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HANDSÅG

Rek. ca pris 89:-

59:-
NP-22

MÅNADENS VARA

4 par för

Rek. ca pris 45:-/par
Eller 29:-/par
100:-

MÅNADENS VARA
JANUARI

Borr/Bitset

Rek. ca pris 269:-

179:-
34 delar

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 4.

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, 900 g, jfr-pris 36,67/kg 

Ekologisk hårdost
Hjordnära, gäller Präst, Grevé, Herrgård,  
ca 400g

Päron conference
Nederländerna, Belgien, klass 1

Musslor
 Falkenberg, Mytilus edulis, Nordostatlanten,
1,5 kg, jfr-pris 39,97/kg.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Bärry
Flera sorter, 250g, 
jfr-pris 20,00/kg

5:-/st

för Bonuskunder
5995

 

/st

4995
 

/kg

5:-
/st

1495
 

/kg

Babyplommon- 
tomater i ask
Inkommer torsdag förmiddag 
Land se förp., klass 1, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

99:-
3 för

för Bonuskunder

Flera hundra människor strömmade in i den nyrenoverade Karolinerskolan till musik av Dalslandsorkestern i lördags.

Nu på fredag 29 januari
stänger kontoret kl. 13.00

för utbildning.
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Karolinerskolans nyinvigning under lördagen hade 
lockat många besökare. Hundratals personer mötte 
upp för att uppleva bygdens skola i all sin glans. Band-
klippningen sköttes av Kim Rodén och Oskar Mowitz 
tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltning-
ens chef Anders Pettersson. Portarna slogs upp under 
ackompanjemang av musikskolans elever och inne i 
foajén stod Dalslandsorkestern för underhållningen. 
Stolta elever visade runt sina familjer och vänner.

– Sidan 8 –

Bostad & Energi
Missa inte veckans te-
masidor ”Bostad & 
Energi” som ger dig 
matnyttiga tips att spa-
ra energi i ditt hus.

– Sid 9 till 12 –

Storstilad skolinvigning
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Helen Gillqvist 0530-125 40
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Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

Årsmöte
Tisdag 15 mars kl.19.00 i Upperud 9:9  

Kerstin Söderlund berättar om sin verksamhet i Upperud 9:9
Varje aktiv förening i Melleruds kommun får bli medlem och sända 

2 ombud, som måste vara anmälda senast 19 feb. till Kommunkontoret. 
Inbjudan har gått ut till medlemsföreningarna.

Arkiv från upphörda föreningar tas emot.
   Frågor besvaras av arkivarie Kjell Åberg, 0530-126 56.

Årsmöte
Skålleruds sockens byalag

Måndag 8 feb. kl. 18.30 i Föreningshuset Åsensbruk 
Underhållning av Lars Stam

Hjärtligt välkomna!

Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Tors 4/2 kl. 18, Föreningshuset, Åsensbruk

Årsmöte

Bolstad
Prästgård
Onsdag 3 februari kl 19 
Rune på Kuserud:

Gammelfarmor  
Lisa-Majas berättelser 

från Hällebäck
Entré m. kaffe: 75 kr. 

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. Vuxenskolan. 

0530-126 64 • MELLERUD
GRUZZOLO.SE

Puben öppen 
från 20.00 
Fri entré före 2200

Halv entré före 2300

I puben: Trubadur Petter

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

GAMMALT BLIR NYTT
måleri, collage och objekt

Anne Lindblom
Konstrummet 30 januari - 19 februari
Vernissage lördag 30 januari kl. 11-13

Välkomna!

Studiecirkel i

KYRKHISTORIA
Från Ansgar till nutid

Start 8 februari, klockan 18.00
Plats: Kyrkans hus, Mellerud
Avgift 100:- plus ev. studiebok

Ledare: Bo Lignell, Margareta Larsson
Anmälan senast: 4 februari till 

Margareta Larsson 0530- 127 17 el. 0730-743 481

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellerud
E-post: mellerud.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 jan- 3 feb  2016
Kyndelsmässodagen

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Sön 16.00  Ljusgudstjänst i Grinstads kyrka, Marit  
  Järbel. Bolstads barnkör och barngrupper  
  medverkar.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 12.00 Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.
Ons 19.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Marit Järbel och  
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns  
  sångkör. 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Fre 11.00  Vardagsgudstjänst i Kyrkans hus, Lena 
  Hildén. Ljuständning för de under året 2015  
  döpta i pastoratet. Lätt lunch.
Sön 11.00  Ljusgudstjänst i Järns kyrka, Christer Alvarsson.
Sön 18.00  Ungdomsgudstjänst i Kyrkans hus, Lena  
  Hildén och Christer Alvarsson.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Christer Alvarsson.
Tis 14.30  Mässa på Berg, Christer Alvarsson.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus.
Ons 3/2 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans hus. 1900-talets  
  tänkesätt på broderade bonader, Mariana McFie.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14.00-16.00  Öppet kafé i Skålleruds församlingshem.
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Sön 18.00  Ljusgudstjänst i kyrkan, Marit Järbel. 
  Skålleruds församlingskör.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Christer Alvarsson.
Ons 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Gunnarsnäs  
  kyrka, Lena Hildén. Örs barnkör och 
  barngrupper medverkar. Korv med bröd.
Ons 3/2 15.00  Prat och kakkafé i Örs församlingshem,  
  Berith Pettersson.
Ons 3/2 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  18.000  - 53 rop
VSH - JACK 8.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 28/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

VETERANVETARE 
Mellerud möter Skallsjö  

onsdag 3/2 kl. 13.00 i IOGT-lokalen
Lotterier

     Välkomna!                                Styrelsen

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Tandläkarparet Veronica 
och Leonardo Gomez 
berättar om tandvård

Måndag 1/2 

Scout startar
tisdag 2/2 kl. 1800

i Missionskyrkan Mellerud
Från årskurs 2 och uppåt 
Ring Sören Johansson för info 

070-380 73 71
Välkomna!

TACK
till Konsum, Åsensbruk, 
Anders Kihlberg, MEA, 
Fritzens och Ute & Inne 
för gåvor till Nobel- och 
julfester för de boende. 
Tack för ni förgyllt vår 
tillvaro.

Boende och personal 
Skållerudshemmet

 

An era is over
- the final curtain
goes down...

featuring
Bo Winberg & Bob Lander

Kulturbruket på Dal • Mellerud
LÖRDAG 30 JANUARI KL. 19:00

Kulturbruket på Dal 
0530-182 78
www.kulturbruketpadal.se

Draget Nöje
070-54 527 33

www.mellerudsnyheter.se

Poppis bio
I söndags var Centrumsa-
longen i Mellerud fullsatt 
igen, några fick gå hem så 
det blir en extraföreställning 
med ”En man som heter 
Ove” idag onsdag. På åtta 
föreställningar har biogra-
fen haft fullt fem gånger och 
filmen har setts över 1 300 
besökare.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

håller

ÅRSMÖTE
tisdag 16/2 kl 18.00
i Dalslandsrummet, Storg. 14

Information om det nya 
länsförbundet och den 
nya valkretsindelningen 
för riksdag och region.

Vi bjuder på fika
Öppet för alla 
intresserade

Välkomna!   Styrelsen

En man som heter Ove
Onsdag 27/1 kl. 19.00
Från 11 år Pris 80 :-

1 tim. 56 min

Kommande film

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

 

 Alvin och gänget: 
Gasen i botten (sv.tal)
Lördag 6/2 kl. 16.00
Söndag 7/2 kl. 16.00

The Revenant
Söndag 31/1 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-
2 tim 36 min

Creed
Söndag 7/2 kl. 19.00

Onsdag 10/2 kl. 19.00

Extraföreställning 
ikväll
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0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor 2016
Costa del Sol, Spanien
20/2, 30 dgr ..................... 18.850:-
Ålandskryss med reseinfo
14/3, 2 dgr Res 2 betala för 1!
Holland 21/4, 6 dgr ........... 6.780:-
Kiel-kryss 28/4, 3 dgr ....... 1.360:-
Gardasjön med Verona & Venedig 
9/4, 10 dgr ....................... 11.980:-
Kroatien  17/5, 12 dgr ...... 8.990:-
Vandra i Tyrolen 2/7, 9dgr ...8.980:-

Fler resor finns på vår hemsida!

Med reservation för slutförsäljning

Overall
stl. 86/92-122/128

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

Välkommen in!Öppet
Vard. 10-18
Lörd. 10-16
Sönd. 11-16

Vinterkläder 
till bra priser

Termobyxa ”Barn”
stl. 110-170

Termobyxa
Herrstorlekar

Kängor
stl. 28-39

Termovantar
6-7 år, 10-11 år, 12-13 år

299:-

99:-
/ par

195:-

299:-

69:-

Kaffebryggare

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Electrolux ekf3700

399:-

Still No Bagpipes 
till Erikstad

Lördag 30 januari får 
Erikstad bygdegård 
fint besök. Då kom-
mer gruppen Still No 
Bagpipes på besök 
och bjuder på skotsk, 
irländsk och engelsk 
folkmusik under en 
helkväll. De utlovar 
närmare tre timmar 
musik med både känt 
och okänt.

Still No Bagpipes bildades 
i Götene hösten 1992 med 
målet att spela skotsk mu-
sik. I samband med en om-
bildning ett par år senare 
breddades repertoaren för 
att också inkludera irländsk 
och engelsk musik. Gruppen 
spelar både traditionella låtar 
och moderna låtar i samma 
stil. En av de stora inspira-
tionskällorna är Fairport 
Convention.

Still No Bagpipes har gjort 
två skivor. Det första var en 
CD-EP med sex låtar 1999. 
Förstaspåret ”Rosemary’s 
Sister” spelades under ett par 
veckor varje dag i Radio Ska-
raborg och gruppen gjorde i 
den vevan flera livespelning-
ar för kanalen.

Den andra skivan, full-
ängds-CD:n ”20 Years and 
…”, kom 2012 i samband 
med gruppens 20-årsjubi-
leum. Releasekonserten i 
föreningshuset i Åsensbruk 
spelades in av P4 Live och 
delar av den sändes i både 
Radio Väst och Radio Ska-
raborg.

Eftersom medlemmarna är 
spridda över Västsverige gör 
Still No Bagpipes numera 
bara ett par framträdanden 
per år. Samtliga gruppmed-
lemmar spelar även i andra 
konstellationer och varje ny 

spelning innebär mycket 
pusslande med dagar.

Gruppen består idag av:
Marie Andersson (förr 

Gunnarsson), sång. Marie 
är en av de drivande bakom 
Grästorpsrevyn.

Bernt Andersson, bas 
och sång. Bernt har stått för 
inspelning och mixning av 
gruppens båda skivor.

Jonas Falk, fiol. Riksspel-
man från Götene.

Lars Nilsson, gitarr, ir-
ländsk bouzouki och sång. 
Den som plockar fram låtar 
till gruppens repertoar.

Glenn Nordling, trum-
mor. Det senaste tillskottet. 
Debuterade med gruppen 
2004.

Sven Pilfalk, gitarr, man-
dolin och sång. Den som 
tillsammans med Lars bild-
ade gruppen.

Still No Bagpipes spelar skotsk, irländsk och engelsk folkmusik i Erikstad på lördag.

Celebert besök i Mellerud
Söndagen den 31 
januari får Smyrnaför-
samlingen i Mellerud 
celebert besök. I 
församlingens för-
middagsgudstjänst 
medverkar tre verkliga 
legender inom kristen 
sång och musik; Inga-
may Hörnberg, Lennart 
Sjöholm och Hasse 
Hallström. 
Ingamay Hörnberg är väl-
känd genom många skivin-
spelningar och framträdan-
den i både radio och TV. 
Många känner också till 
hennes TV-program med 
dockan Skurt. Hon spelade 
in över 3 000 program med 
Skurt för TV3. Bland alla 
välkända personer som fick 

besök av Skurt (och Inga-
may) var drottning Silvia.

Det blev hela tolv program 
tillsammans med drottning-
en och även två program 
med kronprinsessan Victo-
ria. 

Lennart Sjöholm är man-
nen bakom massor av fram-
gångsrika musikproduk-
tioner, bland annat Pelle 
Karlssons ”Han är min sång 
och min glädje”. Men Len-
nart, eller Lelle som han of-
tast kallas, har också arbetat 
med flera andra namnkun-
niga artister såsom Carola, 
Tommy Körberg, Jill John-
son och Christer Sjögren. 
Lennart var tidigt ute och 
introducerade den moderna 
sången och musiken i frikyr-
kan i slutet på 60-talet. Då 

som kapellmästare för gos-
pelgruppen Christallen. 

Hasse Hallström var un-
der 80-talet en uppskattad 
kyrkosångare som turnerade 
flitigt runt om i landet. Han 
har varit solist i Sveriges två 
största pingstförsamling-
ar, Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm samt Smyrnaför-
samlingen i Göteborg. 

Hasse var också under 
många år solist i IBRA-kö-
ren och har medverkat i 
olika TV-program såsom 
Minns du sången. Han har 
sin dagliga arbetsplats på 
Läkarmissionen där han är 
personalansvarig samt har 
ett övergripande ansvar för 
arv och testamenten. 

Med i gudstjänsten finns 
också Läkarmissionens 

Lennart Sjöholm, Ingamay Hörnberg och Hasse Hallström 
kommer på besök till Smyrnakyrkan på söndag.

The Revenant
Leonardo DiCaprio spelar 
den legendariska upptäck-
aren Hugh Glass i 2016 års 
stora filmupplevelse om en 
mans episka livsöde och 
människans otroligt starka 
psyke. Under en expedition 
i den outforskade amerikan-
ska vildmarken blir Hugh 
attackerad av en björn och 
lämnad att dö av de andra. I 

sin kamp att överleva får han 
utstå obeskrivlig sorg och 
blir bedragen av sin närmas-
te vän John Fitzgerald (Tom 
Hardy). Nu är han på jakt 
efter upprättelse i den bittra 
vintern och drivs bara av ren 
viljestyrka och kärlek till sin 
familj. 

Visas på Centrumsalongen 
söndag 31 januari på Cen-
trumsalongen i Mellerud.

språkrör Nils-Erik Bergman 
som informerar om organi-
sationens hjälpinsatser.

Aktuellt på bio
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VECKANS LUNCH
Välkommen till

Restaurang 
Börsen

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

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation
Tel. 0530-101 32 Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe          från 78:-
Helglunch     från 99:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

       

Måndag 1/2: Fläskköttgryta med lingon, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade päron. 
Tisdag 2/2: Ugnsfärs med sås, potatis,  
brysselkål och gelé.  
Dessert: Fruktsoppa.  
Onsdag 3/2: Ugnsbakad lax med gräddfilsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert:  Aprikoskräm.

Torsdag 4/2: Redd grönsakssoppa.   
Dessert:  Risgrynskaka med sylt.

Fredag 5/2: Skivad örtkalkon med  
potatisgratäng och bukettgrönsaker.  
Dessert: Nyponsoppa. 
Lördag 6/2: Wallenbergare med sås, potatis 
och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 7/2: Fisk- och skaldjursgratäng med 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 5 
Mån: Järpar med potatismos och grönsaker. 
Tis: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Ons-fre: Järpar med potatismos 
och grönsaker. Lör: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker. Sön: Järpar med 
potatismos och grönsaker.

Vecka 5
måndag Fläskköttgryta* med 
bulgur och skivade morötter.
Alt:  Vegetarisk gryta.

tisdag Köttfärs i ugn* med sås och 
kokt potatis, broccoli och lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.

onsdag Ugnsbakad lax med grädd-
filssås och kokt potatis, gröna ärtor.
Alt: Selleristick.

torsdag Pannkakor med sylt och 
morotssallad.
Alt: Redd grönsakssoppa.

fredag Skivad örtkalkon med pota-
tisgratäng och bukettgrönsaker. 
Alt: Kikärtsbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Tävla med din
bästa vinterbild!
Det fantastiska vintervädret 
har lockat många av våra lä-
sare att fotografera. Även om 
det just nu (när detta skrivs) 
inte är gnistrande vinter så 
finns det mycket att förevi-
ga. Töande snö kan också bli 
magisk på bild…

Därför utlyser Melleruds 

Nyheter härmed en fototäv-
ling om den bästa vinterbil-
den. Tävlingen pågår under 
februari månad, därefter ut-
ser en jury den bästa bilden.

Maila din/dina tävlings-
bilder till info@melleruds-
nyheter.se eller posta dem 
till Melleruds Nyheter, Box 

43, 464 21 Mellerud. Du 
kan även komma in med bil-
der till redaktionen på Stor-
gatan 20, Mellerud.

Vinnaren belönas med ett 
presentkort och vinnarbil-
den samt ytterligare några 
bilder kommer att publicer-
as i Melleruds Nyheter.

Använd din fantasi och sök upp olika platser för att hitta ditt vintermotiv. Naturen är full av 
inspiration. Denna bilden från Hjortens udde ingår inte i tävlingen. 
Foto: Susanne Emanuelsson.

Rune ”på Kuserud” berättar 
På onsdag kväll den 3 febru-
ari  kommer Rune Anders-
son, Kuseruds gård till Bol-
stad Prästgård och berättar 
om sin gammelfarmor Li-
sa-Maja Andersson, f. Lars-
dotter och hennes berättelser 
från gårdarna i Hällebäck, 
Erikstads socken. 

Hon var farmor till Ru-
nes mamma och han minns 
henne som en oerhört stark 
kvinna som arbetade jämnt 
och aldrig var sjuk. Rune är 
uppväxt på Lisa-Majas gård i 
Hällebäck.

Lisa Maja var 101 år gam-
mal när hon dog år 1961. 
Hon hade då överlevt två av 
sina söner. Mot slutet av sitt 
liv bodde hon hos den tredje 
sonen Johannes på Rönne-
berget. Rune kommer att 
spela upp en ljudbandsin-
tervju som Folkminnesarki-
vet i Göteborg gjorde med 
henne år 1958. I denna be-
rättar Lisa-Maja om sitt liv i 
Hällebäck. Hon var född på 
en av gårdarna i Hällebäck, 
men flyttade i samband med 
giftermålet med Jan Magnus 
Andersson till granngården 
i Hällebäck. Hans släkt var 
inflyttad till denna gård år 
1861.

Rune Andersson intresse-
rar sig mycket för sin släkt 
och livet i Erikstad under 
gångna tider. Han är leda-
mot av styrelsen för Bolstads 
Hembygdsförening. Annars 
är han mera känd som äga-
re till Kuseruds Idrottspro-
dukter med försäljning av 
tränings- och gymutrustning 
över hela landet. Han an-
ordnar Starke man-tävlingar 
och i hela sitt liv har han iv-
rat för kroppsträning. Rune 
Andersson äger Kuseruds 
Gård sedan år 1991.

Rune ”på Kuserud”Andersson föreläser om sin gammelfarmor i 
Bolstad Prästgård den 3 februari. Arkivbild.

Hälsohörna på biblioteket
Glenn Nordling från 
Hälsorådet och An-
ne-Marie Bergh på bib-
lioteket har skapat en 
hälsohörna på biblio-
teket. Den ska invigas 
torsdag 4 februari.

– Vi har fått pengar från 
Västra Götalands bildnings-
förbund och Kultur i Väst 
för detta. Det är flera biblio-

tek i regionen som fått detta 
stöd, berättar Anne-Marie.

För pengarna har man 
bland annat köpt in en my-
sig fåtölj, en fin tavla och 
härlig kristallkrona. Olika 
föreningar har bjudits in för 
att få tillfälle att prata om 
sina verksamheter. Hörsel-
skadades föreningar har re-
dan bokat in ett datum, den 
15 mars. 

– Vi har en hylla i rummet 
där vi ska byta hälsoämne 
varje månad. Till exempel 
antirökning, sömnproblem, 
alternativa behandlingar 
med mera, säger Anne-Ma-
rie.

Idéer finns om att bjuda 
in folktandvården och even-
tuellt en sjuksköterska som 
kan ta blodtryck.

Föreningsaktiviteter 
på Kanalyran 2016
I torsdag var förening-
arna inbjudna till ett 
möte om sommarens 
Kanalyra. 
Bara en handfull föreningar 
hade hörsammat detta, men 
bland de som var på plats 
blev det en bra diskussion. 
Dessutom har vissa fören-
ingar som inte var på plats 
hört av sig och meddelat sitt 
intresse.

Villkor för medverkan
Precis som tidigare år finns 
det tre huvudsakliga sätt för 
föreningar att medverka un-
der yran:

• Föreningen ordnar en 
aktivitet av något slag och 
har rätt att ta en avgift för 
detta, pengar som behålls av 
föreningen.

• Föreningen medverkar 
med utställning eller infor-
mation i syfte att göra sin 
verksamhet mer känd eller 
att värva nya medlemmar.

• Föreningen anlitas av 

Kanalyran för att utföra vis-
sa arbetsuppgifter och får en 
ekonomisk ersättning för 
detta.

Kortegen
Ett mål för årets yra är att 
utveckla kortegen. 2015 år 
hade vi penningpriser till 
bästa föreningar och det 
kommer att vara fallet även 
i år. Förhoppningen är att 
kortegen, förutom de sed-
vanliga veteranfordonen, 
blir en föreningsparad, där 
en stor del av Melleruds för-
eningar visar upp sig.

En mer formell inbjudan 
kommer under våren, men 
börja redan nu fundera på 
roliga inslag.

Idéer
Vi får ständigt idéer om vad 
som skulle kunna hända på 
Kanalyran. För att förverkli-
ga dem behövs någon ansva-
rig för varje aktivitet.

En idé som ständigt åter-

kommer är att samordna ak-
tiviteter till en femkamp, där 
man löser en avgift. När vi 
vet mer om vilka aktiviteter 
som kommer att anordnas 
kommer vi i Kanalyrekom-
mittén att försöka få till en 
sådan.

Andra idéer:
• Många vill att den popu-
lära vattenkastningen ska 
komma tillbaka. Vi kan få 
fram vatten, men behöver 
någon som administrerar. 
Varför inte en förening.

• Ett annat vanligt förslag 
är lådbilsrally, kanske i back-
en utanför Apoteket.

• Kanske kan någon fot-
bollsförening vara huvudan-
svarig för en bolljonglerings-
tävling?

Och som vanligt är det öp-
pet för egna idéer.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson,  

sammankallande
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*Tillägg utöver Momentum. Erbjudandet gäller Volvo XC60, V60, S60 och V40 (R-Design: V40 ej sportstolar) modellår 2016 t.o.m. 31 dec 2015. **Volvo 
Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedels-r abatt. Inga upplägg-
nings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Körsträcka 1 500 mil/år. Volvo modellår 2016: Förbr. l/100 km bl. körn: 
1,8–8,1. CO2 g/km: 48–186 (V60 D6 – XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. 

Volvo Inclusive Privatleasing. Allt ingår. 
Nu kan du skaffa dig en ny Volvo till en riktigt låg månadskostnad . 
Inclusive Privatleasing ger dig bekymmersfritt bilägande. Det enda 
du betalar är din månadsavgift, bränsle och vägtrafikskatt. Efter 36 
månader lämnar du tillbaka bilen till oss.

Prisexempel Privatleasing** 
Volvo V40 T2 (122 hk) bensin  2 695:-/mån 

Volvo V60 T3 (150 hk) bensin 3  695:-/mån

Uppgradera till D2-motor + 300:-/mån

Summum 9 900:-* (ord. 20 000:-)
Summum är vår högsta utrustningsnivå och här får du en 
verkligt fullutrustad bil. Keyless drive nyckellöst start- och 
låssystem, läderklädsel, elmanövrerad förarstol med minne 
och många exklusiva detaljer ingår i det omfattande paketet.

Kampanjpris på R-Design
Dynamiska R-Design med sportfälgar och lågprofildäck. 
Unika R-Design detaljer exteriört och interiört ger dig en  
Volvo med individuell framtoning. Djupt skålade sportstolar 
fram för maximal körkänsla med härligt sidostöd.

R-Design* Nu pris Ord. pris

Volvo V40 9 900:- 24 500:-
Volvo S60/V60 15 900:- 33 500:-
Volvo XC60 15 900:- 36 000:-

Just nu: Vinterhjul på köpet!
Köper du en ny Volvo så bjuder vi på vinterdäck  
monterade på Volvo Original aluminiumfälg.  
Gäller samtliga modeller utom 90-serien  
t.o.m. 8 feb 2016. Värde från ca 12 000. 

made by sweden

Hos oss på Volvo arbetar människor från hela världen med att utveckla och bygga våra bilar. En mångfald som 
gör bilarna säkrare, smartare och bättre anpassade efter dina behov. Välkommen att provköra din favorit. 

Öppettider: lördag 10-14,  söndag 11-14 Öppettider: lördag 10-14

Mellerud  
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

ExtRAöPPEt 
Nu I hElgEN! 

Massor av kampanjpriser i butiken, läs mer på vår hemsida.
Kampanjer på bl. a. automatisk P-skiva, takboxar, kupéfläkt, torkarblad m.m 

Pink Floyd på dalsländskt vis
Kulturprojektet ”Fo-
reverFloydian 2016 
– Pink Floyd på Dals-
ländskt vis” ska gene-
rera i två konserter i 
november.

De som jobbar i projektet 
samlas i Kyrkans hus i Mel-
lerud den 30 januari för att 
berätta om satsningen. Järns 
Sångkör, mellerudsbandet 
The Lunatics, stråkar ur 
Dalslandsorkestern och fle-
ra solister genomför den 
18 och 19 november unika 

konserter i Kulturbruket på 
Dal.

Projektet siktar på att då 
skapa en totalupplevelse ut-
över det vanliga; musik, ljus 
och show á la det ikoniska 
engelska bandet Pink Floyd.

En del av Pink Floyds 
odödliga och suggestiva mu-
sik kommer att framföras på 
dalsländskt vis, utan avsikt 
att kopiera originalen.

Runt omkring i världen 
genomförs årligen hundra-
tals Pink Floyd-tribute kon-
serter, exempelvis spelade 

P-Floyd från Dalarna på ett 
fullsatt Baldersnäs 2012, dit-
bjudna av flera ur nuvarande 
projekt.

Skillnaden den här gången 
är sättningen och variatio-
nen i arrangemanget. De-
finitivt har inget liknande 
gjorts i Sverige, utlovar pro-
jektgruppen med Lars Gun-
nar Larsson i spetsen som 
projektledare.

Medverkande är från ama-
törer till proffs, alla från eller 
starkt anknutna till Dals-
land. Totalt kommer det 

att bli ett 70-tal personer på 
scenen.

Peter Halvordsson från 
Dals Långed har arrangerat 
alla stycken, en unik satsning 
bara det. Anders Fredriksson 
är dirigent och musikaliskt 
ansvarig. Peter Söderlund 
leder arbetet med stråkarna 
och är dessutom medlem i 
The Lunatics.

Många andra profiler i 
Melleruds kulturliv är med i 
projektet. 

Arkitekterna Hampus Berndtson, Jim Brunnestom och Magnus Hellum med modell av huset 
”Mellan himmel och vatten”. 

Dalslandsstuga på gång
Den vinnande arki-
tekttrion i tävlingen 
Dalslandsstugan 2.0 
besöker Dalsland. In-
tressenter finns för att 
bygga huset ” Mellan 
himmel och vatten”.

– Vi har vidareutvecklat 
tävlingsförslaget till ett kun-
danpassat hus som är möj-
ligt att bygga i olika storle-
kar med lokala material. Vi 
vill att huset ska produceras 
i Dalsland av dalslänningar. 
Det finns en stor outnyttjad 
potential här säger Hampus 
Berndtson.

Under sina besök i Dals-
land har han och kollegorna 

Magnus Hellum och Jim 
Brunnestom tittat på platser 
och träffat intressenter.

– Det finns flera som vill 
bygga och vår vision är att 
första huset ska byggas här. 
Det lokala är viktigt för oss 
och vi vill engagera så många 
som möjligt av hantverkare, 
leverantörer och entreprenö-
rer,

– Vi har varit här sex gång-
er nu, vi lär känna Dalsland 
och knyter nya kontakter. 
Alla är så positiva. Det känns 
som om det inte är så långt 
borta till att bygga det för-
sta huset, säger Jim Brun-
nestom.

Karin Åström

Avsägning
Martin Andersson (SD) har 
avsagt sig sin plats som er-
sättare i kommunstyrelsen. 
SD Mellerud föreslår att Ulf 
Rexefjord ersätter Andersson 
i kommunstyrelsen.

Enbart 
Fagerlid
I artikeln om projektet ”Låt 
hjärtat va me” som handlade 
om satsningen att låta Fager-
lidsskolans fritidselever gå 
en kilometer varje dag samt 
insamlingen till en hjärt-
startare, framgick det att 
projektet omfattar samtliga 
skolor i Melleruds kommun. 
Detta är fel. Det är enbart 
Fagerlidsskolan och Fager-
lids fritids som jobbar med 
projektet.

Gatubelysning till 
Sunnanå hamn
Ingela Lind har lämnat in ett 
medborgarförslag om gatu-
belysning mellan Sunnanå 
marknadsplats till Sunnanå 
hamn. Hon framhåller att 
det finns 23 nya moderna 
gatubelysningar i det nya 
området fram till hamnen, 
trots att det inte finns några 
fast boende längs sträckan. 
Mellan marknadsplatsen 
och de nya belysningarna 
finns flera stolpar med be-
lysning, men inga lampor. 

Vid den vägsträckan finns 
sju året-runt-boende och vid 
den farliga avfarten ner till 
”Almqvistviken” finns brev-
lådor för 13 året-runt-bo-
ende. Att tända upp ga-
tubelysningen skulle göra 
korsningen säkrare. Genom 
att tända upp nämnda 
sträcka skulle många fler 
våga gå och cykla på vägen 
och eventuella olyckor skulle 
minimeras.
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Vår älskade 

Åke "Frisco" 
Gustavsson 
* 6 december 1932  

har stilla insomnat 
och lämnat oss i 

stor sorg och saknad. 

Göteborg 
14 januari 2016 

Yvonne och Ingvar 
Elisabeth, Madeleine, 

Michael 
med familjer 

Susanne 
 

Släkt och goda vänner 

I ditt hjärta fanns det 
kärlek, värme och plats 

för oss alla. 
Dina ögon strålade ömt 

när vi sågs och vi sa alltid 
att vi älskade varandra. 
Tack käre pappa för allt, 

Yvonne 

Begravningen har ägt rum i 
stillhet. 

DÖDSFALL

Vår älskade "Lotta" 

Elsa Larsson 
* 23 december 1916  

har i dag efter ett långt liv 
lämnat oss i ljust minne 

bevarad. 

Mellerud 22 januari 2016 

Margareta och Anders 
Per och Ann-Louise 
Malte, Signe, Folke 

Lisa och Daniel 
Fanny, Dante, Mira, Rakel 

Martin och Marie 
Gabriel, Solvej 

Övrig släkt och vänner 

Många blev åren 
Du vandrade här 

Så trogen så verksam 
i tiden 

Nu mättad av ålder 
förunnat Dig är 

Få njuta av den eviga 
friden. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Gunnarsnäs 
kyrka fredag 5/2 kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Församlings-
hemmet. Svar om delta-
gande önskas senast 2/2 till 
Ljungdahls Begravnings-
byrå tel. 0530-10045. 
Hedra gärna Elsa med en 
gåva till Svenska kyrkans 
internationella arbete pg. 
900122-3 eller via Pastors-
expeditionen. 

Min inderlig kjære mor, 
svigermor, mormor 
og søster, vår flotte 
og livsglade tante, 

vår alles kjære 

Aud Johanne 
Andersson 

født 27. oktober 1920 
i Trondhjem, døde i dag. 
Bærum, 20. januar 2016. 

Enten vi da lever eller dør, 
hører vi Herren til.  

Rom.14, 8 
Sol                        Ketil 

Magnus Griffen 
Per (bror)              Elsa 
Øvrig familie og venner 

Begraves fra Bryn kirke 
torsdag 28. januar 

kl.12.00, 
til Steinsskogen 

gravlund. 
Istället för blommor önskas 

ett bidrag till Skålleruds 
Röda Kors bg. 5773-7553.

DÖDSFALL Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Kyrkans Hus i 
Mellerud för Gerd Johans-
son, Mellerud. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Gammal fäbodpsalm” av 
O. Lindberg varefter Anders 
sjöng ”Oändlig nåd” av J. 
Newton. Akten förrätta-
des av komminister Anette 
Jarsved Carlson. Efter över-
låtelsen sjöng Anders ”Tack 
min Gud” av J. A. Hultman. 
Begravningsgudstjänsten 
inramades av psalmerna 
251 ”Var jag går i skogar, 
berg och dalar”, psalm 190 
”Bred dina vida vingar” samt 
psalm 285 ”Det finns djup”. 
Till minne av Gerd var ko-
ret vackert dekorerat med 
blommor från barnen med 
familjer, barnbarn, Roland 
med familj, släkt, grannar 
och vänner. Vid urnan tog 
familj, släkt och vänner sitt 
avsked. Efter avskedet sjöng 
solisten ”Ave Maria” av F. 
Schubert. Akten avslutades 
i kyrkan med att Anders 
framförde ”Så skimrande 
var aldrig havet” av E. Tau-
be. Anhörigas tack framför-
des av entreprenör Christer 
Åkerstedt som även inbjöd 
till minnesstund i Kyrkans 
hus samlingssal. Vid minnes-
stunden fanns en fotoutställ-
ning med foton från stunder 
och upplevelser under Gerds 
liv. Officianten avslutade 
stunden med uppläsning av 
inkomna minnesgåvor.

...till John Evert Jonsson 
för att du gjort fina skid-
spår mellan Ängenäs och 
Golfklubben.

Tacksamma skidmotionärer

Veckans 
ros...

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café – för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj. 
Läkarmissionen med Inga-
maj Hörnberg, Hasse Hall-
ström, Lennart Sjöholm och 

PREDIKOTURER

STORT TACK 
till alla som ville vara med 
och fira min födelsedag. Ett 
extra tack för alla gåvor till 
Brålanda kyrka. Samman-
lagt har nu närmare 40.000 
kr kommit in!

Thomas Holmström

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbedes. 

Sture Hagsgård

UPPVAKTNING

Nisse Bergman. Kyrkkaffe. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan:  Sönd 17 
Smaka & Se, Thomas Se-
gergren, nattv. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout, start för termi-
nen. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
Danne Nilsson, Ssk, ming-
elfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Torsd 18 Equmeniakyrkan 
Södra Dal, samling, andakt 
Sigward K. Lörd 19 Fest-
kväll i Frändefors Equme-
niakyrka, Ellen Karlsson m 
band, andakt Sigward K. 
Servering. Sönd 11 Gudstj. 
Martin Karlsson, Sigward 
K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset, 
Thomas Holmström. Sönd 

11 Gudstj. i fsh. Anette 
Jarsved Carlson. Ssk och 
kyrklunch. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh.  12.15-12.30 
Lunch. Månd 17-19 Kul-
turcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 17 
Meditationsgudstj. i fsh. 
Anette Jarsved Carlson. 
Torsd (4/2) 14 Kyrkliga sy-
förening i fsh. 18.30 Vecko-
mässan i fsh. Anette Jarsved 
Carlson.
Gestad: Torsd (4/2) 10-
11.30 Förmiddagskaffe i 
fsh. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Torsd 18 
Se Brålanda. Lörd 19 Fest-
kväll. Sång och musik med 
Ellen Karlsson m band, an-
dakt Sigward K. Servering. 
Sönd 11 Gemensam gudstj. 
i Brålanda. Martin Karls-
son, Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 18 Ljus-
gudstj. Kyrkokören Stefan 
Rahkonen Trumpet, Sara 
Lilja flöjt och Maja Korp 
piano. Lennart Staaf. Onsd 
19 Församlingsafton ”Från 
Damaskus till Frändefors” 
Maher Saifo och Maha 
Aljundi berättar om sin och 
andras flykt från Syrien till 
Sverige. Deras berättelse 
förs på engelska men kom-
mer att tolkas till svenska. 
Kaffe och andakt.

JORDFÄSTNING

JORDFÄSTNING

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka 
för Annie Larsson, Brålan-
da. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Bar-
bro Magnusson ”Sinfonia” 
av J. S. Bach. Därefter sjöng 
kyrkosångare Robert Samu-
elsson ”Amazing grace/ Av 
nåd” Akten förrättades av 
kontraktsprost Thomas 
Holmström. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 217 ”Gud, för 
dig” 252 ”Hela vägen går 
han med mig” samt psalm 
190 ”Bred dina vida ving-
ar”. Till minne av Annie 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från barnen 
Marianne och Lennart med 
familjer, barnbarn, barn-
barnsbarn, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan togs 
avskedet av barnen med fa-
miljer, barnbarn med famil-
jer, barnbarnsbarn, släkt och 
vänner. Efter avskedet sjöng 
solisten ”Håll mitt hjärta” 
av B. Skifs. Akten avsluta-
des i kyrkan med att Barbro 
spelade ”Dagen är nära” av 
G.F. Händel/Widlund. An-
hörigas tack framfördes av 
entreprenör Christer Åker-
stedt Mellerud som även 
inbjöd till minnesstund i 
Håkans Festvåning, minnes-
stunden avslutades med att 
officianten uppläste inkom-
na minnesgåvor. Efter akten 
gravsattes kistan på Brålanda 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Gunnar Andersson, Fågel-
kärr. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Bar-
bro Magnusson ”Air” av J.S 
Bach. Därefter sjöng Barbro 
”Där rosor aldrig dör” av F. 
Sixten. Akten förrättades av 
komminister Anette Jarsved 
Carlson. Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 249 ”Blott en dag” 
190 ”Bred dina vida vingar” 
samt psalm 297 ”Härlig är 
jorden”. Till minne av Gun-
nar var koret vackert dekore-
rat med blommor från släkt, 
grannar och vänner. 

Vid kistan togs avskedet 
av systerdotter Ann-Britt 
med familj, släkt och vän-
ner. Efter avskedet sjöng 
solisten ”Det finns djup i 
Herrens godhet” av B.G. 
Hallqvist. Akten avslutades 
i kyrkan med att Barbro 
spelade ”Amazing grace” en 
folkmelodi. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt Mellerud 
som även inbjöd till minnes-
stund i Håkans Festvåning, 
minnesstunden avslutades 
med att officianten uppläste 
inkomna minnesgåvor. Efter 
akten gravsattes kistan på 
Brålanda kyrkogård.

TACK

Fira dina nära och kära 
på Alla hjärtans dag!

Skicka ett brev till Melleruds Nyheter, 
Box 43, 464 21 Mellerud eller e-posta till 
info@mellerudsnyheter.se. 
Max 20 ord. Bifoga ev. bild i mailet.  
Senast fredag 5 feb. kl. 15 behöver vi din annons. 
130:- med bild, 70:- utan bild.
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PRO:s prisundersökning

I PRO:s stora prisun-
dersökning 2015 
fanns den billigaste 
varukorgen i Skara-
borg. För andra året 
undersöktes en eko-
logisk varukorg som 
sjunkit några kronor 
mot 2014. Samtidigt 
minskar prisskillnaden 
mellan den ekologiska 
och den konventionel-
la varukorgen.

– Många äldre har en myck-
et ansträngd ekonomi. Vi 
vill öka prismedvetenheten 
bland medlemmar och all-
mänhet. Det är viktigt att 
se vad vi får för våra pengar 
när vi handlar. Prisunder-
sökningen är viktig för vårt 
konsumentpolitiska arbete, 
säger Christina Tallberg, 
ordförande PRO.

I undersökningen särre-
dovisas stora och små buti-
ker, för att få en mer rättvis 
jämförelse. Bland de stora 
butikerna är Maxi ICA Stor-
marknad i Falköping billi-
gast och bland de små ligger 
Ica Kvantum, ICA city cen-
trum i Borås i topp. Jämför 
vi distrikten med varandra är 
Skaraborg billigast och Väs-
terbotten dyrast.

Bara ICA finns med
I Mellerud finns endast upp-
gifter från en enda butik 
och det är ICA Supermarket 
Kronan, vars kundkorg kos-
tar 738,61 kronor.

Prisskillnaden mel-
lan en konventionell och 
en ekologisk varukorg är 
stor i landet. I genom-
snitt skiljer det 111,80 
kronor mellan korgarna.  
I år kan PRO jämföra den 
ekologiska korgen med förra 
året (2014). Den ekologis-
ka korgen har blivit några 

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

Stora skillnader 
– ekologiskt 
allt billigare

kronor billigare sedan förra 
året. Men skillnaden mellan 
den ekologiska och den kon-
ventionella korgen har blivit 
mindre. 2014 skiljde det 
144 kronor mellan en kon-
ventionell och en ekologisk 
varukorg och 2015 var skill-
naden 111,80 kronor. Gapet 
har minskat med 32 kronor.

– Det är fortfarande myck-
et dyrare med en ekologisk 
varukorg, vilket hindrar 
många att göra det valet. Att 
vi nu ser en förändring nedåt 
ger ändå lite hopp om att det 
ekologiska ska bli tillgängligt 
för fler, säger Christina Tall-
berg.

Snittpriset för  
en svensk varukorg
Snittpriset för en varukorg 
i landet var 773,06 kronor. 
Dyraste varukorgen kostade 
958,35 kr och den billigaste 
608,80, när vi inte tar hän-
syn till butikernas storlek. 
Totalt har 940 butiker un-
dersökts och årets varukorg 
innehåller 33 konventionella 
varor respektive 16 ekologis-
ka varor. 

Coop Mitts butiker har 
lyfts bort med anledning av 
att de uppmanat sina butiker 
att tillfälligt sänka priserna 
inför undersökningen. Det 
handlar om totalt 29 buti-
ker.

2015 års prisundersökning 
genomfördes den 13 okto-
ber. Av de 940 butiker som 
undersökts redovisas 829 
butiker. Cirka 2 000 ideellt 
arbetande PRO-medlemmar 
har genomfört prisunder-
sökningen. 

Källa: www.pro.se
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Januarirea hos  
Bilbolaget

Helgöppet Lördag 10-14, Söndag 11-14
Vi bjuder på kaffe och semla

 

Vid köp av utvalda bilar i hallen ingår en SPA-helg på VANN för 2 st personer
 
-09 Hyundai i20 1,6 Crdi e-Sense  ...........................................64.900 kr  NU 54.000 kr
-14 Hyundai i10 1,0 ComfortPlus  ..........................................124.700 kr  NU 99.900 kr
-12 Hyundai ix20 1,6 CRDi Edition  ........................................139.400 kr  NU 119.900 kr
-13 Hyundai i30 5d 1,6 CRDi Premium  ..................................148.900 kr  NU 119.900 kr
-12 Hyundai ix35 2,0 CRDi ComfortPlus 2WD  .......................164.900 kr  NU 139.900 kr
-12 Hyundai i40 1,7 CRDi Kombi Premium  ...........................199.900 kr  NU 179.900 kr
-14 Hyundai ix35 2,0 CRDi Business 4WD AUT.  ....................269.900 kr  NU 249.900 kr
 
-11 Mercedes-Benz E 350 CDI Avantgarde Sedan  ...............254.900 kr  NU 209.900 kr
-14 Mercedes-Benz A180 BlueEFFICIENCY Business AUT.  ..269.900 kr NU 219.900 kr
-14 Mercedes-Benz A180 CDI BusinessPlus  ........................229.000 kr  NU 214.900 kr
-13 Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC  .............................324.900 kr  NU 309.900 kr
-14 Mercedes-Benz GLA 220 CDI 4MATIC  ............................339.000 kr  NU 319.900 kr
-13 Mercedes-Benz Viano 2,2 CDI Ambiente 7-sits  .............349.900 kr  NU 334.900 kr
-13 Mercedes-Benz E 220 CDI Kombi  ...................................324.900 kr  NU 314.900 kr
-15 Mercedes-Benz GLK 220 CDI Blue EFFICIENCY  ..............399.900 kr  NU 359.000 kr
 
-11 BMW 520D Sedan  ............................................................184.900 kr  NU 179.900 kr
-11 BMW X3 2,0D  ...................................................................229.900 kr  NU 214.900 kr
-10 Opel Insignia Edition Kombi 1,6 T  ...................................129.900 kr  NU 114.900 kr
-11 Opel Astra Sport Kombi 1,6T ...........................................139.000 kr  NU 129.000 kr

Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-02-07

roybil.se • Mellerud • 0530-444 40

SPF Seniorerna Melleruds-
bygden bjöd till jullunch på 
Templargården den 8 de-
cember. 85 medlemmar kom 
och hälsades varmt välkom-
na av ordförande Arne Pet-
tersson. Samtidigt välkom-
nades fem nya medlemmar. 
Inledningsvis informerade 
Sölvie Linder från Melleruds 
kommun om planerna för 
äldreboendet i framtidens 
Mellerud. En arbetsgrupp 
har besökt olika typer av 
äldreboenden i vår närhet. 
Med erfarenheter, bland 
annat från dessa besök, har 
gruppen tagit fram förslag 
som skulle kunna passa vår 
kommun. Man har redovisat 
två alternativ: 1. Bygga helt 

nytt. 2. Förbättra Fagerlids- 
och Kroppefjällshemmen.

Det politiska beslutet pri-
oriterar alternativ 1. Platsen 
för ett nytt äldreboende är i 
första hand Ängenäsområdet 
med 45 nya platser. Ett alter-
nativ är kvarteret Ugglan.

Vid planeringen har man 
haft de boendes bästa för 
ögonen. Ett nybygge möjlig-
gör en fullständig byggnads- 
och miljöanpassning till nu-
tidens alla krav.

Efter en frågestund tacka-
des Sölvie Linder med varma 
applåder.

Så hördes i fjärran toner 
som förebådade lucias an-
komst. Med sina sex tärnor 
gav hon oss ett päröband av 

kända sånger. Mycket stäm-
ningsfullt.

Nu vankades det gröt med 
ost- och skinksmörgås samt 
julmust. Lennart Magnus-
son delade ut sånghäften och 
tillsammans sjöng vi de kän-
da julvisorna. Men med av-
brott då och då för dragning 
av vinstgivande årnummer.

Det serverades kaffe med 
bakelse innan ordförande 
Arne Pettersson tackade alla 
som ställt upp och arbetat 
så att jullunchen blev lyck-
ad. Han tackade även övriga 
deltagare och önskade oss 
alla god jul.

Alf Söderkvist

FÖRENINGSREFERAT

Marie Hav Lundqvist väckte många tankar hos publiken med sin humorfulla föreläsning om 
livet som funktionsnedsatt. Foto: Karin Åström.

Dråpliga historier om maktlöshet. Bild ur Maries Hav Lundqvists bok ” Med rullstol i grönsaks-
hissen” illustrerad av Robert Källgren.

Intressant om tillgänglighet
Socialnämnden och 
kommunala handi-
kapprådet (KHR) i 
Melleruds kommun 
bjöd in till föreläsning-
ar om tillgänglighet 
på Kulturbruket på Dal 
den 14 januari. 
Cirka 40 personer hade hör-
sammat kallelsen, däribland 
representanter från Rit-
ningsgranskarrådet, Kom-
munala pensionärsrådet, 
politiker, samhällsbyggnads-
förvaltningen och socialför-
valtningen.

Michael Melby, ordfö-
rande i socialnämnden och 
KHR, hälsande alla välkom-
na och då speciellt föreläsar-
na som kommit hit i vinter-
kylan.

Prisbelönt stad
Lena Mellbladh, tillgänglig-
hetskonsulent i Borås Stad, 
berättade om deras arbete 
med tillgänglighet. 

I Borås finns ett beslut om 
fysisk tillgänglighet, taget av 
politiken, där de ska följa 
Västra Götalandsregionens 
råd om tillgänglighet. Det 
finns en politisk vilja och 

acceptans bland chefer att 
tillgänglighet ska prioriteras. 
Lena säger att det är viktigt 
att hon är med tidigt och att 
man gör rätt från början vid 
nybyggnation och ombygg-
nation. Redan i telefonväx-
eln får alla en fråga om man 
vill ha en stödperson i kon-
takten med kommunen. 

Borås stad har fått mycket 
uppmärksamhet för sitt ar-
bete och blev även vinnare 
av Access City Award 2015.

Föreläsare med humor
Efter fikat var det föreläs-
ning av Marie Hav Lund-
qvist, en företagskvinna som 
efter en muskelsjukdom blev 
funktionsnedsatt. 

Hon bjöd på sina erfaren-
heter av att leva med en 
funktionsnedsättning och 
berättade hur hon blivit be-
mött. 

Med humor som den röda 
tråden tog hon publiken ge-
nom många dråpliga histo-
rier som gav eftertanke om 
hur det fungerar i samhället. 

För att nämna några tog 
hon upp en resa med färd-
tjänst från Lysekil till Göte-
borg, besök på sjukhus och 

hem till Lysekil igen på fem-
ton timmar. 

Hon berättade hur hon 
blev sittande i bussen när 
alla andra gick ur för att 
chauffören tog rast. Denna 
maktlöshet gjorde att hon 
stängde av sig själv. 

Vid ett tillfälle fick hon 
åka i en grönsakshiss på res-
taurangen för att komma till 
andra våningen.

Tankeväckande 
Marie gav åhörarna nya tan-
kar om rättigheter för per-
soner med funktionshinder. 
Det handlar om respekt, 
värdighet och bemötande.

Att leva med nya förutsätt-
ningar i livet handlar fortfa-
rande om ett aktivt liv, ett 
fullvärdigt liv i rullstol, ett 
liv utan begränsningar,  livs-
kvalitet och livskraft.

Marie har startat en stif-
telse ”Hopptimisten” som är 
till för personer med funk-
tionsnedsättning som behö-
ver hjälpmedel.

Anette Karlsson, 
sektorchef Stöd och service

Melleruds Nyheters  

JORD & SKOG
HUSDJUR – LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Kontakta:  
Christina eller Maggan  

Tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se  
maggan@mellerudsnyheter.se

Storutdelning: 17 februari   
Manusstopp: 11 februari
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Kim Rodén och Oskar Mowitz klippte bandet vid skolans nyinvigning. Skolchef Anders Petters-
son till höger.

I matsalen gick försäjningen av fika som smort.

Festlig nyinvigning av 
Karolinerskolan
I lördags var det 
festlig nyinvigning av 
Karolinerskolan i Dals 
Rostock. Hundratals 
människor kom för att 
se bygdens skola i ny 
glans.

Framför den nya entrén 
hölls det tal och både elev-
er och lärare hyllades för sin 

uthållighet och sitt tålamod 
under ombyggnadstiden då 
alla fått tränga ihop sig och 
flytta runt allteftersom reno-
veringen fortskred. 

Så och klipptes bandet 
och portarna slogs upp till 
fanfar av musikskoleelever. 
Inne i foajén väntade musik 
av Dalslandsorkestern som 
spelade medan besökarna 

strömmade in i hundratal. 
Stolta elever visade runt sina 
familjer och gamla elever 
kom för att återse sin skola. 
För många var det första be-
söket på decennier. och för-
tjusningen över hur fint det 
blivit gick inte att ta miste 
på. 

– Det känns bra att det bli-
vit färdigt och allt har fung-

Lärarna Jenny Henning och Caroline Falk tog emot besökar-
na i ett av klassrummen.

Dalslandsorkestern spelade under ledning av Peter Söderlund.

Rektor Inger Strand gladdes 
över det stora intresset och 
alla besökare.

Anna Gustavsson går i tvåan 
och är stolt över sin skola.

Många elever visade runt sina yngre syskon i den nyrenoverade skolan.

Positivt för Dalsland

En majoritet av bank-
kontorscheferna 
tror på en starkare 
konjunkturutveck-
ling under 2016. Den 
nedåtgående trenden 
som varit rådande 
sedan våren 2015 har 
därmed brutits. Det 
är positiva nyheter för 
företag i Dalsland.
Det är Almi Företagspartner 
som presenterar en under-
sökning bland 150 bank-
kontorschefer.

Bankcheferna är betydligt 
mer optimistiska inför 2016 
jämfört med motsvarande 
undersökning inför 2015.

– Det känns som en myck-
et positiv framtid som står 
runt hörnet. Det går bra för 
företagen i Västsverige just 
nu och många väljer att satsa 
på att investera och utveckla. 
Det är positivt för framtida 
tillväxt och skapar nya jobb 
i såväl regionen som i Dals-
land, säger Sara Wallin, VD 
på Almi Väst.

Inledningen på det nya 

året blir lite avvaktande, se-
dan tar konjunkturen fart 
ordentligt, i alla fall om 
bankcheferna får rätt. Under 
årets första kvartal förväntar 
sig 33 procent att konjunk-
turen stärks. På ett års sikt 
tror så mycket som 60 pro-
cent på en fortsatt förstärk-
ning av konjunkturen.

Samtidigt ökar utlåning-
en. Mer än hälften av bank-
kontoren uppger att utlå-
ningen till företag förväntas 
öka under årets första kvar-
tal.  På ett års sikt är ännu 

större andel positiva, då 77 
procent tror på en ökad ut-
låning.

– Även inom Almi ser vi 
tydligt en ökad efterfrågan 
på tillväxtorienterade kre-
diter, det gäller särskilt det 
nya Tillväxtlånet som intro-
ducerades i början av 2015. 
Tillväxtlånet har gjort det 
möjligt för hundratals inn-
ovativa tillväxtföretag att 
fortsätta sin expansion, säger 
Sara Wallin.

Bankchefer tror på stark konjunktur

erat på bästa tänkbara sätt. 
Nyinvigningen är pricken 
över i och det är så roligt att 
gamla lärare och elever har 
kommit och att alla visar så 
stort intresse.  Det är verkli-
gen en bygdens skola, säger 
Inger Strand, skolans rektor.

Karin Åström
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Bostad & Energi

2 st 6 kg
EverClean

129:-

EverClean Kattsand
6 kg EverClean kattsand. 1köp/hushåll. 

www.djuronatur.se

Erbjudandena gäller enbart 150926 och kan ej kom
bineras m

ed andra rabatter eller erbjudanden.

Kanin/Marsvinspellets 
3,5 kg. 1köp/hushåll. Ord.pris 79:-

Höstgödsel 
15 kg. 1köp/hushåll. 
Ord.pris 239:-

Träpellets 
16 kg. Max 4 pall/hushåll.

1 995:-
Pallpris

139:-
Nu!

Öppet hus! 
Lördag den

26 september

Välkommen!

Kom och ta del av härliga erbjudanden,

underhållande evenemang och mumsig fika. 

Ballonger till alla barn!

Kalaspris!

Extra
C-vitamin

52 säck/
pall

49:-
Nu!

2 st 6 kg
EverClean

129:-

EverClean Kattsand
6 kg EverClean kattsand. 1köp/hushåll. 

www.djuronatur.se

Erbjudandena gäller enbart 150926 och kan ej kom
bineras m

ed andra rabatter eller erbjudanden.

Kanin/Marsvinspellets 
3,5 kg. 1köp/hushåll. Ord.pris 79:-

Höstgödsel 
15 kg. 1köp/hushåll. 
Ord.pris 239:-

Träpellets 
16 kg. Max 4 pall/hushåll.

1 995:-
Pallpris

139:-
Nu!

Öppet hus! 
Lördag den

26 september

Välkommen!

Kom och ta del av härliga erbjudanden,

underhållande evenemang och mumsig fika. 

Ballonger till alla barn!

Kalaspris!

Extra
C-vitamin

52 säck/
pall

49:-
Nu!

0530 - 186 71 • Erikstad

2 st 6 kg
EverClean

129:-

EverClean Kattsand
6 kg EverClean kattsand. 1köp/hushåll. 

www.djuronatur.se

Erbjudandena gäller enbart 150926 och kan ej kom
bineras m

ed andra rabatter eller erbjudanden.

Kanin/Marsvinspellets 
3,5 kg. 1köp/hushåll. Ord.pris 79:-

Höstgödsel 
15 kg. Ord.pris 239:-Träpellets 

    

1 995:-
Pallpris

139:-
Nu!

Öppet hus! 
Lördag den

26 september

Välkommen!

Kom och ta del av härliga erbjudanden,

underhållande evenemang och mumsig fika. 

Ballonger till alla barn!

Kalaspris!

Extra
C-vitamin

52 säck/
pall

49:-
Nu!

52 säck/
pallpall

Hämtpris 
i butik

Neova
villapellets
Fr. 2.100 kr/pall
Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.se

Kaminen sprider värme i många hem
Vad kan vara mysigare 
än en värmande brasa 
så här i vintertid? 
Eldens värme är inte 
enbart en mysfaktor, 
den är också en smart 
och modern lösning 
som hushåller med 
våra naturresurser.

Installation av en 
braskamin i en villa 
ökar värdet med upp till  
100 000 kronor enligt 
branschundersökning-
ar.
– Vi monterar kaminer och 
skorstenar. Kunden köper 
ett komplett koncept. Vi 
hjälper också till med bygg-
anmälan till kommunen när 
kunden valt eldstad, berättar 
Kalle Lindblom som driver 
företaget TLAB och har 16 
års erfarenhet i branschen.

Bästa lösningen är ett 
hembesök.

– Vi kollar placeringen i 
huset, mäter och kollar sk-
orstenslängden med mera. 
Sedan diskuterar vi fram en 
bra lösning. Vi monterar ka-
min och skorsten, därefter 
gör sotaren en besiktning. Vi 
byter även många befintliga 
kaminer, förklarar Kalle.

Bygganmälan måste alltid 
skickas in till kommunen 

Kalle säljer även vedeldade bastuaggregat.

Kalle Lindblom, TLAB har en omfattande utställning av kaminer i butiken.

Här har Kalle Lindblom 
monterat in en spiskassett i 
en befintlig öppen spis. Foto: 
Privat.

Ventilation? För att kaminen ska fungera ordentligt behövs luft, annars kan den ryka in eller 
ge ofullständig förbränning. Luft tillförs via väggmonterade ventiler eller en separat kanal för 
uteluft.
Sluten förbränning. Dagens krav att nya hus ska vara täta och försedda med balanserad 
ventilation innebär att kaminen behöver någon form av uteluftsanslutning för en fullgod 
förbränning.
Skorsten. En fördel att känna till skorstenens innerdimension och höjd när du ska välja kamin. 
Värmebehov. Det avgörs av typen av hus, isolering och klimatet. Ett normalisolerat hus med 
tvåglasfönster beläget i en region där medeltemperaturen vintertid är cirka 10-12 minusgrader 
har ett energivärde (värmebehov) av cirka 60-70 watt per kvadratmeter. 
Installation. En bygganmälan hos kommunen krävs för installation av en ny eldstad. Det är 
tillåtet att montera eldstaden själv. Innan den tas i bruk måste den kontrolleras av en sakkunnig 
(skorstensfejarmästare). Intyget du får används vid slutredovisningen hos kommunens bygg-
nadsnämnd. Källa: Jøtul.

Fakta för dig som ska köpa ny kamin

Vilken kamin bör du välja 
beror på vilken värmekälla 
som finns sedan tidigare.

Direktverkande el: Välj en 
kamin med mycket värme-
lagrande sten, såsom täljs-
ten. Värmen håller länge.
Vill du ha kamin i sommar-
stugan? Då är en kamin med 
strålningsvärme bäst, då 
den ger en snabb uppvärm-
ning.
Har du bergvärme? Då 
handlar det mest om 
mysvärme, en kamin som 
ger några extragrader. Välj 
en konvektionskamin.

Kalle tipsar:

vid nyinstallation eller byte 
av eldstad.

Dubbel verkningsgrad
Dagens kaminer har dubbla 
verkningsgrad jämfört med 
för 15 år sedan. Det innebär 
att förbränningen är myck-
et renare och vedåtgången 
halveras. Nya eldstäder är 
alltså miljövänligare och mer 
ekonomiska.

– De har så kallade clean 
burning system med lufts-
polning på glaset. Syret som 
tillförs elden passerar fram-
för glasrutan på kaminen. 
Då hålls glaset rent, berättar 
Kalle.

Dagens skorstenar i stål är 
så bra isolerade att de kan gå 
fem centimeter från bränn-
bart material. Innerröret är 
rostfritt. Braskaminer finns 
i olika material; gjutjärn, 
täljsten, kakelugnar eller så 
kallade konvektionskaminer.

Kalle visar bilder på kami-
ner som passar i vilka mo-
derna hem som helst, med 
exempelvis vit emaljerad sk-
orsten och utbytbara höljen 
i olika färger. Vad sägs om 
rosa?

– Många av våra kunder 
som installerar braskamin 
har bytt ut sitt gamla värme-
system till exempelvis berg-
värme. Då finns det en ledig 
rökkanal i skorstenen, säger 
Kalle.

Insats i öppen spis
Insatser i öppna spisar blir 
allt vanligare. Då eldar man 
i ett slutet system och får en 
effekt på cirka nio kW vilket 
kan jämföras med sju till nio 
stycken elelement.

– I de flesta fallen gör vi 
hembesök och mäter storle-
ken i öppna spisen. Vi kopp-
lar rör från kassetten till den 
befintliga rökkanalen och 
värmen sprids genom kon-
vektionsprincipen – kami-
nen fördelar snabbt en jämn 
värme i rummet, säger Kalle.

TLAB säljer även vedel-

dade köksspisar som finns i 
olika utförande. Du kan till 
exempel få en med glaskera-
mikhäll så att du ser lågorna 
uppifrån genom glashällen. 
Det finns smalspisar med 
30 centimeters bredd upp 
till breda spisar på en meter. 
Priset är från 15 000 kronor 
och uppåt.

– Många säger att vedspi-
sen i köket är det bästa de 
har, eftersom det är så triv-
samt, konstaterar Kalle.

Kostnaden för braskamin 
och skorsten till en enplans-
villa ligger på från 25 000 
kronor, beroende på val av 
kamin och höjd på skorsten.

Inköp av kassett eller in-
sats till öppen spis kostar 
mellan 10 000 till 15 000 
kronor, då tillkommer rör 
och montering.

Susanne Emanuelsson
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Det har aldrig varit enklare 
att isolera vinden själv!

Isolerasjälv Vindsull
Det snabba, smidiga sättet att isolera 
vinden och sänka dina energikostnader

Spara energi 
och pengar!

Exempel 80 m² vind:
Köp vindsull för 6 000 kr och din energibesparing blir 

ca 2 000-8 000 kr/år beroende på uppvärmningskälla och 
tidigare isoleringstyp - tjocklek.

Vindsullssprutan lånar du gratis av oss!

Välkommen till oss så berättar vi mer

Sapphultsgatan 12, Mellerud · 0530-33 000 
Öppettider: Mån-Fre 7.00-18.00, Lör 9.00-14.00 

www.xlbygg.se · info@mellerud.xlbygg.se

Sara Söderblom, Håver-
ud: – Vi bor i ett stort hus 
och har sjövärme. Det räcker 
men jag skulle gärna vilja ha 
en öppen spis för den goda 
värmen och mysigheten. Det 
är ju bra när det är strömav-
brott också.

Jenny Rosén, Västanväga: 
– Vi har en luft/vatten-vär-
mepump och en braskamin. 
Vi kör allt, huset är från slu-
tet av 1800-talet.

Hur värmer ni huset i kylan?

Åsa Salomonsson, Mel-
lerud: – Vi har en ganska 
ny luftvärmepump, plus en 
braskamin i källaren och så 
är det tofflor på som gäller.

Kent Andersson, Melle-
rud: – Jag bor hos Melleruds 
Bostäder så jag behöver inte 
bry mig om det.

C-G Larzon, Västra 
Bilsportförbundet, på väg 
till medaljutdelning i Karl-
stad: – Jag har en luftvärme-
pump för vattenburen vär-
me, plus vedpanna när det 
är kallt. Det är björkved jag 
eldar, lite drag i pannan och 
60 grader på vattnet ut.

Bengt Häll, Rud: – Vi har 
en luft/vattenvärmepump 
och när det är kallt eldar jag 
i vedpannan i källaren.

Solcellerna kom på plats i 
april 2015 och har fram till 

julhelgen producerat 130 
kwH per vecka.

Lade pengar på taket
När det var dags för 
takbyte investerade 
Ingemar Johansson på 
Kyrkogatan i Mellerud 
i solceller. De sattes 
på det gamla taket 
och pryder sin plats i 
soligt söderläge.

– En solig vinterdag produ-
cerar de 18 000 watt, säger 
Ingemar som är mycket nöjd 
med sitt beslut.

De 26 solcellerna på hans 
tak är svensktillverkade och 
producerar 6 700 kwh (ki-
lowattimmar) per år. 

– Klar sol betyder mycket. 
Vecka tre gav till exempel 57 
kwh vecka ett däremot bara 
fyra kwh.  Vecka 34 i somras 
blev högst med 149 kwh och 
totalproduktionen år 2015, 
från 9 april till 31 december, 
blev 5 071 kwh. Medelvär-
de 130 kwh /vecka, berättar 

Ingemar. Husets förbruk-
ning, inklusive bergvärme, 
varierar mellan 9 200 kwh 
en sträng vinter och 7 600 
kwh en mild vinter. Priset 
för varje kwh Ingemar säl-
jer är 1,50 kronor till 1,90, 
beroende på elmarknadens 
spotpris.

– Hela inversteringen kos-
tade 105 000 kronor inklu-
sive allt, med 15 procent rot 
avdrag på den totala kostna-

den. Det tjänar jag in på nio 
år säger Ingemar.

Snön som fallit de senaste 
veckorna är inget problem, 
den kanar snabbt av den 
glatta ytan på cellerna.

Karin Åström

Dalslands Kanal AB behöver råd när det gäller ett slussvaktar-
boställe som ska renoveras. Roger Fredriksson, energirådgivare, 
på väg till Strömmen ovanför Snäcke med kanalförman Lars 
Widenberg.

Solceller bättre än sparkonto
Energirådgivarna 
i Dalsland har sitt 
kontor i Dalsland Cen-
ter. Deras arbetsfält 
täcker alla Dalslands 
kommuner och även 
Vänersborg. Här kan 
både privatpersoner, 
företag, kommuner 
och föreningar få 
kostnadsfri rådgivning 
i energifrågor.

Roger Fredriksson, en av 
kommunens fyra klimat- 
och energirådgivare, bistår 
just nu Melleruds kommun 
med att söka pengar till 
laddstolpar för elbilar. Vid 
järnvägsstationen kommer 
snart en att finnas, vid torget  
planeras nästa och när köp-

centrat är klart ska det finnas 
en där också. 

Råd till företag
Förutom kommuner och 
privatpersoner hör företag 
till kunderna i högre grad än 
tidigare.

– Vi erbjuder företag hjälp 
med att hitta lönsamma in-
vesteringar och åtgärder för 
att spara energi, det är kost-
nadsfritt. Det finns också 
en konsultcheck att få för 
att utreda energibesparande 
åtgärder i företaget, 50 pro-
cent av kostnaden täcks, sä-
ger Roger Fredriksson.

Sol ger avkastning
För att nå ut besöker energi-
rådgivarna olika mässor, till 
exempel Bomässan i Väners-

borg, Mellerudsmässan och 
Bygg- bomässan i Mellerud.

– Bygga-bo mässan var 
väldigt bra. Dit kom många 

intresserade och de flesta 
frågade om solceller. Ge-
nom ett statligt bidrag är 
det förmånligt att investera 

i solceller. Man blir en så 
kallad mikroproducent och 
får som sådan inte tillverka 
mer el än man gör av med. 
Staten går in med 60 öre per 
kilowatt-timma. Överskot-
tet på sommaren får man 
tillbaks på vintern i pengar. 
Den som investerar 100 000 
kronor får en avkastning på 
pengarna med åtta till tio 
procent, vilket är mycket 
bättre än bankräntan idag, 
säger Roger Fredriksson.

Staten bidrar även med 20 
procent av den totala intalla-
tionskostnaden för privat-
personer och om det är ett 
företag med 30 procent.

Bergvärme populärt
– Mest populärt för att vär-
ma huset idag är berg- eller 

jordvärme, men många väl-
jer också en luft/luftvärme-
pump där man återvinner 
luften inifrån huset via en 
värmepump. Investeringen 
är lägre jämfört med berg-
värme och ventilationen 
från man på köpet, säger 
Roger Fredriksson och till-
lägger att billigaste sättet att 
värma sitt hus fortfarande är 
att elda med ved.

– Men många väljer bort 
det för att det är arbetskrä-
vande. Pellets är lika miljö-
vänligt som bergvärme eller 
jordvärme men det har ock-
så minskat i popularitet, folk 
vill ha det bekvämt, säger 
Roger Fredriksson.

Karin Åström
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VIKT
124 KG

VIKT
123 KG

VIKT
105 KG

VIKT
235 KG

Scanspis 65-8 ger dig en vackert  
proportionerad pelare i täljsten,  
med en stor insyn till lågorna.  
Täljstenen ackumulerar värme från 
kaminen när du eldar och frigör  
sedan värmen tillbaka till rummet,  
som behaglig strålvarme även när  
elden har slocknat.

NU 22 990:-
Ord. pris 25 990:-

SPARA
3 000:-

JØTUL F 520

Vid samtidigt köp av valfri 
Jotul/Scanspis kamin 

(gäller hela sortimentet) 
och NVI skorsten lämnas  

2 000:- rabatt på skorsten

Mellerud • Tel. 0530-133 01

SPARA
3 000:-

SPARA
3 000:-

SPARA
3 200:-

Scanspis 65-8
INTRODUKTIONSPRIS 31 250:-
Ord. pris 34 250:-

JOTUL F3 
NU 11 900:-
Ord. pris 13 900:-

Scanspis 64-2
NU 16 900:-
Ord. pris 20 100:-

Scanspis 68-9/10
INTRODUKTIONSPRIS 20 900:-
Ord. pris 23 900:-

EN VARM GODBIT - NYHET

IKONISKA DESIGN - NYHET

STORA SIDOGLAS TIDLÖS BÄSTSÄLJARE

VIKT
170 KG

SPARA
2 000:-

Kompakt och klassisk kamin i 
g jutjärn med kapacitet för  
vedlängder upp till 40 cm.  
En utvändig asklösning  
säkerställer enkel 
tömning av askan. 

Ta kontroll på fukten när du isolerar
I regel har äldre hus 
en hög luftväxling 
beroende på många 
otätheter vid exempel-
vis dörrar, fönster och 
skarvar. Ett hus som 
inte är tätt blir dyrt att 
värma upp – därför ska 
det vara lufttätt.

Ett otätt hus ökar dels en-
ergianvändningen och dels 
skapas ett dåligt inomhusk-
limat. Det finns risk för mö-
gel som i sin tur kan orsaka 

astma och allergi. Oavsett 
vilket ventilationssysten du 
har måste frisk luft tillföras 
via friskluftskanaler och inte 
genom otätheter.

Exempel på vanliga vär-
meförluster i byggnader: 
Ventilation: 30 procent. 
Fönster: 25 procent. Tak: 
15 procent. Ytterväggar: 15 
procent. Golv och källare: 
15 procent.

– Ta kontroll på fukten 
när du isolerar. Se över tät-
ningslisterna i fönster och 

dörrar. Du kan klistra eller 
häfta dit tätningslisten, kolla 
så du får rätt tjocklek, tipsar 
Thomas Larsson, säljare och 
lagerledare på Optimera i 
Mellerud. Han har även gått 
utbildning inom området 
energioptimering.

Vid fasadbyte är det vik-
tigt att huset blir vindtätt, 
då kan du använda produk-
ter som är vind- och regntä-
ta men samtidigt släpper ut 
fukt.

Vad sparar du på att 
tilläggsisolera ditt hus?
Nedan visas exempel på vad du kan spara genom att tilläggisolera. Beräknat på: 
175 kvadratmeter 1½-plansvilla (plus 100 kvadratmeter källare) belägen i Mellerud. Elpris 
1,3kr/kWh.

Yttervägg: Vägg av trä: 110 kvadratmeter  (befintlig iso-
lering 125 mm). Tilläggsisolering: 150 mm FlexSystem. 
Besparing: Cirka 2400 kWh motsvarar 3 200 kronor. In-
köpspris för isolering cirka 19 300 kronor. Återbetalningstid: 
Cirka 6,1 år.

Källa: www.rockwool.se

Källare: Oisolerad källarvägg av lättbetong: 100m2. Tillägg-
sisolering: 70mm Flexibatts. Besparing: Cirka 2440 kWh 
motsvarar 3200 kronor. Inköpspris för isolering cirka 4 500 
kronor. Återbetalningstid: 1,4 år

Vind: Plan vindsyta: 30 kvadratmeter (befintlig isolering 
175 mm) Tilläggsisolering: 350 mm Isolera-Själv-vindsull. 
Besparing: Cirka 500 kWh motsvarar 700 kronor. Inköps-
pris för isolering cirka 4 700 kronor. Återbetalningstid: Cir-
ka 8,2 år.

Invändigt snedtak: Snedtak: 80 kvadratmeter (befintlig iso-
lering: 175 mm). Ny isolering: 170 mm Flexibatts Bespa-
ring: Cirka 1150 kWh motsvarar 1 500 kronor. Inköpspris 
för isolering cirka 8 000 kronor. Återbetalningstid: Cirka 5,3 
år.

Thomas Larsson är säljare och lagerledare på Optimera. Han är expert på att energioptimera 
fastigheter.

Nya regler för rot- 
och rutavdrag 2016
Från och med den 1 
januari 2016 gäller 
nya regler för rot- och 
rutavdrag. Det beslu-
tades av riksdagen i 
samband med beslu-
tet om budgeten för 
2016.

De nya reglerna i korthet: 
Rotavdraget sänks till 30 
procent av arbetskostnaden, 
men med ett fortsatt max-
imalt utrymme om 50 000 
kronor oavsett köparens ål-
der.

Rutavdraget halveras till 
25 000 kronor för personer 

som inte har fyllt 65 år. Ru-
tavdrag medges fortfarande 
med 50 procent av arbets-
kostnaden.

Den som har fyllt 65 år 
vid årets ingång kan även i 
fortsättningen få som mest 
50 000 kronor i rutavdrag.

Lagtexten förtydligas när 
det gäller städarbete. Ru-
tavdrag godkänns endast 
för enklare städarbete, annat 
rengöringsarbete samt flytt-
städning.

Rutavdrag godkänns inte 
för matlagning.

För den som vill utnyttja 
den maximala skattereduk-

tionen på 50 000 kronor 
per person och år för enbart 
rotarbeten, måste arbets-
kostnaden uppgå till minst 
166 667 kronor (30 procent 
x 166 667 kronor = 50 000 
kronor). 

För den som betalar ett 
rot- eller rutarbete den 1 ja-
nuari 2016 eller senare gäller 
de nya reglerna. Det innebär 
den lägre skattereduktionen 
för rotarbete och den lägre 
gränsen för maximalt rutar-
bete. Det gäller oavsett om 
arbetet utförts 2015 eller 
slutförts först i januari 2016.

Källa: www.skatteverket.se

Flyttad kondenspunkt
– Om du isolerar väggen 
från utsidan kan det i prin-
cip inte bli fel, det är alltid 
säkrare att isolera från utsi-
dan. Då flyttar du kondens-
punkten utåt i konstruktio-
nen, säger Thomas.

Det är inte ofta ett hus 
genomgår en renovering, 
så det gäller att ta vara på 
möjligheten att höja ener-
gistandarden som ger lägre 
kostnader och bättre klimat 
inomhus.

– Vanligaste frågan jag får 
handlar om energibesparing. 
Många byter sina fönster 
och det är vanligt med kon-
dens på utsidan av nya föns-
ter. Det hör många av sig om 
och tror att det är något som 
är fel, men det är ett vanligt 
fenomen och inget farligt, 
förklarar Thomas.

Idag finns det dock fönster 
med specialglas som förhin-
drar kondens, exempelvis 
smutsavvisande fönster.

– Om du tilläggsisolerar 

vinden, vilket är enkelt att 
göra, bör du hålla koll på 
temperaturen. Den sjunker 
efter tilläggsisoleringen och 
det kan öka risken för bland 
annat fuktskador, beroende 
på vilken slags vind du har. 
Luftfuktighet kan bli reell 
kondens.

Thomas nämner även 
vikten av att kolla så att ter-
mostaterna på elementen 
fungerar som de ska och att 
de inte hängt sig.

Susanne Emanuelsson
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Solceller på lantbruk –
det mest lönsamma sättet 

att installera på!
Totalentreprenad eller 
montera i egen regi.

Nordic Solar Sweden AB • Färjestadvägen 56 • 654 65 Karlstad 
Tel +46 54 14 06 60 • solel@nordicsolar.se

www.nordicsolar.se

Boka tid för kostnadsfri och opartisk...

Energi &
Klimatrådgivning
Du når oss via din kommuns växel.
Information också på vår hemsida
www.energiradvast.se

Patrik Lundquist • Tel. 070-228 48 36
patrik@evmteknik.se

Ventilation Komfort och Industri
Luftfilter Energiberäkningar
OVK-besiktningar Energideklarationer

www.optimera.se

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Vard 7-17 Lör 10-13

Vill du sänka dina 
energikostnader?

Vi hjälper dig!
TOMS RÖR
Reparation & Service
073-982 74 94

tom@tomsror.se

Bostad & Energi

Stora vinster att isolera vinden
– 15 procent av 
energin försvinner 
på vinden, det glöms 
ofta bort, säger Benny 
Mattsson, XL Bygg.

Han delar även med 
sig av tips gällande en 
ny teknik för att isolera 
dina fönster.
Att isolera vinden är en oer-
hört energieffektiv åtgärd. 
Med små pengar får du 
stora vinster, menar Benny.
Fram till 50-60-talet använ-
des spån som isolering på 
vinden, detta ger en dålig 
effekt. På 60-talet kom mi-
neralullen och på 80-talet 
kom lösullen.

– Har du inga landgång-
ar att gå på och packar dina 
saker ovanpå isoleringen 
pressas den samman och då 
minskar energivärdet, säger 
Benny.

Det finns två åtgärder; att 
isolera med skiva eller lösull. 
Benny menar att fördelen 
med lösull är att man spru-
tar upp den med en spruta 
och då kommer lösullen åt 
överallt och det blir tätt.

– Men det får inte bli helt 
tätt, då finns risk för fukt- 
och mögelskador. Därför 
behövs det en luftspalt på 
minst 20 millimeter utmed 
takfoten plus en ventil per 
gavel.

Vindsullen sprutas över 
den befintliga isoleringen, 
som först ska jämnas till. 
Kontrollera att den tidigare 
isoleringen är helt fri från 
fukt. Är den inte det måste 
den tas bort.

Här har delar av den nya 
expanderande fönsterlisten 
tryckts in i den smala spring-
an.

Johan Holm-
gren, byggsäl-
jare och Benny 
Mattsson, som 
driver XL Bygg. 
Varje paket 
lösull innehåller 
20 kilo. Det 
räcker till cirka 
tre kvadratmeter 
vid 20 centime-
ter tjockt lager.

Den nya fönsterlisten som kan expandera (svälla) från 7 till 
42 millimeter.

• Villa med pelletsupp-
värmning från 70-talet 
med 90 kvadratmeter 
vindsutrymme. Har 15 
centimeter isoleringsskiva. 
Om du lägger på 20 centi-
meter lösull sparar du 1 600 
kronor per år. Tar 3,75 år att 
spara in.
• Eluppvärmd villa från 
50-talet  med 90 kvadrat-
meters vindsutrymme. 
Har 7,5 centimeter spåniso-
lering. Om du lägger på 
20 centimeter lösull sparar 
du in 6 000 – 7 000 kronor 
per år. Tar nio månader att 
spara in.
• Villa från 70-talet med 
fjärrvärme, med 90 kva-
dratmeter vindsutrymme. 
Har isoleringsskiva på 15 
centimeter. Om du sprutar 
på 20 centimeter lösull spa-
rar du in 1 500 kronor per år. 
Tar fyra år att spara in.

Besparing vid 
lösull på vinden:

– Vi lånar ut en elektrisk 
spruta till våra kunder och 
hjälper till vid behov, under-
stryker Benny.

Glöm inte fönstren
De flesta tänker på att till-
läggsisolera fönster och dör-
rar. Benny framhåller att 
många frågar om U-värdet 
när det gäller fönster. U-vär-
det visar hur mycket värme 
fönstret släpper ut. Ju lägre, 
desto mindre värme släpper 
det ut. Ett normalt U-värde 

ligger på cirka 1,0 till 1,2.
– Gamla tvåglasfönster 

ligger på mellan 2,8 till 3,5. 
Mycket kyla tränger in då. 
Tätningen mellan fönster-
karm och trästomme kan få 
ett U-värde på 0,5 och upp-
åt, beroende på isolering.

Förr användes oftast fog-
skum, som kan hårdna med 

åren. Eftersom fönstren i 
regel rör på sig finns risken 
att fogskummet spricker.

Genom en ny teknik kan 
man slippa det problemet. 
Lösningen är en list runt 
fönsterkarmen som sväller 
till lämplig storlek, den är 
flexibel när fönstren rör på 
sig. Listen kan expande-

ra från 7 till 42 millimeter. 
Den kan användas både vid 
byte till nya fönster och vid 
renovering av gamla.

Ett självklistrande tät-
ningsband (fönsterfolie) ger 
lufttäta fogar mellan fönster 
och väggkonstruktion.

– Om du betalar mellan  
7 000 till 8 000 kronor för 
ett fönster ger den nya tek-
nikens list en fördyring på 

cirka 150 kronor per fönster, 
upplyser Benny.

Susanne Emanuelsson
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renault.se

Kickstart
The Renault Way

Renault CLIO
Nu från 119 900 kr

Renault MEGANE
Nu från 159 900 kr

Renault CAPTUR
Nu från 144 900 kr

*Erbjudandet är totalt värt från 30 700 kr till 34 900 kr och består av fri service, fria vinterhjul, nybilsrabatt (gäller t o m 31/3 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd) samt 5 
000 kr på ditt Renaultkort (gäller t o m 31/1 2016 på bilar registrerade senast den 29/2 2016). Värde på fri service: Clio 6 500 kr, Captur 6 800 kr och Mégane 7 400 kr. Värde på vinterhjul: Clio 10 200 kr, Captur 
12 300 kr och Mégane 12 500 kr. Dessutom utgår en rabatt på Clio och Captur värd 9 000 kr och Mégane 10 000 kr. Renaultkortet utges av Volvofinans Bank AB (publ). Gäller inte RS-versioner eller Mégane 
GT. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: Clio 3,3-5,6, Captur 5,1-5,5 och Mégane 3,6-5,3. CO2-utsläpp gram/km: Clio 85-127, Captur 113-126 och Mégane 93-119. Alla angivna priser är rekom-
menderade cirkapriser och lokala avvikelser kan förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade.

3 års fri service + 4 vinterhjul + 
5 000 kr a�  lysa upp januari med 

Kampanjpris inkl. vinterhjul på aluminiumfälgar, 3 års fri service och 5 000 kr på di�  Renaultkort 
totalt värt upp till 34 900 kr*

Gäller 
bara till 
den 31/1

Extra 
helgöppet
30-31 jan

HELGÖPPET 30-31 januari: lördag 10-14,  söndag 11-14  HELGÖPPET 30 januari: lördag 10-14

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson och Bror Lundberg, i styrelsen för Skålleruds fiberförening.

Skålleruds fiberförenings område är det största i kommunen. Fler medlemmar behövs inför 
projekteringen.

Fiberförening vill få fler medlemmar

Skålleruds fiberför-
ening höll informa-
tionsmöte i Spar-
bankssalongen på 
Kulturbruket på Dal 
förra måndagen. Fler 
medlemmar behövs för 
att komma igång med 
projekteringen.

Föreningen har i dagsläget 
cirka 260 medlemmar och är 

till ytan den största fiberför-
eningen i kommunen. Nu 
behövs dubbelt så många 
medlemmar för att komma 
igång med projekteringen. 
400 i slutet av februari är 
målet. Då vill föreningen 
vara klar med sin ansökan 
om statligt stöd och siktar 
på att kunna börja bygga till 
hösten.

Framtidens teknik
Medlemmar i föreningens 
styrelse, Christer Johansson, 
Stig-Åke Almqvist och Bror 
Lundberg pekade på för-
delarna med fibertekniken, 
som en framtidssäker teknik 
för internet, telefon, TV och 
flera samhällstjänster som 
till exempel hemvårdens och 
hemtjänstens säkerhetslarm.

 Kopparledningar och 

ADSL är teknik som för-
vinner och de framhöll att 
fibernät skapar möjligheter 
att bo och leva på landet, att 
man kan se det hela som en 
landbygdsfråga och inte bara 
för egen del.

Melleruds kommuns fi-
berlots Roland Andersson 
fanns också med på mötet 
och han kunde berätta att 
jordbruksverkets direktiv till 
länsstyrelserna nu är klart 
och flera föreningar inom 

kommunen som står i start-
groparna för att börja bygga 
snart kan sätta igång. 

Frågorna från åhörarna var 
många och för den tekniska 

biten fanns proffs från före-
taget Empower, som bygger 
fibernät, på plats.

Karin Åström

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

Onsd 3 feb kl. 18.00 i Equmeniakyrkan, Brålanda
Röda Korset på asylboende  

Maud Halvarsson, Dals Rostock
Årsmötesförhandlingar.          Kaffeservering.

Välkomna!  Styrelsen

Brålanda Rödakorskrets

Årsmöte

Frändefors kyrka 
Söndag 31 januari kl.18

Ljusgudstjänst
Kyrkokören 

Stefan Rahkonen, trumpet 
Sara Lilja, flöjt 

Maja Korp, piano 
Lennart Staaf 

Välkomna!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

Tommy Håkansson
KL Maskin AB 
Brålanda/Säffle 
Tel. 0521-57 73 81 
Bil. 070-589 24 55

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se
0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)
Torsdag 28/1 kl 15.00
Välkommen till Solrosen för
information och samtal om
VARDAGAS verksamhet.

Veckoaktiviteter:
Måndag o torsdag
08.00 Rör dig frisk, Sporth.
09.30 Gemenskap o kortspel
Måndag
10.00 Promenad, Sinnenas hus
14.30 Stickcafé (jämn vecka)
Tisdag
10.00 Bridge
Onsdag
10.00 Broderi (ojämn vecka)
18.00 Gymnastik, f.d. sjukh.
Torsdag
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus
10.00 Gin Rummy
14.00 Bingo, Stationshuset
15.00 Bokcirkel (jämn vecka)
Sinnenas hus

Flyttar

Bankomaten i Brålanda flyt-
tar och kommer att finnas in-
vid Brålanda Gallerias entré 
från 5 februari. Den 1 febru-
ari börjar flytten så några da-
gar finns inte möjligheten att 
ta ut kontanter så det gäller 
att planera uttagen för den 
som har behov av det.

Skrivklåda till glädje för många
Temat i Brålanda 
under Samverkans 
temadag andra lör-
dagen i januari var 
”Författare”, där olika 
typer av författarskap 
presenterade sig.
Brålandabygden kan visa 
upp flera lokala förmågor 
med pennan, datorn, pen-
seln och kameran i högsta 
hugg. Ett exempel är ”Myr-
san som skrek” av Ritva 
Kahrila-Utter, Sundals Ryr,

Boken är en faktabaserad 
bildberättelse i sagans form 
om den röda stackmyran. 
Långt inne i den stora myr-
stacken föds ett litet myr-
barn. Barnet är mycket klent 
och man befarar att det inte 
kommer att överleva. Men 
tvärtom visar det sig att den 
lilla har oanade egenskaper, 
bland annat ett häpnads-
väckande skrik. Den gamla 

Per Hagström, Ritva Kahrila-Utter och Eva Sarge.

På biblioteket fanns följande: Stående: Inga-Lill Gustavsson, Kerstin Ljungkvist, Pia Hagmar, Gunnar Karlsson och Ingrid 
Olofsson. Sittande: Bengt Aronsson, Gull-May Lindström, Sigvard Lindhe och Anders Fredriksson.

erfarna barnsköterskan ger 
dock inte så mycket för den 
skrikande babyn – inte för-
rän de luriga tjuvmyrorna är 
på väg att röva bort myrägg 
från barnkammaren. Då 
kommer den lilla myrans 
förfärliga skrik väl till pass.

Ritva Kahrila-Utter har 
skrivit flera böcker om Myr-
san samt två filmer och den 
tredje arbetar hon på. Hon 
översätter nu sina verk till 
engelska.

För att få en så verklig bild 
som möjligt av utseendet 
och livet i en myrstack har 
Ritva Kahrila-Utter genom 
ett objektiv gått in i en myr-
stack.

Pers första bok
Per Hagström hade länge 
tänkt skriva en bok. När han 
så blev pensionär efter lång 
tid som lärare och rektor i 
Mellerud och travbanechef 
i Åmål kom inspirationen. 
Hans första bok ”Grisfösare, 
bikarbonat och en gul Ama-
zon” tar läsaren till 1960-ta-
let, en sann svensk-romsk 
kärlekshistoria och mycket 
mer.

– Det är upp till läsaren 
att associera och eventuellt 
dra paralleller till dagens si-
tuation, säger Per Hagström.  

På plats i Gallerian fanns 
även Eva Sarge, Sundals Ryr. 
Hon skriver böcker, ofta 
på vers, och illustrerar med 
egna teckningar.

Tillsammans
– Nu har jag och min man 
Patrik, som fotograferar, 
samarbetat och vi har gett ut 
två böcker med bilder som 
illustrerar mina dikter, säger 
Eva Sarge. Det är så roligt att 
gör detta tillsammans.

Dalslands skrivarefören-
ing, Mellerudsgruppen, med 
bland annat Margareta Lars-
son, fanns på plats.

I biblioteket fanns Brålan-
da-Sundals Ryrs hembygds-
förening med sina bygde-
böcker. Bengt Aronsson, 
Gunnar Karlsson, Sigvard 
Lindhe och Anders Fredriks-
son har dokumenterat och 
är aktiva med att sprida kun-
skap om sin bygd.

Inga-Lill Gustafsson är 
representant för släktingen 
Jenny Almström Sandgren, 
Malmö, vars mamma Mari-
anne är född i Brålanda och 
mormor och morfar var Ka-
rin och Erik Berg. Erik Berg 
hade bland annat en toffel-
fabrik invid gamla Järnvägs-
stationen.

Jenny A Sandgren har 
skrivit böcker om Castra, 
”Silverorden” och ”Det blå 
stoftets magi”, där kampen 
mellan det goda och onda är 
handlingen.

Jubiléum
Kerstin Ljungkvists ateljé 
och butik i Dals Rostock är 
känd för sin örtagård,  sina 
böcker om historia och nu-
tid i Rostock samt om nyt-
tiga växter. Bilderna i boken 
”Nyttans växter och svensk 
medicinalväxtodling”, finns 
som vykort.

Pia Hagmar, Melle-
rud,  jubilerade 2015 med 
att ha skrivit 65 böcker och 
nu håller hon på med den 
67:e, en ny Dalslandsdecka-
re. Pia Hagmar är mest känd 
som barn- och ungdomsför-
fattare, men har nu breddat 
sin läsekrets dels med lättläst 
och dels mot vuxna. Hon 
besöker skolor och lär om 
skrivande och berättar ur 
sina böcker.

– Det är väldigt roligt att 
få träffa och prata med sina 
läsare, säger Pia Hagmar.  

Gull-May Lindström, 
Brålanda, har skrivit ett ti-
otal böcker och den senaste, 
”Ölandstokar”, är en släkt-
krönika i romanform med 
handlingen förlagd till södra 
Öland, Stockholm och för-
orterna Hagalund och Se-
geltorp. Handlingen börjar 
med 1700-talets fattiga lant-
bruksbefolkning och slutar 
1962 när Sverige blivit ett av 
världens rikaste länder.

– Min faster Margit har 
illustrerat mina böcker, 130 
bilder har det blivit och bara 
två har hon behövt göra om, 
berättar Gull-May Lind-
ström. Jag har sålt 14 000 
böcker.

Hos Marita Westlund i 
nyöppnade butiken Brålan-
da Hemelektronik–Bokhan-
del-Leksaker fanns Barbro 
Pakiam med sina barn och 
ungdomsböcker,. Hon har 

tidigare bott i Sikhall och är 
lärare i Borås.

Lars Gardebrant visade 
egna barnboksillustrationer 
i sin butik.

Ingrid Olofsson är biblio-
tekarie i Brålanda och tycker 
dessa temadagar är bra och 
roliga. Hon berömmer Brå-
landa i samverkan och deras 
temadagar och allt arbete de 
lägger ner.

– Det är jättetrevligt här 
med de här entusiastiska 
människorna och alla intres-
serade som kommer in och 
pratar, säger Ingrid. Man får 
höra så många trevliga berät-
telser.

Nästa temadag ”Omtan-
ke” blir andra lördagen i fe-
bruari.

 Marianne Karlsson
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Vill du annonsera 
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och prisBRÅLANDA – FRÄNDEFORS

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.
Slipargatan 1, Frändefors @ 0521-400 88 eller 070-330 48 05

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

Lunch ons-tors kl. 12-14
Temakvällar och catering

Tillhagen 6 Bolstad
tel: 0521-330 03, 0705-57 23 15

Mammas Mat

Dags att se över 
tak och fasad

Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82 Gert Carlsson

vbg.tank@telia.com
Centralen: 0520-47 70 00 Magnus: 070-346 12 17

Ökar vattenmängden 
i djupborrade brunnar
• Rengör dricksvattenbrunnar på landsbygden
• Rengör grävda och djupborrade brunnar
• Fasta priser

ENTREPRENAD

RING ULF
0702-937600

Brålanda • 0521-312 25

ADR-transporter
Högtrycksspolning
Slamsugning

Brålanda • Frändefors

Utegym i Brålanda
Till sommaren ska 
utegymmet i Brålanda 
stå klart. 

Det är Vänersborgs kom-
mun som tagit initiativ att 
göra området vid Centrum-
parken mer attraktivt. På 
platsen där det tidigare var 
camping ska det byggas ett 
utegym som sedan ska vara 
användbart hela året för alla 
som vill stärka sina muskler. 
Gatuenhetens chef Hans 
Wallmander har tillsammans 
med Christina Milén Jacobs-
son, Brålanda Företagarför-

ening, Nettan Thorsson och 
Bengt-Erik Andersson, Brå-
landa IF och Lars Persson, 
SK Granan, haft en genom-
gång av skisser, belysning 
och redskap.

I sommar ska det vara 
klart för användning.

– Vi är tacksamma för att 
Vänersborgs kommun vill 
iordningställa och under-
hålla utegymmet. Det blir 
ett bra komplement till våra 
träningar, säger Lars Persson, 
ordförande SK Granan.

Räddningstjänsten i Brå-

landa har spolat is på grus-
planen i Centrumparken till 
glädje för alla som vill ta på 
sig skridskorna på hemma-
plan. Hans Wallmander med 
personal från Vänersborgs 
kommun kommer att sätta 
ut soffor vid isplanen! Dess-
utom kommer de att hjälpa 
till att skotta av snön från 
isplanen.

Detta stämmer ju bra med 
visionen. Vänersborgs kom-
mun – attraktiv och hållbar 
i alla delar, hela livet.

 Marianne Karlsson
Sett från brandstationen, till vänster: Isplanen i Centrumparken, med soffor utsatta. Till höger 
100 meter bort kommer utegymmet att byggas.

Tredje fredagen i månaden 
är det månadsmöte i Lions 
Club Brålanda, denna gång 
som vanligt med god upp-
slutning på mötet. Bland 
annat uppmärksammades 
insatser som gjordes i sam-
band med tomtetåget och 
julmarknaden. Räddnings-
tjänstens frivilliga arbete 
med att spola isen i Cen-
trumparken för samhällets 

barn diskuterades. Insatser 
för att färdigställa parkering 
vid Blå huset har gjorts. Ett 
tack riktades till de entrepre-
nörer som nu gjort i ordning 
den. Mötet beslutade även 
att ge ett ekonomiskt stöd 
till Svenska kyrkan för  in-
köp av vinterkläder till ny-
anlända barn.

 Lions Brålanda

FÖRENINGSREFERAT
SPF Seniorerna Södra Dal 
har haft sin traditionella 
grötfest den 14 januari i 
Frändefors församlingshem. 
Det var ett stort antal med-
lemmar som välkomnades av 
ordföranden Uno Löfgren. 
Underhållningen var för da-
gen husbandet, som bestod 
av fyra duktiga musikanter; 
Ralf Liljegren, gitarr och fiol 

och Ruben Bengtsson på 
dragspel. De hade två med-
hjälpare på gitarr och elor-
gel. Det blev en välljudande 
grupp som började med ”Ju-
len är här” och flera andra 
mer eller mindre kända jul-
sånger och annat. Ett anfö-
rande hölls av Hushållnings-
sällskapet Väst:s ordförande 
Robert Svensson angående 

Nuntorpskolans fortsätt-
ning. Nu är första steget 
taget och bolaget Dalslands 
Naturbruksgymnasium AB 
är bildat. Lantbruk, häst- 
och entreprenadmaskiner, 
särskola ingår. Planeringen 
fortsätter. Allan Danielsson 
talade om önskemål angå-
ende behovet av rehabilite-
ringsplatser inom äldrevår-

den. Sedan var det dags för 
de rikligt dukade julborden 
med skinka och gröt med 
mera, men där även glögg 
ingick. Till kaffet serverades 
goda hembakade tårtor. Det 
blev dragning på lotterierna 
innan ordförande avslutade 
mötet och nationalsången 
gemensamt sjöngs.

Doris Severinsson

FÖRENINGSREFERAT
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Familjeföretag i fyra generationer

Förra måndagen slog 
Roslinds optik upp 
dörrarna till sina 
nyrenoverade lokaler. 
Syskonen Camilla och 
Christer Roslind är 
fjärde generationen 
som driver familjeföre-
taget.

Tankarna att fräscha upp 
lokalen har funnits i ett par 
år. Senaste totalrenovering-
en skedde för tio år sedan 
vid sammanslagningen med 

Syskonen Christer och Camilla Roslind med Anne Marie Andersson till höger som jobbat i butiken sedan 1983.

Adolf Roslind kom 1910 eller 1913 till Vänersborg för att 
öppna uraffär. Han drev även optikaffär och hade stor optik- 
verkstad i samma hus. Roslinds optikverkstad i Vänersborg på 1950-talet.

Vårens moderiktiga bågar i 
ljusa toner och mjuka former.

före detta Medborgarskolans 
lokaler.

– Det är en process att 
renovera eftersom vi måste 
stänga verksamheten. Vi höll 
stängt 5-17 januari, berättar 
Christer, som bor i Väners-
borg.

Nytt golv, ny el och nya 
möbler har införskaffats. 
Väggarna är nymålade, men 
butiksinredningen såsom 
montrar finns kvar. Hösten 
2015 gjorde företaget dess-

utom en it-satsning. Lokalen 
känns större och är ljus och 
fräsch.

– Det blir en nytändning 
för oss, konstaterar Christer.

Två optiker finns på plats; 
Christer Roslind och Pelle 
Skoglund. Anne Marie An-
dersson började jobba i bu-
tiken redan 1983.

Reste till Tyskland
Men historien började för 
länge sedan. Camilla och 
Christers farfarsfar Adolf 
Roslind reste 1931 till Tysk-
land för att utbilda sig till 
optiker. På den tiden vara-
de utbildningen två veckor. 
Idag är den tre år på högsko-
la. Adolf flyttade till Väners-
borg 1910 eller 1913 från 
Skåne och öppnade en uraf-
fär. Han var även guldsmed 
och utökade verksamheten 

med optikaffär och optik- 
verkstad. 

– Vår farfar Gunnar Ros-
lind övertog företaget, men 
dog 47 år gammal 1963. Då 
var vår pappa Svante Roslind 
precis utexaminerad optiker. 
Hans bror Lars-Göran var 
17 år gammal och började 
läsa till optiker, berättar Ca-
milla som bor i Köpmanne-
bro.

De hade många lärlingar 
från Tyskland. Glasen slipa-
des exempelvis för hand, det 

var ett riktigt hantverk på 
den tiden.

Företaget öppnade en filial 
i Mellerud 1970 och butiken 
i Vänersborg såldes i början 
av 1980-talet.

Syskonen tog över verk-
samheten 4 januari 2000, 
även om Christer jobbat i 
butiken från 1987 med up-
pehåll för studier. Han tog 
sin legitimation 1995. Ca-
milla blev ekonomiansvarig 
inom företaget 1993.

Nyheter
Vårens glasögonmode om-
fattar bågar i guld och silver. 
Lite ljusare toner och mjuka-
re former är helt rätt, enligt 
Camilla.

– Trådgarnityr, det vill 
säga utan båge runt glasen 
är på gång. Metallbågar tar 
över plastbågarna och runda 
former är riktiga bubblare, 
avslöjar hon.

Susanne Emanuelsson
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Dax igen drog storpublik

Dalslands Most Wanted; Kristoffer ”Treehugger” Emanuelsson, 
Sara Kanyinda och Anneli Jacobsson med ”Back to Asheville”.

Skålleruds Brass som består av Claes Hellberg, kornett, Sven Ström, valthorn, Erik Dybeus, 
tuba, Tommy Tisell, trombon, Bengt Dagström, kornett och Helen Ström, kornett.

 Liisa Paiste och Sara Isgren, den kvinnliga fägringen i SA-
LA:MI,  sjunger ”Little sparrow”.

En nästan fullsatt 
biografsalong när 
Dax igen drog igång 
i Föreningshuset i 
Åsensbruk på lördags-
eftermiddagen. Med-
verkade gjorde både 
nya och gamla, kända 
och okända artister. 

Detta är ett sätt att stärka 
kassan för driften av fören-

ingshuset i Åsensbruk, som 
ägs av Melleruds kommun 
medan Föreningshusallian-
sen, som består av tre fören-
ingar, står för driften. Janne 
”Hulda” Olsson berättade 
att detta var femte upplagan 
av Dax igen.

– Nu ska jag göra något 
som jag aldrig gjort förut sa 
Janne. Jag ska läsa en dikt 
och ni kommer antagligen 

inte att tycka om det, men 
jag gör det ändå.

Men publiken gillade vad 
de hörde och han fick app-
låder. Kvällens konferenci-
er, Lars Nilsson, tog över 
mikrofonen och presente-
rade första gruppen på scen 
– Nyströms med Annette 
och Ove, som startade med 
”Morfars munspel”och fort-
satte med både Streaplers- 
och Anna-Lena Löfgrenlåtar.

Därefter kom ”Dalslands 
Most Wanted” som kan 
uppträda i lite olika kon-
stellationer. Denna kväll var 
det Sara Kanyinda, Anne-
li Jacobsson och Kristoffer 
”Treehugger” Emanuelsson. 
Sara och Anneli började med 
”Sov på min arm”. Kristoffer 
berättade att han tycker om 
amerikansk country och 
folkmusik som påminner 
om svensk, så därför fortsat-
te han med Dan Anderssons  
”Jag väntar vid min mila” 
med Sara på munspel.

50 år sedan
Välkända ”Dalsländers”, 
Sture Lindmark och John 
Johansson, berättade att det 
var 50 år sedan bandet hade 
sin första spelning . De spe-
lade bland annat ”Gamla 
polare” som en hyllning till 
bandet med samma namn 
som skulle framträda efter 
paus.

I pausen kunde publiken 

köpa kaffe och kanelbulle för 
en valfri penning.

SALA:MI, Liisa Paiste, 
Sara Isgren, Lars Nilsson och 
Mikke Nilsson-Teveborg, 
hade flera Dolly Parton-låtar 
på repertoaren, Saras favorit.

”Skålleruds Brass” hade 
sitt första framträdande nå-
gonsin. Sven Ström berät-
tade att de brukar träna på 
torsdagar, fast det är svårt att 
hitta dagar då alla kan kom-
ma. Publiken fick lyssna till 
både ”Visa från Utanmyra” 
och ”Uti vår hage”. De av-
slutade med ”Danny boy”.

Så kom ”Gamla polare” 
upp på scenen med saxo-
fonspelande Lasse Jonsson 
som presenterade låtarna 

och småpratade emellan. 
Det blev både Elvis och Bill 
Haley så Lars Stam undrade 
om de tänkte slita ut honom 
helt. De fick långa applåder 
och Lasse Jonsson tackade 
och sa att det är roligt att få 
beröm och frågade om pu-

bliken verkligen ville ha ett 
extranummer. Det ville de.

Blommor delades ut till 
alla medverkande som tack 
för att de ställer upp gratis 
för att hjälpa till med driften 
av föreningshuset.

AnnChristine Ivarsson
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Hemtjänstens ekonomiska självbedrägeri
De senaste dagarnas belys-
ning av den svenska hem-
tjänsten visar att dagens 
äldrevård inte är den opti-
mala, vare sig mänskligt el-
ler ekonomiskt, som många 
förespråkare gjort gällande. 
Jag har under många år varit 
skeptisk mot de argument 
som framförts i Melleruds 
kommun om att alla vill bo 
kvar hemma och att det blir 
billigast för kommunen. Det 
visar sig nu att det har varit 
lite av ett självbedrägeri att 
tro att det mänskliga och 
det ekonomiska har tjänat 
på dagens system. Det är 
helt säkert att flera med stort 
vårdbehov önskat få komma 

in på ett särskilt boende. Vi 
har ingen kö, säger föresprå-
karna, alla vill bo hemma. 
Men på vems villkor? Som 
sades i ett TV-program har 
ribban höjts, avseende det 
personliga behovet, för att 
få plats på ett särskilt boen-
de. Det verkar som om detta 
gäller även i Melleruds kom-
mun, eftersom antalet plat-
ser i särskilda boenden dras-
tiskt minskat under senare 
år. En otrygghet för både 
den som drabbas och dennes 
anhöriga. Målet måste vara 
att alla ska känna sig trygga 
och därför tror jag att flera 
platser behövs än vad som 
beräknats.

Nu till kostnaden. Det 
blir billigare med hemtjänst/
hemsjukvård än att den be-
hövande bor på ett särskilt 
boende. Den uträkningen 
som presenterats hittills av 
själva kostnaden är kanske 
riktig utifrån de parametrar 
som används. Men en viktig 
aspekt har aldrig nämnts, 
nämligen den tid som an-
vänds för att transportera 
personal till de olika perso-
nerna som besöks. Det är 
säkert några årsarbetskrafter 
som går åt att sitta bak rat-
ten. Dessa timmar kunde 
användas aktivt på ett sär-
skilt boende. Därtill kom-
mer miljöaspekterna. Min-

dre antal bilar och mindre 
körda mil kommer vår miljö 
att må bra av. Personalens ar-
betsmiljö är också säkerligen 
bättre på ett modernt särskilt 
boende än i många bostäder 
med trånga och inte ända-
målsenliga utrymmen.

Vad som behövs omgåen-
de är en objektiv utredning 
angående vår äldreomsorg 
både ekonomisk och fram-
förallt medmänsklig. Den-
na utredning är välbehövlig 
innan spaden sätts i jorden 
för bygget av det nya äldre-
boendet. Bättre ett rum för 
mycket än ett för lite.

 Tvivlande

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.

Hundägare – ta upp efter era hundar
Jag blir lika less, förban-
nad och irriterad varje gång 
jag tar en promenad med 
min  hund i vår lilla by. 
Tänk att det ska vara så svårt 
att ta upp hundbajset, man 
är enligt lag skyldig att ta 
reda på det. Det ni inte tän-
ker på är att nu när våren 
kommer så hamnar mycket 
av bajset i Vänern, för när 
snön tinar och tjälen ej gått 
ur jorden rinner det mesta 
ner i våra dagvattenbrunnar 
och går  ut raka vägen i sjön 
och inte via reningsverket. 
Vi vill väl alla ha rent vatten, 
eller? Något som finns på 
hunden som ni håller i han-
den kallas KOPPEL, med 
det kan ni styra var hunden 
ska göra sina behov, eller  är 

det så att hunden går ut med 
er? I söndags var vi ute  ett 
gäng på en hundpromenad, 
men vi såg så mycket hund-
skit  – det var rent bedröv-
ligt. Från Apoteket, ner mot 
villaområdena var det fullt 
med bajs utanför häckar-
na, från rastgården (måste 
poängtera att där stod latri-
nen inte långt bort men den 
hade fullt med skit runt om) 
ner mellan ”Holmshusen” 
låg drivor med hundskit, på 
Holmsgatan likaså, bort till 
bussvägen som är så fin att 
gå på – drivor där med. Det 
är ynkligt hur vissa hundä-
gare beter sig när de rastar 
sina hundar. Skiten ligger i 
stora högar längs våra pro-
menadvägar i kommunen, 

Nyårstider präglas ofta av 
önskningar och givmildhet. 
Om vi kunde önska bort kri-
ser, tragedier och främlings-
fientlighet skulle vi göra det 
men det låter sig inte göras. 
Däremot finns en gemensam 
gåva att framhålla som bi-
drar till inkludering, demo-
krati och hållbar tillväxt. En 
gåva med innehållet högre 
utbildning. 

Under 2015 har Högsko-
lan Väst firat sitt 25-årsju-
bileum och kan i samband 
glädjas åt att andelen hög-

utbildade kraftigt har vuxit 
i Fyrbodal. En färsk under-
sökning som nu genomförts 
visar att år 1990 var andelen 
högutbildade i regionen 18 
procent bland befolkning-
en (18-24 år). År 2014 var 
samma siffra 32 procent. I 
takt med att Högskolan Väst 
växer rekryterar den allt fler 
studenter utifrån. Trots att 
en ökande del av rekryte-
ringen sker utifrån stannar 
fortfarande en stor del av 
studenterna kvar i regionen. 
Av de som tog examen från 

Högskolan Väst 2012/13 
bodde 86 procent kvar i Väs-
tra Götaland två år senare 
och 48 procent bodde kvar 
i Fyrbodal. 

Högskolan Väst tillför 
utbildad arbetskraft till Fyr-
bodal genom att unga kan 
få en högskoleutbildning i 
regionen istället för att flyt-
ta till studier på annan ort. 
Detta medverkar till att fler 
företag och organisationer 
ges bättre förutsättningar 
för att etablera och expan-
dera verksamhet i regionen. 

Vi vet också genom regel-
bundna rapporter från Uni-
versitetskanslersämbetets 
(UKÄ) att etableringen på 
arbetsmarknaden är mycket 
hög bland Högskolan Västs 
examinerade studenter. 

Allt detta är gott nog! 
Men vår fasta övertygelse är 
att högre utbildning leder 
till mycket, mycket mer. 
Som lärosäte är man också 
ett självskrivet nav för kun-
skapsbyggande och medbor-
gerlig bildning. Lärosätena i 
allmänhet bidrar med insik-

ter om det goda samhällets 
möjligheter att skapa bättre 
förutsättningar för hållbar 
tillväxt ur olika perspektiv. 
Dessa värden är svåra att 
mäta men avgörande för att 
rusta individer och därmed 
skapa en plattform för de-
mokrati och människors lika 
värde. 

Till ovannämnda kan vi 
addera den forskning som 
drivs inom Högskolan Väst, 
bland annat inom de tre 
prioriterade områdena pro-
duktionsteknik, barn- och 

ungdomsvetenskap samt ar-
betsintegrerat lärande. 

Att ha en regional hög-
skola är en fantastisk resurs 
och en källa till samverkan. 
Oavsett om vi är företagare, 
beslutsfattare, politiker eller 
”bara” medborgare i Fyrbo-
dals kommuner – låt oss ge-
mensamt värna om de möj-
ligheter som detta ger! 

Kerstin Norén  
Rektor Högskolan Väst 

Martin Carling  
Ordförande Fyrbodals  

kommunalförbund

Högskolan Väst – en gemensam gåva till regionen

Vore det inte på tiden att 
Mellerud tog tag i och ska-
pade bra +55-boenden? Ef-
ter att ha slängt ut lite krokar 
bland folk jag känner så vet 
jag redan 10-12 par som är 
rejält intresserade.  En tjäns-
teman konstaterade att det-
ta skulle bli för dyrt för oss 
men vad jag vet har ingen av 
oss prutat ihjäl oss i livet och 
tänkte väl inte börja med 
det nu. I andra kommuner 
byggs den här typen av bo-
ende där en trea ligger på 
cirka 7 500 kronor.

Men det handlar inte bara 
om att vi ska ha någonstans 
att bo, det ligger så mycket 
mer i det här:

1. Även om vi trivs med 
grannar och vårt boende nu 
är det inte frågan om OM 
någon av oss blir ensamma 
utan NÄR. Då är det gott att 
ha ”folk omkring sig”. 

2. När vi flyttar ut ur våra 
”för stora” hus så kan unga 
människor som börjar bilda 
familj skapa sig ett billigt bo-
ende i Mellerud.

3. Den dag vi behöver lite 
extra hjälp så kan vi till att 
börja med hjälpa varandra 
och kommunens hemtjänst 
blir mindre belastad. Dess-
utom behöver vi inte ha så 
mycket ”bröte” själv utan 
kan ha en del grejer ihop.

4. Bygger man ett gemen-
samutrymme med ett vid-
hängande kök så kan dom 
som vill äta ihop när dom 
önskar och ha kalas med 
barn och barnbarn när ”släk-
ta växt”

Så.
Samla ihop till ett möte 

där alla vi som är intressera-
de får träffas och prata med 
kommunen. Där vill vi inte 
ha reda hur besvärligt detta 
är utan höra att det är roligt 
att folk som bott hela sitt liv 
i kommunen fortfarande har 
ideer om vad som kan göras!

Och inget prat om att äga 
eller bygga själv. Det är ju 
det vi vill bort ifrån. Nej, 
Melleruds Bostäder äger och 
någon bra byggfirma får och 
vi betalar hyran som blir. 

Gör en Mellerudsdag 
där Göteborgsfamiljer kan 
få åka hit gratis och se på 
skolor, träffa mäklare, kolla 
affärer och studera kollektiv-
trafiken till Göteborg. Det 
ska in 150 000 till Göteborg 
på några år enligt arbetsför-
medlingens statistik. 75 000 
beräknas kunna få boende 
inne i stan. Resten måste bo 
någon annanstans. Gärna i 
vårt hus!

Med vänlig hälsning 
Jonny Lindblom

Jag har en plan...

I en insändare i vår förnäm-
liga lokaltidning, vecka 2, 
skriver Sverigedemokraterna 
att de vill avsätta 1,6 miljo-
ner till Fagerlidshemmet.

Som ordförande i Melle-
ruds socialnämnd ger insän-
daren mig ett gott tillfälle 
att kort redovisa aktuellt om 
nämndens äldreomsorg.

Det framgår dock inte vad 

SD vill åstadkomma med 
sina pengar, annat än att de 
ska gå till Fagerlidshemmet. 
Fullmäktige har nyligen till-
delat socialtjänsten ett till-
läggsanslag på 2,5 miljoner 
vilket är lite mer än SD:s 1,6 
miljoner.

Vi har också ansvar för 
våra övriga äldreboenden. 
Kroppefjäll, Skållerud och 

Bergs. Samtliga boenden 
är föremål för översyn och 
långt framskridna planer 
finns att bygga ett nytt bo-
ende med 45 platser.

Alla äldreboenden mås-
te tid efter annan ses över 
och anpassas till tidens krav. 
Våra äldre som byggt vår 
sociala välfärd ska ovillkorli-
gen ha sin del av förbättrad 

standard. Vi återkommer ef-
terhand till fullmäktige med 
konkreta förslag. Då finns 
det tillfälle även för SD att 
till skillnad mot sitt rikspar-
ti ställa upp för våra äldre 
kommuninvånare.

Michael Melby, ordförande i 
socialnämnden i Mellerud

Svar på insändare från Sverigedemokraterna

runt skolor, dagis med mera. 
Fler latriner behövs också. 
Om det nu är så att det är 
kommunen som ansvarar 
för utplacering/tömning av 
latrinerna skulle det säkert 
vara av stort allmänt intresse 
att få  ta del av hur de ser på 
det hela.     

En sak till, tänk på era 
barn som ska ut i snön och 
leka i hundbajset och kanske 
stoppar det i munnen. Tyck-
er kommunen skulle införa 
böter på  om  man ej plockar 
upp efter sin hund.     

En hundägare som tar  
upp efter sin hund

En uppmaning till alla hundägare att ta upp efter sina hundar.

Varför inte skapa nya 55+-boenden, menar Jonny Lindblom.
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*Månadskostnaden gäller halvförsäkring under 1 år och omfattar trafi k- och delkaskoförsäkring via Dacia Försäkring. Önskas tilläggsförsäkringar gäller tari� premie. Erbjudandet gäller under 18/1 till och med 1/2 2016. Dacia Duster 4x2: Bensin från 99 900 kr, 
diesel från 134 900 kr (1.6 16v bensin, 1.5 dCi diesel). Bränsleförbrukning vid blandad körning: 0,44–0,68 l/Mil. CO2-utsläpp: 115– 155 g/km. Dacia Sandero: Bensin från 79 900 kr, diesel från 106 900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 90 hk diesel). Bränsleförbrukning 
vid blandad körning: 0,35–0,58 l/mil. CO2-utsläpp: 90–130 g/km. Dacia Logan MCV: Bensin från 89 900 kr, diesel från 116 900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 dCi diesel). Bränsleförbrukning vid blandad körning: 0,35-0,58 l/mil. CO2-utsläpp: 90-130 g/km. Dacia Lodgy: 
Bensin från 95 900 kr, diesel från 134 900 kr (1.6 100 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Bränsleförbrukning vid blandad körning: 0,40 - 0,61 l/mil. CO2-utsläpp: 103-139 g/km. Reservervation för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 

www.dacia.se

Har du också börjat fundera på hur kul du skulle kunna ha 
för pengarna du sparar på att välja Dacia Duster? Köp en 
ny Dacia under Öppet hus-helgen, så får du ett fast pris på 
försäkringen oavsett ålder eller bostadsort. Välkommen in!

Har man dubbelt 
så kul i en dubbelt 
så dyr bil? 

Dacia Logan MCV 
Från 89 900 KR

Dacia Sandero 
Från 79 900 KR

Dacia Lodgy
Från 95 900 KR

Dacia Duster  
Från 99 900 kr

Öppet hus 30-31 januari 
Köp en Dacia och betala endast 210 kr/månaden för din försäkring!*

Öppettider: lördag 10-14,  söndag 11-14 Öppettider: lördag 10-14

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

Inget åtal för misstänkt bedrägeri
Hösten 2013 polis-
anmälde Melleruds 
kommun en tidigare 
anställd tjänsteman 
för bedrägeri och tro-
löshet mot huvudman. 
Förra veckan stod det 
klart att åklagaren 
lägger ned ärendet.
Som skäl till att förunder-
sökningen läggs ner uppger 
kammaråklagare Lars-Åke 
Ahlström att det finns sär-
skilda skäl att inte väcka åtal 
för gärningarna.

– Dels är det länge sedan 
brotten begicks och dels är 
pengarna är återbetalda. Om 
personen åtalats hade den 
eventuella påföljden blivit 
villkorlig dom, säger Ahl-
ström.

Är alltså inget brott be-
gånget?

– Ärendet är inte nedlagt 
på grund av att brott inte 
kan styrkas utan på grund av 
en särskild åtalsprövnings-
regel. Detta är ett beslut jag 
tagit och målsägande har 
rätt att klaga på det. Det är 
inget ovanligt beslut, men 
heller inte så vanligt, säger 
Ahlström.

Kommunchef Ingmar 
Johansson, som var tjänste-
mannens chef, är besviken 
över beslutet. Han berättar 
att förundersökningen läm-
nats in till SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) 

Körde rattfull och smet 
från olycksplatserna
En man i 35-årsåldern står 
åtalad för grovt rattfylleri 
och obehörigt avvikande 
från trafikolycksplats vid tre 
tillfällen samma dag. Man-
nen körde bil med 1,38 pro-
mille i blodet den 31 maj 
2015. Han  körde av vägen 
och kolliderade med en stol-
pe och låda avsedd för sand 
och grus på Brunnsvägen i 
Dals Rostock. Mannen smet 
från detta och körde vidare. 
Han körde även upp på en 
gräsmatta och körde då av en 

belysningsstolpe, det skedde 
vid hållplatsen vid korsning-
en från lv 166 och in mot 
Dals Rostock. Även detta 
smet han ifrån. Mannen 
körde till slut av vägen  på 
lv 166 vid Kabbo, Dalskog 
med omfattande fordons-
skador som följd. Den åta-
lade smet även från den här 
olyckan.

Mannen nekar till brott. 
Det finns vittne samt DNA 
från mannen på airbagen på 
förarsidan.

Ringa narkotikabrott
En man i 25-årsåldern står 
åtalad för ringa narkotika-
brott. Mannen har använt 
alpårazolam, amfetamin 
och hasch eller annat can-
nabisprepåarat, som är nar-
kotika, den 26 juni 2015 i 

Melleruds kommun eller an-
nan plats i landet. Mannen 
erkänner. Åklagaren yrkar på 
30 dagsböter á 50 kronor, 
totalt 1 500 kronor.

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE
Hör av dig till Christina  

eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

där deras jurister ska få gran-
ska ärendet.

Inte okej
– Det kan inte vara okej att 
låna kommunala medel i 
tre års tid och att det sedan  
räcker med att betala tillbaka 
dem i efterhand, understry-
ker Johansson.

Allt handlar om en före 
detta anställd tjänsteman, 
boende i Åmål, som är 
misstänkt för bedrägeri och 
trolöshet mot huvudman 
perioden februari 2011 och 
september 2013. 

I juni 2011 gjorde Ro-
stocks Manskör en körre-
sa till kommunens vänort 
Santa Agata Feltria i Italien. 
Tjänstemannen, som fick 
sin resa betald av kommu-
nen, fick i uppdrag av kom-
munen att hjälpa till med 
planeringen av resan och 
kontakterna med vänorten. 

Tjänstemannen uppgav att 
hen skulle söka EU-bidrag 
för vänortsutbytet, men då 
skulle kommunen först beta-
la flygbiljetterna för totalt 38 
personer – då kommunen 
senare skulle få EU-bidrag 
som skulle täcka flygresan 
för körmedlemmarna. De 
pengar som körmedlemmar-
na betalat in redovisades inte 
till kommunen, utan hade 
satts in på tjänstemannens 
personliga konto. Någon 
ansökan om EU-bidrag hade 
heller inte lämnats in.

Har betalat tillbaka
Tjänstemannen har idag 
betalat tillbaka skulden till 
kommunen. 50 000 kro-
nor hösten 2013 i samband 
med att kommunen gjorde 
polisanmälan och 115 000 i 
januari 2015, först efter att 
kommunen skickat en faktu-
ra på pengarna. 

Manskören hade en min-
dre fordran, som återbetalats 
av tjänstemannen. 

Kommunen kräver dess-
utom 44 340 kronor i dröjs-
målsränta, något som tjäns-
temannen bestrider och inte 
har betalat.

I polisanmälan framkom-
mer det att tjänstemannen 
haft ytterligare en anställ-
ning, vid sidan av sin hel-
tidstjänst på Melleruds 
kommun. Arbetsuppgifter 
för den andra arbetsgivaren 
har då skett under kommu-
nal arbetstid. 

Tjänstemannen har även 
utgivit sig ha utbildning 
och meriter som saknas. Det 
framkom i augusti 2013 när 
Melleruds kommuns perso-
nalchef fick ett samtal från 
en kollega i grannkommu-
nen, som ville ha referen-
ser gällande tjänstemannen 
då denne sökt en tjänst i 
grannkommunen. Ett flertal 
punkter i tjänstemannens 
ansökan var oriktiga, bland 
annat att hen skulle ha vika-
rierat som kommunchef un-
der åtta månader 2007.

Tjänstemannen sade upp 
sig med omedelbar verkan 
när oegentligheterna uppda-
gades.

Susanne Emanuelsson

Förundersökningen är nedlagd gällande den före detta kom-
munalt anställda tjänstemannen.
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 LOKALA FÖRETAG 
TILL ER TJÄNST!

 Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

 BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i MellerudDin bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80 (bakom Husbilen) Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...
• Service och reparationer på alla personbilar och 

lätta släp
• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 

airbag och motorstyrning
• AC-fyllning och felsökning
• Hjulinställning – en av våra specialiteter

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Vi utför om-, till-  
och nybyggnationer

Kurt 070-218 62 82
                       VI KAN HJÄLPA TILL ATT ORDNA FINANSIERING!

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 • Tel. 0530-211 65 

Hagtornsvägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

 Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt 
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

 BILVERKSTAD

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

 BILLACKERING

 BILVÅRD

Vaxar, polerar o. tvättar 

även mattvätt

www.rh-bilvard.se     •    0705-94 97 70

 LEDIG PLATS

SPORT
Inspirerande föreläsning av Jim Thuresson
Under onsdagskvällen 
hade Melleruds Rid-
klubb ett informations-
möte för alla medlem-
mar och föräldrar för 
att berätta om hur 
framtiden gestaltar 
sig.
Claes Hellberg, ordförande i 
Melleruds Ridklubb, hälsade 
alla välkomna och då särskilt 
gästföreläsare Jim Thuresson 
och verksamhetschef Maria-
na Franzén från Västergöt-
lands Ridsportförbund.

Först upp på podiet var 
Jim Thuresson som intres-
sant och med inlevelse be-
rättade hur han varit tränare 
för olika basketlag. Det vik-
tigaste i en förening är att ha 

roligt, trivas och berömma 
varandra, helt enkelt att ha 
roligt tillsammans. Då höjs 
även självförtroendet hos 
alla, man vågar göra bort sig, 
vilket resulterar i höjd kvali-
tet inom föreningen. Något 
att tänka på och bära med 
sig.

Mariana Franzén började 
med att berömma klubbens 
styrelse för dess arbete un-
der det gångna året. Hon 
rådde klubben att satsa på 
fler klubbtävlingar, det är en 
bra start för ungdomarna att 
våga sig ut på tävlingsbanor-
na och ger dessutom pengar 
till klubben. Talangutveck-
lingen, ”Bäst på häst på 
Dal” är ett bra initiativ och 

hon uppmuntrade klubbens 
medlemmar att delta i detta 
projekt. 

Facebook
Claes Hellberg berättade se-
dan om läget på ridklubben 
och att mycket var gjort un-
der året som gått. Styrelsen 
har börjat lägga ut informa-
tion på facebook för bättre 
spridning och göra den mer 
lättåtkomligt. Dessutom ska 
hemsidan uppdateras ofta-
re. En del hästar är utbytta 
på grund av åldersskäl, men 
man måste också anpassa 
hästmaterialet till eleverna.

Idag finns elva hästar i 
stallet, några äger ridklub-
ben, några är inhyrda. Rid-
husbotten är delvis utbytt 

och i stallet har man byggt 
om spiltor till boxar. Klub-
bens ekonomi går idag runt 
och låneskulden sjunker, 
men antalet ridande elever 
behöver fördubblas så klub-
ben kan arbeta lite lugnare 
och med större säkerhet in-
för framtiden. Man har varit 
i kontakt med kommunen 
angående en verksamhetsan-
svarig, då styrelsen inte orkar 
med att behandla och fatta 
alla beslut och dessutom 
utföra praktiskt arbete i stal-
let. Klubben är extremt be-
roende av andra inkomster 
som sponsorer, cafeterian, 
försäljning av NewBody och 
almanackor. Tävlingar, som 
också ger en bra inkomst, är 

tillsammans med andra akti-
viteter inplanerat under året. 
Läger under loven brukar 
vara uppskattat av eleverna.

Dessa ”extrainkomster” 
ger ungefär lika mycket som 
ridavgifterna så man förstår 
att dessa betyder mycket. 
Tyvärr var man ändå tvung-
en att höja ridavgifterna vid 
årsskiftet.

Anställd ekonom
Birgitta Karlsson är anställd 
som ekonom några timmar i 
veckan på klubben och hon 
är guld värd säger styrelsen. 
En budget är framarbetad 
för 2016. Hon  har sökt 
pengar som hjälp till olika 
projekt med gott resultat, 
talangutvecklingen ”Bäst på 

häst på Dal” och tre styck-
en prova-på-grupper under 
lördagar i fem veckor. Så det 
är mycket som kunnat starta 
tack vare Birgitta. 

Dessutom en ”Pantame-
ra”-insamling där alla pet-
flaskor och burkar, även ut-
ländska så kallade fulflaskor, 
är godkända vilket klubben 
hoppas ska ge hjälp till in-
köp av en ny häst.

Jan Hagelbrand från SISU 
som klubben samarbetar 
med, var där då mat och 
träning är viktig för alla och 
tänkt som en del i talangut-
vecklingen. SISU bjöd även 
på en uppskattad smörgås-
tårta i pausen.

AnnChristine Ivarsson
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MÅLERI

 Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt 
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Elinstallation - Service - Data - Tele
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ELINSTALLATIONBYGG

 FRISKVÅRD FOTVÅRD

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

Margareta Nettum,   
Viravägen 12, Åsensbruk www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

i tropisk miljö
• Massage
• Taktil stimulering
• Spa-behandlingar
• Spa. produkter
• Tempurprodukter

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

Tvätt, städ, sanering
Vi hjälper både stora och små företag, privat

personer med allt inom städ och sanering.
Tveka inte att ringa oss på

0531-722 74 el. 070-325 78 01
eller besök www.kapi.se

STÄD

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Utför det mesta inom gräv

GRÄV

LEDIG ANNONSPLATS

 Ledig annonsplats
Vill du att ditt 

företag ska synas

Ring 0530-125 40 för info och pris

Herrar och damer vann cup tillsammans

Segrande lagen, damerna i Åsebro/Brålanda och herrarna i Brålanda IF som tillsammans vann Ecus Cup i Ed.  
Foto: Åsebro/Brålanda.

Ecus Cup i Dals-Ed har 
ett spännande upp-
lägg, där herrar och 
damer tillsammans 
spelar turneringen, en 
halvlek var. Och bäst 
i årets upplaga var 
Åsebro/Brålanda och 
Brålanda IF.

– Det var ett rätt trevligt 
upplägg, men vi kunde bara 
göra vår del och hoppas på 
att herrarna levererade, sa 
Åsebro/Brålandas tränare 
Glenn Öder efter turne-
ringssegern i lördags som är 
lagets första för säsongen.

– Vi har haft en dålig fut-
salsäsong och detta var vår 
första cupseger, men vi har 
en turnering kvar nästa helg 
och det är kommunmäster-

skapen. Åsebro/Brålanda 
och Brålanda IF vann sin 
grupp och tog sig vidare till 
slutspel. Där besegrades Fär-
gelanda IF i semifinal efter 
straffar.

I finalen fick man möta  
Gilleby IF och damerna spe-
lade väldigt bra, men släppte 
in sitt första mål i turnering-
en med några sekunder kvar 
av sin halvlek.

– Vi spelade väldigt bra, 
men släppte in ett skitmål i 
slutsekunden. Sedan försva-
rade herrarna ledningen och 
tog hem segern genom att 
spela 0-0.

Segern gick till Sörbyval-
lens lag och så även en check 
på 5 000 kronor.

Text: Tobias Coster
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Åsebro värvar
FOTBOLL
Åsebro IF värvar en 
trio inför säsongen i 
division 5 och därmed 
är truppen i stort sett 
satt. En målvakt, en 
ytter- och en allround-
spelare är positionerna 
på nyförvärven.
Johan Sylvesson, Mohamad 
Haji och Ramiz Haji är de 
tre som förstärker Åsebro 
som är nykomlingar i divi-
sion 5 nästa säsong. Sylves-
son, som redan har sin bror 
David i laget, är en kvick yt-
ter som senaste åren spelat i 
Ljungkile SKs ungdomslag.

– Johan är en jättebra kille 
som kan spela både ytter-
back och yttermittfältare. 
Han är väldigt snabb och har 
stor potential, säger Eriksson 
om 19-åringen.

Mohamad Haji är målvakt 
och ”upptäcktes” av Åsebro 
själva under en träning i hös-
tas.

– Det är en lite rolig histo-
ria. Mohamad och hans ku-

sin Ramiz stod och tränade 
på egen hand på konstgräset 
i Mellerud samtidigt som 
vi tränade. Då saknades en 
målvakt för oss och vi ställ-
de frågan om han kunde stå 
för oss den träningen. Han 
gjorde intryck på oss och har 
faktiskt tränat med oss sedan 
dess. Han är en duktig mål-
vakt, väldigt alert, säger Er-
iksson om nyförvärvet från 
Turkiet.

Klubben värvar samtidigt 
hans kusin Ramiz som kan 
spela lite överallt.

– Det är bara språket som 
är en liten barriär för att 
kunna förstå övningarna och 
så, säger Peter.

Alla tre blev spelklara igår 
kväll (torsdag) och därmed 
är säsongens trupp nästan 
spikad.

– Nu är truppen i stort 
sett spikad, om inget spek-
takulärt händer. Nu hoppas 
jag bara konstgräset tinar så 
vi kan bedriva bra träningar.

Text: Tobias Coster

En bra period 
hjälpte inte
INNEBANDY 
Giants ställdes mot 
Överby IF hemma i Rå-
dahallen i lördags och 
var utspelade efter en 
period. De kom tillba-
ka i andra perioden för 
att i tredje utjämna, 
men Överby var det 
bättre laget denna 
eftermiddag och tog 
med sig tre poäng till 
Bohuslän.
Ett Mellerud med flera vikti-
ga spelare tillbaka i laget såg 
vilsna ut efter en spelad pe-
riod i Rådahallen, underläge 
0-3 var inget som muntrade 
upp. I den andra perioden 
blev det andra bullar när la-
get visade klass genom att ta 
sig tillbaka till ett måls skill-
nad.

Det blev en tempostark 
period när Giants tryckte 
på för reduceringsmål och 
gjorde både 1-3, 2-4 och 3-4 
innan man släppte till ytter-
ligare ett Överbymål. Man 
missade markeringen helt i 
försvarsspelet och motstånd-
aren kunde stå fri på bortre 
stolpen och raka in bollen 
bakom en för övrigt duktig 
Daniel Nilssons mellan Mel-
leruds rödmålade stolpar.

Mål
Precis innan periodpausen 
kom Giant fjärde mål i pe-
rioden, som betydde 4-5. 
Oscar Andreasson skarvade 
Anton Bergs passning och 
bollen rullade retfullt sakta 
in bakom Överbys målvakt 
som inte lyckades stoppa 
den.

– Vi rättar upp oss i andra 

MIBK – Överby IF 
5-9 (0-3, 4-2, 1-4)

Div. 6 Bohuslän/
Dalsland

Målskyttar:
Filip Karlsson 1
Marcus Larsson 1
Mio Forsberg 1
Ove Zetterström 1
Oscar Andreasson 1

SLUTRESULTAT

efter en dålig första period, 
vi blir mycket bättre och 
hittar tillbaka lite, just att vi 
vågar pressa dem. Sen när vi 
går ner på två kedjor får vi 
högre tempo också, då bör-
jade vi hitta tillbaka och kan 
sedan kvittera till 5-5. Väl-
digt svängig match, jämnt 
och bra, men de var snäppet 
vassar, sa spelande tränaren 
Mio Forsberg som själv kvit-
terade i den tredje perioden.

Retur
Bara 19 sekunder in i den 
tredje perioden sköt Marcus 
Larsson, som är tillbaka i la-
get efter skada, mot mål och 
där dök Mio Forsberg upp 
och kunde peta in returen 
som betydde likaläge 5-5.

 Närmare kom inte Giants 
som blev aningen stillaståen-
de och bolltittade i sista pe-
rioden medan Överby malde 
på och satte hård press mot 
Melleruds försvar som ofta 
blev lämnade ensamma mot 
tre-fyra motståndare. 

På lördag väntar ny hem-
mamatch, då mot tabelljum-
bon IBK Walkesborg 99, 
en måste-vinna-match för 
Giants som inte vill bli ned-
dragna i bottenstriden.

Tobias Coster

Hemvändarna fick med sig alla poäng
INNEBANDY 
Ett välkänt ansikte 
i Henrik Norgren var 
tillbaka i Rådahallen 
efter många år och 

mötte sig gamla klubb 
i en tempostark match 
mellan två bra inne-
bandylag. Men Nor-
gren själv såg till att 

Henrik Norgren med bonussonen Lukas Salomonsson vid sin 
sida i deras nya klubb Överby IF utanför Strömstad i norra 
Bohuslän där familjen bor sedan några år tillbaka.

skjuta Giants i sank 
och ta med alla tre 
poäng hem till Ström-
stad.

Det var Henriks första 
match i comebacken med 
klubban i handen, en lyckad 
sådan mot sitt gamla lag i sin 
gamla hemstad. Detta också 
med bonussonen Lukas Sa-
lomonsson vid sin sida. 

– Det var riktigt roligt det 
här, det var några år sedan. 
Sist jag spelade var i en old-
boys match här, men sist jag 
spelade ordinarie var många 
år sedan, sa Henrik som 
återigen har nummer 15 på 
ryggen i Rådahallen.

Henrik Norgren blev ut-
sedd till matchens lirare, 
med ett mål i protokollet för 
sitt Överby IF.

– Jag vet inte om dom var 
lite partiska, nu när jag är 
tillbaka, men det var väldigt 
roligt och mål fick jag göra 
också, sa en glad Henrik ef-
ter matchen.

Han fick även spela med 
pojken Lukas Salomonsson 
med nummer 71 på ryggen 
och precis som Henrik spelar 
han forward i Överby.

– Det är alltid skoj att ha 
grabben med när man spe-
lar. Det har alltid, om man 
skall överdriva lite, varit en 
dröm att få spela ihop med 
sin grabb. Så nu fick jag pas-
sa på att göra det, avslutade 
Henrik innan han gick och 
kramade om sin familj efter 
segern.

Text och foto: Tobias Coster

FC Mellerud på väg 
mot Svenska Futsalligan

FUTSAL 
FC Mellerud vann i 
helgen de återstående 
två matcherna i Västra 
Götalands futsalserie 
som är det regionala 
seriespelet rakt under 
Svenska Futsalligan, 
som är Sveriges hög-
sta serie för futsal-lag. 
Detta efter att man 
vann mot Gerdsken BK 
och Skärhamns IK i 
Långared i lördags.

– Första matchen tar vi led-
ningen med några bollar, 
men sedan börjar vi slappna 
av och drar ner på tempot 
och då bjuder vi in Gerdsken 
i matchen som får lite häng. 
Då började vi inse allvaret 
och skärpte oss ordentligt 
och höjde matchtempot, 
då drog vi iväg med några 

bollar. Andra matchen gör 
vi en riktig bra match, där 
bolltempot är riktig hög. 
Vi sätter försvarsspelet och 
har otroligt bra anfallsspel 
med många fina kombina-
tioner, säger FC Melleruds 
poängspelare Valon Gashi 
efter att man vunnit serien i 
överlägsen stil och laddar nu 
för ett ovisst kval.

FC Mellerud dominerade 
den regionala futsal-ligan 
i Västra Götaland. På fem 
matcher blev det lika många 
segrar och imponerande 
51-17 i målskillnad. Men 
om det regionala seriespelet 
var enkelt, så stundar nu ett 
ovisst kval för FC Mellerud. 

– Det känns underbart att 
vinna serien, vårt mål har 
varit att vinna serien och 
kvala upp oss till futsal-all-
svenskan, säger Gashi som 

själv gjorde tre mål under 
lördagens två matcher som 
avslutade seriespelet.

Har stor chans
När kvalet skall spelas åter-
står att se, men FC Mel-
lerud har stor chans att få 
arrangera kvalomgång ett 
på hemmaplan, då vinnande 
lagen från de åtta regionala 
seriespelen skall kvala uppåt. 
De fyra ”bästa” ettorna får 
hemmafördel mot de fyra 
”sämre” ettorna, sett till an-
tal poäng och mål man sam-
lat in.

Vinner man omgång ett får 
man sedan möta ett lag från 
svenska futsal-ligan samt en 
till vinnare från kvalomgång 
ett i ett gruppspel om tre lag. 
Endast ett lag av dessa får ta 
plats i svenska futsal-ligan 
säsongen 2016/2017.

– Nu vet jag inte riktigt 

Gerdsken BK – 
FC Mellerud
3-2 (0-1)

Futsal V. Götaland
Målskyttar:
Kreshnik Bytyqi 4
Kenan Busuladzic 3
John Stenberg 2
Simon Schullström 1
Jonathan Gustavsson 1

SLUTRESULTAT

vad som händer, vet mer när 
jag har pratat med Svenska 
Fotbollsförbundet, det jag 
vet är att det blir kval till fut-
sal-allsvenskan så vi ser fram 
emot det och hoppas vi kan 
uppfylla vår dröm/mål. Mel-
lerud behöver ett lag i högsta 
serien, säger Valon Gashi.

Text: Tobias Coster 
Foto: FC Mellerud

FC Mellerud vann de två återstående matcherna i Västra Götalands futsalserie.
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 30 januari kl. 15.00

Melleruds IBK -  IBK Walkesborg 99

Tolv lag anmälda 
till DM i fotboll
FOTBOLL 
Tolv lag på herrsidan 
har anmält sig till 
distriktsmästerskapen 
i fotboll till våren. Det 
är så pass många lag 
att Dalslands Fotbolls-
förbund bestämt att 
göra grundomgångar-
na till gruppspel om 
fyra grupper med fyra 
lag i varje. 

Att lägga DM under försä-
songen är ett perfekt upplägg 
som gör att de mindre lagen 
får riktigt bra matcher, som 
även kan ses som bra trä-
ningsmatcher inför säsong-
en. Även de större lagen får 
sig några extra matcher för 
att kunna förbereda sig inför 
respektive seriepremiär.

– Det är väldigt bra lag vi 
möter, så för oss blir detta 

Det blir ett tuff uppgift för Anton Öhrling och hans Håfre-
ström ta sig vidare från grupp C före division 4-lagen Bengts-
fors IF och IF Viken. Foto: Tobias Coster. Arkivbild.

Holländska isfiskemästerskapen i Dalsland

De holländska isfiskemästerskapen avgörs i Edsleskog 30-31 januari. Foto: Sportfishing Dals-
land.

Lördag 30 samt sön-
dag 31 januari arrang-
eras de holländska 
isfiskemästerskapen 
i Edsleskog strax utan-
för Åmål. 
Fiske engagerar många 
människor i Holland, men 
förutsättningarna för isfiske 
är inte alltid de bästa. Ge-
nom engagerat arbete från 
de lokala entreprenörerna, 
Johan Postma, Edsleskogs 
Wärdshus samt Andy van 
Assema, Sportfishing Dals-
land har Sportvisserij Ne-
derland, den största sportfis-
keorganisationen i Holland, 
beslutat arrangera tävlingen 
i Dalsland.

20 finaldeltagare samt re-
presentanter från förbund 
med flera anländer torsdag 
28 januari och så blir det öv-
ningsfiske fredag 29 januari 
innan tävlingen drar igång 
på lördagen. I första hand 

kommer fisket att ske i Ed-
slan, Bräcketjärn samt Änge-
bytjärn. Avslutningsmiddag 
på söndag kväll med prisut-
delning avrundar det hela.

Evenemanget har väckt 
stort intresse i Holland 
bland annat i tv och sportfis-
ketidningar.

– Det känns verkligen bra 
att få visa upp vårt fantastis-
ka Dalsland och vilka otro-
liga förutsättningar vi har 
för bland annat fiske, säger 
Johan och Andy.

Fungerar allt som planerat 

är det troligt att det blir en 
fortsättning nästa år. En för-
utsättning för evenemanget 
är stödet från Åmåls kom-
mun samt företag från såväl 
Dalsland som Holland.

– Naturbaserade aktivite-
ter är grunden i Dalslands 
erbjudande mot besökare 
och inte minst fisket är hög-
intressant, säger Johan Abe-
nius på Dalslands Turist AB 
som ser mycket positivt på 
arrangemanget och den PR 
som skapas för Dalsland.

Caroline Falk flyger just nu, med 22 mål på tre matcher, men 
samtidigt går det tungt för Mellerud som inkasserade fjärde 
raka förlusten i söndags. Bild: Marcus Ek.

Falk flyger fram 
men Mellerud dalar
HANDBOLL 
Melleruds Caroline 
Falk är lagets viktigas-
te spelare, men spelar 
i ett lag utan match-
tempo, vilket resulte-
rar i ny förlust trots 
sex nya mål för Falk 
mot Forshaga HK.

Hela sexton mål blev det 
förra helgen fördelat på två 
matcher för Caroline Falk 
som fortsatte målskyttet 
hemma i Rådahallen i sön-
dags eftermiddag. 

Publiken fick se den no-
toriske målskytten utöka sin 
skörd mot Forshaga med sex 
fullträffar men borde kanske 
haft några till om inte mål-
vakten storspelat för mot-
ståndarna. Tyvärr räckte inte 
hennes, eller lagkamraternas 
mål denna gång heller.

– Det var en fysisk match, 
men vi kommer inte upp 
i det matchtempot vi vill, 
vilket gör att spelet blir 
ryckigt. Vi hade nästan inga 
kontringar, vilket är viktigt 
att få de där lätta målen. Se-
dan får vi inte flyt framåt, de 
låser fast oss. Men framför 
allt läcker vi bakåt, vi får inte 
stopp på dem, vi släpper in 
28 mål. Vi är inte i match-
form, bara andra hemma-
matchen, så vi kommer fel. 
Men det är bara vi själva som 
kan ändra på detta, det är 
kul att göra mål, men tråkigt 
att förlora, sade Caroline 
Falk efter förlusten.

Tappar seger
Detta var Melleruds fem-
te match sedan seriestarten 
i mitten av oktober, eller 
egentligen bara den fjärde då 
IFK Hammarö nu dragit sig 
ur serien, och blir det tredje 

Melleruds IF
– Forshaga HK

21-28 (7-11)
Div. 3 Värmland

Målskyttar:
Caroline Falk 6
Emma Mjörnestål 5
Amanda Andersson 4
Susanna Wallin 3
Malin Jansson 2
Emma Andersson 1

SLUTRESULTAT

laget att inte kunna genom-
föra en säsong. 

Detta gör att Mellerud 
tappar sin enda seger denna 
säsong, som man tog i pre-
miären i oktober.

Det bådar inte gott för 
MIF som har fyra uppskjut-
na matcher kvar att spela 
plus två ordinarie planerade 
under våren. För att kunna 
komma upp i form krävs 
också att man spelar som 
ett lag och tränar som ett 
lag, något som varit under 
all kritik enligt tränar duon 
Michael Mjörnestål och Ör-
jan Johansson.

– Vi är för lite folk på trä-
ningarna, vi kan inte vara 
en handfull, det är för dålig 
disciplin. Det är inte lätt att 
prestera bra på plan när man 
inte tränar ihop. Men det 
klart, att inte spela matcher 
på två månader får en att 
tröttna, det förstår vem som 
helst, säger en besviken trä-
nare i Örjan Johansson efter 
matchen.

Kämpa
Men trots detta är det bara 

för Mellerud att nöta på och 
kämpa sig tillbaka.

– Vi är för klena på vissa 
positioner. Det är inget högt 
matchtempo, detta är ett lag 
vi borde springa sönder. Det 
är ju så att vi bara får jobba 
vidare och vinna matcher, 
säger Michael Mjörnestål.

Mellerud har tyvärr 
matchledigt denna helg och 
spelar först fredagen den 
femte februari borta mot 
Arvika HK, ett lag som inte 
heller tagit några poäng un-
der säsongen.

Tobias Coster

en bra genomkörare inför 
säsongen även om vi skul-
le förlora matcherna, säger 
Kroppefjälls IF:s huvudträ-
nare Michael ”Svea” Eriks-
son. KIF har lottats in i tuffa 
grupp C med derbyn mot 
Håfreströms IF samt match 
mot Bengtsfors IF och IF 
Viken.

Från gruppspelet är det 
bara lagen på förstaplats som 
går vidare till semifinal och 
vinnarna där spelar final i en 
tävling som ser ut att ha fått 
en höjd status de sista åren.

– Vi tycker också att det är 
kul att vi fick så många lag 
med på vårt nya upplägg på 
DM herrar seniorer. Vi får 
väl säga att vi är nöjda uti-
från vårt distrikts storlek, 
säger Dalslands Fotbollsför-
bundets Åke Nilsson, som 
dock är mycket mer miss-
nöjd på annat håll.

– I måndags fanns ett lag 
anmält på damsidan och ett 
lag anmält på juniorer pojk, 
men inget lag på flicksidan 
är anmält, säger Nilsson och 
påpekar att det ännu finns 
några dagar kvar för klub-
barna att anmäla sig till den-
na tävling.

Tufft gruppspel
För Melleruds IF så blir det 
också ett tufft gruppspel 
med motståndarna Ellenö 
IK, Färgelanda IF och Är-
temarks IF. Men där är man 
inte lika entusiastiska över 
det nya upplägget.

– Att det är fler lag gör ju 
bara att det blir fler matcher 
och det är bara bra nu under 
försäsongen. Men vi satsar 
alltid på att vinna, det är 
en självklarhet för oss, säger 
Melleruds assisterande trä-
nare Rikard Westman.

Åsebro IF och Tösse IF 
ställs mot varandra i grupp B 
och möts 3 april. I den grup-
pen återser vi även Bäcke-
fors IF, vilket gör att det blir 
många intressanta lokalder-
byn att följa. Men favorit i 
gruppen är ändå IFK Åmål, 
som till säsongen 2016 spe-
lar i division 4.

Det kommer i grupp D 
att bli ett klassiskt derby 
när Brålanda IF och Frän-
defors IF drabbar samman. 
Där finns även Eds FF samt 
Högsäters GF och det är 
den grupp som utan tvekan 
kan benämnas som dödens 
grupp, med tre lag från di-
vision 4.

DM sparkas igång i må-
nadsskiftet februari – mars.

Text: Tobias Coster
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Melodikrysset v.4 - 30 januari

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

Melodikrysset v. 4 – 30 januari MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 70:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Box 43, 464 21 Mellerud eller i brevin-
kast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant betalning 
på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot per telefon! 
Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Canal Digital, Viasat och Boxer
070-328 08 60, 0530-600 66

Stefan

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-304 21 74, 0530-421 64

LÖRDAGSÖPPET
ojämna veckor

Kapellgatan 1
Mellerud

0530-100 23

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

Allt inom modern fotvård
Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Mottagning må-fr 8-17:00
el. efter överenskommelse

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

Brålanda/
Säffle

0521-57 73 80
www.klmaskin.se

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord och täckbark

Rolf: 070-537 34 72
www.vermdal.se

LOKALER
UTHYRES

Verkstad/garage/lager/
kontor från 60 m2-1.250 
m2, 9.141 m2 grusad och 

inhängnad plan.  
Fd. Melleruds Skrot.  
Tel. 070-250 80 39

Mellerud 
Österrådagatan 10
3 rok, 126 kvm, öppen 
spis, stor balkong i söder-
läge. Egen tvättstuga m. 
kakel och klinker.
Gärna äldre.

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag 

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Låt din skog förädlas 
på hemmaplan.
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten 
med lokala virkes leverantörer. Slå oss gärna 
en signal. 

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

Neova
villapellets

Prisexempel 
 2 pall 2.250 kr/st
 3 pall 2.200 kr/st
 4 pall 2.150 kr/st
 5 pall 2.100 kr/st

Snabb & säker leverans.
Finansieringsmöjl. finns.
Kontakta Mikael
0708-30 51 96,

mikael@bilbudet.se

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

Lägenhet eller hus
2- eller 3-rum i Mellerud. 
Lena Arwedahl, tel 073-
683 73 03.

ÖNSKAS HYRA

Syr i skinn & päls
Lagar även kläder
Tel. 070-541 31 67

Syateljé
Sonja Helenas

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
3/2 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Futsal Nv. Götaland, herrar

Skärhamns IK - Futsal Club Mellerud  2 - 11   
Alingsås Futsal Club - IK Oddevold  9 - 6  
Gerdskens BK - Futsal Club Mellerud  7 - 14  
Costa Oeste FC - Alingsås Futsal Club  7 - 5  
IK Oddevold - Skärhamns IK  4 - 5 

Futsal Club Mellerud  5  5  0  0  51-17  34  15
Gerdskens BK  5  3  0  2  36-32  4  9
Skärhamns IK  5  3  0  2  24-24  0  9
Costa Oeste FC  5  1  1  3  17-24  -7  4
IK Oddevold  5  1  1  3  21-32  -11  4
Alingsås Futsal Club  5  1  0  4  24-44  -20  3

F03 Nord

KFUM Trollhättan - GF Kroppskultur 2  8-13   
HK Höfers - Melleruds IF  4-20

Melleruds IF  10  8  0  2  158 - 97  16  61
GF Kroppskultur 2  10  7  0  3  134 - 113  14  21
Lysekils HK  8  5  1  2  137 - 104  11  33
Kungälvs HK 3  9  5  0  4  113 - 105  10  8
Ale HF  8  4  1  3  101 - 94  9  7
Stenungsunds HK  8  4  0  4  102 - 75  8  27
HF Orust  8  3  0  5  89 - 97  6  -8
KFUM Trollhättan  10  3  0  7  83 - 139  6  -56
HK Höfers  9  0  0  9  63 - 156  0  -93

HANDBOLL

TABELLER

FUTSAL

VäHF Div 3 Dam

Melleruds IF - Forshaga HK  21-28

HK Grums  4  4  0  0  81 - 49  8  32
IF Hellton U  4  3  0  1  86 - 41  6  45
Forshaga HK  5  3  0  2  82 - 102  6  -20
IFK Kristinehamn  4  2  0  2  69 - 62  4  7
Arvika HK  3  0  0  3  36 - 57  0  -21
Melleruds IF  4  0  0  4  66 - 109  0  -43

Pantamera Pojkar 13

Orust IBK - Åmåls IBK  2 - 8  
Melleruds IBK - Överby IF  6 - 5 
Stenungsunds IBK - Billingsfors IBK  6 - 5

Åmåls IBK  10  9  0  1  85-26  59  27
Billingsfors IBK  9  7  0  2  77-38  39  21
Stenungsunds IBK  10  6  0  4  91-68  23  18
Melleruds IBK  9  4  0  5  63-74  -11  12
Orust IBK  10  4  0  6  51-62  -11  12
Dingle AIK  9  4  0  5  42-53  -11  12
Ljungskile SK P-02  7  2  0  5  33-66  -33  6
Överby IF  10  1  0  9  36-91  -55  3

INNEBANDY
Pantamera Pojkar 15 år

Stenungsunds IBK - Dingle AIK  8 - 4

Grundsunds IF  7  5  2  0  31-16  15  17
Herrestads AIF  7  4  3  0  30-21  9  15
Melleruds IBK  7  3  3  1  28-21  7  12
Dingle AIK  8  3  1  4  30-29  1  10
Åmåls IBK  7  3  0  4  23-31  -8  9
Stenungsunds IBK  8  2  2  4  32-37  -5  8
Myggenäs IBK  8  0  1  7  25-44  -19  1

Herrar Div 6

Melleruds IBK - Överby IF  5 - 9  
Orust IBK (H-6) - Herrestads AIF  9 - 7 

Dingle AIK  11  9  0  2  98-52  46  27
Orust IBK (H-6)  12  9  0  3  94-75  19  27
Billingsfors IBK  10  8  0  2  99-58  41  24
Herrestads AIF  14  8  0  6  113-93  20  24
Melleruds IBK  11  4  0  7  62-76  -14  12
Överby IF  8  3  1  4  55-50  5  10
Grundsunds IF  11  1  2  8  49-74  -25  5
IBK Walkesborg 99  11  0  1  10  37-129  -92  1

HANDBOLL

INNEBANDY

Marcus Svensson har tävlat i crosskart några år och 2016 är 
han i landlaget tillsammans med Oliver Solberg och Linus 
Östlund.

Crosskartföraren Marcus 
Svensson är uttagen till ju-
niorlandslaget 2016. Foto: 
Caroline Svensson.

Marcus till landslaget
Crosscartföraren 
Marcus Svensson, från 
Intakan, Dals Rostock, 
har blivit uttagen till 
juniorlandslaget i 
crosskart 2016. 

Marcus Svensson fyller 17 
år i april och har tävlat med 
framgång i crosskart i fle-
ra år. I november testades 
lovande unga förare under 
ett uttagningsläger i Bosön, 
Stockholm. Det bestod av  
fysiska tester, presskonferen-

ser, teoriprov och simulator-
körning. 

Marcus klarade allt med 
glans och i december fick 
han veta att han blivit utta-
gen till landslaget, men det 
blev inte officiellt förrän i 
helgen som gick då det var 
bilsportgala i Karlstad och 
han  fick ta emot en brons-
medalj från SM. 

– Jag kommer att gå upp 
till 250 kubik nu, en vuxen-
klass man får köra från 15 år 
och uppåt. Pappa och jag har 

byggt om crosskarten och 
testat motorer i vinter och 
första tävlingen är i april, be-
rättar Marcus Svensson.

Med sig i landslaget har 
han värmlänningarna Oliver 
Solberg och Linus Östlund.

Karin Åström
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NCC Roads AB 
Asfalterings- och markarbeten: 
små som stora.  
Ring för rådgivning. 
Tel. 0530-123 65
Lorentz Norberg
Tel. 070-652 21 57
Även grusförsäljning: 
Tel. 0522–64 96 60

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

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

Syverkstan på Dal
Nytillverkning, reparationer 
Tel. 0706-01 96 56

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

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

Mammas mat
Stora & små sällskap serverar vi 
borta eller hemma.  
Lunch ons, tors 12-14
Välkommen att ringa!
070-557 23 15 Agneta

DalsLant/Djur & Naturbutik/ 
Svenska Foder AB
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackarna.se

Thores Däck 
Allt från skottkärra till dumpers.
Brålanda Tel. 0521-315 55
Mobil: 070-620 21 21
www.thoresdack.se

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

M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

M Gustafsson Ekonomi AB
Testamente, Samboavtal, 
Bo uppteckningar, Gåvor mm
Kontor 0521-308 00
Helena Norrman 076-163 81 48

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

SMÅDJURS-
VETERINÄR
Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på små-
djur. Vid järnvägsstationen i Åmål, 
Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på  
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

Veris Kooperativ
Hem- och flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

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

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning,  
övr. hantverks tjänster.
Tel. 0521-304 56, 
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

BILREKOND

BILSERVICE

CATERING

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

DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

BÅTKAPELL

ASFALT

EKONOMITJÄNSTER

FRISÖRER
Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

FAMILJEJURIDIK

MURARE

Melleruds Skrot & Maskin
Återvinning – för alla
Vi köper all sorts skrot till högsta 
dagspris.
Tel. 0530-102 20

SKROT

STÄD

DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

TM Foto Köpmannebro
Bröllop - Porträtt - Körkort-/ID-kort
Blyertsteckningar - Presentkort
Ring! 073-815 24 95
TMFoto-Koepmannebro@spray.se
Hemsida: www.tmfoto.n.nu
FB: TM Foto Köpmannebro
Tider enligt överenskommelse...!

FOTOGRAF

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

Nordsjö Ide & Design
Vi finns vid ST1-stationen
Oljans Färg & Bildelar
Tel. 0530-470 01

FÄRG

XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
För dig som inte vill, kan eller har 
tid: Tak, fönster, dörr och golv  
– Monterat & klart till fast pris.
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BYGGHANDEL

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Jotun och Beckers
Tel. 0530-33 000
www.mellerud.xlbygg.se

BILAR

RÖRMOKARE

RH Bilvård
Tvättar, vaxar, polerar
Bil, husvagn, husbil
Invändig rekond
* Tvättar även rumsmattor
Tel. 070-594 97 70

AD BILDELAR
Vi finns vid ST1-stationen
Oljans Färg & Bildelar
Tel. 0530-470 01

BILDELAR

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

ENTREPRENAD

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

DIESELSERVICE -  
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB -  
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer, 
dieselvärmare 
Funktionskontroll, reparation, 
reservdelar
Auktorisation Fiat Professional – 
Iveco transportbilar och Bosch 
Car service
Ring LastvagnsCenter AB 
tele 0522-172 00

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

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

BILLACKERING

Alltid stor sortering
Elofs Fritid & Maskin
0530-129 82

FYRVERKERIER

Robotgräsklippare, batteridrivna 
gräsklippar m.m.
Elofs Fritid & Maskin
0530-129 82

GRÄSKLIPPARE

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

TRÄDFÄLLNING

BILLACKERING

Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Ymers Gata 5. Tel: 0530-102 77

HÄLSOPRODUKTER
HANTVERKSTUA
Här säljer vi krämer för värk och 
smärta. Även hantverk. Öppet tis, 
ons & tors 1100-1600 eller ring
Välkommen att smaka på  
norsk spekekorv. 
www.kamillekrem.no 
7 km söder om Mellerud 
072-555 54 90

Bilar köpes kontant!
Fina person & lätta last! 
2007-2015 ev. restskuld löses!  
# Köper - Byter - Säljer #
Oscarssons Bil AB
0530-40 400 Öppet 10-18
www.oscarssonsbil.se

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck
070-310 32 84

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

TOMS RÖR
Reparation & Service
Tel. 073-982 74 94

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

MÖBELTAPETSERARE
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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Vegorätt
21.30  Bastubaletten
22.00  Cirkus familj
22.30  Hundra procent bonde
23.00  Akuten 

20.00  Konståknings-EM
22.00  Dokument inifrån: 
 Experimenten

23.00  Simma lugnt, Larry!
23.30  Akuten 

20.05  Konståknings-EM
22.00  Edit: N.Y. stories
22.25  Gengångare
23.20  Kära dagbok 

21.00  It's love, actually
21.25  London spy
22.25  Sommarpratarna
23.25  Cirkus familj 

12.00  Världens fakta: 
	 Jättebläckfisken
13.00  Världens museer: 
 Palacio Real
14.00  UR Samtiden
17.00  Förintelsens överlevande 
 berättar
17.15  Arkitektens hem och verk
17.45  Antikmagasinet
18.15  Attenborough 90 år: Ett liv
  i naturen
19.05  Byggakuten
19.45  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.15  70-talets USA
21.00  Bygga hus av skrot
21.50  Seriestart: Förintelsen - 
 historiens värsta brott
22.45  Det osmanska riket
23.40 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
00.30  Förintelsens överlevande 
 berättar 

12.00  De första männi-
 skorna i Asien
13.00  Skattjägarna
13.30  Camilla Plum och den 
 svarta grytan
14.00  UR Samtiden
17.00  En stad - en historia
17.05  Vår tids fåfänga
17.35  Attenborough 90 år: Ett liv
 i naturen
18.25  Skattjägarna
18.55  Fighten mot fobier
19.40  Camilla Plum och den 
 svarta grytan
20.10  Kontinenternas födelse
21.00  Antikmagasinet
21.30  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
22.00  Italienska trädgårdar: Rom
23.00  Bygga hus av skrot
23.45  Byggakuten
00.25  USA med Lisa Ling
01.05  Förintelsens överlevande 
 berättar 

12.00  Attenborough 90 år:
 Ett liv i naturen
13.00  USA med Lisa Ling
14.00  UR Samtiden
17.00  En stad - en historia
17.10  Auschwitz i mina tankar
17.25  Världens fakta: Jättebläck-
	 fisken
18.20  Vår tids fåfänga
18.50  Marknadsföringens hem-
 ligheter
19.40  Antikmagasinet
20.10  Barnen som överlevde 
 Förintelsen
21.00  Fighten mot fobier
21.45  70-talets USA
22.25  Kontinenternas födelse
23.15  Byggakuten
23.55  Seriestart: Actors studio: 
 Sarah Jessica Parker
00.40  Kreativitet och galenskap 

09.00  UR Samtiden
15.00  En stad - en historia
15.10  Kontinenternas 
 födelse
16.00  Världens museer: Palacio 
 Real
16.45  Marknadsföringens 
 hemligheter
17.35  Fighten mot fobier
18.20 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
19.10  Kejsarpingvinerna
20.00  Italienska trädgårdar:
  Florens
21.00  Grannarna på bidragsgatan
21.50  Vår plats i universum
22.45  Dokument utifrån: Spelet 
 om Egypten
23.45  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
00.15  Actors studio: Mike Myers 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
13.30  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
14.30  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Trubbel i paradiset
23.20  Simpsons
23.50  Family guy
01.20  American dad
01.45  Scrubs
02.10  Scrubs
02.30  How I met your mother
03.15  Family guy
04.00  My name is Earl
04.25  American dad
04.45  Spin city
05.10  Våra värsta år

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Escape plan
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.45  How I met your mother
02.30  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.05  Nattsändningar

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  The strain
22.00  Hunger games
00.50  Family guy
01.50  Scrubs
02.35  How I met your mother
03.20  Family guy
03.45  Family guy
04.05  My name is Earl
04.30 	Defiance
05.10  Våra värsta år

06.30  Seinfeld
07.00  Seinfeld
07.30  Seinfeld
09.00  Best ink
10.00  Amazing race
11.00  Jims värld
11.30  Jims värld
12.00  Ink master USA
13.00  NCIS: Los Angeles
14.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Continuum
16.00  Brooklyn nine nine
16.30  Brooklyn nine nine
17.00  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
18.00  The vampire diaries
19.00  Grimm
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Hunger games: Catching 
	 fire
00.00  Straw dogs
02.00  Devil
03.20  Knight rider
04.10  Continuum
04.50  Spin city
05.15  Spin city 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Bastubaletten
10.30  SM-veckan: Längdskidor
13.30  Konståknings-EM
15.30  Katarina Witt - socialis-
 mens vackraste ansikte
16.20  Auschwitz i mina tankar
16.40  Gomorron Sverige
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
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  Dokument inifrån: Experi-
 menten
21.00  Vänligen Lars Lerin
21.30  Hundra procent bonde
22.00  Scenerna som förändrade 
	 filmen
22.30  Välja väg
23.00  Byggänget
23.15  Rapport
23.20  Dox: Minnen från Shoah
00.20  Deutschland 83
01.05  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
09.30  SM-veckan: Längdskidor
12.30  Konståknings-EM
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
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  Antikrundan
21.00  Fosterland
22.00  Opinion live
22.45  Kära dagbok
23.15  Rapport
23.20  Dokument inifrån:
 Experimenten
00.20  Vänligen Lars Lerin
00.50  Vem tror du att du är?
01.30  Scenerna som förändrade 
	 filmen
02.00  Hundra procent bonde
02.30  Bastubaletten
03.00  På spåret
04.00 - 04.30  Sverige!
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Antikrundan
11.00  Fosterland
12.00  Hundra procent bonde
12.30  SM-veckan: Skicross
14.10  En stad - en historia
14.20  Cirkus familj
14.50  Vem vet mest?
15.20  SM-veckan: Taekwondo
16.00  SM-veckan: X-trial semi-
	 final,	Cykeltrial	final
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  På spåret
21.00  Skavlan
22.00  Shetland
23.00  Rapport
23.05  Game of Thrones
00.05  Antikrundan
01.05  Familjer på äventyr
02.05  Opinion live
02.50  Veckans brott
03.50 - 04.50  Fosterland
05.15  Go'kväll 

06.00  Familjer på
 äventyr
07.00  Skavlan
08.00  På spåret
09.00  Vinterstudion
10.00  Världscupen Maribor
11.00  SM-veckan: Längdskidor
12.50  Vinterstudion
13.00  Världscupen Maribor
14.00  Vinterstudion
16.30  SM-veckan: Skoter
17.30  Vinterstudion
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Hotell Marigold
22.00  Rapport
22.05  X-games Aspen
00.05 	Nattfilm:	Farlig	förbindelse
02.00  Skavlan
03.00  Katarina Witt - socialis-
 mens vackraste ansikte
03.50  Bastubaletten
04.20  Kära dagbok
04.55  Go'kväll
05.40  Fosterland 

08.30  Värsta listan
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
15.30  Rakt på
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Mitt Sverige
16.50  Vegorätt
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Mitt ögonblick
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00  Babel bio
20.45  Det bor inga bögar i Bolle-
 bygd
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Konståknings-EM
23.00  Auschwitz i mina tankar
23.20  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Statsmini-
 sterns frågestund
14.45  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Babel bio
17.05  Det bor inga bögar i Bolle-
 bygd
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Mitt ögonblick
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  It's love, actually
19.50  Emma hittar hem
20.00  Ensamma mot Hitler
20.55  Upp till dans
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Min sanning: Agnes Wold
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  SM-veckan: X-trial semi-
	 final,	Cykeltrial	final
19.00  Vem vet mest?
19.30  Trädgården på Strömsö
20.00  The Visit: utomjordiskt 
 besök
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Konståknings-EM
22.45  Filmklubben: Svinalängorna
00.25  Trädgården på Strömsö
00.55  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  Rapport
09.05  K-märkt on Route 66
09.30  Mitt Sverige
10.00  Rapport
10.05  It's love, actually
10.30  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
11.00  Rapport
11.05  Sverige idag på romani
11.15  K-märkt
11.20  Alpint: Världscupen 
 Garmisch-Partenkirchen
12.45  Rapport
12.50  Sommarpratarna
13.50  Severin
14.20  Konståknings-EM
17.50  Vinterstudion
18.00  SM-veckan: Dans
19.00  Kulturstudion: Spelmusik
19.05 	Logga	ut	för	fan	–	en	film	
 om kvinnor i spelindustrin
20.05  Kulturstudion: Spelmusik
20.10  Blip blop - spelmusik från 
 Super Mario
21.10  Kulturstudion: Spelmusik
21.15  Score – spelmusik
22.55  Kulturstudion: Spelmusik
23.00  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors 
 nordiska matresa
11.35  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  Halv åtta hos mig
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover
 weightloss
16.55  Sverigequizen
17.50  Äntligen hemma
18.25  Lotto, joker och 
 drömvinsten
18.35  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Lillelördag
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors nor-
 diska matresa
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.45  Holby city
14.00  Halv åtta hos mig
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover
 weightloss
16.55  Sverigequizen
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Världens roligaste djur
21.00  Renées brygga
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55 	Hawaii	five-0
03.45  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.00  Tareq Taylors nor-
 diska matresa
11.35  Hem till gården
12.45  Holby city
13.55  Hemma hos Jamie
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover
 weightloss
16.50  Sverigequizen
17.50  Trav: V75 Klubben
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Fångarna på fortet
21.30 	Pacific	rim
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15 	Pacific	rim,	forts
00.30  Sin city
02.50 - 04.45  Little Nicky
05.55  Jamie Oliver: Bästa kock 
 vinner 

06.55  Jamie Oliver: Bästa
 kock vinner
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
12.55  Sveriges mästerkock
14.00  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
14.40  No strings attached
16.55  Renées brygga
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  En ska bort
19.55  Lotto, joker och 
 drömvinsten
20.00  Gladiatorerna special
21.30  Noah
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Noah, forts
00.30  A history of violence
02.25 	Swordfish
04.25  Dagens rätt med Nigel 
 Slater 

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Mellerud – Erikstad – Göbyn 7
Lantlig t boende med hästboxar & garage ! Stor t härlig t 
kök & fräscht badrum. Boarea 148 m2 + 50m2 med 5 rok. 
Byggår 1938. Tomt 3162 m2. Pris : 795.000 kr / bud. 
Visas lör. 30 /1 kl. 12.00. Anmälan krävs.

Välkommen att kontakta vår trevliga personal!

VISAS I VECKAN ! Högt tryck på 
bostadsmarknaden!
Lämna in ditt hus till försäljning och 
var med i utlottning av resecheck till 

ett värde av 10.000 kr.

Gäller t.o.m. 2016-03-31

Boka nu!
Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40 
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Landet runt - teckenspråkstolkat
21.45  Vänligen Lars Lerin
22.15  Kulturstudion: Logga ut för 
	 fan	–	en	film	om	kvinnor	i	
 spelindustrin
23.15 	Kulturstudion:	Score	–	spelmusik	
	 med	Sveriges	Radios	symfoni-
 orkester 

21.00 	30	grader	i	februari	-	syntolkat
22.00  Sportspegeln - teckenspråkstolkad
22.30  Agenda
23.15  Akuten
00.05 	Sportnytt
00.20 	Deadly	60	

21.00  Kulturstudion: Blip blop - spel-
	 musik	från	Super	Mario	till
	 symfoniorkester
22.00 	Game	of	Thrones
23.00  Edit: N.Y. stories
23.25  Akuten 

09.00 	UR	Samtiden
15.00 	Attenborough	90	år:	
	 Ett	liv	i	naturen
15.55 	En	stad	-	en	historia
16.00  Vår tids fåfänga
16.30 	Arkitektens	hem	och	verk
17.00  En bild berättar
17.05 	Världens	museer:	Palacio	Real
17.45 	Vår	plats	i	universum
18.40  70-talets USA
19.20 	Bygga	hus	av	skrot
20.05 	Seriestart:	Nilen:	flodernas	flod
21.00  Seriestart: Fosterland
22.00 	Barnen	som	överlevde	Förintelsen
22.55 	Förintelsen	-	historiens	värsta	
 brott
23.50  Vår tids fåfänga 

12.00 	Marknadsföringens
	 hemligheter
13.00 	Camilla	Plum	och	den
	 svarta	grytan
13.30 	Vårt	vilda	liv	-	familjeäventyr	i	
	 Kenya
14.00 	UR	Samtiden
17.00  Vår tids fåfänga
17.30 	Kvalitet
18.00 	USA	med	Lisa	Ling
18.40 	Vår	plats	i	universum
19.30 	Byggakuten
20.10 	Den	gäckande	jaguaren
21.00 	Marknadsföringens	hemligheter
21.50  Grannarna på bidragsgatan
22.40 	Arkitektens	hem	och	verk
23.10 	Skattjägarna
23.40 	Hiphop	och	pedagogik	

12.00 	Arkitektens	hem	och	verk
12.30 	Antikmagasinet
13.00 	Heliga	floder	med	Simon
	 Reeve
14.00 	UR	Samtiden
17.00 	Camilla	Plum	och	den	svarta	
	 grytan
17.30  Kontinenternas födelse
18.20 	Barnen	som	överlevde	Förintelsen
19.15  Italienska trädgårdar: Florens
20.15 	Världens	museer:	Israel	museum
21.00 	Heliga	floder	med	Simon	Reeve
21.50 	Nilen:	flodernas	flod
22.45 	Dokument	utifrån:	Spelet	om	
	 Egypten
23.45 	Kvalitet
00.15 	Liv,	lust	och	passion	

06.30  Seinfeld
09.00 	The	vampire	diaries
10.00 	Grimm
11.00 	Jims	värld
12.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Cops
16.00 	Nemas	problemas	med	Erik	och	
	 Mackan
17.00 	Simpsons
17.30 	Simpsons
18.00 	Amazing	race:	All-stars
19.00 	Ink	master	USA
20.00 	How	I	met	your	mother
20.30 	How	I	met	your	mother
21.00 	2	1/2	män
21.30 	Fresh	off	the	boat
22.00  Heroes reborn
23.00 	American	dad
23.30 	American	dad
00.00 	2	1/2	män
00.30 	Fresh	off	the	boat
01.00  Heroes reborn
02.00 	How	I	met	your	mother
02.50 	American	dad
03.35 	Amazing	race:	All-stars
04.20 	Knight	rider
05.10  Cops
05.30  Cops 

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35 	Våra	värsta	år
09.00 	Kung	av	Queens
10.00 	My	name	is	Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30 	Jims	värld
13.00 	Kung	av	Queens
14.00  Seinfeld
15.00 	Simpsons
16.30 	Anger	management
17.00  Scrubs
18.00 	How	I	met	your	mother
19.00 	Anger	management
19.30 	Simpsons
21.30 	Family	guy
22.00 	Last	man	on	earth
22.30  Sex and drugs and rockn'roll
23.00 	Family	guy
00.00 	American	dad
00.30  Scrubs
01.30 	How	I	met	your	mother
02.25 	Last	man	on	earth
02.50  Sex and drugs and rockn'roll
03.15 	Family	guy
04.00 	My	name	is	Earl
04.20  Nattsändning

06.00 	Defiance
06.45  Stargate SG-1
07.35 	Våra	värsta	år
09.00 	Kung	av	Queens
10.00 	My	name	is	Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30 	Jims	värld
13.00 	Kung	av	Queens
14.00  Seinfeld
15.00 	Simpsons
16.30 	Anger	management
17.00  Scrubs
18.00 	How	I	met	your	mother
19.00 	Anger	management
19.30 	Simpsons
21.00 	Prometheus
23.30 	Family	guy
00.20 	American	dad
01.00  Scrubs
02.00 	How	I	met	your	mother
02.50 	Family	guy
03.40 	My	name	is	Earl
04.00 	American	dad
04.25 	Våra	värsta	år
05.15 	Defiance	

06.40  Antikrundan
07.40 	Auktionskammaren
08.30  Bastubaletten
09.00  Vinterstudion
09.30 	Alpint:	Världscupen	Maribor
10.15  Vinterstudion
10.20 	SM-veckan:	Längdskidor
12.35 	Alpint:	Världscupen	Maribor
13.15  Vinterstudion
13.20 	SM-veckan:	Rally	och	rallycross
14.45  Vinterstudion
17.55 	Sportnytt
18.00 	Rapport
18.10 	Lokala	nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30 	Rapport
19.55 	Lokala	nyheter
20.00  Så ska det låta
21.00 	Kampen	om	tungvattnet
21.45 	London	spy
22.45 	Rapport
22.50 	Simma	lugnt,	Larry!
23.20 	Cirkus	familj
23.50 	Familjer	på	äventyr
00.50 	Shetland
01.50  Nattsändningar

06.00 	Rapport
06.05 	Gomorron	Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sportspegeln
11.15 	På	spåret
12.15 	Skavlan
13.15  Så ska det låta
14.15 	Matiné:	Barnen	från	Frostmofjället
15.55 	Gomorron	Sverige	sammandrag
16.15 	Auktionskammaren
17.00 	Vem	vet	mest?
17.30 	Sverige	idag
18.00 	Rapport
18.13 	Kulturnyheterna
18.25 	Sportnytt
18.30 	Lokala	nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30 	Rapport
19.55 	Lokala	nyheter
20.00 	Seriestart:	Husdrömmar
21.00  Seriestart: 30 grader i februari
22.00 	Seriestart:	Gift	vid	första
 ögonkastet
22.45 	Cirkus	familj
23.15 	Rapport
23.20 	Kampen	om	tungvattnet
00.05  Nattsändningar 

06.00 	Rapport
06.05 	Gomorron	Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45 	Cirkus	familj
11.15 	Välja	väg
11.45 	Scenerna	som	förändrade	filmen
12.15 	Byggänget
12.30  Klokast i klassen
12.45 	Husdrömmar
13.45 	Auktionskammaren
14.35 	Matiné:	Kostervalsen
16.10 	Gomorron	Sverige	sammandrag
16.30 	Seriestart:	Mat	med	Kira
17.00 	Vem	vet	mest?
17.30 	Sverige	idag
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 	Familjer	på	äventyr
21.00  Veckans brott
22.00 	Deutschland	83
22.50  Bastubaletten
23.20  Nattsändningar

09.00 	Rapport
09.05 	Sverige	idag	på	romani	chib
09.15  Babel bio
10.00 	Rapport
10.05 	Gudstjänst
10.50 	Kampen	om	kronan
11.00 	Rapport
11.05 	Min	sanning:	Agnes	Wold
12.05 	Rapport
12.10  Vegorätt
12.40 	Trädgården	på	Strömsö
13.10 	K-märkt
13.15 	Sverige	idag	på	meänkieli
13.20 	Alpint:	Världscupen	Garmisch-
	 Partenkirchen
14.25 	Konståknings-EM
17.00 	Kortfilmsklubben
17.50 	#lovemilla
18.00 	Ridsport:	Världscuphoppning
18.40 	Nysvenskar
19.10 	Världens	natur:	Djurvärldens	bästa
  föräldrar
20.00 	Min	sanning:	Magnus	Uggla
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00 	Dokument	utifrån:	Spelet	om	
	 Egypten
22.55 Nattsändningar

07.55 	Sverige	idag	på	meänkieli
08.00 	Kortfilmsklubben
08.50 	#lovemilla
09.00 	SVT	Forum
12.00 	Rapport
12.05 	SVT	Forum
16.00 	Rapport
16.05 	SVT	Forum
16.20 	Gudstjänst
17.05 	Hemliga	svenska	rum
17.20 	Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00 	Kyrkornas	hemligheter
18.10  Akuten
19.00 	Vem	vet	mest?
19.30 	Deadly	60
20.00 	Vetenskapens	värld
21.00  Aktuellt
21.39 	Kulturnyheterna
21.46 	Lokala	nyheter
21.55 	Nyhetssammanfattning
22.00 	Sportnytt
22.15 	Dox:	Shoah	

07.45 	Auschwitz	i	mina	tankar
08.10  Akuten
09.00 	SVT	Forum
12.00 	Rapport
12.05 	SVT	Forum
16.00 	Rapport
16.05 	SVT	Forum
16.20 	Vetenskapens	värld
17.20 	Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00 	Kyrkornas	hemligheter
18.10  Akuten
19.00 	Vem	vet	mest?
19.30 	Severin
20.00 	Mitt	Sverige
20.30  Vegorätt
21.00  Aktuellt
21.39 	Kulturnyheterna
21.46 	Lokala	nyheter
21.55 	Nyhetssammanfattning
22.00 	Sportnytt
22.15 	De	okuvliga
22.45 	George	Takeis	liv	och	kärlek
23.40  Babel bio
00.25 	Severin
00.55  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.00 	Tareq	Taylors	nordiska
	 matresa
06.30 	Tareq	Taylors	nordiska
	 matresa
07.00 	Tareq	Taylors	nordiska	matresa
07.30 	Tareq	Taylors	nordiska	matresa
07.55 	Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna special
12.55 	Bygglov
13.55  Super
15.55 	Päron	i	solen
16.55  Lillelördag
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00 	Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Bingolotto
20.00 	Farmen
21.00 	The	town
22.00 	Nyheterna
22.05  Vädret
22.15 	The	town,	forts
23.50 	Partners	in	crime
00.50 	Ripley's	game
03.05 - 04.45 	Jeff,	who	lives	at	home
05.50 	Nyhetsmorgon	

10.00 	Malou	efter	tio
11.35 	Hem	till	gården
12.10 	Hem	till	gården
12.45 	Holby	city
14.00 	Halv	åtta	hos	mig
14.30 	Hem	till	salu
15.50 	Extreme	makeover	weightloss
16.55 	Sverigequizen
17.55 	Äntligen	hemma
18.50  Keno
19.00 	Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30 	Farmen
20.00 	När	&	fjärran
21.00 	En	resa	för	livet
22.00 	Nyheterna
22.30 	Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50 	TV4Vädret	och	nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00 	Brottskod:	Försvunnen
00.55 	The	following
01.55  Heartless
02.50 	Chasing	shadows
03.50 - 04.45  House
05.50 	Nyhetsmorgon	

10.00 	Malou	efter	tio
11.35 	Hem	till	gården
12.10 	Hem	till	gården
12.45 	Holby	city
14.00 	Halv	åtta	hos	mig
14.30 	Hem	till	salu
15.50 	Extreme	makeover	weightloss
16.55 	Sverigequizen
17.55 	Äntligen	hemma
18.50  Keno
19.00 	Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30 	Farmen
20.00 	Bygglov
21.00 	Partners	in	crime
22.00 	Nyheterna
22.30 	Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret
23.00 	Hawaii	five-0
00.00 	Brottskod:	Försvunnen
00.55 	The	following
01.55  Heartless
02.50 	Chasing	shadows
03.50 - 04.45  House
05.50 	Nyhetsmorgon	

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 28/1 kl: 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Köpmannebro / Knutsdalen
Gård med skogsmark och nybyggd 1½-plansvilla nära Vänern.  
6 rok. Boyta: 186 kvm Mark: 4,5 ha. Pris: 2 350 000:-

Mellerud / Gerdsrud / Trädgårdsgatan 7
Trevlig villa i attraktivt område. Gångavstånd till centrum.
3 rok Boyta: 82 kvm Tomtareal: 1 016 kvm Pris: 430 000:-

Åsensbruk / Bränna / Kyrklidsvägen 5
1-plansvilla belägen som hörntomt i lugnt område.
6 rok Boyta: 140 kvm Tomtareal: 1 302 kvm Pris: 720 000:-

Mellerud / Köpmannebro / Ransbergsvägen 52
1½-plansvilla i vinkel med underbar utsikt över Svanefjorden.  
7 rok. Boyta: 200 kvm Tomtareal: 10 620 kvm. Pris: 3 900 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

carina.udd@stefanssons.se
www.stefanssons.se

MELLERUD – Stockenäs Tallvägen 1
Ljuvlig 1-plansvilla nära Vänern. 3 rok varav 
2 sovrum. Ljust härligt vardags med stora 
fönsterpartier och tak öppet i nock. Garage med 
gästlägenhet. Gästhus med vidbyggd altan.

Pris: 1.950.000:-

 

DALSKOG – Skurvåsvägen 31
Fritidshus i natursköna omgivningar nära bad och 
fiske i Teåkersjön! Stugan har ett ljust härligt ljus-
insläpp med mycket fönster åt flera väderstreck 
och en trevlig öppen planlösning med braskamin.

Pris: 695.000:-

ÅSENSBRUK – Storvägen 44
Trevlig villa med skyddat läge nära bad. Till stora 
delar renoverad. Läckert kök och matsal med 
kamin. Stora rum, 4 rum varav två sovrum samt 
två möblerbara hallar. Nytt badrum. Källare.

Pris: 450.000:-

Mån. kost. ca 3.500:-

Mån. kost. ca 6.000:-
MELLERUD – Åsebro 4 
Renoverad enplansvilla som har ett lättillgängligt 
läge med en gemytlig bykänsla på landet. Över-
gripande nya ytskikt i mycket smakfulla färger 
och material. Stort vardagsrum, öppet till nock.

Pris: 730.000:-

Mån. kost. ca 5.900:-

”Just nu har vi 

flera bra  

erbjudande om 

Du funderar på 

att sälja Ditt hus! 

Kontakta oss 

gärna!”

NYINKOMMET!



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
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Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 4. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Vi gillar

svenskt 

kött

Tulpaner 20-pack
ICA. Svenskodlade. Olika färger.
5 kr/bukett går till Röda Korset.

Köp hel ost!

Bacon
Scan. 140 g. Skivat, tärnat.
Gäller ej rapsgris. 
Jfr pris 71:43/kg.

Nötgrytbitar
ICA. Ursprung Sverige. 
Ca 800 -1300g.  
Jfr pris 39:90/kg.

Grädde
Kelda. 2,5 dl. 
Jfr pris 20:00/liter.

Gröna druvor
ICA. Sydafrika. 500 g. Klass 1.
Jfr pris 30:00/kg.

10:-
/st

79:-
/kg

Var medmbraå

69:-
/bukett

10:-
2 för

Knäckebröd
ICA. 400 g.

Jfr pris 12:50/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Dra kortet!

15:-
/st

Kortpris

Hushållsost
ICA. 2,2 kg.
Jfr pris 40:45/kg.

89:-
/st

Det  
lönar sig

Bra priser på vardagsvaror

5:-
/st

WOLF-GARTEN SNÖSKYFFEL PLAST

329:–

Bladbredd 42 cm. Bladet tillverkat i 
plast med aluminiumskärlist

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er tygghet

60 cm bredd. Ihopfällbart handtag.
Integrerade hjul undertill för 
bekväm hantering.

WOLF-GARTEN SB-K SNÖSLÄDE

599:–
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

Dansbandet Framed har hittat ny basist
Västkustbandet 
Framed saknade 
basist och kontaktade 
Wictor Eriksson som 
inte missade en sådan 
chans.

Wictor Eriksson spelade gi-
tarr när han var yngre men 
hade lagt den på hyllan 
sedan några år. För två år 
sedan frågade en kompis i 
Brålandabandet MejDej om 
han ville hoppa in som ba-
sist så Wictor fick lägga sig 
i hårdträning. Numera är 
bandet nerlagt så när Anders 
Inberg i västkustbandet Fra-
med frågade om han kunde 
hoppa in så fanns inget an-
nat svar än ja.

Det är ju en ära att bli 
”headhuntad” för det är 
inte vilket band som helst, 
de vann Bingolottos dans-
bandstävling 2013 med 65 
procent av rösterna. Men 
Wictor är ödmjuk.

– Det är nog inte bara för 
mitt basspel jag är med utan 
det är ju viktigt att det klick-

Till vardags är han snickare och på fritiden är Wictor Eriksson 
basist i dansbandet Framed.

ar med de andra i bandet när 
man är ute på turnéer. Vi 
kommer bra överens, ban-
det har en bra anläggning, 
en buss för att frakta både 
musiker och alla prylar så 
det ska bli spännande, säger 
han. 

Första spelningen var i 
Örebro så Wictor har redan 
provat på hur det känns att 
spela med Framed. Nästa 
spelning blir i början på fe-
bruari och sedan rullar det 

på, bandet har ungefär 100 
spelningar om året.

Wictor är snickare och ar-
betar hos Bertil Johansson 
Bygg och tänker fortsätta 
med det för annars blir det 
kanske lite för lite pengar i 
plånboken.

 – Lägg Framed på minnet 
säger Wictor. Kom och lyss-
na mer på dansbandet när de 
är i närheten för det är bra 
musik.

AnnChristine Ivarsson

Wictor Erikssons första spelning var i Örebro, nästa sker i början av februari. Foto: Privat.

Rätt om 
A-traktorer

Förra veckan kunde 
man i denna tidning 
läsa att en A-traktor 
får gå i 40 kilometer 
i timman. Det är fel, 
30 kilometer i timman 
ska det vara.
– En A-traktor ska vara kon-
struerad så att den inte går 
att köra i mer än 30 kilome-
ter i timman. När polisen 
kontrollerar A-traktorer tas 

de in för undersökning och 
visar det sig att de är byggda 
så att de går snabbar klassas 
de som bilar och delar kan 
tas i beslag. Ägaren får göra 
en ny registreringsbesiktning 
och skaffa en ny växellåda, 
vilket innebär både kost-
nader och omständigheter. 
Dessutom riskerar den som 
kört olovligt att förlora kör-
kortet, säger Jörgen Nygren, 
talesperson för polisen.


