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Protestcruising
genom Mellerud

Arkivfoto från cruisingen i maj i år, taget av Camilla Alexandersson.
Här i Mellerud samlades
I lördags gick en
protestcruising genom cirka 70 ekipage på Västerråda hos Big lake Cruisers,
Melleruds gator.
även medlemmar från HalDedikerade ägare till ameri- den, Vänersborg och Trollkanska bilar ville med den- hättan strömmade till.
na manifestation protestera
Det blev en spontan åkmot att polisen i Dalarna ning genom Melleruds cenbörjat bötfälla amerikanare trum, ner till södra rondelför att de till exempel har fel len och tillbaka igen.
färg på blinkers.
– Allt varade i en timma,
Polisen och bilbesiktning- liksom på alla andra platser.
arna följer olika regler och Det var en lugn protestakbilägarna hamnar i kläm tion, helt utan våldsamheter,
och polisens ”felriktade ni- säger Anders Tuten Anderstiskhet” har retat många. son.
Därför ordnades karavaner
Karin Åström
av bilar på många platser i
Sverige.
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Mellere OM utan förlorare

Löpning andra heatet och det är i början riktigt trångt ute på banan.

Melleruds Olympiska Mästerskap, en
uppskattad tävling
som gick av stapeln
på Håvåsens Idrottsplats i Åsensbruk förra
helgen.
LSS, Lagen om Stöd och
Service, ordnar vartannat år
en friidrottstävling för boende på grupp- eller servicebostad eller korttidsboende i
Melleruds kommun.
Detta var femte gången
som Mellere OM ordnades
och det är alltid gruppbostaden på Magasinsgatan som
står bakom organisationen

av dessa tävlingar. Alla inom
LSS får en inbjudan att ställa
upp och tävla.

Olika grenar
Tävlingarna började med
löpning 30 meter i två heat
och tävlingsandan var det
inget fel på. Tider togs och
några jämförde resultat. Efter det följde rullstolsrally 30
meter där tre deltagare med
förare ställde upp.
– Jag ska ställa upp i löpning, kast med liten boll och
längdhopp sade Micki Ivkovic och berättade att han
tränar varje dag.
Efter löpningen och rull-

stolsrally blev det längdhopp
där varje hopp mättes noggrant. Kast med liten boll,
straffspark, pricka hink och
gång runt fotbollsplanen var
andra grenar det tävlades i.

Lotteri
Ett lotteri med lika många
lotter som vinster var snart
slutsålda. Vinsterna var
numrerade så alla fick sin
vinst direkt vilket var populärt och resulterade i godisätande eftersom många
vinster var just godispåsar av
olika storlekar.
Det såldes en hel del i kiosken, båda fikabröd och

korv med bröd, allt för en
billig peng.
Mellere OM är en populär
händelse, särskilt en dag som
denna lördag när solen lyser.
Ungefär 100 personer hade
samlats på Håvåsens idrottsplats och av dem deltog tjugosex i tävlingarna. Även för
de som inte deltog i tävlingarna var det en härlig dag att
bara komma ut, fika och äta
godis i solen.
AnnChristine Ivarsson

M ISSA IN T E Å R E TS
A LU M IN IU M K A M PA N J !

Nya Renault CLIO

25%

Förälskelse. Igen.

set av trä!

till pri
Köp aluminium

Renault Clio är en av Europas mest älskade bilar.
Nu är den tillbaka med ännu mer förförande design och komfort.

Nu från

122 900 kr

Privatleasing från 1 890 kr/mån**

inkl. 3 års fri service
+ 4 vinterhjul
+ 5 års garanti

Just nu ingår aluminiumbeklädnad
när du köper nya svensktillverkade
fönster och fönsterdörrar från ERA!
• Svensktillverkade fönster & fönster dörrar
• Snygg, smart och ren design
• Aluminium på köpet – för bästa livslängd!

Värde upp till 22 900 kr*

*Erbjudandet består av 3 års fri service och 4 vinterhjul. **Finansiering med Renault Relax Privatleasing: Clio 1.2 16V 75 Zen
från 1 890 kr/mån. 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgifter eller aviavgifter. Körsträcka 15.000
km/år inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Gäller t o m 31/10 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden
eller företagsstöd. Omfattar inte modeller ur Renault Sport-sortimentet. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km
3,3-5,6. CO2 -utsläpp gram/km: 85-127. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma.
Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

E R BJ U DA N D E T K A N E J KO M B I N E RAS M E D
A N D R A R A B AT T E R E L L E R E R B J U D A N D E N .
G Ä L L E R A L U M I N I U M I E R A S S TA N D A R D K U L Ö R E R O C H STA N D A R D S O R T I M E N T
GÄLLER V35-39 2016.

renault.se

Vänersborg Johannesbergsvägen 1
Uddevalla Kärranäsvägen 2
Dingle Kustvägen 1
Åmål Vänersborgsvägen 17

Lysekil Förrådsvägen 1
Strömstad Tångenvägen 1
Mellerud Landsvägsgatan 36
Ed Verkstadsvägen 3
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