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De gräver för fiber

Storpublik till
Åsebrostämman
– Sidan 9 –

Geoteknik för att
ändra detaljplaner
– Sidan 10 –

Tema föreningsliv
i Brunnsparken

Hussein Fayad fick information om simklubben och Rådahallen av simtränaren Yazan Alhayes och Catharina Åbom Häll, enhetschef på Rådahallen.
Foto: Karin Åström.

– Sidan 11 –

Skålleruds Fiberförening har startat grävningsarbetet. Här syns Patrik Nyman och Daniel Hector, KM Entreprenad, när de drar fram fiberkabel till
fastigheter i östra Vässby strax norr om Mellerud. Varje fastighet får en egen färg på kabeln. Foto: Susanne Emanuelsson.

Nu är de i full gång. Skålleruds
Fiberförening påbörjade grävningsarbetet den 7 augusti vid
Källeberg. På sju dagar hade man
hunnit gräva fem kilometer fram

till östra Vässby. Hittills har föreningen drygt 500 medlemmar,
men målet är att bli minst 550.
Cirka 20 mil fiber ska ner i marken och arbetet beräknas vara klart

4995

– Sidan 13 –

15:/st

Gröna druvor

Pizzadeg
Monte Castello, kyld, 400 g, jfr-pris 18,75/kg.

10:-

Kvarnkullen

Land se förp., klass 1, i ask, 500 g, jfr-pris
30,00/kg.
Nygräddat
i butik!

/kg

Öppet alla dagar 8-22
Med reservation för ev. slutförsäljning och
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 34.

– Sista sidan –

15:-

för Bonuskunder

Garant, Sverige, färsk, fetthalt ca 20%, ca 1,2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 34

Sista kvalet gick
på Dagsholm GK

2 för

/kg

Svensk blandfärs

under senhösten 2018. Budgeten
ligger på 28 miljoner kronor, varav 40 procent är statsbidrag.

Vattenmelon
Spanien, klass 1, hel.

Muffins

Räkor

Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!
4 för

25:för Bonuskunder

Dafgård, choklad, blåbär, 95 g,
jfr-pris 65,97/kg.

5:-

/st

Mjölk

Garant, gäller lätt, mellan, standard, 1 liter
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Hundkurser under hösten på

Dalskogs Häst- & Hundcenter
• Agilitykurs nybörjare o. fortsättning • Valpkurs
Alla kurser är på 6 ggr. Pris 500:-/kurs
För info o. anm.: 070-366 47 87, Christina

Rotary
Mellerud
Måndag 28/8 kl. 18.15

Grillparty i
Sunnanå
Missionskyrkan
Mellerud

Melleruds
Brukshundklubb

LOGDANS
i Gårdsmuseet

Åkessons Loge

Valpkurs

Start söndag 10 september
Anmälan och info: Susanna
Carlsson via mail
susannacarlsson79@gmail.com

Tisdag 29/8 kl. 10.00

Släktforskning grundkurs
Melleruds Museum & Släktforskningsarkiv
Tisdag 5 september kl. 17.30-20.30
Kursen pågår 8 ggr, kostar 850:Anm. på e-post till: info@dahlrot.se
Information: Lena Emanuelsson, 076-216 49 43 el.
Susanne Sambia, 0530-123 20.
Mer info: www.dahlrot.se

Kl. 11.00 film från

11:e söndagen efter trefaldighet
”Tro och liv”
Reservation för ändringar se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons
Sön

14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads
församlingshem.
15.00 Friluftsgudstjänst vid Erikstads kyrkoruin,
Daniel Westin. Tag med kaffekorg och något
att sitta på. Vid regn är vi i Erikstads kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Tor
Tor

10.00 Morgonmässa i Kyrkans Hus och Kafé Kom in.
18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, en ensemble ur
järns sångkör medverkar.
Sön
11.00 Högmässa i Järns kyrka, Lena Hildén.
Tis 29/8 9.30 Kören Morgonstund startar efter sommaruppehåll,
Kyrkans Hus.
Tis 29/8 15.00 Melleruds kyrkliga syförening i Kyrkans Hus.
Ons 30/8 13.30-16.30 Första träffen för konfirmanderna som läser
på onsdagarna
Torsdag 31 augusti är Pastorsexpeditionen stängd.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön

9.30 Söndagsgudstjänst i kyrkan, Lena Hildén.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons
Sön

12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist och
Erica Staaf.
18.00 Musikgudstjänst i Dalskogs kyrka, Daniel
Westin. Orgelmusik, Anders Fredriksson.

Höstens barn och ungdomsverksamhet i
Melleruds pastorat startar v 36.
Bolstads församling har verksamhet i Grinstads
församlingshem.

Miniorer mån 4/9 12.15–14.00, Juniorer tis 5/9 14.15–
16.30 och Tisdax tis 5/9 17.30–20.30
För anmälan och vidare information:
Majsan Bartens tel 0530-36211
Holms församling har verksamhet i Kyrkans hus.
Miniminiorer mån 4/9 13.30–16.00, Miniorer tis 5/9
13.30–16.00 och Juniorer tis 5/9 16.30–18.00
Barntimmar ons 6/9 9.30–11.30
För anmälan och vidare information:
Viktoria Lindh tel 0530-36217
Skålleruds församling har verksamhet i Skålleruds
församlingshem.
Ungdomsgrupp med ungdomskör tis 5/9 16.00-19.00
TorsdagsQl och kör tors 7/9 14.15-16.30
För anmälan och vidare information:
Martin Niklasson 0530-36210
Örs församling har verksamhet i Stakelunds
församlingshem.
Miniorer mån 4/9 12.15-14.00, Juniorer mån 4/9 14.0016.30 och Miniminiorer ons 6/9 12.00-14.00
För anmälan och vidare information:
Catharina Johansson tel:070-5096195

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se
Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud
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”Minns du sången”
Välkomna!

Bolstad
Prästgård
Söndag 27 aug. kl. 15

Gudrun Rydberg

Bygdemålaren Anders
Jonsson i Kasa och tavlan
Kristin på Stommens stuga
Entré m. kaffe: 75 kr.
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner
i samarb. m. SV Väst.
Loppis i flygeln kl 13 –15.
Gunnars Museum öppet 14 – 15.
Entré 20 kr.

1 gammal, 4 moderna.

Tag med kaffekorg. Välkomna!
Vi tackar vår fina publik för i sommar.

Bodane BRÅLANDA 0521-370 75

Tisdagskaffet
23 augusti – 30 augusti 2017

Lör 26/8 kl 20-24

HILLTONS

DRIVE IN

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

Torsdag 24/8 kl 19.00

VSH - JACK 11.000:- – 40 rop
Mini Jack 4.800:- - 51 rop
Lådbingo Jack ca 4.500:-

RÖVARE 20.000:- - 55 rop
Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00
MELLERUDS IF
- Välkommen till en bra Bingo

MELLERUD
MEDLEMSMÖTE
onsdag 30/8 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO
Fysioterap. Wallentin informerar
Sill & potatis. Underhållning av trubadur
Välkomna!
Styrelsen

Café Älvan, Mellerud
P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Programstart på Café Älvan
Från onsdag 16 augusti kl. 10.00 Stickcafé
Måndag 28 augusti kl. 10.00 Stavgång
Tisdag 29 augusti kl. 11.00 Gymnastik
Torsdag 31 augusti kl. 10.00 Bingo
Torsdag 24 augusti kl. 14.00
Jimson – Lars Stam & Ove Benjaminsson
Underhåller med sång, keyboard & gitarr

Välkommen till
oss i höst!
Se alla cirklar på sv.se
Cirkel
Kundaliniyoga

Arr

Datum

Pris

49149

Ti 26/9

990:-

Motorsågskörkort A+B

31597

Löpande

4750:-

Gitarr | nyb.

27005

Under hösten

990:-

Smide

1250:-

Ny!

24445

Må 2/10

Baka surdegsbröd

45414

Sö 8/10, 1 dag 750:-

Ölbryggning

49651

Lö 11/11, 1 dag 750:-

Ny!

Ny!

010-33 00 900 • vast @ sv.se • sv.se / vast

Välkommen till

med VSK
Onsdag 30 augusti kl. 18.30
Gemensam uppvärmning 18.15

Vandring i Ursandsområdet. Start o. mål vid Skidstugan. 5 km.

Pris för roligaste klädseln och utlottning av priser
• Lokala utställare • Picnic i gröngräset ingår
Pris före 22/8 200:- efteranmälan 240:Anm. till bg. 347-7254 (VSK) ange namn, e-post o. adress
Frågor: Ring 073-044 97 11 eller
e-post gamedvsk@gmail.com
Vänersborgs SK
Info: vsk.gotanet.se

ÅSEBRO
IF
presenterar

Alla hjärtligt välkomna!

Idé-gruppen Älvan i samarbete med
Vuxenskolan och Café Älvan

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset
i Mellerud
onsdag 30 augusti 2017, kl. 18.00

Köpmantorget,
Mellerud

Föredragningslista samt fullständiga
handlingar i de olika ärendena finns
tillgängliga på kommunkontoret,
kommunens hemsida samt biblioteket i Mellerud.
Fullmäktiges sammanträden är
och lyssna!

Tel. 0530-180 00 offentliga. Kom gärna
Fax 0530-181 01
Morgan E. Andersson
Hemsida:
www.mellerud.se Fullmäktiges ordf.

REDAKTION
ANNONSER
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 Christina Callh 0530-125 40
susanne@mellerudsnyheter.se
christina@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Säsongs-g
avslutnin

Åsebro festplats 26/8 kl. 21-02, 18 år
entré 200:-, fullständiga rättigheter

VÄLKOMNA!

ANSVARIG UTGIVARE
UPPLAGA
Susanne Emanuelsson
10.400 ex. delas ut till alla hushåll i
susanne@mellerudsnyheter.se Mellerud, Bäckefors, Brålanda och
Frändefors
Karin Åström 0530-125 40
Maggan Lindholm 0530-125 40 Andreas Asp 0530-125 40
TRYCK
karin@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se
andreas@mellerudsnyheter.se V-TAB Landvetter
DISTRIBUTION
Tidningen distribueras av VTD.
Om tidningen uteblir:
BESÖKSADRESS OCH POSTADRESS
Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av 1/4 sida
Ring 0520-42 27 00
Storgatan 20 464 30 Mellerud
eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.
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Dalslandsmedaljörer 2017

Lottor informerar

Den nybildade Dalslands lottakår har informationsmöte
den 28 augusti i kommunhuset, Mellerud, sammanträdesrum Erikstad. Alla kvin-
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nor, som är nyfikna på vad
kåren gör och står för, är
välkomna. Föranmäl gärna
till Ingrid Flood.

Annie Rosenblad, Fengersfors bruk och Kjell Johansson Dalslands Aktiviteter
har utsetts på mottagare
av
Dalslandsmedaljen
2017.
Torget, Mellerud • Tisdag 18 juli
Sedan 1960 har Dalslands
Fornminnes- och Hembygdsförbund,
Dalslands
Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286
Konstförening samt Dalslandskommunerna delat ut
Torget, Mellerud • Dalslandsmedaljen
Tisdag 1 augusti
till förtjänta mottagare vilka har
4-dagars bussresa med
gjort landskapet framstående
35-pack
övernattningar centralt
i Bremen inkl frukostar,
tjänster.
Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286
1 entré till festtält inkl.
Hittills har 99 personer och
mat & dryck.................. 3.390:föreningar hedrats med denTorget, Mellerud • Tisdag
15 augusti
na utmärkelse. MedaljkomLäs mer & boka på vår hemsida!
mittén har vid sammanträde
kunnat konstatera hela 18
5-pack
0555-130 15, www.grums.nu
stycken
nomineringar
Mariestad
• Nilssons
firma 070-45 21detta
286

centrum- Jordgubbslängd
Oktoberfest 20:salongen
i Bremen
Mellerud

12 – 15 oktober

Säterbullar

20:-

Pistagebullar

20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 29 augusti

Butterkaka

Tulpanfeber.
Söndag 27/8
kl. 19.00
Från 11 år. Biljettpris 80:1 tim. 47 min

Kommande filmer
Bilar 3 (Sv.tal)
The Square (Sv.text)
MELLERUDS IF
Vi finns på

20:-

Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286

Torget, Mellerud
• Tisdag 12 september
Endast
svenska produkter

Blåbär,
lingon, hjortronsylt & kantareller
Blåbärslängd

20:-

Säljes från bil varje vecka i mån av tillgång. Lingon fr.
Mariestad • Nilssons firma 070-45 21 286
ca mitten av aug. Andra sorters
bär, sylt, svamp m.m
förbeställes på plats vid bil veckan innan lev.

Torget, Mellerud • Tisdag 26 september

Fredagar 11/8- ca 29/9: Vargön station 9.00, Vänersborg station
9.45-10.30, Frändefors Frändegrillen 11.00, Färgelanda gamla OK
4 burkar
11.45,
Högsäter Konsum 12.30, Bäckeforsvaruhus 13.30, MelMariestadstation
• Nilssons
firma 070-45 21 286
lerud vid Volvo Brandt 14.30, Brålanda
15.45

Kakor

70:-

Kontakt: Mälardalens Bär & Svamp 073-311 88 03, 073-159 88 65

26 augusti - 3 september

Smaka på Vänern - Flera restauranger erbjuder rätter
med råvaror ifrån Vänern
26-27 augusti: Restaurang Vågen serverar helgmeny med rödingfilé
och gösfilé

26 augusti-3 september: Sunnanå Hamnkrog serverar vänergös på
à la carte menyn tillgänglig både för lunch och middag

29 augusti: Börsen Restaurang serverar abborrfilé med dillstuvad potatis

26-29 augusti

Fotoutställning av Melleruds fotoklubb på Stenmagasinet i Sunnanå hamn

26 augusti 21.00-02.00

Säsongsavslutning på Åsebro Festplats – Dans med Framed!

27 augusti 15.00

Föredrag om bygdemålaren Anders Jonsson i Kasa av Gudrun Rydberg
på Bolstad Prästgård

29 augusti från 13.00

Sunnanå Båtuthyrning Unika Nöjen har ”prova på dag”. Här kan du testa kajak,
trampbåt, SUP (ståbräda) med mera.

29 augusti 18.00-21.00

Veteran Classic (Veteranbilsträff) i Sunnanå hamn

2 september

Veteranrally Dalslandsturen med start kl 11.00 vid Bildelsshopen
i Mellerud samt invigningsfest i Bildelsshopens nya lokaler

3 september 18.00

Musik i höstkväll med damkören Rosamunda i Klöveskogs kyrka

www.vanerveckan.se

Fengersfors Bruk ägs av Annie Rosenblad som tillsammans med sin make
utvecklat en unik bruksmiljö här. Foto: Susanne Emanuelsson.

Aktuellt
på bio

grann prövning beslutat att
till Dalslandsmedaljör 2017
utse två personer; Annie Rosenblad, Fengersfors bruk
samt Kjell Johansson Dalslands Aktiviteter.
– Det känns helt okej. Man
delar ju ut medalj nummer
100 och 101 i år och jag har
bara ett önskemål – att jag får
nummer 100 så att jag får
papper på att jag är helt 100,
säger Kjell och skrattar.

Tulpanfeber
I 1600-talets Amsterdam
skenar handeln med tulpanlökar och den så kallade tulpanmanin är ett faktum. En
enda tulpanlök kan kosta tio
gånger mer än en vanlig årslön, så den exotiska blomman kan göra många människor väldigt rika – och andra
väldigt fattiga.
I denna omvälvande tid
försöker den välbärgade handelsmannen Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) att
skapa den ultimata familjelyckan med sin mycket yngre
fru Sophia (Alicia Vikander).
När de inte lyckas få barn
anlitar Cornelis en ung lovande konstnär att måla deras porträtt som ett arv till
eftervärlden. Ett ödesdigert
beslut som resulterar i oväntad passion, svek och lögner.
Baserad på Deborah Moggach succéroman med samma titel.
Visas på Centrumsalongen
i Mellerud söndag 27 augusti.

Motiveringar
”Annie Rosenblad har genom ett synnerligen engagerat ägarskap av Fengersfors
bruk tillsammans med make
Carl vidmakthållit och utvecklat en unik bruksmiljö
samt givit förutsättningar för
skapandet av Not Quite (pristagare 2010). Fengersfors
bruk blev Årets Industriminne i Sverige 2015 och
tillsammans med Not Quite
och övriga verksamheter på
bruket skapas här en av Dalslands absolut viktigaste besöksmål. Genom utvecklingen av bruksmiljön har
också på ett påtagligt sätt
hela bygden i och runt
Fengersfors gett begreppet
”levande landsbygd” ett ansikte.”
”Kjell Johansson har sedan
1992 utvecklat Dalslands
Aktiviter till ett av Sveriges
största aktivitetsföretag och
ett av Dalslands absolut viktigaste turistföretag. Med
obändig energi, målmedvetenhet och påhittighet har
Kjell breddat verksamheten,

år, vilket glädjande nog har
gjort kommitténs arbete svårare än vanligt.
Kommittén har efter nog-

Kjell Johansson, startade Dalslands Aktiviteter 1992. Foto: Privat.

hittat nya nischer, löst problem och satt Dalsland rejält
på kartan. Genom tätt samarbete med andra aktörer i
landskapet främjar Kjell hela
utvecklingen av turistnäringen i Dalsland.”
I pressmeddelandet står
vidare att kommittén är
mycket glada över 2017 års
medaljörer. Annie och Kjell
har mycket påtagligt gjort
Dalsland framstående tjänster i enlighet med Dalslandsmedaljens statuter.
På bokmässan
Medaljutdelning kommer att
ske i Dalslandsmontern på
Bokmässan i Göteborg lördag 30 september.
Kommittén består av Ulla
Börjesson, Martin Carling
och Tommy Johansson från
Dalslandskommunerna, Annica Larsson från Dalslands
Konstförening samt Gerhard
Jansson från Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund med Johan Abenius,
Dalslands Turist AB som
sekreterare utan rösträtt.

Rösta på Centerpartiet 17 september

Rösta på någon av våra Centerpartistiska kandidater! Det finns en möjlighet att kryssa tre
gånger (X) på varje lista om ni vill förändra nummerordningen på kandidaterna.
Ibland finns lokala överenskommelser i Dalsland med samlingslistor istället för partilistor.
Se också de lokala listorna!

VAL TILL KYRKOMÖTET
1. Benny Ahremark Persson, Karlstad
2. Karin Nodin, Mellerud
3. Kerstin Larsson, Östra Ämtervik
4. Sofia Benjaminsson, Dals Ed
5. Sven E Kragh, Karlstad
6. Dennis Johansson Hall, Hammarö
7. Ylva Johnsson, Bengtsfors
8. Monica Olsson, Stöllet
9. Carina Blomqvist Liljegren, Frändefors
10. Tomas Alexandersson, Karlskoga
11. Kurt Svensson, Åmål
12. Doris Eriksson, Karlstad
13. Torgny Arvidsson, Dals Ed
14. Lars Åke Engdahl, Grums
15. Kjerstin Persson, Gräsmark
16. Anders Moberg, Deje
17. Mats Hallsten, Färgelanda
18. Carl-Johan Friberg, Sunne
19. Nils-Erik Mellström, Filipstad
20. Bengt Gullström, Stöpafors
21. Torbjörn Jansson, Torsby

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
1. Carina Håkansson, Brålanda
2. Peter Ljungdahl, Mellerud
3. Ylva Johnsson, Bengtsfors
4. Torgny Arvidsson, Dals Ed
5. Leif Aronsson, Åmål
6. Gunvor Johansson, Högsäter
7. Karin Nodin, Mellerud
8. Sofia Benjaminsson, Dals Ed
9. Carina Blomqvist Liljegren, Frändefors
10. Gunnar Dalstrand, Åmål
11. May Hallsten, Färgelanda
12. Ann-Britt Danielsson, Bengtsfors
13. Barbro Fridell, Frändefors
14. Kurt Svensson, Åmål
15. Maria Andersson, Mellerud
16. Kjell-Åke Andersson, Bengtsfors
17. Britt Johansson, Brålanda
18. Marita Högberg, Frändefors
19. Christina Larsson, Frändefors
20. Solveig Johansson, Högsäter
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Vänerveckan startar på lördag
På lördag den 26 augusti
startar en hel vecka med
fokus på aktiviteter i och
runt Vänern.
Invigningen sker på Udden i
Åmål med en heldag på lördag med aktiviteter för hela
familjen. Syftet med Vänerveckan är ”att skapa stolthet
kring Vänern” och att öka
kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt.
– Det är ett bra initiativ, en
del kommuner har mycket
aktiviteter, säger Jenni Hagman, näringslivsutvecklare i
Melleruds kommun.

– Det är en del av Vänersamarbetet som omfattar de
13 kommuner som ligger
runt Vänern, förklarar Eva
Nilsson Olsson, turistsamordnare.
På lördag är det säsongsavslutning på Åsebro festplats
med dansbandet Framed och
HitsDotCom och Josefin
Dahlqvist i puben.
Tre restauranger kommer
att erbjuda rätter på temat
”Smaka på Vänern”. 26-27
augusti serverar Restaurang
Vågen helgmeny med rödingfilé och gösfilé. 26 au-

I puben spelar coverbandet HitsDotCom. Gästartist är sångerskan Josefin Dahlqvist. Foto: Privat.

Säsongsavslutning
på Åsebro festplats

På lördag 26 augusti är
det säsongsavslutning på
Åsebro festplats. Framed
spelar upp till dans, medan
HitsDotCom och Josefin
Dahlqvist underhåller i
puben.
Dansorkestern Framed bildades under 2008. Bandet
har fått många influenser från
ett välkänt kungälvsband
som inte behöver någon närmare presentation, nämligen
Streaplers. Andra band som
Framed hämtar inspiration
från är Refreshments, The
Playtones, Chuck Berry, George Strait och The Bellamy
Brothers.
I augusti 2013 släpptes
bandets andra album ”Tack
vare er” och 2013 vann
Framed Bingolottos dansbandstävling.

I pausen och som avslutning av festkvällen spelar
coverbandet HitsDotCom
tillsammans med sångerskan
Josefin Dahlqvist. HitsDotCom består av basisten Erik
Torstensson, trummisen Ulf
Gustavsson och gitarristen
och sångaren Lars Bruzell.
– Det är risk för att det blir
sista danskvällen för allmänheten. Vi är för få i festkommittén, så vi letar efter nytt
folk som kan tänka sig att
arbeta ideellt. Det går för
övrigt att hyra festplatsen för
olika slags kalas och festligheter, säger Cecilia Dahlin,
vice ordförande i Åsebro IF
och engagerad i festkommittén.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Jenni Hagman, näringslivsutvecklare och Eva Nilsson Olsson, turistsamordnare har satt ihop programmet för Vänerveckan tillsammans med
kultur- och fritidsutvecklaren Lars Nilsson (saknas på bilden).

Veckans lunch
TARBUSH

GRILL & PIZZERIA
(Gamla Rubinen)

Dagens
Lunch
Månd-fred
kl. 11-14
Pizza
Á la carte

Öppettider:
Mån-tor 11-22, fre 11-23
lör 12-23, sön 12-22

Ring & beställ,
kom & hämta

Pizzor
Vardagar 11-14

59:inkl. dricka

Ska ni ha fest?
Vi har catering
Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Mån-lör 11-22 sön 11-21

Tel. 0530-301 70

Österrådaplan, Mellerud

Följ oss på

gusti till 3 september serverar Sunnanå Hamnkrog
Vänergös på á la cartemenyn
till både lunch och middag.
Restaurang Börsen serverar
abborrfilé med dillstuvad
potatis på tisdag 29 augusti.
Fram till 29 augusti kan du
se sommarens fotoutställning i Stenmagasinet i Sunnanå, 48 bilder från Dalslands fotoklubbar ställs ut.
På söndag håller Gudrun
Rydberg föredrag i Bolstad
prästgård om bygdemålaren
Anders Jonsson i Kasa.
Testa trampbåt
På tisdag 29 augusti anordnar Unika Nöjen prova-pådag i Sunnanå hamn. Du kan
testa kajak, trampbåt, SUP
(ståbräda) med mera. Bakom
företaget står bröderna Mathias och Marcus Ljung,
uppväxta i Dalskog. Mathias
bor i Stockholm och Marcus
i Vargön.
– Vi har varsin flytande
sjöbod i Sunnanå. Det sprang
runt en del barn i hamnen och
vi ville aktivera dem. Så vi
sa att ”Vi bygger en korvvagn” och skapade ett företag på 48 timmar. Vi hämtade

en husvagn som gjordes om
till korvvagn och den har vi
öppen på tisdagar när Veteran Classic Dalsland har sina
fordonsträffar. Sedan i juni
hyr vi ut trampbåtar, kajaker,
SUP:ar, cyklar och roddbåtar
i Sunnanå. Vi tjänar inget på
detta, utan vill vara med och
bidra för att göra Mellerud
mer attraktivt, säger Mathias.
På tisdag kan besökare
prova på dessa aktiviteter
utan någon kostnad. Till vardags driver Mathias en ljusoch ljudfirma och turnerar
med olika kända artister – för
tillfället Lasse Stefanz.
På tisdag kan du även se ett
stort antal veteranfordon i
Sunnanå då Veteran Classic
Dalsland arrangerar sin populära träff.
Klubben anordnar sitt årliga veteranrally på lördag 2
september, med start från
Bildelsshopen och mål i Dalbergså. Dessutom är det invigningsfest i Bildelsshopens nya lokaler med
tipspromenad,
hoppborg,
ponnyridning och godisregn.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

På tisdag 29 augusti anordnar Unika Nöjen en prova-på-dag i Sunnanå
hamn där man kan testa trampbåt, kajak, ståbräda med mera. Foto:
Privat.

MATSEDEL

Skolan
Vecka 35

Senior

Måndag 28/8: Kycklingpyttipanna med
Måndag Kycklingpyttipanna* med mangorajasås och broccoli.
Dessert: Fruktsoppa.
mangorajasås och kokt broccoli.
Alt: Grönsakspyttipanna.
Tisdag 29/8: Kalops med potatis, blomkål
Tisdag Kalops* med kokt potatis, och skivade rödbetor.
Dessert: Blandad fruktkräm.
blomkål och skivade rödbetor.
Onsdag 30/8: Fisksoppa.
Alt: Rotsaksgryta med bönor.
Onsdag Fisksoppa**, mjukt bröd Dessert: Päronkaka med vaniljsås.
Torsdag 31/8: Stekt fläsk med bruna
med ostpålägg.
bönor och potatis.
Alt: Pastasallad med ost.
Dessert: Konserverad frukt.
Torsdag Potatisbullar/blodpudFredag 1/9: Lasagne och skivade morötter.
ding*, vitkålssallad och lingonsylt.
Dessert: Fruktsallad.
Alt: Potatisbullar.
Lördag 2/9: Stekt rödspätta, remouladsås,
Fredag Lasagne med köttfärs*
potatis, sommarblandning och citronklyfta.
och vitkålssallad.
Dessert: Jordgubbskräm.
Alt:Vegetarisk lasagne.
Söndag 3/9: Skivad fläskkarré med sås,
Varje dag serveras:
Sallads-/råkostbuffé med dressingar potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och
samt hårt och mjukt bröd.
vispad grädde.
* Ursprungsland Sverige.
**Miljömärkt.

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

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe
från

85:Helglunch från 115:Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Beställ våra goda

SMÖRGÅSTÅRTOR
2 dagars förbeställning

Bäckefors • 0530-360 02
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Lyckad premiär
– ny chans på lördag

Blue House med Alban Faust och Kristoffer Emanuelsson övar ihop sig
inför kvällens spelning vid Livarebosjön.

Kulturrepubliken Dalsland
bjöd in till världspremiär
torsdagen den 13 juli med
sin pilgrimspopvandring
från Upperuds sluss till
rastplatsen Livarebosjön.
Nu på lördag är det dags
igen.
De som inte hade möjlighet
att komma med i juli, får nu
en ny chans. På lördag 26
augusti ordnar Kulturrepubliken Dalsland sin andra
och sista vandring för i år.
Eldsjälarna Kalle Karlsson
och Kristoffer Emanuelsson,
berättade i en artikel i Melleruds Nyheter att denna
omgångs artister bland annat
består av Caroline Anderberg, Dals Rostock och Göran ”Blues”, Mellerud. Dessutom deltar göteborgsbandet
Never Again. Bandets medlemmar är Steve Eriksson,
Bengt Nestor, Bertil Pohl,
Tomas Timour och Anders
Ternesten. Deras instrument
är banjo, gitarrer, ståbas och
fiol. De spelar pop- och folkinspirerad akustisk musik
samt bluegrass.
Förra gången
Inte mindre än 65 deltagare
antog utmaningen förra
gången. I strålande sol vandrade publik och artister genom blåbärsris och ormbunkar på lätta fötter och
glädjefylld samvaro.
Första akten var förlagd på
Skalåsknatten, med sin vidunderliga utsikt. Där bjöds
det på svensk sommarmusik
av Alban Faust, nyckelharpa
och Thomas Fredriksson,
fiol.

Vandringen mot Livarebol
var emellanåt meditativ.
Medvandrare i lång rad på
den tidvis mycket smala stigen, fullt upptagna med att
sätta fot framför fot, blev en
fridfull inramning.
Väl framme vid Livarebosjön valde många ett bad i
Svalsjön. Flera konstaterade
att det var sommarens varmaste badupplevelse – samt
trevligaste – med nya bekantskaper simmande, pratande,
njutande, sida vid sida.
De vedeldade grillarna
kom igång, medhavd grillmat förbereddes och åtnjöts
i den grönskande naturen vid
den vackra sjön. Det varma
kvällsljuset bröt fram mellan
träden.
Blue House
Därefter var det dags för
göteborgsduon Blue House; Ida Källberg och Christopher Håkansson, att inta
scenen. Denna gång bestod
den av en bergknalle med
Livarebosjön som kuliss.
Idas teatraliska självdistanserade framförande av
egen musik, med Christophers stämsång och gitarrspel,
var en upplevelse utöver det
vanliga. En trolsk stämning
lade sig över deltagarna,
skogen och sjön.
Duon fick även hjälp av
Alban, nyckelharpa, Thomas, fiol och Kristoffer Emanuelsson på banjo.
Text och foto:
Lena Emanuelsson

Om bygdemålaren
Jonsson i Kasa

På söndag den 27 augusti
blir det föredrag i Bolstad
Prästgård om bygdemålaren och autodidakten
Anders Jonsson i Kasa
(1882 – 1960).
Gudrun Rydberg, ordförande
i Bolstads Prästgårds Vänner, kommer då att berätta
personliga minnen om Jonsson i Kasa som bodde granne
i Norra Hagen med hennes
föräldrahem.
Jonsson i Kasa var en av de
stora kulturbärarna i Bolstad
på sin tid och ännu idag är
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han ihågkommen för sin berättarkonst och sin förmåga
att skriva vers. Hans konstnärliga talanger uppskattades inte alltid av den samtida
ortsbefolkningen.
Många tyckte att han målade ”hellre än bra”. Föredraget är föranlett av att Bolstads
Prästgårds Vänner fått en
tavla av Bertil Herlogsson i
Väne-Ryr. Tavlan föreställande Kristin på Högstorpsstommens stuga är målad av
Jonsson i Kasa och har tidigare hängt i hans föräldrahem i Tillhagen.

Har tidningen uteblivit
under sommaren?

Melleruds Nyheters vd
Joachim Friberg förklarar
varför det förekommit
störningar i distributionen i sommar.
VF Tryck AB i Karlstad har
tryckt Melleruds Nyheter tidigare, men då Värmlands
Folkblad köptes upp av
NWT-koncernen i början av
2017, beslutades det att
tryckeriet skulle läggas ner.
Från och med sista numret

i juni trycks Melleruds Nyheter av V-TAB Landvetter
och samtidigt började tidningen distribueras av VTD.
Man får alltid räkna med
en inkörsperiod då smärre fel
kan uppstå. Eftersom tidningens personal gick på semester och redaktionen
stängde under fyra veckor i
sommar, fanns ingen möjlighet för oss att ta emot felanmälningar den perioden.

Ett antal hushåll har inte
fått Melleruds Nyheter leverad till sina postlådor och vi
beklagar verkligen detta.
Vi har kontaktat ansvarig
på VTD, som lovat att lösa
problemet snarast.
Har du några frågor så är
du välkommen att kontaka
redaktionen på tel: 0530 –
125 40.
Joachim Friberg
vd Melleruds Nyheter

Joachim Friberg, vd Melleruds
Nyheter.

Tillägg i byggplanerna kräver
utökad investeringsbudget
Sporthallsbygget i anslutning till Rådahallen kommer att kosta sex miljoner
mer än vad man ursprungligen beräknade. 20 miljoner istället för 14 miljoner.
Detta på grund av att en
del tillägg har gjorts, bland
annat ett nytt tak på Bhallen och utökade lokaler
för gymet.
I anslutning till Rådahallen
ska en fullstor handbollsplan, plus 300 kvadratmeter
för övriga aktiviteter byggas.
På andra våningen, ovanför entré och förråd kommer
det utöver ventilationsrum
att iordningställas lokaler
som ska hyras ut till den
gymverksamhet som finns
idag. Hyresintäkterna från
gymverksamheten är 83 000
kronor per år, vilket täcker en
investering på två miljoner
kronor.

Bygget av en sporthall i anslutning till Rådahallen kräver en utökning av
inversteringsbudgeten. Tilläg i byggplanerna är anledningen.

Omklädningsrummen
i
Rådahallen ska göras om så
att de rymmer fler besökare
och planen är att förse dem
med låsbara klädskåp. Duschutrymmena ska få fler
duschar.
MIF:s garage som står norr
om hallen kommer att rivas
på grund av brandsäkerhetskrav. Ett nytt, mindre garage
åt MIF ska uppföras på ett
annat ställe.

Efterlängtad
barnpool
Poolområdet på Vita Sandars camping har berikats
med en barnpool.
Poolen har ett vattendjup på
35 centimeter, den har en
spännande grotta, en rutschkana och är omgiven av både
troll och stora vattensprutande grodor.
Vattnet är varmt och gott

för den som vill vara i och
leka länge.
– Poolen har varit klar i
några veckor, den blev lite
försenad på grund av konflikten i Göterborgs hamn, säger
Jonas Westman som driver
campingen.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Det som tillkommit sedan
planen var ny är B-hallens
tak, gym-ytan, ytan för övriga aktiviteter och kostnaden för garaget. Dessutom

måste C-hallen anpassas då
A- hallen kräver en egen
nödutgång direkt ut i det fria.
– Den 30 augusti ska kommunfullmäktige ta beslut om
att utöka investeringsbudgeten med sex miljoner.
Bygglovet blir klart i dagarna
och det är klart att Bertil Johansson Bygg ska göra jobbet. Arbetet med bygget
börjar inom kort, berättar
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef i Melleruds
kommun.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Hopfällbar
kundvagn för
privat bruk
Nu finns det möjlighet att använda en ny typ av shoppingvagn för
transport av egna varor. Mycket
enkel att köra och praktisk då
man handlar varor i butik.
Försäljningsadress med reakampanj.
Gamla vägen 47 Åsensbruk
Öppet lördagar kl 10-15 även webbutik www.viacart.se

Veronica och Leonardo
med personal hälsar

NYA och gamla
patienter
välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Härligt att leka i barnpoolen på Vita Sandar. Troll och grodor inspirerar
i plaskandet.

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental
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VIGSEL

PREDIKOTURER

Kommer att äga rum mellan
Julia Callh och

Sebastian Tengborg

Skålleruds kyrka 2/9 kl. 14.00

E-post toastmadame/master:
Carolina Larsson carolinas_8@hotmail.com
Emil Askestad emil_askestad@hotmail.com

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcafé. Sönd 11 Gudstj. Bengt
Andersson i Åsensbruk. Tisd
14.30 Andakter på Bergs
Sjukhem och Fagerlidshemmet. 19 Bönesamling.

UPPVAKTNING
All ev. uppvaktning

undanbedes på min födelsedag. Bortrest.
Kjell Oskarsson

DÖDSFALL

Veckans
ros...
...vill jag ge till Dalslands sjukhus för ett trevligt bemötande av sköterska och läkare i
lördags förmiddag.
Therese

Vår älskade
mamma
och mormor

Lillie Strömberg
* 9 oktober 1925
har stilla somnat in
i stor sorg och saknad

Equmeniakyrkan: Torsd.
18.30 Städ & Trivs. Sönd 11
Gudstj. Thomas Segergren.
Nattv. Kyrkkaffe. Tisd 1012 Höststart Tisdagskaffe
& Rastplats. 11 Film med
”Minns du sången”.
HOLM se annons
ÖR se annons
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA
Smyrna: Sönd Sörgårdens
utflykt för hela familjen,
ingen gudstj.
Equmeniakyrkan södra
Dal: Torsd 19 Mötesplats
Equmeniakyrkan Brålanda.
Sönd 11 Gemensam gudstj.
Equmeniakyrkan, Brålanda
Britt-Marie Oldin, kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30

Gudstj. på Servicehuset.
Anette Jarsved Carlson.
Sönd 11 Gudstj. Thomas
Holmström. Kyrkbil 308 70.
Tisd 19-21 Bön och lovsångskväll i fsh. Onsd (30/8)
19-21 Bön och lovsångskväll i fsh. Fred (1/9) 19-21
Bön och lovsångskväll i fsh.
Timmervik: Sönd 19
Gudstj. m nattv. Thomas
Holmström. Servering 1921. Kyrkbil 321 18.
FRÄNDEFORS
Frändefors: Sönd 10
Gudstj. Lennart Staaf. Torsd
(31/8) 14 Gemenskapsträff
i fsh. Alva Svantesson och
Uno Hansson sjunger och
spelar. Kaffe och andakt.
Tisd (5/9) 13.30 Gudstj. på
Ringhem. Lennart Staaf.

Hipp Hipp HURRA!

Lars och Solgerd
Ann-Marie och Bertil
Caroline och Jonatan
Joseﬁne och Michael
Torbjörn och Helena
Renate och Gerard

B eg r av n i n g s g u d s t j ä n s t e n
äger rum i Erikstad kyrka
fredag 8/9 kl: 13:00
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Vid deltagande anmäl till FONUS
0530-100 45
Istället för en blomma tänk
gärna på en gåva till Nordens Ark Tel: 0523-795 47
Se minnessida på fonus.se

JORDFÄSTNINGAR
Begravningsgudstjänst för
Owe Karlsson hölls i Gestad
kyrka. Som inledning på akten
framförde kyrkomusiker Barbro Magnusson ”Air” av J. S.
Bach. Officiant var Thomas
Holmström och tillsammans
sjöng man psalmerna 248 och
199. Solist Elin Johansson
sjöng ”I fly away” av A.E
Brumley” och Barbro Magnusson sjöng ”Ljuvligt och
kärleksfullt” av K. Hartman.
Avsked togs av familj, släkt
och vänner. Som avslutningsmusik spelades ”O store Gud”
av C. Boberg/ arr C Edoff.
Koret var vackert dekorerat
med blommor till minnet av
Owe.
Begravningsgudstjänst för
Kent Sundblad hölls i Holms
kyrka. Som inledning på akten
framförde kyrkomusiker Elisabette Emanuelsson ”Änglagård” av B. Isfeldt. Officiant
var Lena Hildén och tillsam-

frågar vem du är, hur du tror,
inte ens om du tror, utan som
välkomnar alla som vänder
sig till kyrkan.
Alla människor lika rätt
och värde är grunden för
Centerpartiets politik, något
som väl stämmer överens
med kyrkans värderingar.
Din röst är viktig
Det finns värderingsskillnader mellan nomineringsgrupperna som ställer upp i
kyrkovalet och som utmanar
Centerpartiets syn på kyrkan. Därför är din röst viktig
i valet, avslutade Karin sitt
anförande.
Vid kickoffen medverkade
och presenterade sig flera av
de som ställer upp på Centerpartiets valsedlar i Karlstad
stift.
Valsedeln för Dalslands
valkrets toppas av Carina
Håkansson, Brålanda följd
av Peter Ljungdahl, Mellerud.

FÖDDA

Övrig släkt och vänner

Nils Ferlin

Kyrkovalet närmar sig och
den 15 augusti var det dags
för Centerpartiet valkickoff.
Partiets toppkandidater till
kyrkomötet och stiftsfullmäktige och många fler träffades i Solbergakyrkan i
Grums för att bland annat
lyssna till Karin Perers, kyrkomötets ordförande.
Karin berättade på ett inspirerande sätt om sitt och
Centerpartiets engagemang
inom Svenska kyrkan, varför
partiet ställer upp i kyrkovalet och vad som är valets
viktigaste frågor.
Öppna folkkyrkan
Centerpartiet är en garant för
den öppna folkkyrkan med
närvaro i hela landet. Så
länge Centerpartiets folkrörelse funnits, har många av
partiets medlemmar varit
varmt engagerade i kyrkans
arbete.
Centerpartiet står för den
öppna folkkyrkan, som inte

Erikstad 13 augusti 2017

Vårt liv är en vindﬂäkt,
en saga, en dröm,
en droppe som faller i
tidernas ström.
Det skimrar i regnbågens
färg en minut
men brister och faller
och drömmen är slut.

Valkickoff inför
kyrkovalet

27 juli fyllde Svecklingebyns
charmtroll Thilde Hjelte 1 år.

Grattis Michelle på 1 årsdagen den 22 augusti.

Många grattiskramar
från farmor

Önskar mormor, morfar, Sara,
Niklas och gammelfarfar

Grattis på födelsedagen
Oskar.
Mormor och Bengans
lille going
Den 21 juli föddes
vår efterlängtade
lille kille Charlie,
han vägde 3428
gram och var 50
cm lång.
Stolt storasyster
är Signe, och
föräldrarna är
Daniel och Ronja
Wallentin.

JORDFÄSTNINGAR
mans sjöng man psalmerna
249 och 297. Avsked togs av
familj, släkt och vänner. Som
avslutningsmusik
spelades
”Spar dina tårar” av RoseMarie Stråhle. Koret var vackert dekorerat med blommor till
minnet av Kent.

ellas sång”. Som avslutningsmusik framfördes ”Så många
mil, så många år” Koret var
vackert dekorerat med blommor till minnet av Maj-Britt.
Avsked togs av familj, släkt
och vänner under toner till
vackert fågelkvitter.

Begravningsgudstjänst har
ägt rum i Järns kyrka för Anna
Nilsson. Som inledning på
akten spelade kyrkomusiker
Anders Fredriksson ”Air” av
J. S. Bach. Akten förrättades
av Daniel Westin och man
sjöng tillsammans psalmerna
200 och 204. Solisten sjöng ”O
store Gud” av C. Boberg och
”Var jag går i skogar, berg och
dalar” av C. O. Rosenius. Som
avslutningsmusik
spelades
”Koppången” av P. E. Moraeus. Till minnet av Anna var
koret vackert dekorerat med
blommor. Kistan fördes i procession till graven på Järns
kyrkogård där avsked togs av
de närmaste.

Begravningsgudstjänst för
Tim Fransson hölls i Holms
kyrka. Som inledning på akten
framförde kyrkomusiker Elisabette Emanuelsson ”Air”.
Officiant var Christer Alvarsson och tillsammans sjöng
man psalmerna 249 och 251.
Under akten lyssnade man
också på ”Jag har hört om en
stad”. Avsked togs av familj,
släkt och vänner under stilla
musik. Som avslutningsmusik
spelades ”Jag trodde änglarna
fanns” och ”Over the rainbow”
Koret var vackert dekorerat
med blommor till minnet av
Tim.

Begravningsgudstjänst har
ägt rum i Holms kyrka för
Maj-Britt Nordberg. Som
inledning på akten framförde
kyrkomusiker Anders Fredriksson ”Änglagård”. Officiant var Daniel Westin och
tillsammans sjöng man psalm
300 och 199. Solist Josefin
Dahlqvist sjöng ”Strövtåg i
hembygden”, ”Du är för alltid
en del utav mig” samt ”Gabri-

Begravningsgudstjänst för
Nils Aman hölls i Bolstad
kyrka. Som inledning på akten
framförde kyrkomusiker Maria Andersson ”Gånglåt från
Järns socken” - B. Andersson,
arr. M Andersson. Officiant
var Christer Alvarsson och
tillsammans sjöng man psalmerna 249, 190 och 297. Avsked togs av släkt och vänner.
Som avslutningsmusik spelades ”Koppången”, P-E. Moraeus” Koret var vackert deko-

rerat med blommor till minnet
av Nils.
Begravningsgudstjänst har
ägt rum i Skålleruds kyrka för
Ulla Gunnarsson. Som inledning på akten framförde kyrkomusiker Elisabette Emanuelsson ”Air”. Officiant var
komminister Lena Hildén och
tillsammans sjöng man psalmerna 249, 11 och 297. Elisabette sjöng solo ”Där rosor
aldrig dör” och ”Som en bro
över mörka vatten”. Avsked
togs av familj, släkt och vänner
under stilla musik. Som avslutning spelades ”Amazing
grace” Koret var vackert dekorerat med blommor till minnet
av Ulla.
Begravningsgudstjänst har
ägt rum i Bolstad kyrka för
Lars-Erik Rudell. Som inledning och avslutning på akten
framförde kyrkomusiker Elisabette Emanuelsson ”Air”.
Officiant var komminister
Lena Hildén och tillsammans
sjöng man psalmerna 297 och
249. Under gudstjänsten spelades även på CD Sarah
Brightmans ”Nessun Dorma”
och ”Time to say goodbye”
och Magnus Carlssons tolkning av ”Kärleken är” – ”Eternal love”. Avsked togs av familj, släkt, vänner och kollegor
till Lars-Erik under stilla musik. Koret var vackert dekorerat med många blomsteruppsättningar i underbara färger.

20% rabatt på höstens bågar
Vid köp av kompletta märkesglasögon

model: 2756 KAMERAHUS, 2738 URVERK

Erbjudandet gäller 20 augusti – 31 oktober 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Välkommen in till oss!

Leg. Optiker Roslind

Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

Följ oss på

Öppet: Vard 9-18
Lunch 13-14

Lördagsstängt till 31 augusti
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Harriet 90: ”Härligt att träffa ungarna”

Harriet Andersson, trådräknare och scout. – Jag mår bra av att ligga i
tält i en vecka, säger hon.

Harrier Andersson, Mellerud, firade sin 90-årsdag på
scoutläger i Baldersnäs. Hon har varit scout sedan ungdomen och säger att hon mår bra av att ligga i tält en
vecka. – Jag tror det är viktigt att vara så aktiv det går,
säger hon.
Harriet bor i en villa i Mel- milj. Snickerifabriken i Mellerud som vittnar om ännu ett lerud drevs av familjen Anintresse. En vävstol står i ett dersson och Harriet körde
av rummen och huset är fullt transporter till och från fabriav alster skapade i den. Mö- ken med bil och släp.
1962, när hennes son gick
beltyger, mattor, gardiner
och dukar är egenproduce- med i scouterna blev hon
rade. Harriet är, förutom ledare och har varit med på
mångårig scoutledare, även läger sedan dess.
– Jag arbetar i storköket
medlem i ”Trådräknarna”,
föreningen som arbetar med under scouternas läger och
textil kultur och för gamla kurser. Jag har alltid tyckt om
att laga mat, säger hon.
textilier in i samtiden.
I år var det 72 scouter på
Intresset för scouterna började tidigt. Harriet hade en lägret i Baldersnäs, i fjol var
syster, född 1922, som var det 130. Det blir färre deltascout. Mötena hölls i föräld- gare när många ska åka på
rahemmet och Harriet häng- Jamboree samma sommar,
vilket var fallet nu i år.
de på.
– Jag var själv med på
– Jag var nyfiken, fick lära
mig mycket praktiskt och Jamboree 2007, det lägret
hittade nya vänner. Att lära hålls utanför Kristianstad
sig arbeta i grupp är centralt och har tusentals deltagare,
inom scouterna, då som nu, berättar Harriet.
berättar hon.
Viktiga kunskaper
Blev ledare -62
Harriet var distriktsordHarriet gifte sig med Erik förande för scouterna i
Andersson och bildade fa- många år och det hände då

Harriet Andersson firade sin 90- årsdag på scoutläger i Baldersnäs.

och då att de unga ville ha
referenser när de sökte sitt
första jobb.
– Som scout lär man sig
lyssna på andra och på att ge
och ta, utan att höja rösten.
Vi diskuterar saker vi ska
handskas med. Jag har flera
gånger fått tackbrev från
unga som fått jobb på grund
av referenser från scouterna,
säger hon.
Hennes två barn var scouter i sin ungdom och fyra
barnbarn har varit scouter.
De har tidigt fått följa med
mormor på läger. För att vara
med på läger ensam ska man
ha fyllt tio år, är man yngre
ska en förälder eller annan

vuxen vara med. Det är alltid
en vuxen med i varje patrull
på fem till sex barn.
– Barnen får en självsäkerhet. Att bo borta med andra
som man kanske inte känner
är nyttigt. Från tio års ålder
lär man sig laga mat själv,
man får hinkar med råvaror
och en beskrivning på hur
man gör, ska själv tända i
vedspisen och laga maten
tillsamman med sina kamrater. Många har aldrig hållit i
en tändsticka, berättar Harriet.
Hon tillägger att man aldrig ska be barnen på lägret att
vara tysta den första natten
på ett läger. Det hör till saken

att spökhistorier ska berättas
då och många är vakna långt
in på småtimmarna. Därefter
är nätterna mycket lugnare,
alla sover, trötta av dagen
aktiviteter.
Fina minnen
Harriet har många fina minnen från alla läger hon varit
på. Minnen av barn som behövt tröst, av barn som hittat
sin styrka och som utvecklats
och känt stolthet.
– Men de barn som egentligen skulle vara med ser vi
aldrig, säger hon.
För en tid sedan firade hon
sin 90-årsdag omgiven av
barn och ungdomar på lägret

i Baldersnäs, liksom varje år.
Hon är också med i gillesscouterna ” Fallfåran” i Trollhättan
– Vi är tolv gamla avdankade scoutledare som träffas
en gång i månaden. Vi ordnar
vandringar, i fjol var vi i
Grövelsjön, vi lagar mat och
har trevligt. Det finns ett
gille i Thisted i Danmark som
vi brukar besöka och de besöker oss. Det är härligt att
träffa både ungarna och
gamla kamrater och prata,
säger Harriet Andersson.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Lyckad släktträff med hjälp av DNA-teknik
Att ta hjälp av DNA-teknik
i släktforskningssyfte har
blivit allt mer populärt.
l lördags träffade Lena
Emanuelsson från Åsensbruk sina kusiner i sjätte
led; Lara Sergienko, Massachusetts och hennes
syster Ann Emily Sergienko, Paris tack vare den
relativt nya tekniken.
Lara Sergienko och Ann
Emily Sergienko besöker

Dalsland under två veckor
för att träffa sina svenska
släktingar. En av dem är Lena
Emanuelsson, Åsensbruk.
– Vi är sjättekusiner på min
pappa Per Emanuelssons
sida. Min pappas släkt kommer från Laxarby och min
mammas släkt kommer från
Ärtemark, berättar Lena.
Det föll sig så bra att släkten kunde träffas i Ärtemarks
kyrka i lördags när Lenas son

Kristoffer Emanuelsson och Lina Lönnberg (Blue Eyed Blondes) bjöd på
sitt emigrantprogram ”Hemma – var ligger det någonstans” i Ärtemarks
kyrka i lördags kväll.

Kristoffer
Emanuelsson
hade en spelning tillsammans med Lina Lönnberg
med det passande emigranttemat ”Hemma – var är det
någonstans?”
De bjöd på en finstämd
konsert med många tänkvärda texter.
– Vi vill, med musikens
hjälp, berätta hur det var att
söka sig ett nytt liv någon
annanstans, förklarade Kristoffer.
Lara och Ann Emily fick
alltså träffa ett stort antal
svenska släktingar, något
som de var mycket glada
över.
– Fantastiskt, det är väldigt
omtumlande, säger Lara och
får medhåll av systern.
– DNA fungerar på det
viset att man topsar sig,
skickar in provet till en
”bank” i USA. Det finns
flera olika, men de flesta
släktforskare använder sig
av Family Finder. Resultatet
redovisas sedan via en kodad
sida för var och en, där man
har sitt privata inloggningsnummer för att ta sig in. Det

finns olika prover och olika
kostnader. Det vanligaste
provet kostar cirka 700 kronor, förklarar Lena.
Matchningsantalet växer
hela tiden allt eftersom fler
och fler testar sig och omkring var fjortonde dag fylls
den personliga listan på med
namn.
– Sedan är det ”bara” att
leta på sitt släktträd. Var är
just våra gemensamma anfäder? Med andra ord måste
man också ha sin ”pappersforskning” med släktträdet
för att utröna släktskapet.
Det underlättar för alla parter
om man lägger ut trädet på
”sin” sida, så båda parter kan
hjälpas åt att hitta kopplingen, understryker Lena.
Lara och Ann Emily Sergienko finns alltså i sjätte led
bakåt när det gäller Lena.
Släktskapet ser ut enligt
följande: Lenas farfars (Henning Emanuelsson) farmors
farfars fars (Olof Olofsson i
Korsbyn, Laxarby) dotterdotterdotter (Lisa Andersdotter, Bodane, Laxarby)
fick sonen Emil Alfred Er-

Från vänster: Alfred 3 år, hans pappa Kristoffer Emanuelsson, Lena Emanuelsson (mor till Kristoffer), Lara Sergienko, Ann Emily Sergienko och
sittande Maj-Britt Nilsson (faster till Lena).

ickson (1862-1922), Bodane
Laxarby. Han emigrerade till
Amerika och dotterdottern
Christine May Schorling är

mor till Lara och Ann Emily
Sergienko.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Debatt

Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till 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.

Till Tonnie Andersson,
Var med och forma
ordförande IF Metall Avd kyrkans framtid
29 Norra Älvsborg

Enligt Novus är Sverigedemokraterna största parti
bland arbetare. I och med det
är vad vi redan förstått även
officiella siffror. En naturlig
följd av detta borde vara att
IF Metall uppdaterar och ber
om ursäkt för sin diskriminerande hållning till aktiva
sverigedemokrater. IF Metall har hittills haft som policy att neka aktiva sverigedemokrater att inneha
några förtroendeuppdrag i
sina föreningar.
Som aktiv SD-företrädare

har man tillåtits vara medlem, men utan rätt att ta
några uppdrag. Med andra
ord en andra klassens medlem. Vilken slags organisation beter sig på det viset?
Det för tankarna till Sydafrikas forna apartheidsystem,
eller rasåtskillnadslagarna i
amerikanska södern – betala
gärna bussbiljett, men du blir
hänvisad till de sämsta platserna. Detta under parollen
”allas lika värde”. Det är
naturligtvis ett helt barockt
och förnedrande beteende,

en sund organisation fungerar helt enkelt inte så.
Så frågan till Tonnie Andersson är: Gäller denna
hållning även framgent? Och
hur motiverar man i så fall att
man trampar på sin största
medlemsgrupp? Någonting
måste hända i denna fråga för
en organisation som ska representera just arbetare. Om
man vill åtnjuta någon som
helst trovärdighet.
Ulf Rexefjord, gruppledare
SD-Mellerud,
samt metallarbetare

Svar till Ulf Rexefjord:

Du kanske tillhör gruppen
som sällan eller aldrig går i
kyrkan. Eller gruppen som
tvivlar? Finns det en Gud i en
värld som ser ut som den gör?
Var du än befinner dig i din
väg till tro, så finns kyrkan
där. Du är inte ensam.
17 september får alla som
är över 16 år och medlemmar
i Svenska kyrkan rösta om
hur kyrkans framtid ska formas. Det handlar om förvaltningen av vårt gemensamma
kulturarv och vilket arbete
som du vill att kyrkan ska
göra för dig och för din nästa.
Vi i Centerpartiet har kandidater på lokal nivå, i församlingen, pastoratet, stiftet
och till kyrkomötet som bär
gemensamma värderingar
om en trovärdig folkkyrka
som finns i hela landet och
som är öppen för alla. En
kyrka som är närodlad, som

finns nära människorna och
som ser behoven. Vi står
också för en kyrka som är
rädd om miljön och som använder resurserna ansvarsfullt. Vår står för en kyrka
som verkar i ett samhälle i
ständig förändring och som
är en aktiv del i förändringen
för att även i fortsättningen
vara en trygghet i vardagen.
Centerpartiet har alltid
varit engagerat i både samhället och i kyrkan och har på
så sätt medverkat till att
bland annat kvinnor får vara
präster och att det finns en
kyrklig ritual för alla par som
vill gifta sig inom kyrkan.
För oss är alla människors
lika rätt och värde grunden
för vår politik.
Vi anser att Svenska kyrkan ska ta social omsorg i
samhället och vara närvarande i vardagen för männ-

iskor, när de drabbas av kris,
sorg eller katastrof. Kyrkans
företrädare är ofta långt före
andra organisationer vid sådana tillfällen. De har kunskap om nätverken och kan
ge en hjälpande hand eller
lyssna till de som drabbats.
Att alla människor har lika
värde innebär att vi måste
vara rädda om alla människor, om de nyanlända likväl
som de som finns på hemmaplan. Kyrkan medverkar i
människors liv i vardag som
i fest, i sorg som i glädje, i
ensamhet eller i gemenskap,
det ska finnas en plats för
alla.
Delar du vår syn på kyrkans framtid? Då ger du oss
förtroendet att förvalta din
röst.

Det såg ut som en soptipp
mitt i skogen står det i den
aktuella artikeln.
Enligt Wikipedia är ”Soptipp, på senare år även kallas
deponi, är en plats där avfall
dumpas”.
Under mina 60-70 år i de

aktuella skogarna har jag
hitintills inte upptäckt någon
soptipp. De kartonger som
du ondgör dig över blev snart
bortstädade, vilket också
skett tidigare år, med liknande kartonger.
Om några kartonger even-

tuellt kan utgöra några politiska poänger är det bara att
gratulera. Leta gärna efter
flera ”soptippar” i övriga
delar av kommunen.

Förr fanns soffor, blommor
och trevnad i parkerna. Nu
bara tomma gräsplaner.
Lekparker för barnen har
ni gjort så fina. Men vi som
är lite äldre kanske vill sitta

en stund också. Det finns
tunga soffor som inte är så
lätta att stjäla.
Kungsparkens lilla damm
var så fin. Och var är alla fina
rosor? Allt ska bort.

Alla kanske inte vill sitta
på torget, där det för övrigt är
ganska upptaget.
Hoppas på bättring.

Vi på parkavdelningen har
som mål att ständigt förbättra
våra utemiljöer.
Vi har soffor i parkerna
som är flyttbara för att kunna
sköta gräsklippning på ett

bättre sätt. De flyttas dock
runt en hel del då de som sitter på dom söker skugga vid
soliga dagar.
Vi tar till oss av dina synpunkter och förbättringsför-

slag och ser vad vi kan åstadkomma i framtiden.

Jag har några stillsamma
frågor till insändaren ”Nej
till socialism.” Trots min ålder är jag mycket intresserad
av hur ungdomen ser på vårt
nutida samhälle.
Ludwig Mossberg, ordförande Melleruds Moderata
Ungdomsförbund, skriver i
sin insändare ”Nej till Socialism” att ensam är stark inför
förfrågan om att gå med i en
fackförening.
Eftersom Mossberg beto-

nar att i socialism så sticker
man inte ut så får jag be om
ursäkt att jag ställer några
frågor.
Varför bildades SAF, numera Svenskt Näringsliv, sin
förening 1902?
Varför bildade, dina närbesläktade fränder Allmänna
Valmansförbundet 1904, sedermera Högern, Moderaterna, sitt parti?
Berodde det på bristande
”stark självkänsla” enligt

dina egna ord? Varför är du
medlem och ordförande i ditt
lokala ungdomsförbund, om
du anser att ensam är stark?
Jag emotser med stor förväntan på ditt svar!
PS: Du säger att arbetslösheten stiger. Den har faktiskt
sjunkit rejält och fortsätter att
sjunka de två senaste åren om
än inte tillräckligt.
Bra dock att du engagerar
dig i politiken.

Människor som ser ner
på andra kan aldrig bli
Svar
till
Tony
Johansson
förtroendevalda i IF Metall

Ulf Rexefjords insändare ger
känslan av att han är medlem
i IF Metall. Så är inte fallet.
Men om han ansöker, så är
han välkommen. Vi kommer
att försvara hans intressen i
arbetslivet. Det gäller alla
medlemmar, oavsett vilket
politiskt parti de röstar på
eller tillhör.
Däremot kan Ulf Rexefjord som aktiv sverigedemokrat inte räkna med att få

förtroendeuppdrag i IF Metall. Vi bygger nämligen vår
verksamhet på uppfattningen
om alla människors lika
värde. En hjälpsökande medlem ska aldrig behöva hamna
hos en förtroendevald som
ser ner på andra människor
på grund av deras etnicitet,
religion, kön eller sexualitet.
Det är otänkbart i en demokratisk organisation som vår.
På tal om ”största parti”

presenterade välrenommerade SCB i somras sin senaste mycket stora undersökning av partisympatier. Den
visade att socialdemokraterna har dubbelt så många
väljare bland LO:s medlemmar som sverigedemokraterna.
Tonnie Andersson
Ordförande IF Metall
Norra Älvsborg

Alla skall med Ludwig!
Det är härligt med politiskt
engagerade ungdomar, och
det känns viktigt att bemöta
den ansträngning som Ludwig Mossberg gjort med att
formulera sin insändare,
onsdag 16 augusti.
Ludwig bekymrar sig över
resultaten i skolan och kopplar det till att ”man” i tidig
ålder får veta att ”man” inte
är stark som individ och inte
får sticka ut, utan att det är
gruppen som gäller och menar att detta skulle vara socialism eller socialdemokratisk politik.
Som skolpolitiker vågar
jag säga att inte bara jag utan
även alla andra partiers representanter, förvaltningsledning, rektorer och lärare
aldrig skulle acceptera att
skolan inte följer skollagen,
vilket det skulle innebära om
skolan skulle lära ut att eleverna inte är starka eller får
sticka ut.

Skollagen följs i vår skola
genom värdegrundsarbetet
som ständigt pågår. Barn och
elever ska känna sig trygga
och få vara som de vill vara.
De ska kunna påverka sin
egen skolsituation genom
delaktighet och inflytande
och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna
verka i demokratin.
Skolan i Sverige hade under de moderatledda åtta åren
sjunkande skolresultat och
ökande kunskapsklyftor som
resultat. Detta vänds nu av
den socialdemokratiskt ledda regeringen som investerar
i eleverna istället för att
sänka skatterna för höginkomsttagarna.
I Mellerud har vi tillsammans med centerpartiet investerat kraftigt i kommunens skolor och tillsammans
med förvaltningen och alla
duktiga elever, lärare och
rektorer kämpar vi för att

varje unge skall vara behörig
och kunna välja sin yrkesväg
fritt i arbetslivet.
ALLA SKALL MED,
Ludwig – en gammal socialdemokratisk devis som speglar vår skolpolitik. Det vi
säger nej till är vinster i
skolan och en ojämlik skola.
”För oss socialdemokrater
är människan målet – hennes
utveckling och frihet, hennes
vilja att växa, hennes ansvarskänsla för kommande
generationer, hennes solidaritet med andra. Det är alla
människors frigörelse politiken syftar till. Därför vill
socialdemokrater bekämpa
ekonomiska och sociala
klyftor, vidga solidariteten
och bidra till en värld där fattigdom och maktlöshet hör
till det förgångna”
Marianne Sand Wallin
Socialdemokraterna Mellerud

www.mellerudsnyheter.se

Centerpartiets kandidater
i Dalsland

Stig Larsson, Hallebäck
Närmaste granne till
våtmarkerna/fågeldammarna

Parkerna i kommunen
är en skam för Mellerud

Besviken -44

Svar till ”Parkerna i kommunen
är en skam för Mellerud”
Lorentz Norberg
Gata/Parkchef
Melleruds kommun

Några stillsamma frågor

Karl-Axel Nordström
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Gunnar Gustafsson och Bertil Sandberg, skojade mellan låtarna i allspelet under Åsebrostämmans inledning.

Hardy Wickström, Brålanda och Sverre Hov, Tönsberg, mångåriga besökare på stämman.

Årets Åsebrostämma drog
en stor publik. 100 husvagnar och husbilar fanns på
plats och många lokala besökare hittade till Åsebro
festplats på lördagseftermiddagen.
Festligheterna öppnades av
Lennart Karlsson, ordförande i Åsbro IF:s supporterklubb som är arrangör för
stämman.
Liksom tidigare år var
Bertil Sandberg conferencier
och den som höll ihop den
musikaliska biten. Supporterklubbens övriga herrar

ström från Brålanda. Sverre
har kommit hit för att spela i
tio år och bor i Norgeskogen.
Att det är trevligt på Åsebrostämman är en åsikt han delar
med allt fler musikanter.
Lennart Karlsson i supporterkrubben förklarar stämmans stora popularitet med
att alla tar ansvar för att göra
den bra på alla sätt. Företagare i bygden bistår med det
ena och det andra och otaliga
ideella timmar läggs ner på
arrangemanget.
Efter durspel och allspel
följde olika musikaliska pro-

Allt fler till Åsebrostämman
och damer hade i sin tur fullt
upp som funktionärer.
I år var det norska Kari
Wick som fick sätta på sig
ambassadörströjan. Hon har
fått många norrmän till stämman , vilket är mycket uppskattat. Dessa har fått en egen
plats för sina husvagnar, den
så kallade Norgeskogen.

Musik och skratt
Själva musicerandet startade
med durspel följt av allspel
under ledning av en inspirerande Gunnar Gustafsson.
Bertil Sandberg och Gun-

nar Gustafsson är ett väl inspelat team med humorn i
fokus och glimten i ögat.
Mellansnacket mellan låtarna fick publiken i stämning
och skratten klingade.
Johan på snippen, Gärdebylåten, Drömmen om Elin,
Polkan går och andra kära
melodier fick publiken att
stampa takten och applåderna var varma.
Uppskattat arrangemang
Sverre Hov, från trakterna av
Tönsberg i Norge spelade
dragspel invid Hardy Wick-

Stig Sandberg bakom ratten i sin blänkande Nash var chaufför åt årets
ambassadör. Bredvid honom sonen Kristian.

grampunkter. Grupper som
Gubbarna i skogen, Lennarts
trio och Hardys kvintett underhöll från både stora och
lilla scenen.
Dansen började vid åttati-

INVIGNING 2/9!
Kl. 10–15

UNIKA ERBJUDANDEN!
Välkommen till invigning av vår nya Butik. Massor
av unika erbjudanden och många utställare på plats!
Veteran Classic startar sitt Veteran-Rally från oss kl.
11.00. Hoppborg för barnen, ponnyridning, godisregn,
korv och fika serveras. Tipspromenad och tävlingar.
Följ vårt Facebook-konto för mer detaljerat program.

Varmt välkommen!

BILDELSSHOPEN MELLERUD AB

Adress:
Landsvägsgatan 80, 464 34 Mellerud
Tel: 0530–730740, info@bildelsshopen.com

Öppettider:
Mån–Fre 07.00–18.00
Lördag 10.00–14.00

den med Jimsons och slutade
vid midnatt med Lätt och
Lagom.
Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Geoteknisk undersökning
för att ändra detaljplaner
– Vi har gjort schweizerost
av halva Sverige, konstaterar Kent Josefsson, Sweco
Miljö- och Geoteknik. Han
har under två veckor tagit
markprover i Mellerud
med sin specialmaskin.
Innan spaden sätts i marken
vill man veta vad man gräver
i. Att känna till geotekniska
förhållanden är en förutsättning för en säker projektering.
Mellerudsbon Kent Josefsson är expert inom geoteknik och har 30 års erfarenhet i yrket. Han vet det
mesta om tekniska egenskaper i berg och jord och vilka
konstruktioner som lämpar
sig för olika förhållanden.
Det är Melleruds kommun
som beställt arbetet, med
anledning av att ett par detaljplaner ska ändras om.
Syftet är att ändamålsanpassa
dem. Kvarteret Spjutet ska få
en ny detaljplan och kvarteret Sapphult har en gammal
detaljplan som ska ändras.

Kent Josefsson, Mellerud, jobbar åt Sweco Miljö- och Geoteknik. Här
med praktikanten Richard Borg, Erikstad.

Ändra inriktning
Den befintliga detaljplanen
för kvarteret Spjutet medger
idag endast byggnation av
bostäder, men kommunen
vill ändra vad som får byggas
där till verksamheter, vård
och kontor. Planarbetet har

startat och den nya detaljplanen har varit ute på samråd
och den ska nu ut på granskning.
När det gäller Sapphult
finns det en gammal detaljplan med markanvändningen
industri.
– Men det är idag sällsynt
med sådan nyetablering i
Mellerud. Planen är därför
att ändra markanvändningen
så att den bättre stämmer
överens med vad nya exploatörer efterfrågar samt att ändamålsanpassa
markanvändningen för de befintliga
verksamheterna. Här har

planarbetet precis påbörjats,
säger Jonas Söderqvist,
Kart- och GIS-ingenjör på
Melleruds kommun.
Geoteknisk undersökning
utförs även i kvarteret Trädgårdsmästaren och delar av
kvarteret Lunden. Det var
lika bra att utföra provtagningar när maskinen ändå var
i närheten.
– Det underlättar inför
försäljningen av tomter. Vi
möjliggör för verksamheter
att etablera sig och få ett bra
läge vid E45, konstaterar
Söderqvist.
Kent, som har god hjälp av

likt ett karnevalståg till invigningen. Hela veckan genomsyrades av karnevalkänsla, men även mycket
allvar och eftertänksamhet.
Temat för veckan var öppenhet, medskapande och
stärkt självkänsla. Aktiviteter anpassade för de olika
åldersgrupperna gick igenom scouternas program
Free being me, där syftet är
att stärka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla och att
inte fokusera för mycket på
den socialt skapade idén
kring skönhet.

Äventyr och kompisar

De gulmarkerade områdena med sina mätpunkter syns på den här kartan.

Olika beteckningar
Kent pekar på kartan och
förklarar de olika beteckningarna. Det handlar om
skruvprovtagning, sondering
för att mäta portryck, mantelfriktion och spettmotstånd),
vingborrning för stabilitetsmätningar, grundvattenmätningar, totaltrycksondering

och radonmätningar så att det
inte finns för mycket radondöttrar i marken.
– Just nu mäter vi markens
olika jordlager. Vi har haft en
mätingenjör här som satt ut
borrpunkterna och mätt in
markprofilen. När vi är klara
ska vi redovisa resultatet för
två handläggare på vårt kontor i Karlstad, förklarar Kent.
Richard, som går fordonsprogrammet i Säffle, är barnbarn till Kent och mer eller

mindre uppväxt med maskinen.
– Han drog i spakarna när
han bara var fyra år gammal,
säger Kent.
– Jag kan tänka mig att
jobba med detta, poängterar
Richard.
– Han är snabblärd och ska
få ärva maskinen, avslöjar
Kent.

var första gången som gaskök användes av kåren, då
det var eldningsförbud för
vanliga vedeldade lägerspisar under veckan.
Höstterminen som börjar
om ett par veckor kommer att
präglas av lägret. Att göra de
unga redo för livet, som är ett
motto i Scouterna, kommer
innebära ett fortsatt arbete
med Free being me, matlagning,
samarbetsövningar,
ledarskapsutbildningar och
lekar. Som alltid kommer
träffarna till största del vara
utomhus, och ett par hajker
är inplanerade.

90-årsjubileum
Under Melleruds kommuns
Arenavecka kommer scoutkåren på torsdagen den 21
september att fira sitt 90-årsjubileum. Kåren bildades
1927 och detta jubileum ska
givetvis firas. Det ska bli ett
kalas med tårtbak och tävlingar.
Ett speciellt märke har tagits fram som kommer delas
ut och passa fint på scoutskjortans arm. Både nya och
gamla scouter är välkomna.
Då kåren växer kommer
det att behövas hjälp med fler
vuxna både nya ledare, men
även vuxna som kan stötta

och hjälpa de ledare som
finns. Att vara ledare innebär
ett stort ansvar men framförallt nya kunskaper, äventyr
och gemenskap. Scouterna
håller i ledarskapskurser för
både nya ledare och gamla,
däribland kursen Trygga
Möten som ska syfta till att
barn ska vara trygga i sin
fritidsverksamhet.
Är man intresserad eller
vet någon som skulle kunna
vara intresserad finns mer
information att läsa på kårens Facebooksida samt
hemsida.

praktikanten Richard Borg
från Erikstad, har cirka 28
punkter där det ska borras.

Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerudsscouter på Jamboree17 i Kristianstad

Under vecka 32 samlades
drygt 11 000 scouter på
Rinkabyfältet
utanför
Kristianstad för att delta i
det nationella scoutlägret
Jamboree17.
Från Melleruds scoutkår
deltog 16 scouter inklusive
ledare. Melleruds scoutkår
bodde tillsammans med Vänersborgs scoutkår och
Åmåls scoutkår i Camp
Dalsland.
Första dagen av lägret hissades Dalslandstjuren på en
av lägrets högsta flaggstänger innan scouterna skulle gå

Under veckan har de även
spelat live-Minecraft, lekt
lekar och deltagit i fototävlingar. Under kvällarna har
scenerna haft livespelningar,
filmvisningar, karaoke och
lägerbål. Äventyr och kompisar när det är som bäst!
Under avslutningen uppträdde Peg Parnevik på stora
scenen och som på alla stora
läger var kungen på besök.
Maten har lagats i byn av
scouterna själva på de gaskök som köpts in från bidrag
av Dalslands Sparbank. Det

Korsordsvinnarna

Melleruds Nyheters sommarkorsord nr 2, tillverkat av Julia Jacobsson – uppväxt i Dals Rostock men numera boende i Skåne,
har lockat många att gnugga sina geniknölar.
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Filip Björndahl

Vi fick in 117 svar.
Lösningen
var
”Sunnamo marknad”.
Vinnare: Ingrid
Magnusson, Mellerud. Marie Emanuelsson, Mellerud.
Laila
Andersson, Brålanda. Lars-Åke
Eriksson, Mellerud. Ulla Briving,
Mellerud .
Vinsterna (trisslott) skickas till
vinnarna med posten.
Byggnation av vindsnurra av mellerudsscouterna Martin Tölköö, Elias Ottosson och Filip Sjöberg på temadagen ”samhällsbyggnad”.
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Operapärlor på nära håll

Kanininvasion
i Åsebro

I söndags var
Göteborgsoperan på besök i
på Kulturbruket på Dal.
Det bjöds på pärlor ur
det kommande spelårets
repertoar och sångarna
personliga favoriter.
Göran Gademan, operans
dramaturg guidade genom
programmet och gav humoristiska inblickar i de olika
verkens handlingar och karaktärer. Vid flygeln satt
Anders Ottosson.
På programmet
Först ut var Lauretta i Puccinis komiska enaktare Gianni Schicchi, en historia om
giriga släktingar som gör allt
för att komma åt ett arv men
luras till slut. Sopranen Anna
Johansson sjöng Laurettas
aria ”O mio babbino caro”.
Baryton Jonas Landström
gestaltade Gianni Schicci,
svag för sin dotter och en
lurifax som heter duga.
Rossini står också på spelplanen i höst med Barberaren
i Sevilla. Ann-Kristin Jones,
mezzosopran, sjöng Rosinas
aria. Publiken fick ocskå
känna på Ariadne på Naxos
av Richard Strauss där Jones
sjunger rollen som kompositören.
Anna Johansson gav ett

Niklas Wingård med en vit hermelin och Adelina Torin med en fransk
vädur, var de som höll i det lyckade arrangemanget.
Göteborgsoperan gästade Kulturbruket på Dal och gav musikaliska smakprov ur det aktuallea spelårets repertoar. Två av de medverkande sångarna var tenoren Tomas Lind och mezzosopranen Ann-Kristin Jones.

smakprov på musikalen
Phantom of the Opera med
Christines sång. Den har premiär i september och är en
produktion i samarbete med
Finlands Nationalopera i
Helsingfors.
Sångarnas favoriter
Publiken i den nästan fullsatta salongen var förtjust det
hördes på kommentarerna i
pausen. Det gällde inte bara
sångens kvalitét utan också
den goda akustiken.

Nästa del av konserten bestod av sångarnas egna favoriter.
Tomas Lind sjöng arian
”Nessun dorma” ur Turandot,
det bjöds på systrarnas duett
ur Mozarst Cosi fan tutte,
plus tersett när Jonas Landström anslöt till de båda
sjungande damerna.
Konserten slutade med
Verdis Rigoletto där man fick
höra både titelrollens aria och
den ljuvliga kvartetten.
Förutom de ovan nämnda

smakproven står ”De sju
dödssynderna” av Kurt Weill
med rosade Edda Magnasson, rysk opera, en stor köropera, dans och konserter på
repertoaren detta spelår. Göran Gademan uppmuntrade
publiken att ta 45:an söderut
och besöka operan den kommande säsongen.
Det finns mycket härligt att
upptäcka på vårt närmast
belägna operahus.
Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Onsdagskvällarna avslutades

I onsdags var det avslutning på ”Onsdagskväll i
Parken”, ett arrangemang
som pågått hela sommaren. Temat för kvällen var
föreningsliv.
Onsdagkvällarna i parken
har varit över förväntan
lyckade, det tycker alla som
varit engagerade i arrangemanget eller som kommit dit
för att fika och umgås.
Det har varit olika aktiviteter varje gång, både för
barn och vuxna. Quiz, bingo,
körsång, olika hantverk, livemusik, lekar spel, pyssel,
ansiktsmålning, syrisk afton,
med mera har berikat onsdagskvällarna för många.
Stort engagemang
Blanketteriet, där man fått
hjälp med till exempel krångliga papper har varit populärt
och en hel radda olika människor har där varit behjälpliga
som rådgivare.

Hembygdsföreningen har
vid varje tillfälle stått för
serveringen i caféet, där
mackor, hembakta kakor och
nygräddade våfflor stått på
menyn.
– Vi är så tacksamma för
alla som engagerat sig i onsdagskvällarna. Arbetsgruppen har fungerat helt fantastiskt, företag har skänkt
priser till quiz och bingo,
hembygdsföreningen
har
ställt upp med serveringen
och det har kommit mycket
folk. Det har varit jätteroligt,
säger Kerstin Carlsson.
Föreningar och politik
Denna sista onsdag var föreningar inbjuda att presentera sitt utbud. Representanter från OK Kroppefjäll där
man sysslar med orientering,
skidåkning, löpning, mountainbike och thriathlon,
Kroppefjälls IF med fyra
sektioner under ett tak: fot-

Tvåstad Dals Kaninavelsförening arrangerade
riksutställning
mitt i
sommaren på Åsebro
festplats.
Dansgolvets
tak skyddade kaninerna
från regn och sol och alla
tycktes trivas.
Deltagarna bodde i husvagn
och tält på området. Mellerudsborna Niklas Wingård
och Adelina Torin var utställningens kommissarier.
– Vi hoppas det blir lyckat
så att vi kan återkomma säger
de.
58 utställare med sammanlagt 200 kaniner trivdes och
visade upp sig. De kom från
klubbens område, Västsverige, Halland, Umeå och
Norge. Ett 70-tal hoppkaniner fanns med. Produkter av
kanin visades.
För alla
Kaninhoppning är en sport
för alla. De tävlande förarna
är mellan fem och 60 år och
tävlar med sina kaniner i fem
olika klasser på höjder mellan 20 till 45 centimeter.
– Alla kan vara med, även
synskadade och funktionshindrade med ledsagare, sä-

ger Smadar Ulriksen, som
anordnar dussinet tävlingar
per år.
På scenen bedömdes kaninerna utifrån vikt, rasprägel,
presentation, kroppsform,
pälsens täthet och kvalitet,
färg och teckning.
Glad champion
Dagens gladaste var nog arrangörklubbens Jenny Borg,
Borggården, Munkedal, som
med sin Lilla Tysk Vädur
blivit champion tre gånger
och nu vann klubbens egna
pris för bästa egen uppfödning.
– Jag har det på hobbynivå
och jag är så himla glad för
utmärkelsen, säger Jenny.
Många barnfamiljer besökte utställningen.
– Tack vare alla generösa
sponsorer har vi kunnat göra
utställningen. Företag, kaninuppfödare och foderfirmor som skänkt priser och
fixat mycket praktiskt runt
utställningen. De som sköter
serveringen är också viktiga,
säger Adelina Torin.
Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Eva Petrén, Kerstin Carlsson och Rasha Mayri har ingått i Onsdagskväll
i Parkens arbetsgrupp på cirka 20 personer.

boll, judo, bordtennis och
basket, Melleruds Ridklubb
som erbjuder ridundervisning för alla intresserade och
Melleruds simklubb plus
Rådahallen med alla sin övriga aktiviteter fanns på
plats.
Dessutom hade flera poli-

tiska partier kommit till
Brunnsparken för att prata.
Centerpartiet, Miljöpartiet,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna
fanns på plats.
Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Jenny Borg, Munkedal, var jätteglad för att än en gång tagit hem utmärkelsen i TvåstadDals KAF ”Klubbens bästa egna uppfödning”

Emelie Norberg, Kimberly Johnsson och ridläraren Eirin Nyquist representerade Melleruds Ridklubb.

OK Kroppefjälls Erik Schoster och Göran Andreasson informerade om
klubbens aktiviteter.

Kaninhoppning är en sport för alla. Det tävlas i fem olika klasser.
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Årets SRB-profil utsedd
Föreningen för Svensk
röd och vit boskap, SRB,
har hållit sin årsstämma.
Drygt 250 personer deltog
på stämman som hölls i
Vänersborg med stämma
och fest på Quality Hotell. Koutställningen på
Skräcklan lockade många.
Lokala kogubbar fick pris.
Västra Sveriges koklubb
med ordförande Bernt Larsson, Rågtvet, Brålanda, stod
som arrangör.
Söndagen började med
koutställning från några av
klubbens medlemmar. Alla
hade möjlighet att utse sin
favoritko. Kor från Jonas
Jonsson, Håkonebyn, Bolstad, var objekt i riksmästerskap i exteriörbedömning.
Alma Håkansson, Brålanda, tog en andraplats bland
juniorerna.
Måndagen innehöll stämma under ledning av Kjell
Eriksson, Ekholmen, Mellerud. Idéer och tankar för det
som kan vara bäst för att utveckla SRB-rasens stora
fördelar avhandlades.
Kvällen var den stora festkvällen som förutom gemenskap, god mat och dans er-

XC Marathon avgjort

Göran Larsson, Bäcken, Brålanda, här med sjuåriga 1250 Snerta som kalvat sex gånger, fick ta emot utmärkelsen Årets SRB-profil.

bjöd
kalvlotteri
kvigauktion.

och

Utmärkelser
Plakett och diplom till hållbara kor med hög produktion, över 8 500 kilo fett och

Maria Brihall, Byestad, Vetlanda, ordförande SRB-föreningen och Bernt
Larsson, Rågtvet, Brålanda, ordförande i arrangerande Västra Sveriges
koklubb, gladdes åt alla som kom och gjorde en lyckad SRB-stämma.

protein kontrollåret 2016,
delades ut till ett 20-tal
mjölkproducenter.
I kosammanhang kända
bröderna Larsson, Brålanda,
uppmärksammades.
Leif Larsson fick ta emot
Beda-priset bästa exteriör –
2016 för 1114 Gullros.
Göran Larsson blev Årets
SRB profil. Han har: öga och
kunskap för bra kor, har hållit sig till SRB-rasen, sålt
tjurkalvar för avel, deltagit

på utställningar, med mera.
– Jag blev snopen och väldigt glad. Det är inget hastverk, det tar en mansålder att
nå dit, säger Göran Larsson.
På tisdagen gjordes studiebesök hos Beatrice och Rikard Mikaels, Öhed, Brastad
och hos Björn och Tomas
Moberg, Rabbalshede Gård,
Rabbalshede.
Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Herrar 42 km: Snabbast var Johan Hellman, Team Swesports därefter
Stefan Hellman do och därefter Jimmy Edvardsson.

MOUNTAINBIKE
Lördagen 19 augusti genomfördes SK Granans XC
Marathon på Kroppefjäll.
Totalt över 100 barn, ungdomar och vuxna deltog i motionsloppet. Barnen cyklade
2,3 km eller 4,6 km. Ungdomar och vuxna cyklade 14
km eller 42 km (marathonsträcka) på en tuff men rolig
bana som var ny för året.
Det var inte bara banan
som var varierande med tek-

niska partier, backar uppför
och utför. Vädret erbjöd
också på variation, sol med
inslag av regn vilket gjorde
att både cyklar och deltagare
fick använda sig av cykeltvätten efter loppet.
Nu laddar tävlingskommitten i SK Granan om inför
Skördeloppet i Brålanda i
samband med bygdefesten
– en löpartävling för både
barn och vuxna.
Susanne Broberg, SK Granan

Alma Håkansson, naturbruksstuderande, Slommehagen, Brålanda, blev
tvåa bland juniorer i SRB:s exteriörbedömningstävling vid SRB-stämman
i Väst.

Skönsång på Sikhalls magasin
Det blev fullsatt i Sikhalls
magasin när Brålanda pastorat hade traditionsenlig
sommargudstjänst där.
Populära En vokalist &
En cellist gav sin konsert
”Somriga vindar” som de
turnerar med i sommar.
Det bjöds på egna låtar och
traditionella svenska visor i
nytt arrangemang av Sanna
Andersson.
Anna K. Larson hade skrivit texten till `Skönhetsdieten´ och musiken var av deras
samarbetspartner, tonsättaren G.J Grétarsson. Titeln
`Somriga vindar´ hade Sanna
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Andersson skrivit och tonsatt.
Församlingen
lyssnade
andäktigt och gav varma
applåder.
En andakt om dagens
tema, att se Jesus som han är,
hölls av kyrkoherde Thomas
Holmström.
Kollekten tillföll stiftelsen
Sikhalls magasin. Ett rikligt
kyrkkaffe med god gemenskap följde därpå.

Herrar 14 km där Albin Johansson, SK Granan var snabbast följt av Oskar
Thunberg, OK Skogsvaragarna och Ivar Andersson, SK Granan.

Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Sanna Andersson och Anna K. Larson, En vokalist & En cellist, gav sin konsert ”Somriga vindar” på sommargudstjänsten i Sikhalls Magasin

Prisutdelning för barnen som cyklade 2,3 km.
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Lindbloms och Olssons bäst i Dalsland Tour-kval
GOLF
Det var stor spridning på
deltagarna från olika golfklubbar när årets sista kval
i Dalsland Tour i lördags
avgjordes på Dagsholm
GK i Färgelanda. Nio klubbar var representerade
bland dem som gick vidare
till final.
Det krävdes höga 42 poäng
på Dagsholm GK för att gå
vidare till årets final som
spelas på Forsbacka GK den
9 september. Med en bana i
bra skick och goda väderbetingelser stod det därför tidigt klart att det skulle krävas
höga poäng för vidare avancemang.
Allra bäst lyckades hemmaspelarna, far och son
Benny och Glenn Andersson. De spelade bästboll som
den ska spelas. Åtminstone
en i laget ska lyckas på alla
hål och i stort sett gjorde far
och son Andersson det. Och
därmed följde ett poängmässigt toppresultat, 49 poäng.
Mellerud GK:s Dennis och
Lena Lindblom hade redan
tidigare kvalificerat sig till
finalen, men ställde upp igen
och blev sjua med 45 poäng.
Håkan och Tove Larsson
blev nia med 44 poäng.
Till finalen på Forsbacka
har nu sammanlagt 48 lag
kvalificerat sig.

Nöjda! Dennis och Lena Lindblom, Melleruds GK, som ska spela final på
Forsbacka i september.

De bästa resultaten på
Dagsholm GK:
1. Benny Andersson/
Glenn Andersson, Dagsholm
GK (gemensamt spelhc 54)
49 poäng, 2. Niklas Samuelsson, Lyckorna GK/Jonas

Söderlund, Fjällbacka GK
(28), 47, 3. Sami Ankelo/
Richard Jansson, Torreby
GK (50) 46, 4. Lennart Lundqvist/Börje Ottosson, Uddevalla GK (20) 45, 5. Anders
Bring/Björn Jonasson, Fors-

Säkert utslag på första tee levererade paret Håkan…

backa GK (26) 45, 6. Stefan
Bratt, Uddevalla GK/Joachim Friberg, Onsjö GK (29)
45, 7. Dennis Lindblom/
Lena Lindblom, Melleruds
GK (54) 45, 8. Dan Jonsson/
Rutger Nilsson, Dagsholm
GK (27) 44, 9. Håkan Olsson/Tove Olsson, Melleruds
GK (28) 44, 10. Oscar Svensson/Lennart Öhrn, Forsbacka GK (29) 44, 11. Ulf
Isgren/Stefan Ankargren,
Lyckorna GK (32) 44, 12.
Bernt-Ove Höglind, Dagsholm GK/Anders Duvander,
Lyckorna GK (18) 42, 13.
Håkan Holmgren, Gagnefs
GK/Anders Dahlqvist, Melleruds GK (22) 42, 14. Hjörleifur Thordarson/Matthildur
Jansson, Dagsholm GK (27)
42, 15. Stefan Andreasson,
Lyckorna GK/Ulf Jonas Jo-

… och Tove Olsson, Melleruds GK.

Slutsegrare! Far och son Benny och Glenn Andersson, till höger i bild
vann på hemmaklubben Dagsholm. Håkan Björk och Göran Jonasson,
Melleruds GK, spelade också bra, men deras 41 poäng gjorde att det
fattades förargliga en poäng till en finalplats.

hansson, Uddevalla GK (36)
42.
”Tävling i tävlingen” bestod denna gång av ”närmast
hål” på tre olika korthål.
Ragnar Andersson, Dags-

Joachim Friberg, Onsjö GK och Stefan Bratt, Uddevalla GK, hade en bra
dag. Den resulterade i 45 poäng.

Premiär för
Hyundai i30 Kombi.
Välkommen på Öppet Hus 26 och 27 augusti.
Visste du att det har kommit en helt ny version av populära Hyundai i30? Nu är även kombin här. Med den
senaste säkerhetstekniken, stilren design och nya uppkopplingsmöjligheter finns det massor att upptäcka.
Välj mellan i30 Kombi från 184 900 kr eller i30 5-dörrars från 174 900 kr. Välkommen in, vi berättar gärna mer!
Mellerud
0530-444 40

holm GK, vann på hål sex,
Sune Norrman, Melleruds
GK, på hål nio och Sverre
Lindblad, Melleruds GK på
hål 17.

Vinterhjul från Kumho.

Just nu 6 000 kr
Ordinarie pris: 12 000 kr *

PREMIÄRÖPPET
Lördag
10-14
Söndag
11-14

Bengtsfors
0531-719 98

roybil.se

5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka • 5 års Vägassistans • 3 års Vagnskadegaranti
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 3,8–5,5 l/100km, CO2: 99–129 g/km. *Erbjudandet
gäller t.o.m. 30 september 2017.

Läs mer på hyundai.se
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Mellerud vann nervig match trots underläge
FOTBOLL
Serieledarna Melleruds
IF fick bara med sig 0-0
i förra onsdagens hemmamatch mot jumbolaget
Kungshamns IF efter en
medioker insats från laget. Dock reste man sig
från det och lyckades besegra Henåns IF i söndags
med 4-3, trots underläge.
MIF hamnade i underläge 20
minuter in i bortamatchen i
division 4 Bohuslän/Dal mot
Henåns IF på Orust, i söndags.
Precis före matchstart kom
rapporter om att Ödsmål

vunnit återigen, vilket satte
press på Mellerud att vinna
för att behålla serieledningen. Men redan från start hade
MIF varit det bättre laget och
pressat hemmalaget och
även skapat några farliga
chanser.
Henåns 1-0 kom till på en
snabb spelvändning då ytterbacken tog med sig bollen
i farten och kunde via lagkamrater vägga sig igenom
Melleruds försvar och sätta
ett avvägt inlägg till anfallaren Glenn Johansson som
kunde sätta MIF i underläge.
Dock replikerade Mellerud snabbt, genom Wictor

Vände och vann
FOTBOLL
Frändefors IF vann med
4-3 på Rådavallen mot
Melleruds andralag i lördags.

SLUTRESULTAT

Melleruds IF lag 2 –
Frändefors IF

3-4 (3-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
13’ 1-0 Hamed Hosseini
18’ 2-0 Hampus Soppi Svensson
26’ 2-1 Mahmoud Alghoul
36’ 3-1 Hamed Hosseini
50’ 3-2 Mahmoud Alghoul
60’ 3-3 Victor Mattsson
69’ 3-4 Patrik Johansson

Det såg länge ut att bli seger
till hemmalaget, som ledde
matchen med både 2-0 och
3-1 i den första halvleken.
Dock gick Frändefors ut
efter paus och lyckades
vända på steken. Kvitteringen till 3-3 kom efter en timmas spel genom Victor
Mattsson och Patrik Johansson blev matchvinnare med
sitt 4-3 i den 69:e matchminuten. Segern innebär 19
poäng för Frändefors, precis
som för Åsebro och Ellenö.
Trion befinner sig dock
elva poäng bakom toppen
med Bengtsfors i topp och
tätt bakom Håfreströms IF.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Huvudsponsor:

Torsdag 24/8 kl. 19.00
Håvåsen

Div 5

HIF - Melleruds IF lag 2
Matchbollarna skänkta av:

Kjörlings Revisionsbyrå, Nyströms skor, Lollos Alltjänst

FOTBOLL!

RÅDAVALLEN MELLERUD
Div. 4. Bohuslän/Dal

Melleruds IF - Stala/Myckleby IF
Lördag 26/8 KL. 15.00
Matchbollar:

Automats, Beamon, Brittens Dam & Herr
HUVUDSPONSOR:

 

Dalslands Sparbank
 

  



Rudevi Idrottsplats
Division 2 Nv. Götaland Damer

Lördag 26 augusti kl. 14.00

Åsebro/Brålanda – Bullarens GOIF
HUVUDSPONSOR:
Dagens matchbollar är skänkta av:
Rickard Johansson, Kents Åkeri i Berg AB, NSI AB,
Dalslands Sparbank, Melleruds Måleri & Service AB
www.asebroif.se

Svensson som stöter in kvitteringen på målvaktsretur, ett
mål som hemmalaget ville få
till offside.
Fick energi
Mellerud fick energi av kvitteringen och kunde vända
matchen till ledning precis
före paus. Gustav Larsson,
som startade i försvaret i
matchen, tog med sig bollen
till motståndarnas straffområde och satte 2-1, lagom till
pausvilan.
– Vi var inte så bra som vi
borde och kunnat vara. Lite
likt förra matchen mot
Kungshamn med mycket
stillastående spelare, berättar
Melleruds assisterande tränare Rikard Westman efter
matchen:
– De får ta ledningen alldeles för enkelt, men vi vänder
matchen genom Wictor och

Gustav. Vi är inte nöjda trots
det, många av killarna blir
bolltittare, inte riktigt så vi
vill spela, berättade Westman, som skulle få se en
svängig andra halvlek på
Orust.
Svängigt värre i andra
Mellerud hade fått ett viktig
mål precis före paus och såg
ut att fortsätta rida på den
vågen efter halvleksvilan.
Flera tunga chanser skapades, bland annat räddade
Henåns målvakt bollen på
mållinjen när Gustav Larsson försökte göra sitt andra
mål i matchen. Kort därefter
var det Sebastian Hedlunds
tur att försöka utöka ledningen, men målvakten stod
för ännu en parad.
Istället kunde Henån slå in
en frispark med en kvart kvar
av matchen, till 2-2.

Åsebro vann en
poäng mot Tösse
FOTBOLL
Tösse IF chockade Åsebro i hemmamatchen på
Tössevallen. Efter sex minuter ledde hemmalaget
med 2-0 efter mål av Andreas Jonsson och Oscar
De Bourgh.
Detta efter Åsebros tunga
nederlag i kommunderbyt
mot Håfreström och Tösses
storförlust mot Bengtsfors,
helgen före.
Åsebro skulle komma lite
närmare före pausen då Martin Scherdin nickade in reduceringen till 2-1.
Efter paus kom Tösse ut
och kunde utöka till 3-1 genom Pontus Nilsson, ett mål
som såg ut att sänka Åsebros
hopp, men då klev lagkapten
Marcus Larsson fram och såg
till att rädda en poäng till sitt

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Åsebro IF

3-3 (2-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
2’ 1-0 Andreas Jonsson
6’ 2-0 Oscar De Bourgh
41’ 2-1 Martin Scherdin
67’ 3-1 Pontus Nilsson
76’ 3-2 Marcus Larsson
81’ 3-3 Marcus Larsson

Åsebro. Först gjorde han 2-3
med en kvart kvar av matchen och sedan nickade han in
kvitteringen i den 81:a minuten.
Delad pott för lagen som är
cementerade i mitten av tabellen, avhängda från både
toppstrid och bottendramat.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Men Mellerud kom igen
två minuter senare, då skyttekungen Albin Broberg
kunde peta in en retur på
Wictor Svenssons skott och
tre poäng såg ut att hamna i
Dalsland. Dock ville Henån
inte ge upp, för med mindre
än tio minuter kvar av matchen slog en hemmaspelare ett
inlägg som letade sig in
bakom Andreas Grimheden
för 3-3.
– Väldigt tungt med 3-3, vi
slarvar med hemåtjobbet,
deras ytter kunde slå ett inlägg som gick rätt i mål,
kändes oerhört tungt då, sade
Rikard Westman som dock
skulle få en anledning att
jubla innan domaren blåste
av matchen.
Albin Broberg skulle bli
matchvinnare återigen denna
säsong. Med ryggen mot mål
tog han emot bollen i den
88:e minuten, vände upp och
lyckades skjuta in bollen
bakom Henåns målvakt för
4-3. Och trots ett massivt

SLUTRESULTAT
Henåns IF –
Melleruds IF

3-4 (1-2)

Division 4 Bohuslän/
Dal
Målskyttar:
21’ 1-0 Glenn Johansson
24’ 1-1 Wictor Svensson
44’ 1-2 Gustav Larsson
76’ 2-2 Tommy Johansson
78’ 2-3 Albin Broberg
81’ 3-3 Marcus Johansson
88’ 3-4 Albin Broberg

försök av Henån i slutminuterna att kvittera, reste sig
Mellerud från onsdagens
debacle och tog tre nya poäng i resan mot division 3.
– Vi har spelare som kan
avgöra matcher, Albin skjuter in bollen lågt denna gång.
Det behövs sådant när spelet
inte stämmer, sa en nöjd
Westman efter matchen.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Storsegrar för
både KIF och BIF
FOTBOLL
Det blev två riktiga knallar för både Bäckefors och
Kroppefjäll i söndagens
division 6-matcher.
Kroppefjälls IF tog emot
Högsäters andralag på
Brunnsvallen och kunde re-

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF –
Högsäters GF lag 2

7-1 (5-1)

Ärtemark/Billingsfors
– Bäckefors IF

0-10 (0-7)

dan i den första halvleken
avfärda gästerna tämligen
enkelt och laget vann till slut
med 7-1.
Den stora serekonkurrenten, Bäckefors, kunde ännu
enklare avfärda Ärtemark/
Billingsfors, på bortaplan.
Med en 7-0-ledning i paus
var det inget snack om att
Bäckefors skulle lämna Lövåsvallen med tre poäng.
Bäckefors leder serien
med sina 29 poäng, fyra före
Kroppefjäll som har en
match mindre spelad i kampen om uppflyttning till division 5.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Brålanda tappade
”Håfre” knep segern
ledning och förlorade trots en man mindre
FOTBOLL
Brålanda IF tog ledningen
i bortamatchen mot serieledarna Bengtsfors i
lördags. Tobias Svensson
stod för ledningsmålet i
den 18:e minuten, en ledning som stod sig länge.
Men efter pausen, i den 53:e
minuten, slog förre MIF-

SLUTRESULTAT

Bengtsfors IF –
Brålanda IF

3-1 (0-1)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
18’ 0-1 Tobias Svensson
53’ 1-1 Rasmus Bergström
85’ 2-1 Mattias Bryntesson
89’ 3-1 Victor Remneland

spelaren Rasmus Bergström
till och kvitterade för Bengtsfors.
Sedan såg det länge ut att
bli delad pott, men bägaren
vägde över för hemmalagets
del och i den 85:e minuten
fixade Mattias Bryntesson
ledningsmålet. Därefter kom
3-1 bara av farten någon
minut senare för Bengtsfors
som befäste serieledningen.
För Brålandas del hade
segern betytt att man kunde
ha lämnat botten och börjat
sikta mot mittenlagen i tabellen, men det får vänta.
Till helgen blir det spännande derby mot Åsebro IF
på Sörbyvallen.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL
Håfreströms IF fick en
flygande start i den
tuffa bortamatchen mot
Fengersfors IK. Mubarak
Altib satte fram skallen
och nickade in 1-0 till
gästerna efter bara tre
minuter.
I mitten av samma halvlek
kom även 2-0, genom Florijan Fejzulovic, som fortsät-

SLUTRESULTAT

Fengersfors IK –
Håfreströms IF

1-2 (1-2)

Division 5 Dalsland
Målskyttar:
3’ 0-1 Mubarak Altib Al Mubarak
28’ 0-2 Florijan Fejzulovic
43’ 1-2 Mathias Andersson (straff)

ter visa fin form efter sommaruppehållet.
Sedan kom det röda kortet.
Håfreströms mittback Moin
Elani fick syna det röda och
lämna planen. Som salt i såren tilldömdes Fengersfors
en straff kort därefter, som
förvaltades till 1-2.
Men närmare kom inte
hemmalaget.
Håfreström
lyckades hålla ledningen i
den andra halvleken och i
slutet av den blev det istället
kvitterat i antal röda kort, så
Fengersfors Amer Alattar
fick lämna planen efter två
gula kort. I och med denna
tunga seger är Håfreström
fortsatt i topp med Bengtsfors en poäng ovanför.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Från problemhund till SM-tvåa
vi skulle gå kurs på Melleruds BK. Hon skrek hela
vägen ut till planen. Jag var
tvungen att bära henne.
Tindra var rädd för både
människor och andra hundar.
Men Diana har haft ovärderlig hjälp av sin sambo Joakim
och medlemmar i Melleruds
BK i arbetet att stärka Tindras självförtroende.

Diana Bergström och Tindra, Melleruds BK, satsar på SM även 2018.

”I början kändes allt omöjligt. Nu är inget omöjligt”.
Så sammanfattar Diana
Bergström sin resa med
border collietiken Tindra
från livrädd omplaceringshund till trygg och
arbetsvillig SM-hund.
När Piteå Brukshundklubb
arrangerade USM den 21-23
juli fanns Diana Bergström,
23 och hennes fyraåriga border collie Tindra på plats. De
kammade hem en andraplats
i lydnad och en femteplats i
rallylydnad.

DIANA OCH TINDRA
• Diana bor på liten gård i Erikstad
med sambon Joakim, 4 får,
2 hästar, 3 katter och 2 hundar.
• Högsta poängen hittills i elitlydnad: 302 p.
• Tindra var Dalslands bästa
lydnadshund 2014, 2015 och 2016.
Resultatet för 2017 är inte klart än.
• Ekipaget vann Mellerekannan
2015 och 2016.
• Klubbmästare i lydnad m.m.

– Vi hade superkul. Men
Tindra var inte riktigt så taggad som hon brukar vara,
kanske var hon trött efter
resan som tog 14 timmar,
säger Diana.
Ekipaget hade kvalat till
USM även i fjol med en andraplats i lydnad som resultat. USM är öppet för förare
upp till 25 år, så Diana satsar
på USM 2018 i Gävle där hon
hoppas på en förstaplacering.
I juni deltog de i ”stora”
SM i Jönköping. Det var
premiär i de här sammanhangen och ekipaget blev
oplacerade i lydnaden.
– Det krävs så lite för att
tappa poäng. Vi gick in och
hade jättekul, men Tindra
lade sig på platsen. Det blev
lite missförstånd mellan oss,
men jag är inte missnöjd,
konstaterar Diana.
Vilka är Tindras styrkor
kontra svagheter?
– Hon är en cool hund, det
är inga problem att ha henne

med sig. Vi har jätteroligt
tillsammans, hon är en glad
och påhittig hund som gör
vad som helst för en boll.
Tindras svaghet är att hon
inte tycker om för många
upprepningar, det går inte att
traggla momenten. Man får
vara påhittig, förklarar Diana.
Även om ekipaget satsar
på lydnad så tävlar de även i
rallylydnad (högsta klassen),
går viltspår, agility och vallar.
– Jag har också lite tankar
att börja med freestyle, avslöjar Diana.
Livrädd för allting
Vägen till dagens framgångar på lydnadsplanen har varit
krokig – minst sagt.
Diana köpte Tindra som
omplaceringshund när hon
var ett halvår. Tindra hade
suttit i en hundgård och var
skräckslagen för allting.
– Jag minns första gången

Många har stöttat
– Alla på klubben visste om
hennes rädsla och hade godis
med sig. Alla har varit supergoa och stöttat oss, men jag
vill särskilt nämna Elin Brorson. Det började lossna efter
ett tag under kurserna och när
vi gick en tävlingskurs hittade vi lydnaden, säger Diana.
Idag märks ingenting av
den gamla rädslan. Tindra är
en lugn och harmonisk hund
som är oerhört tajt med sin
matte. Kommunikationen
sker med låg röst och mycket lek.

Det var ingen bra vår som
Åsebro/Brålanda stod för i
division 2 Bohuslän/Dal då
man gick till sommarledighet som tabelljumbo. Det
började inte heller på bästa sätt i lördagens första
match efter sommaren,
då Vänersborgs FK stod
som hemmalag och kunde
vinna med 7-0.
Åsebro/Brålanda hoppades
få en bra start på hösten efter
en tung vår, men det var inte
helt optimalt att inleda mot

SLUTRESULTAT
Vänersborgs FK –
Åsebro/Brålanda

7-0 (1-0)

Div. 2 Nv Götaland
Målskyttar:
33’ 1-0 Sofia Thorsén
50’ 2-0 Ximena Pettersson
65’ 3-0 Wilma Karlsson
73’ 4-0 Linn Andersson
78’ 5-0 Linn Andersson
81’ 6-0 Sofia Thorsén (straff)
88’ 7-0 Sofia Thorsén (straff)

Vänersborgs FK, med bland
annat förre Åsebro/Brålandaspelaren Hanna Johansson
i truppen.
Gästerna började med ett
friläge för unga Blerona Avdijaj efter bara en minut,
dock sköt hon bollen precis
utanför. Ett läge som hade
kunnat ge Åsebro/Brålanda
den starten laget hade behövt. Istället tar ett dominerande hemmalag ledningen
genom sin anfallsstjärna
Sofia Thorsen i mitten av
halvleken.
– Kändes bra i paus, tjejerna kämpade väldigt bra i
första halvlek och höll 0-1.
Vi hade lite tur också skall
sägas, de hade några träffar i
burgaveln. Vi hade dock ett
jätteläge i den första matchminuten, Blerona (Avdijaj)
precis utanför. Det hade varit
roligt att leda matchen, det
hade kunnat bli en helt annan
gnista, berättar Åsebro/Brålandas tränare Morgan Jacobsson efter matchen.
Efter pausen blir det dock
bara Vänersborg. Redan i
den 50:e minuten, fem minu-

ter efter pausen, gör hemmalaget 2-0. Och sedan rinner det iväg, som så många
gånger förut.
– Det är synd att det rinner
iväg, då vi står upp bra i första halvlek. De fick ett tidigt
2-0-mål och då åkte siffrorna
iväg, berättar Jacobsson.
Hemmalaget fick även två
straffar dömda till sin fördel,
situationer som Åsebro/Brålandas tränare fortfarande
inte förstår.
– De fick två straffar som
är helt obegripliga från min
synvinkel.
Trots det blir det till slut
7-0 till Vänersborg och Åsebro/Brålanda får fortsatt nöja
sig med att befinna sig på
jumboplatsen.
Men i nästa match ställs
laget mot Bullarens Goif,
som lyckats skrapa ihop 13
poäng, till skillnad från Åsebro/Brålandas fyra. En klar
nyckelmatch för dalslänningarna för att kunna resa
sig i seriespelet.
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

0530-400 70
Stiftsfullmäktige

– I början kändes allt omöjligt. Nu är inget omöjligt. Jag
har lärt mig så mycket på
vägen, understryker Diana.
På gång är en flytt till Östersund för att läsa till djurvårdare. Diana är klar i februari och kommer att ta en
paus i tävlandet under hösten.
Men hon ska prova att
kvala in till Agria Rallylydnadscup i Stockholm i vinter
och våren 2018 gäller det att
kvala in till stora SM i Blekinge plus USM i Gävle.
Familjen har utökats med
border collievalpen The
Look Surprice Macie, som
Diana kommer att satsa på i
framtiden – framför allt inom
lydnad.
– Jag känner uppfödaren
och har sett hennes hundar
tävla. Jag kände att det var en
sådan hund jag ville ha, säger
Diana nöjt.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Passa på att
utnyttja
ROT-avdraget

Besök oss på
sociala medier

Rösta på din
www.dprorservice.se
lokala kandidat

centerpartiet
VÄRM DAL
Stiftsfullmäktige

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord
och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

Rösta på din
www.vermdal.se
lokala kandidat

centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din
lokala kandidat

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Vi tarPersson
hand om bilen
Fredrik
073-691
31 24
RESERVDELAR

Kroppefjälls IF

BILDELSSHOPEN

www.grongestaltning.se

0530730 740

inbjuder till

JUDOTRÄNING

i Karolinerskolans gymnastiksal, Dals Rostock
Träning varje måndag och onsdag
Nybörjare barn 17.00-18.00
Nybörjare vuxen 19.00-20.00
Träningen startar måndag den 28 augusti
Vid frågor, kontakta Lasse Johansson, 073-633 59 60
www.kroppefjallsif.se

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN
0530730 740

Friskis&Svettis i Mellerud
hösten 2017 v 35-49,Vistart
aug
tar hand28
om bilen

i Rådahallens B-hallBILVÅRD

Medlemsavgift/år: 100:- BILDELSSHOPEN
Träningsavgift/termin:
Vuxen: 500:-, ungdom (13-200530730
år) 300:- 740
endast Soft: 200:Ett pass: Vuxen 60:-, Ungdom och Soft 40:Familjejympa: 20:-/barn
Fr.om. hösten är vi kontantfria. Swish el. bankgiro

Storförlust i höstupptakten
FOTBOLL

centerpartiet

Foto: Marcus Palmqvist

MÅNDAG

TISDAG

Vi tar hand om bilen

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG
LÖRDAG
BILTILLBEHÖR

12.00

10.00 v.35-43
BILDELSSHOPEN

JYMPA SOFT
Karin

FAMILJEJYMPA
0530730
740
varierande ledare

17.00

17.15

JYMPA MEDEL
Kajsa

18.00

JYMPA FLOW RIDE
Anders

18.30

CORE
Anders

18.00

JYMPA MEDEL
Agnetha

VARIERANDE PASS *

Belinda o Terese

19.00-20.15

SKIVSTÅNG INTERV
Madeleine

19.00

JYMPA PULS BAS
Karin

19.45

HITFELX
Belinda & Terese

Höstens nyheter:
– INTERVALL FLEX tillbaks i schemat
– JYMPA FLOW RIDE fortsätter
* CROSS v.35-39 torsd. 18.00
* CIRKELFYS v.40, 42, 44, 46, 48 torsd 18.00
* INTERVALL FLEX v. 41, 43, 45, 47, 49 torsd 18.00
All info finner du på www.friskissvettis.se/mellerud.
Följ oss på

Prova på Gratis
hela vecka 35!

Vi samarbetar med

s

:-

Spraytan!

Resa bort?

förbättra din solbränna
hos oss!

16

NYA

Rengör grävda och
djupborrade
dricksvattenbrunnar

centerpartiet

Blommans
fotvård

Stiftsfullmäktige

Golv i offentlig och privat miljö

Även vaxning

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus:
12 17
Storgatan070-346
26 i Brålanda

0521-72 37 32
Rösta på din
bjorklundsgolv.se

Tel: 0761-95 53 60

lokala kandidat

Leverans av
DALSLANDS
DALSLANDS
dricksvatten
till pooler
VVS AB
och vattenbrunnar

Hösilage

centerpartiet
Hästfoder

VVS AB

Stiftsfullmäktige

Naturligtvis
hjälper
vi dig med
Rot-avdraget
Centralen: 0520-47 70 00
Marcus Johansson
Magnus: 070-346 12 17

0521-360
RöstaTel.
på din
Tel.
0521-360 48
48

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

lokala kandidat

Ensilageplast
centerpartiet

Trycker för att öka
vattenmängden i
djupborrade brunnar

Köp
presentkort
Stiftsfullmäktige
Sträckfilm
hos oss!
I MELLERUD

Rösta på din
Tel.
0530-100 2348
Tel.
0521-360
lokala
kandidat
Tel.
0521-360
48

www.fothalsanimellerud.se

Rundbalsnät
Vi har
Balsnöre
stödstrumpor!

073-970 71 95

GLASMÄSTERIET

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

TYGLADAN

Från gräv &
schakt till mark
& anläggning

HemLIDBERGS

MODETYGER

inredning

Trikå, vävt, stickat, ull, viskos, lin, bomull

Mark & Grävtjänst

!
NYHETER

299:GLASMÄSTERIET
Datorer, skrivare
Galon nätverk80:Linnelook Alva 40:Glasarbete Regnjacka barn 199:073-930
21 14
NYA

Öljettlängder

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

/m
/m

Christer Mårtensson/m
073-310 75 06

info@daldigital.se www.daldigital.se

Sammet

Bilglas, omkittningar,
persienner

MV, längder, kuddfodral

Reparerar även persienner
NYA

GLASMÄSTERIET

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15
Webbdesign
& foto
0521-103 37 • Vänersborg

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Stefan Christoffer

FOTHÄLSAN

Jag passar din hund

MELLERUDS NYHETER

din.snickare@gmail.com
Tel. 070-604 23 46
Centralen: 0520-47 70 00
0530-421
Magnus:
070-34664
12 17

Inramning
KILREMMAR
& KULLAGER
Ramar

Vi använder
en separat bil
till dricksvatten

GLASMÄSTERIET
sortiment

Vi har ett stort

NYA

Energiborrning & bergvärme
Vatten& brunnsborrning
Försäljning
av

073-310 75 06

Tel. 0530-100 23
Tel.
www.fothalsanimellerud.se
Tel. 0521-360
0521-360 48
48

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

LEDIGA
PLATSER
Vi utför

Ny torrsugningsbil

Hästfoder
hembesök!
Tillbehör
häst

kommer i aug 2017

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

sökerCentralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17
Personal för produktion

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Tel.
Tel. 0521-360
0521-360 48
48

av betongelement till vår fabrik strax utanför MelVaxa dina ben
lerud. Arbetsuppgifterna består till största delen
hos oss! armeringsarbete och gjutning.
av formbyggnad,
Erfarenhet inom byggområdet eller liknande är ett
FOTHÄLSAN
plus.

IFrågor
MELLERUD
om tjänsterna besvaras av
0530-100 23
MatsTel.
Larsson,
tel. 0530-74 50 02
www.fothalsanimellerud.se

Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.

Prova med
vår din ansökan per mail senast
Välkommen
2017-09-03 till mats@orscementgjuteri.se
fotspa-behandling!

FOTHÄLSAN

Räddningstjänsten
behöver DIG!

Permaland
AB
(f.d. Vingaland)
Allt i trädgården
Beskärningstid!

Servrar, backup,
mail

070-428 20 50, Michael

Christer Mårtensson
073-310 75 06

Kostnadsfri offert
Fast pris, Rot & Rut

.se

i Mellerud. 3 rok. Kallhyra.
Mottagning
8-17:00
890 25.
Tel.
0047-934må-fr

Ont om tid?

el. efter överenskommelse

Jag rastar din hund
UTHYRES
073-970 71Vårdval
95

Rehabenhet
Centralt 0530-77
Mellerud
44 80

Mindre villa, 5 rok. Kallhyra.
Svar till
Melleruds
Arbetsterapi
- Fysioterapi
Nyheter.
Märk
”Centralt”.
Ortopedisk
Manuell
Terapi

.se

Är hunden
Vårdval
Rehabenhet
ensam hemma?
0530-77 44 80
Jag har hunddagis

Behandling,
073-970(grupp)träning,
71 95
bassängträning, hembesök
Vårdval
Rehabenhet
0530-77 44.se
80

Även friskvård
– utfört av
Tovig
hund?
leg. fysioterapeuter

info@daldigital.se www.daldigital.se

I MELLERUD

Litet hus

info@daldigital.se www.daldigital.se

www.brunnsborrning.com
Christer32Mårtensson
0534-302
• 0702-89 99 30

FOTHÄLSAN

Vårdval
Rehabenhet
0530-77 44 80

Christer Mårtensson
073-310 75 06

IT-produkter

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

UTHYRES

info@daldigital.se www.daldigital.se

LEDIGA PLATSER
Qvantenburgs Säteri AB söker

Djurskötare

till en modern slaktsvinsbesättning med 5.000 platser.
Arbetsuppgifter är alla förekommande arbeten som
finns i slaktsvinsuppfödning. Qvantenburg är beläget på
Dalboslätten mellan Mellerud och Brålanda. Vi lägger
stor vikt i personlighet vid denna rekrytering. Rekryteringen sker löpande så vänta inte med att söka!
Tillträde snarast.
Lön efter överenskommelse.
Vid frågor ring Fredrik på 070-485 02 99 eller mail på
Fredrik.kvantena@gmail.com

Jag är hundfrisör
073-970 71Vårdval
95

Rehabenhet
0530-77 44 80

centerpartiet

ONSDAG 23 AUGUSTI 2017

ÖNSKAS KÖPA

Foderkorn o. vete
Torkat. Leverans Åsebro
Kvarn. Tel. 0521-360 48.

Behöver
du
UTFÖRES
Målahjälp
om huset?
medochdin
mobiltelefon
Takfasadtvätt
utföres.
Alla typer
av måleriarbeten.
eller
dator?
F-skatt. Ring Andreas
För mer info
076-205070-848
74 14. 85 15

Behöver du
hjälp
med att filma ert
bröllop?
För mer info
070-848 85 15

Har du en

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA
NÅGRA MÅSTEN!
Målning o renovering. Städ o hemhjälp
gammal video som
Trädgård o gräsklippning m.m
du
vill kopiera till. dvd
Snöskottning
Kontakta Monica
ellerLindstrand
hdd?
Telefon: 072- 151 18 12

För mer info
070-848 85 15

Hjälpmedelsförskrivning
Stiftsfullmäktige
och boendeanpassning

Rösta på din
lokala kandidat

olesensbygg@gmail.com

centerpartiet

Gräset växer igen och
vi har maskiner i lager!
Stiftsfullmäktige

25 liter miljöbränsle medföljer vid köp av

Rösta på din
lokala kandidat

åkgräsklippare!

Vi byter in din gamla klippare!
centerpartiet
Stiftsfullmäktige

Rösta på din
lokala kandidat

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

I MELLERUD

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Norra Älvsborgs Räddingstjänst Förbund söker

Vårdade fötter
–BRANDMAN/KVINNA
ett bättre liv!
med placering i Mellerud och Åsensbruk.
Vill du hjälpa dina medmänniskor i nödläge?
FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi kan erbjuda dig:
Tel. 0530-100 23
*www.fothalsanimellerud.se
En bra
utbildning.
* Ett trivsamt gäng med god kamratskap.
Vi vill att du:
* Har god fysik.
* Har körkort, B och gärna C.
Låter det intressant?
Hör av dig till oss. Vi har mycket att berätta.
Platschef, Mellerud
Patrik Tellander
070-574 05 73

Facklig representant
Lennart Gustavsson
070-626 16 85

Din ansökan måste vi ha senast fredag 8 sept.
Sänd den till: NÄRF, Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

Allmänreporter till
Melleruds Nyheter
Vi söker ytterligare en medarbetare som på
frilansbasis vill skriva om vad som händer
inom Melleruds Nyheters utgivningsområde
Körkort och tillgång till bil är ett krav
Intresserad? Ring Susanne 0530-74 50 65
eller maila susanne@mellerudsnyheter.se

Eldaregatan 4 • www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris
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!
KÖPES

SÄLJES

BYTES

Senast 30/8 vill vi ha din ansökan!

MN

ELLERUDS
YHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Namn:
Adress:
Postadress:

Tel:

SKÄNKES

ONSDAG 23 AUGUSTI 2017
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MELLERUDS NYHETER

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

ALLTJÄNST
S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning,
tapetsering, målning, trädgård,
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.
Seniorbolaget.se
Låt oss göra jobbet! Snickerier och målning, tapetsering,
trädgård, städ och hemsysslor.
Kontakta Monica Lindstrand tel.
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

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

LastvagnsCenter AB El & Diesel
Specialistkompetens för dieselpumpar, insprutare/injektorer
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

ARKITEKT
Edson Arkitekter
Bygglovsritningar, byggprojekteringar, kontrollansvarsuppdrag
och överlåtelsebesiktningar
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

BILAR/HUSBILAR
Oscarssons Bil AB
VI KÖPER KONTANT
Personbilar 2010-2017
Lätta lastbilar 2010-2017
HUSBILAR 2005-2017
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BYGGHANDEL
XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

BÅTKAPELL
Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båtdynor, omklädning av stolsitsar
Tel. 0706-01 96 56

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00.

ENTREPRENAD
CATERING

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

MURARE
Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrumsarbeten
utföres, f-skatt Glenn Andresen.
Tel. 070-688 80 44

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

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

Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö
Svenska Foder AB
Djur & Naturbutik
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

STÄD
Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81
Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46
Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

SMÅDJURSVETERINÄR
Smådjursveterinären ÅmålSäffle
med specialkompetens på
smådjur. Vid järnvägsstationen i
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

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

Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

DJUR, TRÄGÅRD,
LANTBRUK

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

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/mellerud

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

BILLACKERING

STUBBFRÄSNING

MÖBELTAPETSERARE

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

GOLV

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01
XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Beckers
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar,
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40

80:-

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

Torsdag

Fredag

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Stugor
11.15 Uppdrag granskning
12.15 Kalles sex liv
12.45 Hitlåtens historia
- Some die young
13.15 Ridsport: EM
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Landgång
21.00 Seriestart: Arvinge okänd
22.00 Opinion live
22.45 Skam
23.10 SVT Nyheter
23.15 Skam

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
10.00 Landgång
11.00 Semesterresa till 80-talet
11.30 Ridsport: EM
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Gynekologen i Askim
21.00 Seriestart: Stan Lee's Lucky
Man
21.45 Ett fall för Vera
23.15 SVT Nyheter
23.20 Arvinge okänd

05.00
11.30
12.00
12.05
13.35
14.15
15.00
16.00
16.05
16.15
17.15
17.20
17.30
17.45
18.00
18.30
19.00
20.00

05.00
05.05
11.30
12.00
12.05
13.35
14.45
15.10
16.00
16.05

21.00
21.39
21.46
21.55
22.00
22.15
22.45
01.00
01.05

SVT Nyheter
Sändningsuppehåll
Förväxlingen
SVT Nyheter
Kärlek och svek
Sändningsuppehåll
Grillat med Hrefna
Auktionskammaren
SVT Nyheter
Hitlåtens historia på två
minuter
Elton John: Ett liv i rampljuset
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Ridsport: EM
Ishockey: Champions
hockey league
Aktuellt
Kulturnyheterna
Lokala nyheter
Nyhetssammanfattning
Sportnytt
Vem vet mest?
No
SVT Nyheter
Nattsändningar

05.00
05.05
11.30
12.00
12.05
13.35

23.00

SVT Nyheter
Förväxlingen
SVT Nyheter
Kärlek och svek
Sändningsuppehåll
Smak av England
Gitarrtokig
SVT Nyheter
Ur funktion
Vetenskapens värld
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Förväxlingen
Vem vet mest?
Ridsport: EM
Seriestart: Meningen med
livet
Säsongstart: Hundra
procent bonde
Aktuellt
Kulturnyheterna
Lokala nyheter
Nyhetssammanfattning
Sportnytt
Seriestart: The Frankenstein chronicles
Nattsändningar

05.45
10.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.25
16.55
17.50
18.25
18.35
18.50
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
22.35
22.50
23.00
23.55
01.00
01.55
02.55

Nyhetsmorgon
Dr Phil
Hem till gården
Mord och inga visor
Antiques roadshow
Hela England bakar
Hellenius hörna
Sommar med Ernst
112 – på liv och död
Lotto, joker och drömvinsten
112 – på liv och död, forts
Keno
Nyheterna
Sporten
Väder
Halv åtta hos mig
Idol 2017
Farang
Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
Väder
Hawaii five-0
Wentworth
Gotham
Revolution
Nattsändningar

05.45
10.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.25
16.55
17.55
18.50
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
22.35
22.50
23.00
23.55
01.00
01.55
02.55
03.50
04.45

Nyhetsmorgon
Dr Phil
Hem till gården
Mord och inga visor
Antiques roadshow
Hela England bakar
Hellenius hörna
Sommar med Ernst
112 – på liv och död
Keno
Nyheterna
Sporten
Väder
Halv åtta hos mig
Sommar med Ernst – 10 år
Loch Ness
Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
Väder
Hawaii five-0
Wentworth
Gotham
Revolution
Blue bloods
Reign
Reign

2

3

5

05.45
10.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.25
16.55
17.50
17.55
18.50
18.53
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
21.30
22.00
22.05
22.15
00.05
01.55
03.55

Nyhetsmorgon
Dr Phil
Hem till gården
Mord och inga visor
Antiques roadshow
Hela England bakar
Hellenius hörna
Sommar med Ernst
Vägen till vinnarcirkeln
112 – på liv och död
Keno
112 – på liv och död, forts
Nyheterna
Sporten
Väder
Postkodmiljonären
Fångarna på fortet
Ocean's eleven
Nyheterna
Väder
Ocean's eleven, forts
Taken 2
Hyde Park on Hudson
Husjägarna: Australien

05.05
06.00
07.00
07.55
11.30
12.30
13.30
14.30
15.55
16.55

15.00

4

6

7
8

9

10

11
13

12

14

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:.....................................................................................................................................................

Postadress:...........................................................................................

1

05.00
05.05
08.00
08.30
09.00
09.05
09.25
09.30
12.00
12.05

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

Melodikrysset
– 26 augusti
Melodikrysset
v.34 - v.
2634
augusti

16.00
16.05
16.15
16.45
17.15
17.20
17.30
17.45
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.18
21.23
21.25
21.30
21.45
00.00

SVT Nyheter
Sändningsuppehåll
Studio Sápmi
SVT Nyheter
Kärlek och svek
Drottning Kristina - den
vilda drottningen
Den långa resan till
Coachella
SVT Nyheter
97 procent
Meningen med livet
Hundra procent bonde
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Förväxlingen
Förväxlingen
Vem vet mest?
Friidrott: SM
Ridsport: EM
Aktuellt
Kulturnyheterna
Väder
Lokala nyheter
Sportnytt
Ridsport: EM
Nattsändningar

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

17.15
17.20
17.30
17.45
18.00
18.30

05.15
06.00
06.45
07.15
08.15
09.00
14.15
17.50
17.55
18.00
18.15
19.00
19.30
19.45
20.00
21.00
21.30
23.00
23.05
00.35
02.30
04.45

Go'kväll
Fråga doktorn
Kalles sex liv
Uppdrag granskning
Opinion live
Ridsport: EM
Ridsport: EM
Helgmålsringning
Sportnytt
Rapport
Go'kväll
Säsongstart: Sverige!
Rapport
Sportnytt
Duellen
Seriestart: Robins
Morden i Midsomer
SVT Nyheter
Lördagsbio: Enough said
Nattfilm: The skin I live in
Sändningsuppehåll
Sverige!

15.00 UR Samtiden
18.00 Dansk sommar på
B&B
18.30 Drönarnas tid
19.20 Matdetektiverna
20.10 Världens natur: Gryning
21.00 Seriestart: Grottan där
människan föddes
21.50 Livet i flyktingland
22.45 Naturens mirakelungar
23.35 Science fiction genom
tiderna

20.00 Ridsport: EM
23.00 Den långa resan till
Coachella
00.00 Moderland - syntolkat
01.00 Saltön - syntolkat
02.00 Trädgårdstider

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag
i nästa vecka. Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm.

21.00
21.39
21.46
21.55
22.00
22.15

16.10

Onsdag

Lördag

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
sammandrag
06.30 SVT Nyheter
06.37 Gomorron Sverige
08.30 Ridsport: EM
13.30 Trädgårdstider
14.30 Norge från luften
15.20 Matiné: Kvinna i rött
17.00 Stugor
17.30 Vem vet mest?
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Säsongstart: Uppdrag
granskning
21.00 Seriestart: Hitlåtens
historia - Some die young
21.30 Seriestart: Kalles sex liv
22.00 Moderland
23.00 Bakfyllekliniken
23.30 SVT Nyheter
23.35 Paula

20.30
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14.35
15.00
15.30
16.00
16.05
17.05
18.00
18.30
19.00
19.05
22.00
22.05
22.55
23.55
01.00
01.05

17.55
18.00
19.00
19.10
19.20
19.30
19.55
20.00
21.30
22.00
22.05
22.15
00.00
02.05
04.25

SVT Nyheter
Sändningsuppehåll
Förväxlingen
Förväxlingen
SVT Nyheter
Vi är lyckliga
Anslagstavlan
Vem vet mest?
SVT Nyheter
Komiska genier - Jacques
Tati
Grillat med Hrefna
Hundra procent bonde
Skönhetens makt
SVT Nyheter
Vetenskapens värld
Världens natur: Det nya
Indien
Skeppet Ponape - en dröm
om havet
Friidrott: SM
Kulturstudion
Pelléas och Mélisande
Kulturstudion
En liten fransk stad
Gitarrtokig
Meningen med livet
SVT Nyheter
Nattsändningar
Fantasifulla hem
112 – på liv och död
Äntligen hemma
Nyhetsmorgon
Idol 2017
Idol 2017
Idol 2017
Fångarna på fortet
Världens roligaste djur
Tillsammans med
Strömstedts
Keno
Trav
Nyheterna
Sporten
Väder
Postkodmiljonären
Lotto, joker och drömvinstenKlassfesten
Top gun
Nyheterna
Väder
Top gun, forts
Bedragaren
Not fade away
Seriously funny kids

TEMA

Fastigheter

Onsdag 6 september
Manusstopp:
Torsdag 31 augusti

Boka nu!

Christina eller Maggan
tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

05.00
06.00
06.20
06.45
07.35
08.30
09.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.50
23.50
00.20
01.20
01.45
02.40
03.05
03.55

Fear factor USA
Community
Jims värld
Stargate SG-1
Kung av Queens
Våra värsta år
Anger management
My name is Earl
NCIS: Los Angeles
Stargate SG-1
Kung av Queens
Kung av Queens
How I met your mother
Simpsons
Brooklyn nine nine
Scrubs
Seinfeld
How I met your mother
Anger management
Brooklyn nine nine
Simpsons
Bad teacher
Family guy
American dad
Scrubs
My name is Earl
Family guy
American dad
Seinfeld
Nattsändningar

Torsdag
15.00 UR Samtiden
18.00 Studio natur
18.30 Kangaroo Dundee
- att leva med kängurur
19.00 Kangaroo Dundee - att
leva med kängurur
19.30 Världens natur: Det nya
Indien
20.20 70-talets USA
21.00 Naturens största skojare
21.55 Världens hårdaste jobb
22.45 Kärlek som förändrade
historien
23.30 Livet i flyktingland

21.00 Arvinge okänd
- teckenspråkstolkat
22.00 Moderland
- teckenspråkstolkat
23.00 Meningen med livet
23.30 Skönhetens makt
00.00 Gitarrtokig
01.00 Per Anders Fogelström
02.00 Uppfinnaren

05.05
06.00
06.20
06.45
07.35
08.30
09.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.10
00.10
00.40
01.40
02.10
03.00
03.25

Våra värsta år
Community
Jims värld
Stargate SG-1
Kung av Queens
Våra värsta år
Anger management
My name is Earl
NCIS: Los Angeles
Stargate SG-1
Kung av Queens
How I met your mother
Simpsons
Brooklyn nine nine
Scrubs
Seinfeld
How I met your mother
Anger management
Brooklyn nine nine
Simpsons
Law abiding citizen
Family guy
American dad
Scrubs
My name is Earl
Family guy
American dad
Nattsändningar

Fredag
15.00 UR Samtiden
18.00 Ätbart och oätbart
18.25 Pantertanter och
krutgubbar: Arbetsförmedlingen
19.10 Naturens största skojare
20.05 Vaneslavar
21.00 Seriestart: Historiska
hemligheter
21.50 Kangaroo Dundee
- att leva med kängurur
22.50 Unga talar så andra lyssnar
23.35 Världens natur: Det nya
Indien

21.00
21.45
22.35
23.20

Ridsport: EM
Skam
Efterlysta för mord
The Frankenstein
chronicles
00.05 Komiska genier: Chris
Farley
01.35 Uppdrag granskning

05.05
06.00
06.20
06.45
07.35
08.30
09.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.45

Våra värsta år
Community
Jims värld
Stargate SG-1
Kung av Queens
Våra värsta år
Anger management
My name is Earl
NCIS: Los Angeles
Stargate SG-1
Kung av Queens
How I met your mother
Simpsons
Brooklyn nine nine
Scrubs
Seinfeld
How I met your mother
Anger management
Brooklyn nine nine
Simpsons
Bad asses on the Bayou
Terminator 3: Rise of the
machines
00.55 American dad
01.25 Scrubs
02.20 Nattsändningar

Lördag
09.00
15.00
15.50
16.45
17.35
18.25
19.15
20.05
21.00
21.50
23.20
00.20

UR Samtiden
Drönarnas tid
Vaneslavar
Naturens mirakelungar
Historiska hemligheter
Världens hårdaste jobb
Världens natur: Gryning
Seriestart: Den australiska
kusten
Grottan där människan
föddes
Det antika Roms hemligheter
Dokument utifrån:
Fossilbranschens sista strid
70-talets USA

21.00 Gift vid första ögonkastet
Norge
21.45 Kalles sex liv
22.15 Ett fall för Vera
23.45 Stan Lee's Lucky Man
00.30 Nobel
02.00 Hitlåtens historia - Some
die young

05.10
06.00
06.45
07.35
08.25
10.45
11.35
12.30
13.30
14.30
16.20
17.20
17.40
18.15
20.00
21.00
23.00
02.00
04.00

Våra värsta år
Vampire diaries
Grimm
Frasier
Jims värld
Royal pains
Face off
Amazing race
Nemas problemas med
Erik och Mackan
NCIS: Los Angeles
2 1/2 män
Making history
Cooper Barret's guide to
surviving life
The medallion
Simpsons
The Cobbler
Prisoners
Law abiding citizen
Bering Sea Beast
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Måndag

Söndag
05.15
06.00
07.00
08.00
09.00
14.00
16.30
17.55
18.00
18.10
18.15
19.00
19.30
19.55
20.00
21.00
21.45
22.40
00.10
00.15
00.45
04.45

Go'kväll
Trädgårdstider
Saltön
Duellen
Ridsport: EM
Ridsport: EM
Ridsport: EM
Sportnytt
Rapport
Lokala nyheter
Säsongstart: Landet runt
Sportspegeln
Rapport
Lokala nyheter
Saltön
Nobel
Seriestart: Billions
Ett fall för Vera
SVT Nyheter
Robins
Sändningsuppehåll
Sportspegeln

Tisdag

Söndag

05.15
06.00
09.10
09.55
10.25
10.50
11.40
12.40
13.10
14.10
15.50
16.20
17.00
17.30
18.00
18.13
18.25
18.30
18.45
19.30
19.55
20.00
21.00
21.55
22.40
23.35
23.40
04.45

Landet runt
Morgonstudion
Landet runt
Sverige!
Semesterresa till 80-talet
Norge från luften
Saltön
Robins
Duellen
Matiné: Klasskamrater
Under klubban
Uppfinnaren
Vem vet mest?
Sverige idag
Rapport
Kulturnyheterna
Sportnytt
Lokala nyheter
Fråga doktorn
Rapport
Lokala nyheter
Vi lagar bästa maten
Seriestart: Lita på mig
Efterlysta för mord
Skam
Rapport
Nobel
Sverige idag

05.15
06.00
09.10
09.55
10.35
11.05
11.35
12.35
13.35
14.35
16.10
17.00
17.30
18.00
18.13
18.25
18.30
18.45
19.30
19.55
20.00
21.00
22.00
22.50
23.20
23.25
04.45

Fråga doktorn
Morgonstudion
Fråga doktorn
Uppfinnaren
Under klubban
Stugor
Moderland
Vi lagar bästa maten
Gynekologen i Askim
Matiné: Kostervalsen
Norge från luften
Vem vet mest?
Sverige idag
Rapport
Kulturnyheterna
Sportnytt
Lokala nyheter
Go'kväll
Rapport
Lokala nyheter
Trädgårdstider
Seriestart: Tro, hopp och kärlek
Att förföra med mat: Alla hjärtans
dag
Trettiplus
Rapport
Nattfilm: Det är bara förnamnet
Sverige idag

17.00
17.10
17.25
17.40
17.48
18.00
18.30
19.00
19.50
20.00
21.00
21.15
22.00
23.00

SVT Nyheter
Sändningsuppehåll
Auktionskammaren
SVT Nyheter
Auktionskammaren
Ur funktion
Gudstjänst
Vi är lyckliga
Elton John: Ett liv i rampljuset
SVT Nyheter
Smak av England
Hitlåtens historia på två minuter
Ishockey: Champions hockey
league
Sprich los!
Popreel
Kortfilmsklubben - franska
#lovemilla
NO-land
Det goda livet
Studio Sápmi
Världens natur: Det nya Indien
Bara lite till
Säsongstart: Babel
Aktuellt
Säsongstart: Agenda
Dokument utifrån
Nattsändningar

05.00
05.05
08.00
08.10
08.25
08.40
08.48
09.00
12.00
12.05
16.00
16.05
16.15
16.45
17.15
17.20
17.30
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
21.00
21.39
21.46
21.55
22.00

SVT Nyheter
Sändningsuppehåll
Sprich los!
Popreel
Kortfilmsklubben - franska
#lovemilla
NO-land
SVT Forum
Rapport
SVT Forum
Rapport
SVT Forum
Gudstjänst
Stella Maris
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Världens bästa veterinär
Det goda livet
Vem vet mest?
Förväxlingen
Vetenskapens värld
Aktuellt
Kulturnyheterna
Lokala nyheter
Nyhetssammanfattning
Nattsändningar

05.00
05.05
08.30
09.00
12.00
12.05
16.00
16.05
16.15
17.00
17.15
17.20
17.30
17.45
18.00
18.45
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.39
21.46
21.55
22.00
22.15
22.45
23.40

Rapport
Sändningsuppehåll
Förväxlingen
SVT Forum
Rapport
SVT Forum
Rapport
SVT Forum
Agenda
Det goda livet
Nyheter på lätt svenska
Nyhetstecken
Oddasat
Uutiset
Världens bästa veterinär
Det goda livet
Vem vet mest?
Förväxlingen
Säsongstart: Världens konflikter
Skönhetens makt
Aktuellt
Kulturnyheterna
Lokala nyheter
Nyhetssammanfattning
Sportnytt
Seriestart: Ketanes/Tillsammans
Gayby baby
Nattsändningar

05.00
06.00
07.00
07.55
11.30
12.55
13.50
14.50
16.55
17.55
18.00
19.00
19.10
19.25
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.05
22.15
23.10
00.10
01.10
02.15
04.05

Fantasifulla hem
112 – på liv och död
Äntligen hemma
Nyhetsmorgon
Klassfesten
Fuskbyggarna
Tillsammans med Strömstedts
Two weeks notice
Sommar med Ernst – 10 år
Keno
Bingolotto
Nyheterna
Sporten
Väder
Bingolotto, forts
Parlamentet
Småstaden
Johan Falk: Tyst diplomati
Nyheterna
Väder
Johan Falk: Tyst diplomati, forts
GW:s mord
Farang
Loch Ness
The perfect score
Husjägarna: Australien

05.10
05.45
10.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.25
16.55
17.55
18.50
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
22.35
22.50
23.00
23.55
01.00
01.55
02.50
03.50

Seriously funny kids
Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Mord och inga visor
Antiques roadshow
En unge i minuten
Hellenius hörna
Sommar med Ernst
112 – på liv och död
Keno
Nyheterna
Sporten
Väder
Halv åtta hos mig
Idol 2017
GW:s mord
Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
Väder
Hawaii five-0
Wentworth
Gotham
Revolution
Blue bloods
Reign

05.45
10.00
12.00
12.30
14.30
15.30
16.25
16.55
17.55

Nyhetsmorgon
Malou efter tio
Hem till gården
Mord och inga visor
Antiques roadshow
En unge i minuten
Hellenius hörna
Sommar med Ernst
112 på liv och död - det hände
mig
Keno
Nyheterna
Sporten
Väder
Halv åtta hos mig
Idol 2017
Fuskbyggarna
Nyheterna
Ekonominyheterna
Sporten
Väder
Hawaii five-0
Wentworth
Gotham
Revolution
Blue bloods
Reign

05.00
05.05
08.10
09.00
09.05
09.55
10.05
10.35
10.55
12.00
12.05
14.20
14.25
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18.50
19.00
19.15
19.20
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
22.35
22.50
23.00
23.55
01.00
01.55
02.55
03.50

09.00
15.00
15.15
16.10

UR Samtiden
Min väg, perkele
Kärlek på olika sätt
Unga talar så andra
lyssnar
Pantertanter och krutgubbar:
Arbetsförmedlingen
Vaneslavar
Kärlek som förändrade historien
Big ballet
Naturens mirakelungar
Världens natur: Gryning
Den australiska kusten
Rubble Kings - gängkrig i New
York
Livet i flyktingland

16.55
17.40
18.35
19.20
20.10
21.00
21.55
22.45
23.50

21.00 Saltön - syntolkat
22.00 Morden i Midsomer
23.30 Drottning Kristina - den vilda
drottningen
00.55 Arvinge okänd - teckenspråkstolkat
01.55 Vi lagar bästa maten - teckenspråkstolkat

05.30
06.00
06.45
07.35
08.25
08.50
09.15
10.15
12.00
14.55
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
00.05
00.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.25
03.50
04.35

Community
Vampire diaries
Grimm
Amazing race
Community
Cooper Barret's guide to surviving life
2 1/2 män
Slap shot 3: The junior leage
NCIS: Los Angeles
The Cobbler
Simpsons
Amazing race
Nemas problemas med Erik och
Mackan
Superstore
How I met your mother
2 1/2 män
Last man on earth
Snatch
Deadbeat
2 1/2 män
Last man on earth
How I met your mother
Superstore
Royal pains
Deadbeat
Amazing race
Fear factor USA

Måndag
15.00 UR Samtiden
18.00 Örtskolan
18.05 Välkommen till vårt
kollektiv
18.25 Grottan där människan föddes
19.15 Historiska hemligheter
20.00 Att älska matematik
21.00 Världens natur: Det nya Indien
21.50 Seriestart: Schrödingers katt
22.20 Det antika Roms hemligheter

21.00 Gynekologen i Askim
22.0 0Vi lagar bästa maten teckenspråkstolkat
23.00 Agenda - teckenspråkstolkat
23.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.15 Världens bästa veterinär
01.05 Gift vid första ögonkastet Norge
01.50 Landgång

05.20
06.00
06.20
06.45
07.35
08.30
09.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
02.00

Frasier
Community
Jims värld
Stargate SG-1
Kung av Queens
Våra värsta år
Anger management
My name is Earl
NCIS: Los Angeles
Stargate SG-1
Kung av Queens
How I met your mother
Simpsons
Brooklyn nine nine
Scrubs
Seinfeld
How I met your mother
Anger management
Brooklyn nine nine
Simpsons
Making history
2 1/2 män
Taken
Family guy
American dad
Scrubs
My name is Earl
Nattsändningar

Tisdag
15.00
18.00
18.05
18.35

22.45

UR Samtiden
Örtskolan
Dansk sommar på B&B
Det antika Roms hemligheter
Naturens största skojare
Kärlek som förändrade historien
Dokument utifrån: FIFA – en
kärlekshistoria
70-talets USA

21.00
22.00
23.00
23.20
23.50
00.35
01.05
01.50
02.20

Tro, hopp och kärlek - syntolkat
Trädgårdstider
Skam
Skam
En liten fransk stad
Bakfyllekliniken
Världens bästa veterinär
Under klubban
Robins

20.05
21.00
21.45

STORG. 10 / TEL. 0530-131 10 / FASTIGHETSBYRAN.SE/MELLERUD

05.00
06.00
06.20
06.45
07.35
08.30
09.30
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.10
00.10
00.40
01.35

Avskilt läge!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Våra värsta år
Community
Jims värld
Stargate SG-1
Kung av Queens
Våra värsta år
Anger management
My name is Earl
NCIS: Los Angeles
Stargate SG-1
Kung av Queens
How I met your mother
Simpsons
Brooklyn nine nine
Scrubs
Seinfeld
How I met your mother
Anger management
Brooklyn nine nine
Simpsons
Erased
Family guy
American dad
Taken
Nattsändningar

Nyrenoverad!

NYTT PRIS!

Stilig villa!
BOLSTAD - Nygården Bredaberget

BRÄNNA - Skållerud Backen Jonsberg

HÅVERUD - Ramslökevägen 26

Pris 1.650.000:-

Pris 950.000:-

Pris 875.000:-

Praktvilla med anor från 1800-talet. Välkomnande
atmosfär. 6 rok. Inbjudande sällskapsytor, serveringsgång och bibliotek. En blomstrande trädgård.
Altan på husets baksida, rymligt magasin.

Boka för visning
Mellerud / Svecklingebyn 2

Ett fantastiskt tillfälle att förvärva en fastighet med bästa affärsläge med bra parkering. Bostadshus charmig dalslandsstuga från 1700-talen. 6 rok. Boyta: 130 kvm. Mark: 23 992 kvm. Pris: 2 395 000:-

Villa med vackert och ostört läge! Härliga öppna
ytor, två kakelugnar och vedspis. Nästan 180 kvm,
5 rok, två badrum och tvättstuga. Altan under tak
längs gavel. Dubbelgarage och fristående förråd.

Visning torsd. 24/8 kl. 17-18

Charmigt 30-talshus. Totalrenoverat. Rymlig källare
med egen ingång Från husets balkong skymtar
naturnära och inbjudande vyer, närhet till bad och
akvedukten i Håverud. 76 kvm.

Boka visning!

Nyinkommet!

Ring för bokning
Visning: Tisdag 29/8 kl. 17.00-18.00

Ring för visning

Mellerud / Centralt / Algatan 2D

Mellerud / Centralt / Österrådagatan 2

Välvårdad villa med källare. Ett stenkast från centrum. 3 rok
Boyta: 109 kvm. Tomtareal: 668 kvm. Pris: 1 090 000:-

Renoverad och tillbyggd fastighet på hörntomt. Låga driftskostnader. 5 rok. Tomtareal: 873 kvm. Pris: 1 590 000:-

MELLERUD - Ör Bön 1

Välskött fritidshus, 1978. Öppen planlösning, modern
standard och inrett i ljusa färger och furugolv. Mysig
braskamin. Flera altaner. 3 rok varav 2 sovrum, Boa
43 kvm. Tomt 1025 kvm.

Pris 495.000:-

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se
FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

MELLERUD -Torsgatan 5

1-planshus med inredd källare. Altan delvis under
tak. Trivsamt trädgård med fruktträd och bärbuskar.
Beläget i lugnt och barnvänligt område med närhet
till skola och förskola. Vidbyggt garage.

Pris 1.195.000:-

Passa på!
Passa på!

Bra pris på flera
begagnade
åkgräsklippare.

MN

ELLERUDS
YHETER

Mellerud • Tel. 0530-133 01

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow
• 500-4.000 m 2
• Perfekt klippresultat

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 23 AUGUSTI 2017

Vår kunskap Er trygghet

KAMPANJ
FRÅN

10.900:Mellerud • Tel. 0530-133 01

Erbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017.

Vår kunskap Er trygghet

Grävningen för fiber har startat

Kristian Larsson, KM Entreprenad, sköter grävmaskinen.

Fr.v: Bo Thorsenius, ordförande i Skålleruds Fiberförening, Daniel Hektor, KM Entreprenad och Lars Melert, projektledare på Tegab.

Skålleruds Fiberförening
startade grävningsarbetet 7 augusti vid Källeberg.

Hittills har föreningen
drygt 500 medlemmar,
målet är minst 550.

Karré
ICA. Ursprung Sverige. Storpack. Skivad. Med ben. Naturell/BBQ-kryddad.
Av gris. Jfr pris 69:90/kg.

6990
/kg

Matlåda

superklipp

20:-

Minst

25%
rabatt

Mellerud, där fyra fastigheter ska anslutas.
Totalentreprenaden
har

Färsk kycklingbröstfilé

Flätor

Flodins. Ursprung Danmark. 700-750 g.
Naturell, Ingefära/citron, tomat/timjan.
Jfr pris 65:33-70:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Bonjour. 85 g. Jfr pris 58:82/kg.

superklipp

5:-

/st

ICA Basic. 1,1 liter. Plast.

2
för

När Melleruds Nyheter möter upp pågår arbetet för fullt
i västra Vässby strax norr om

superklipp

49:-

Minst

Minst

25%
rabatt

/st

25%
rabatt

Soft tortilla

Santa Maria. 320 g. Original. Jfr pris 31:25/kg.

Fruktmarknad
ICA, ICA I love eco. Ekologiska plommon i
korg, kiwi i korg, mogen mango. Spanien,
Italien, Senegal, Brasilien, Israel, Chile.
325-800 g. Klass 1. Jfr pris 18:75-46:15/kg.

Hallon, Blåbär i ask

2 för

ICA. Spanien, Marocko, Portugal.
125 g. Klass 1 Jfr pris 160:00/kg.

mraå

Var med

20:-

b

20:/st

Alla dagar 7–22

Tegab, Uddevalla med Lars
Melert som projektledare.
KM Entreprenad, Timmervik ansvarar för grävarbetet.
– Vi började gräva vid Källeberg den 7 augusti och på
sju dagar har vi grävt fem
kilometer hit till östra Vässby
och går vidare över mot Kerstins camping. Geografiskt
sett är detta det största området häromkring där det grävs
för fiber, berättar Melert.
Området omfattar från
länsväg 166 norr om Mellerud, Östervatten, Lindstorp,
Dalskog upp till gränsen till
Bengtsfors kommun (se fiberkarta). Åsensbruks samhälle kunde inte vara med på
grund av reglerna för statsbidrag.
20 mil fiber
Cirka 20 mil fiber ska ner i
marken. I åkermark ligger
kabeln på cirka 70 centimeters djup. På den egna tomten
gräver medlemmarna själva,
men det går även att anlita
Tegab om man behöver grävhjälp.
– Vi har drygt 500 medlemmar och det ramlar in nya
varje dag. De som inte anmält sig kan fortfarande göra
det till samma kostnad. Men
har maskinerna passerat kostar det mer, säger Bo Thorsenius, ordförande i Skålleruds
fiberförening.
– När de hör att maskinerna är igång hör många av
sig, tillägger Melert.
Man planerar att vara klara
senhösten 2018. Medlemmarnas
anslutningsavgift
ligger på 25 000 kronor för
100 MB hastighet. Då får
man tillgång till cirka 30 tvkanaler (Triple play), Internet och telefon. Ingår gör
också administrationsavgiften till föreningen. Därefter
betalar man 300 kronor i
månaden.

FAKTA
Styrelsen Skålleruds Fiberförening: Bo Thorsenius, ordförande,
Tomas Johansson, Christer Johansson, Stig-Åke Almqvist, Annika
Karlsson, Anders Dalbert.
Ambassadörer som jobbat ute
i fält: Jonas Andersson, Gudrun
Johansson, Kurt Svensson, Stig
Larsson, Malin Sköld, Claes
Hellberg, Karl-Erik Dahl, Jan
Andersson, Ingvar Andersson och
Ulf Almqvist.

Uppstartsmöte 2015
Bakgrunden till föreningens
bildande är att byalaget i
Anolfsbyn för tre-fyra år sedan ställde frågan om vad
som händer med fiberutbyggnaden i Melleruds kommun. Svaret blev att detta
inte var kommunens ansvar.
– Det bildades många ekonomiska föreningar i landet
då. Men vi behövde bli fler,
så vi kontaktade Skålleruds
byalag och höll att uppstartsmöte i föreningshuset i
Åsensbruk 2015. Vi började
värva kunder och beslutade
att ta med Dalskog också,
berättar Thorsenius.
Föreningen har arbetat hårt
med rekrytering och för att få
markägarnas medgivande.
– Vi har några kvar som
inte löst medlemsskap, konstaterar Thorsenius.
Budgeten ligger på 28 miljoner kronor. Föreningen får
40 procent i statsbidrag, vilket rekvireras ut löpande.
Den del som Jordbruksverket blir sen med går Dalslands Sparbank in med genom en kreditlimit.
Medlemmarna har börjat
sätta in första betalningen på
5 000 kronor, nästa inbetalning på 10 000 kronor sker i
september 2017.
Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Nytt värmesystem

15:/st

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04
Priser gäller v. 34. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Karolinerskolan i Dals Rostock ska få ett nytt uppvärmningssystem.
Oljepanna och elberedare
ska avvecklas och ersättas av
en pelletspanna. En container kommer att ställas på
baksidan av skolan. Den ska

innehålla panna, silo och
skorsten. En kulvert ska anläggas mellan pannan och
skolan.
Arbetet beräknas pågå från
den 1 september till 30 november 2017.

