vastHEJ

VI FINNS DÄR NÄR DU BEHÖVER OSS

SUNT BONDFÖRNUFT
Din försäkring anpassas för den trygghet verksamheten 
behöver. Prata med våra jordnära och engagerade råd-
givare om ditt företags unika behov. 

 Jord & skog 
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Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 2.200:- + moms

0521-693 51
Patrick Eriksson

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR SÖDERBERG & HAAK

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

Vi är en servande fackhandel med serviceverkstad

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Landsvägsgatan 64

RÖJSÅG FS 460 C-EM K

NU 8.990:-

MOTORSÅG MS 251

NU 4.590:-

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Resultatsammanställning
FOTBOLL 
Division 3 Damer 

Munkedals IF – Tösse IF 
7-1 (4-1)

Mål TIF: Anna Söderqvist 
(straff) 

IK Rössö Uddevalla U-lag 
– Åsebro/Brålanda 5-0 

Division 4 Herrar 
Melleruds IF – IFK Valla 

5-2 (1-1)
Se matchreportage. 
Henån-Gilleby IF – Håfre-

ströms IF – Matchen flyttad 
till 29 september 

Division 5 Herrar 
Tösse IF – IFK Åmål lag 2 

5-1 (0-1)
Mål TIF: Abdulkadir Elmi 

Muhumed 2 (varav ett på 
straff), Abdiasis Elmi Muhu-
med, Maazim Abdullahi 
Osman och Fredrik Tacacho 
ett var. 

Åsebro IF – Frändefors IF 
3-1 (1-1)

Mål ÅIF: David Sylvesson 
2, Alvin Johansson 1 (straff). 
FIF: Hampus Broman 

Fengersfors IK – Brålanda 
IF – Matchen flyttad till 16 
september  

Division 6 Herrar 
Kroppefjälls IF – Brålan-

da-Frändefors 3-1 (2-0)
Mål KIF: Amine Boufar-

anne, Ludwig Mossberg och 
Jon Bergenholz. Mål B/F: 
Självmål. 

Drifandi tränades 
av världsmästare

HÄSTSPORT 
I söndags kom världs-
mästaren Elsa Teverud 
till Mörtebol, Åmål, för en 
uppvisning och därefter 
träning av medlemmar 
i islandshästföreningen 
Drifandi!
Det ägde rum på den ny-
byggda banan för träning och 
tävling med islandshästar, 
som Dalslands Travsällskap 
byggt på travbanans inner-
plan. Drifandi är den nya 
föreningen som ser till att 
den används av de små häs-
tarna från Island. Träning i 
ponnytrav är ett annat sätt att 
använda nybygget, vilket 
sker regelbundet.

Elsa Teverud blev världs-
mästare för unga ryttare vid 
VM i Berlin förra året och har 
flera svenska mästerskap. 
Hon är från Enköping, men 
jobbar på Gunvarbyns Is-
landshästar i Mellerud. Vid 
nästa års VM kommer hon att 
rida Kolgrimur Grimson från 
Gunvarbyn. Även han en 
världsmästare; bästa 5-åriga 
hingst i Berlin 2019.

I söndags hade Elsa säll-
skap av Thorleifur, Astros 
och Tilda. Alla uppsuttna på 
hästar födda på Gunvarbyn 
och resultat av den egna av-
eln, till exempel Nattfari som 
blev fyra på avels-VM i Ber-
lin förra året och den unge 
lovande hingsten Vikingur 
som Elsa red. 

Efter uppvisningen var det 
elva medlemmar som red 
tillsammans med Elsa, med-
an 17 tittade på och lyssnade 
på Elsas kommentarer och 
råd till de ridande. Efter en 
timmas intensivt ridande, 
framförallt i den karakteris-
tiska gångarten tölt, var det 
dags att avrunda. 

Hästarna ställdes i samma 
boxar som travare och pon-
nytravare på besök. Den ge-
mensamma nyttan är uppen-
bar; vi på landsbygden måste 
vara extra snåla med resurser 
och hjälpas åt för att lyckas 
och ha råd med anläggningar 
som den på Mörtebol.

Sista punkten på program-

SPORT

met, som börjat med aktivi-
teter hos Bessa Ishästar i 
Tösse redan på morgonen, 
var att fika ihop och prata om 
dagen och det gemensamma 
intresset för hästar. 

Mer aktiva
Iia Abenius, travbanechef, 
var med och berättade om 
samarbetet. Elsa Teverud sa 
att hon sett fina hästar och att 
ryttarna blivit mer aktiva och 
därmed påverkat sin häst mer 
mot slutet, precis som man 
ska för att lyckas och få höga 
poäng när det tävlas. Hon sa 
även att hon gärna hjälper till 
igen och välkomnar till be-
sök med eller utan häst på 
Gunvarbyns Islandshästar.

Drifandis ordförande Lars 
Gunnar Larsson informerade 
om kommande aktiviteter 
och föreningens inriktning 
mot både bredd och elit. Han 
underströk också att det inte 
är viktigare att tävla än att 
rida hemma i skogen eller 
föda upp föl eller unghästar. 
Allt man kan göra med en 

islandshäst eller få ut mer av 
intresset vill Drifandi stötta. 
Bildande av nätverk och att 
sprida information mellan 
proffs och amatörer är ett sätt 
att gynna intresset för rasen 
och därmed dem som lever 
på islandshästar, trodde han.

Allra sist hjälptes många 
medlemmar åt att plocka 
ihop staketet runt banan; det 
får inte stå kvar av säkerhets-
skäl. Kommer travare in på 
innerplan kan sulkyn tippa 
över ett sådant staket. Dals-
lands Sparbank har stöttat 
staketet med 25 000 kronor 
och det var första gången det 
användes. 

Nästa gång det sätts upp är 
den 4 oktober då Drifandi har 
sin första tävling på den nya 
banan. 

Föreningen har som alla 
andra varit hämmad av covid 
19-pandemin, men börjar nu 
växla upp. 2021 blir första 
”riktiga” året för den unga 
föreningen som främst täcker 
Dalsland, södra Värmland 
och norra Bohuslän.

Elsa Teverud på Vikingur 
från Gunvarbyn.
Foto: Privat.

Svenskt lantbruk stod  
pall under covid-19

Sveriges bönder och lant-
bruk har stått pall under 
covid-19-pandemin. Det 
visar det nya branschin-
dex för hela det gröna 
näringslivet som LRF för 
första gången presente-
rade i måndags. 
– Slutsatsen är att de gröna 
näringarna har fortsatt att 
producera i princip som van-
ligt. Lantbrukare är vana vid 
att hantera kriser som torka, 
smittspridning och sjukdo-
mar. Det har de haft stor nytta 
av för att snabbt lösa nya 
problem som haltande logis-
tikkedjor och brist på sä-
songsarbetskraft, säger An-
na-Karin Hatt, vd för LRF.

Lantbruket i Sverige om-
sätter drygt 80 miljarder per 
år.

– Med en mångmiljardom-
sättning så är det här en viktig 
basnäring, men kunskapen 
bland politiker och andra be-
slutsfattare om branschen har 
ändå varit dålig, säger Anna-
Karin Hatt.

Konsumenternas intresse 
för närproducerad, hållbar 
mat ökar kraftigt. Lantbru-
kets betydelse för omställ-
ningen till ett fossilfritt sam-
hälle är odiskutabel. Det som 
växer på åkerfält och i skog 
kan ersätta bensin och olja 
samt även plast, betong och 

till och med kläder. Nu mär-
ker LRF:s vd att pandemin 
gjort att intresset bland poli-
tiker tydligt ökat.

– En förklaring är den 
väckta debatten om Sveriges 
låga självförörjningsgrad på 
runt 50 procent på livsmedel 
och vår stora beroende av 
import. Pandemin har satt 
ljuset på hur känsligt hela 
livsmedelssystemet är. 

Efterfrågan på svenska va-
ror fortsätter att öka.

– Jag hoppas att restau-
ranger ska börja köpa in in-
hemskt livsmedel i högre ut-
sträckning. Även inom den 
offentliga sektorn finns det en 
stor potential, eftersom sko-
lor och äldrevård är stora in-
köpare, säger Anna Karin 
Hatt.

 Jord & skog 
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SUBARU FORESTER

 PRISSÄNKT 45.000:–  
JUST NU fr. 329.900:–

OBS! BEGRÄNSAT ANTAL 

 Privatleasing fr. 3.985:–/mån* 

Bränsleförbr. 8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 185 g/km ( WLTP). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller Forester dock längst t o m 2020-10-15. Det går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter 
eller avtal. * Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, aviavgift 60 kr, reservation för sedvanlig kreditprövning. **Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

3 ÅRS FRI SERVICE**

Standardutrusningen innehåller bl a: 
• Alltid fyrhjulsdrift
• El-assisterad Boxermotor
• Automatlåda Lineartronic
• Förarassistanssystemet  

EyeSight
• 2 stegs X-Mode,  

terräng körningsläge

• Aluminiumfälgar 
• Apple CarPlay/Android Auto
• Bluetooth/USB/AUX-ingång
• 7 airbags och whiplash- 

skydd fram
• Backkamera
• 2-zons klimatanläggning

• Stabiliseringssystem för 
släpvagn 

Max dragvikt: 1 870 kg
Boxer- och elmotor:  

150+17 hk (194+66 Nm)

L AGER -
RENSN I NG !

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020

MELLERUD, Sapphultsgatan 6-8, 0530-444 40  
www.roybil.se, Mån–Fre 9–18, Lör 10–14

Proppen ur för Melleruds IF
FOTBOLL 
Inför Melleruds IF:s match 
mot IFK Valla hade MIF 
gjort åtta mål på sju om-
gångar, efter den hade 
laget gjort 13 mål på åtta. 
Men det satt långt inne. 
MIF började starkt och ska-

pade flera vassa chanser i 
inledningen, bland annat ett 
ribbskott. I åttonde minuten 
kom utdelningen. Fredrik 
Larsson hittade Sebastian 
Hedlund med ett inlägg och 
1-0 var ett faktum. 

Efter målet kom MIF-of-
fensiven av sig och Valla 

jämnade ut spelet. Melleruds-
försvaret hade uppenbara 
problem med motståndarnas 
snabba anfallare. Tre var-
ningar till MIF och tre hörnor 
till Valla skvallrar om detta. 
Trots det hann Sebastian 
Hedlund missa ett friläge, 
men på andra sidan planen 

fick Alexander Karlsson i 
MIF-målet visa prov på sin 
förmåga, bland annat genom 
att rädda ett friläge i 28:e 
minuten. 

På övertid i första halvlek 
kom kvitteringen. En rörig 
situation i straffområdet gav 
Valla straff, som spelande 

tränaren Jonathan Fhager 
Karlsson placerade utom 
räckhåll för Karlsson. 

I andra halvlek bytte Mel-
lerud in Simon Svensson, 
något skulle visa sig vara ett 
lyckokast. Men det började 
med en kalldusch.  I femte 
minuten öppnar Valla Mel-

MIF:s Simon Svensson tar sig fram mellan två Vallaförsvarare.

leruds vänsterkant och på ett 
inlägg från förlängda mål-
linjen håller William Meyer 
sig framme och utnyttjar ett 
missförstånd i försvaret. 1-2. 

Sedan tog Mellerud över 
matchen och det var dags för 
Simon Svensson att stiga 
fram. I 61:a minuten kvitte-
rade han på en chans han 
skapade själv. Nio minuter 
senare skapade han en ny 
chans och förvaltade den till 
3-2 för hemmalaget. Minu-
ten efter var det nära igen. 
Erik Samuelsson slog ett in-
lägg som Simon nickade i 
ribban. 

Mellerud fortsatte att 
trycka på och skapa chanser. 
Runt 78:e minuten hade man 
en serie hörnor. På en rensa-
des bollen bort på mållinjen 
av Vallaförsvaret, på en föl-
jande nickade Fredrik Lars-
son in 4-2 och matchen 
kändes avgjord. Sista spiken 
i Vallakistan sattes av Ham-
pus Soppi Svensson som 
sprang sig fri från vänster 
och kallt avslutade till 5-2. 

Och MIF hade mer flyt 
denna helg. Både Högsäter 
och Ödsmål tappade poäng 
och Mellerud ligger nu på 
tredje plats i tabellen på 
samma poäng som tvåan 
Högsäter, med god chans att 
få kvala till division 3. 

Lars Nilsson 
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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
65:-/bal • 1100:-/pall

inkl. moms

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60 
lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

Grundig Tv
070-328 08 60 

lars@dalslandsantennservice.se

Da l s l ands

Antenn-
Service
Da l s l ands

Antenn-
Service

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

Byggnadsställningar
076-195 60 72

Johan

Finsnickeri  
Glasmästeri • Inramningar

 

Henrik Janveden

Vi växer och söker därför en 
Assistent till bankens ledning
Läs mer på www.dalsbank.se

Ledig tjänst!

dalsbank.se I 0530-440 00

olesensbygg@gmail.com

Allt inom golv 

och mattor

 SÄLJES
Volvo T 25 
-53 veteran. Ring 070-303 49 43.

LEDIGA PLATSER Sapphultsg. 2 Mellerud 
Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu 
www.fritzens.nu

Vi säljer,  servar 
och installerar

 SÖKES
Snickare/Montör 
Behöver hjälp med uppsättning av 
monterbart plåtgarage samt gjut-
ning av betongplatta för garage. 
Arbetet skall vara klart innan juni 
2021. Tel 0790-24 28 94.

070-649 32 86
Rullande sy & hemservice

Vi utökar till FLYTTFIRMA

Flyttstäd    Veckostäd    Fönsterputs

.se 

Hundkurser 
Vår & Höst

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

.se 

Rätt vuxenrad: 1: 2: 
Skyddsräcke. 2: 1: Tre. 3: 2: 
Pyrenéerna. 4: X: Karl XI. 5: 
X: Stöthyvel. 6: 1: Vilhelm 
Moberg. 7: 2: I en mortel. 8: 
X: Tigga. 9: 1: Handelsled till 
Kina. 10: 2: 0,425 kg. 11: 1: 
trea. 12: X: Mark. Barnfrå-
gor: 1: X: Grodan. 2: 1: En. 
3: 1: På sommaren. 4: 2: 

Kräftor. 5: X: Anton. 6: X: 
Fästvalla. 7: 1: Kato. 8: X: 
Blåsippa. 9: 2: Lök. 10. X: 
Tre. 11: X: Varg. 12: X: Es
telle. Utslagsfråga: 130. 
Vinnare presentkort: Hem
köp Torget: Ingvar Asp, Ken
neth Nilsson, Roger Brand
ström. Svenska Foders Djur 
och Natur butik i Erikstad: 

Kjell Karlsson. Vinnare: 1. 
Håkan Kristiansson 11/ 67. 
2. Peter Vernersson 10/ 106. 
3. Tobias Hermansson 10/ 
100. Barnvinnare: Alicia 
Antonsson, Wilhelm An
dersson.

Välkomna nästa söndag 
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 13/9

BK Håvås gör comeback
BOWLING 
För åtta år sedan hoppade 
BK Håvås av seriespelet i 
bowling. Klubben hade 
inte tillräckligt med spe-
lare för att genomföra en 
säsong. 
– Man behöver minst 15 
spelare för att gå runt, berät
tar Crister Granath, en av de 
spelare som nu har återvänt 
till klubben för dess nystart i 
division 3. 

Klubben har ett samarbets
avtal med Åmåls BK som gör 
att man vid behov kan låna 
spelare av varandra. Under 
de gångna åren har flera Hå
våsspelare hållit igång ge
nom spel i just Åmål. 

Håvås har också ett antal 
intresserade ungdomar på 
väg in, de flesta i de yngre 
tonåren. På senaste träningen 
kom ett tiotal. 

När det är dags för serie
matcher mönstrar varje lag 
åtta spelare. Dessa delas in i 
fyra tvåmannalag. Vart och 
ett av dessa lag möter sedan 
samtliga motståndarens två
mannalag, en miniserie på 16 
matcher, med en poäng per 

Crister Granath är en av dem som tillför comebackande BK Håvås all-
svensk rutin.

Melleruds bowlinghall som har ett scoringsystem som gör att alla resultat registreras automatiskt. 

match till det vinnande laget. 
I en hall som Melleruds, där 
man spelar på fyra banor, tar 
en sådan match flera timmar. 
I de flesta andra hallar spelar 
man på åtta banor. 

Melleruds bowlinghall 
skiljer sig också på ett annat 
sätt från de flesta andra. Den 
ägs av kommunen och drivs 
av Håvås BK. Annars är hal
larna ofta i privat ägo. 

Crister berättar att många 

kombinerar bowlingen med 
golf. 

– Det är lite samma tänk. I 
både en golfswing och i ett 
bowlingslag handlar det 
mycket om timing och det 
mentala. 

Mötte Hönö BK
I comebackmatchen mötte 
Håvås Hönö BK i Melleruds
hallen. Hönö hade på förmid
dagen varit i Ed och spelat en 
match. Detta är brukligt 
inom bowlingen. När man 
spelar bortamatcher har man 
ofta två samma dag. Håvås 
har till exempel två matcher 
i Uddevalla nästa vecka. 

Hemmalaget visade inga 
permiärnerver och varför 
skulle man göra det? Fyra 
spelare i premiärelvan har 
allsvenska meriter. Crister 
har spelat 400 matcher för 
Sveriges mest framgångsrika 
bowlingklubb BK Joker i 
Göteborg. Även Morgan Tel

lander, Freddy Alm och Jör
gen Rosén har känt på spel i 
högsta serien. 

Efter de fyra första match
erna ledde Håvås med 40. 
Slutresultatet skrevs till 137 
i hemmalagets favör. Bästa 
resultat i Håvås var Morgan 
Tellander på 850 poäng, 
Crister Granat 848, Freddy 
Alm 845 och Frida Granath 
(Cristers dotter) 839. I bow
ling kan kvinnor delta i herr
lag i alla divisioner förutom 
elitserien. Däremot kan her
rar inte spela i damlag. 

Vi kommer i Melleruds 
Nyheter fortlöpande redovi
sa resultaten från BK Håvås 
seriematcher. 

Lars Nilsson 

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

15 LASTPALLAR 300:-. 
Tel. 076-942 03 99

Säljes SkänkeS
FINA STENAR FÖR DEKORA-
TION i trädgård. Olika storle-
kar. Större. Tel. 076-412 51 25
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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

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

BM Städ & Hemservice
Hem- och flyttstädning mm 
Tel. 070-249 56 59  
bm.stadhemservice@gmail.com

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning

fotvård
Blommans

Martin
073-99 21 446

Kompletta 
badrumsrenoveringar

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64
blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

VVS
Allt inom 

B wlinghall
Eds

AFTER WORK

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

DISCOBOWLING

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

BARNKALAS

B wlinghall
Eds

0534-610 65 
www.edsbowlinghall.se

FÖRETAGSFEST

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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
070-649 32 86

Rullande sy 
 & hemservice

FLYTTFIRMA
Flyttstäd   Veckostäd
Fönsterputs

073-354 47 84

ALLT INOM 
BYGG

Maritha Johans on
Leg. psykoterapeut

Samtalsmottagning

073-745 21 50

• Individuella samtal
• Par- och relationssamtal

www.marithas.se
Tel. 0530-605 16, 070-962 48 04

Inramning
Konstnärsmaterial

Tel. 0530-414 10 • www.sunlike.se

Sol & värme 
utan att flyga

Bänkskivor
Fönsterbrädor

Gravstenar – renovering
070-685 22 27

TRESTADS  
STENHUGGERI AB Onsdag

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Go’kväll 
11:45 Jag är Klimpen, mother-
 fucker! 
12:45 Lurad på kärlek och miljoner
13:30 Fråga Lund 
14:30 Lille Lorden, Strömsö
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Uppdrag granskning 
21:00 Världens sämsta indier 
21:30 Cowboybåten 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport, 22:30 Lex Lapidus 
23:00 Fatta bilden 
23:15 Lärlabbet 
23:30 Skrivutmaningen 
23:45 Kommissarie Lewis 
01:20 Rederiet 
04:45 Sverige idag 
05:15 Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Au pair på Hawaii 
16:45 Dollagáttis 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Universitetets djursjukhus
18:30 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
19:20 Mitt ögonblick 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Kampen om Vita huset 
20:45 Glimt av Norge 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Utrikesbyrån 
22:15 Hur säkra är p-piller? 
23:05 Kulturveckan 
23:35 Vetenskapens värld 
00:35 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
01:45 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 –borta eller 
 hemma bäst? 
16:00 Dr Phil 
17:00-18:50 Efter fem 
18:25 Lotto, Joker och Drömvinsten. 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Hela Sverige bakar 
21:55 Idol – resultatshow 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:50 Elementary 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:45 Younger, Köket

VILL DU 
SYNAS 
HÄR?

Christina  
Svensson Callh 

0530-125 40

Kontakta
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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 
12:55 Bytt är bytt 
13:55 TV4Nyheterna extra 
15:00 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem, 18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Idol 
21:00 Fyraåringarna på äldre-
 boendet
21:55 Idol – resultatshow 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:45 Elementary 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst?
04:45 Younger, 05:30 Köket

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Strömsö 
10:00 Go’kväll 
10:45 Muren 
11:45 Sveriges starkaste familj
12:45 Uppdrag granskning 
13:45 Landet runt 
14:30 Cowboybåten 
15:00 Världens sämsta indier 
15:30 K-märkta ord 
15:35 Hem till byn 
16:30 Engelska Antikrundan 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rappor, Lokala nyheter 
20:00 Lurad på kärlek och miljoner
20:45 Grab them 
21:00 Sverige möts: Direkt 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Dox: Flygkaparen som 
 försvann 
23:55 Fråga Lund 
00:55 Sommaren 85 
04:45 Sverige idag, 05:15 Go’kväll

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
14:00 Forum: Riksdagens fråge-
 stund
15:15 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Kampen om Vita huset 
17:00 Suzanne möter 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Tjejer gör lumpen 
18:30 Fotboll: EM-kval 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Kulturveckan 
22:15 Grand Hotel 
23:50 Betty Boop, den tecknade 
	 filmens	första	dam
00:45 Min röst: Mu jietna 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

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 –  – borta 
 eller hemma bäst?
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
17:50 Bli vän med V75 
17:55 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
20:00 Idol 
22:00 TV4Nyheterna och sport 
22:05 TV4Vädret 
22:15	The	five-year	engagement	
00:50 Ett oanständigt förslag 
03:20 Kommissarie Späck 
05:00 En plats i solen: Vintersol

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Historiejägarna 
16:45 Under klubban 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 Korta tv-historier 
18:00 Kari-Anne 
18:30 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
19:25 K-märkt form 
19:30 Modern och dottern 
20:00 Maddy the model 
21:00 Aktuellt 
21:22 Kulturnyheterna 
21:30 Sportnytt 
21:45 Louder than bombs 
23:30 Hur säkra är p-piller? 
00:20 Tjejer gör lumpen 
00:50 Världens natur: De stora 
 bergskedjorna
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Go’kväll 
10:15 Landet runt 
11:00 Travel man 
11:25 Lurad på kärlek och 
 miljoner
12:10 Fråga Lund 
13:10 Det sitter i väggarna 
14:10 Hem till byn 
15:00 Engelska Antikrundan 
16:00 Motor: Rally-VM 
17:00 Sverige! 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Doobidoo 
21:00 Skavlan 
22:00 Svenska nyheter 
22:30 Rapport 
22:35 Kommissarie Lewis 
00:10 Världens sämsta indier 
00:40 Cowboybåten 
04:20 Sverige idag 
04:50 Go’kväll 
05:35 Fråga doktorn

06:20 Landet runt 
07:05 Uppdrag granskning 
08:05 Hem till byn 
09:00 Helgstudion 
12:00 Sveriges starkaste familj 
13:00 Cowboybåten 
13:30 Orientering: SM 
16:30 Wimbledon 
16:45 Anslagstavlan 
16:50 Skavlan 
17:50 Helgmålsringning 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:15 Go’kväll 
19:00 Sverige! 
19:30 Rapport 
19:45 Sportnytt 
20:00 Muren 
21:00 Måste gitt – serien 
21:30 Giftattacken i Salisbury 
22:15 Rapport 
22:20 The game 
00:30 Koko-di koko-da 
04:55 Go’kväll 
05:40 Sverige! 

07:00 Universitetet
 djursjukhus
07:30 Au pair på Hawaii 
08:00 Historiejägarna 
08:30 Min röst: Mu jietna 
09:00 Motor: Rally-VM 
10:00 Modern och dottern 
12:00 Under klubban 
12:30 Kari-Anne 
13:00 Tjejer gör lumpen 
13:30 Utrikesbyrån 
14:00 Ekonomibyrån 
14:30 Kulturveckan 
15:00 Motor: Rally-VM 
16:00 Rapport 
16:05 Ishockey: SDHL 
18:15 Mona Lisas hemligheter 
19:10 Kulturstudion 
19:15 Jubileumskonsert för 
 Norska försvarsmusiken
20:20 Kulturstudion 
20:25 Last night of the proms 
22:45 Kulturstudion 
22:50 Weissensee 
23:40 Utrikesbyrån 
00:10 Kampen om Vita huset 
00:55 Universitetets djursjukhus 
01:45 Sportnytt

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:30 Idol 
14:30 Hockeylördag 
17:55 Keno 
18:00 V75 Direkt 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Postkodmiljonären 
19:55 Lotto, Joker och Dröm... 
20:00 Klassfesten 
21:30 Bridget Jones’s baby 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Bridget Jones’s baby 
00:05 Point break 
02:20 Rock the Kasbah 
04:30 Younger 
05:00 En plats i solen: Vintersol

06:10 Doobidoo 
07:10 Muren 
08:10 Hem till byn 
09:00 Helgstudion 
12:00 Världens sämsta indier 
12:30 Orientering: SM 
17:00 Rally-VM – sammandrag 
17:55 Sportnytt 
18:00 Rapport 
18:10 Lokala nyheter 
18:15 Landet runt 
19:00 Sportspegeln 
19:30 Rapport 
19:55 Lokala nyheter 
20:00 Sveriges starkaste familj 
21:00 White wall 
21:45 Das Boot 
22:45 Rapport 
22:50 Jag är Klimpen, mother-
 fucker!
23:50 Giftattacken i Salisbury 
00:35 Världens historia: Kalla 
 kriget 
04:45 Strömsö 
05:15 Landet runt

08:05 Maddy the model 
09:05 Mona Lisas hemligheter 
10:00 Gudstjänst 
10:45 Jubileumskonsert för 
 Norska försvarsmusiken 
11:50 Mitt ögonblick 
12:00 Motor: Rally-VM 
13:30 Last night of the proms 
15:50 Glimt av Norge 
16:00 Rapport 
16:05 Emma hittar hem 
16:15 En särskild sommar 
 – syntolkat
17:00 Aucune idée 
17:11	Kortfilmsklubben	–	tyska	
17:52 Hitta hem 
18:00 Dollagáttis 
18:30 Tjejer gör lumpen 
19:00 Världens natur: De sju 
 kontinenterna
20:00 Babel 
21:00 Aktuellt 
21:15 Agenda 
22:00 Dokument utifrån:
 Läkemedelsjättarnas makt
22:55 Gudstjänst 
23:40 Ekonomibyrån 
00:10 Heja Sverigelaget 
00:55 Svenska förklarad

06:00 Dr Phil 
07:55 Nyhetsmorgon 
11:35 Idol 
14:30 Klassfesten 
15:50 Fyraåringarna på äldre-
  boendet
16:50 Hela Sverige bakar 
17:55 Keno 
18:00 Bingolotto 
19:00 TV4Nyheterna 
19:10 Sporten 
19:25 TV4Vädret 
19:30 Bingolotto 
20:00 Hellenius hörna 
21:00 Maria Wern 
22:00 TV4Nyheterna 
22:05 TV4Vädret 
22:15 Maria Wern 
23:10 Maskeradligan 
00:10 Stockholmspolisen 
02:10 En plats i solen: Vintersol 
04:20 Younger 
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 – borta 
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Decenniets mästerkock 
21:00 Parlamentet 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00 The bad seed 
00:00 Law & order
01:50 MacGyver 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst
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 – borta 
 eller hemma bäst
16:00 Dr Phil 
17:00 Efter fem 
18:50 Keno 
19:00 TV4Nyheterna 
19:15 Sporten 
19:20 TV4Vädret 
19:30 Halv åtta hos mig 
20:00 Kockarnas kamp 
21:00 Maskeradligan 
22:00 TV4Nyheterna 
22:30 Ekonominyheterna 
22:40 Sporten 
22:55 TV4Vädret 
23:00	Hawaii	five-0	
23:55 Law & order
01:45 MacGyver 
02:45 En plats i solen – borta 
 eller hemma bäst 
04:45 Younger 
05:30 Köket 

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Sportspegeln 
11:30 Sverige! 
12:00 Doobidoo 
13:00 Skavlan 
14:00 Sveriges starkaste familj 
15:00 Hopptornet 
15:15 Höjdhoppar’n 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Fråga doktorn 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Det sitter i väggarna 
21:00 Sommaren 85 
21:45 Mötet 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Fotbollsstudion 
23:00 ’71 
00:35 Muren 
01:35 Rederiet 
04:45 Sverige idag
05:15 Lurad på kärlek och miljoner

08:00 Aucune idée 
08:11	Kortfilmsklubben	–	tyska	
08:52 Hitta hem 
09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Gudstjänst 
17:00 Här är mitt museum 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 En bild berättar 
18:00 Kulturveckan 
18:30 Maddy the model 
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 Språknyheterna 
22:45 Svenska förklarad 
23:05 Agenda 
23:50 Dollagáttis 
00:20 Tjejer gör lumpen 
00:50 Utrikesbyrån 
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

09:00 Forum 
12:00 Rapport 
12:03 Forum 
16:00 Rapport 
16:05 Forum 
16:15 Agenda 
17:00 Här är mitt museum 
17:15 Nyheter på lätt svenska 
17:20 Nyhetstecken 
17:30 Oddasat 
17:45 Uutiset 
17:55 En bild berättar 
18:00 Under klubban 
18:30 Caligula – Roms ökända 
 tyrann
19:30 Bergman revisited 
19:45 Fotboll: EM-kval 
20:00 En särskild sommar 
20:45 Möte med... 
21:00 Aktuellt 
21:34 Kulturnyheterna 
21:41 Nyhetssammanfattning 
21:45 Ekonomibyrån 
22:15 Weissensee 
23:05 Min röst: Mu jietna 
23:35 Maddy the model 
00:35 Caligula – Roms ökända 
 tyrann
01:45 Sportnytt 
02:00 Nyhetstecken

06:00 Morgonstudion 
09:10	Hemmagympa	med	Sofia	
09:30 Vem vet mest? 
10:15 Rederiet 
11:00 Landet runt 
11:45 Lex Lapidus 
12:15 Fatta bilden 
12:30 Lärlabbet 
12:45 Skrivutmaningen 
13:00 Fråga doktorn 
13:45 Det sitter i väggarna 
14:45 Fotbollsstudion 
15:15 Marmeladupproret 
16:45 McLeods döttrar 
17:30 Sverige idag 
18:00 Rapport 
18:15 Kulturnyheterna 
18:28 Sportnytt 
18:33 Lokala nyheter 
18:45 Go’kväll 
19:30 Rapport, Lokala nyheter 
20:00 Fotboll: EM-kval 
22:00 Sportnytt 
22:15 Lokala nyheter 
22:25 Rapport 
22:30 Världens historia: Kalla 
 kriget 
23:25 White wall 
00:10 Kommissarie Lewis 
01:45 Rederiet 
04:45 Sverige idag, Go’kväll

Annonsera är som att 
gå på gymmet
– upprepning ger 
bättre resultat

Tel. 0530-125 40

christina@mellerudsnyheter.se 
Storgatan 20, Mellerud  

www.mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.38 - 19 september

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................
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Hundägare är missnöjda över rastgårdens storlek
MELLERUD 
Kommunens hundrast-
gård vid korsningen Järn-
vägsgatan/Dalslandsga-
tan i Mellerud får skarp 
kritik av hundägare. Dels 
är den alldeles för liten och 
dels kan mindre hundar 
smita ut vid grindarna.
Flera medborgarförslag har 
lämnats in med anledning av 
rastgårdens storlek. Större 
hundar har ingen möjlighet 
att sträcka ut eller leka. Det 
finns heller inga träd som 
hanhundar kan kissa mot.

Melleruds Nyheter träffar 
en grupp hundägare som är 
missnöjda.

– När vi har varit här har 
vår lilla hund tagit sig ut 
under eller mellan grindarna 
och rakt ut i trafiken. Så vi 
vågar inte använda rastgår-
den för det, säger Inger Pe-
tersson.

– Jag förstår inte varför 
man inte använder hela grön-
området här, det finns ju mas-
sor av plats till en större 
rastgård. Den skulle behöva 
vara fem gånger så stor, det 

finns över 1 000 hundar i 
Melleruds kommun så beho-
vet är stort, konstaterar Ca-
rina Bengtsson, en av de som 
lämnat in ett medborgarför-
slag.

Inger Petersson påpekar att 
rastgården är gediget gjord, 
men alldeles för liten.

Carina Bengtsson under-
stryker att det är viktigt för 
hundar att få träffa andra 
hundar utan koppel för bus 
och lek. Det är en bra socia-
lisering och minimerar 
stress.

Några av de hundägare som önskar att hundrastgården i Mellerud vore betydligt större. Från vänster: Carina Bengtsson med Solo, Susanne Ullström, Inger Petersson med Molly, Lennart Berg med Cilla, Gösta Humble 
med Helix (Susannes hund), Annelie Johansson med Diesel och Kasper samt Cecilia Skaresund med Spyro.

”Det finns ett färdigt förslag”
– Det finns ett färdigt 
förslag när det gäller 
hundrastgården, en för 
större hundar och en för 
mindre. Vid kommunsty-
relsens sammanträde i 
oktober ska jag försöka få 
politikerna att omfördela 
pengar till detta, säger 
gata- och parkchef Patrik 
Storm.
Han förstår hundägarnas 

missnöje och ställer sig posi-
tiv till en förändring av rast-
gården.

Målet är att förankra för-
slaget hos politikerna och 
dessutom kontakta den lo-
kala brukshundklubben för 
att få tips så att allt blir anpas-
sat på bästa sätt.

– Detta är något vi ska titta 
på och se över. Arbetet är 
redan påbörjat. Jag ska sätta 

ihop en tjänsteskrivelse om 
politikerna anser att förslaget 
är bra. Då kan vi ansöka om 
pengar. Det är också viktigt 
att ha information om sköt-
selkrav, berättar Patrik 
Storm, som hoppas att ny 
rastgård är byggd innan vår-
säsongen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Häromveckan var två unga 
pojkar i Stockholm på väg 
hem och meddelade i vanlig 
ordning sina föräldrar detta 
via sms. Det som skulle 
komma att hända några mi-
nuter senare var något som 
varken pojkarna eller föräld-
rarna upplevt i sina värsta 
mardrömmar. De blev at-
tackerade av två män, kniv-
huggna i benen för att inte 
kunna fly, medsläpade in på 
en kyrkogård, rånade och 
torterade. Dessa kräk tvinga-
de sedan pojkarna att klä av 
sig, varpå de blev våldtagna 
och begravda levande.

Under de senaste tre åren 
har långt över hundra männ-
iskor avrättats på våra gator. 
Ett av offren var en ung 
mamma som blev avrättad på 
öppen gata med sitt spädbarn 
i famnen, ett annat var en 

tolvårig flicka som var ute 
och gick. Utländska klaner 
och tungt gängkriminella tar 
över hela samhällen och upp-
rättar vägspärrar för att mota 
bort polisen och andra myn-
digheter. 

Regeringen och stödpar-
tierna C och L har fullstän-
digt kapitulerat. Istället för 
att blicka ut över landet och 
ta tag i problemen tittar de 
ner i ett avtal med 73 punkter. 
73 punkter där inte en enda 
punkt handlar om kriminali-
teten.

Medan regeringen och 
stödpartierna pratar om fri-
tidsgårdar och ungdomsvård 
för tungt kriminella, vill jag 
göra livet till ett rent helvete 
för dem som tar sig rätten att 
utföra dessa brott.

Vi driver på regeringen för 
en kraftigt åtstramad migra-

tion, som är en stor bidra-
gande faktor till den eskale-
rande kriminaliteten. Vi 
föreslår dubblerade straff för 
gängkriminella och slopad 
mängdrabatt. 

Är man tillräckligt gam-
mal att avrätta människor, är 
man också tillräckligt gam-
mal att ta sitt straff, därför vill 
vi avskaffa ungdomsrabat-
ten. Vi föreslår även åtgärder 
som visitationszoner, omfat-
tande kameraövervakning, 
fler poliser och möjligheten 
att vittna anonymt. 

Regeringen har tappat 
kontrollen och bör därmed 
avgå. Det är med samhällets 
fulla kraft vi ska krossa kri-
minaliteten och Moderaterna 
står redo att bilda en ny re-
gering, senast 2022. 

Ludwig Mossberg,  
gruppledare (M)
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– En rastgård kan också 
användas för träning och 
hundarna blir då mer harmo-
niska. Dessutom finns det 
hundar som aldrig kan vara 
lösa utan att sticka och då är 
det perfekt med en rastgård, 
säger hon.

Man önskar även en skylt 
med förbud mot rökning och 
snusning, eftersom det ofta 
ligger mängder med fimpar 
och snus både i och utanför 
rastgården. Att plocka upp 
efter sin hund borde också 
vara självklart, men tyvärr 

slarvas det med detta också.
– Ibland plockar jag flera 

påsar fulla när jag är här, 
säger Carina Bengtsson.
 

Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se


