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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
FEBRUARI

Handsåg 
Superior 2600 XT

Rek. ca pris 369:-

199:-
+ måttband 5 meter

+

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 5.

Kassler
Fåddman, benfri, i bit, ca 800 g
Max 2 köp/hushåll/ vecka 5 

Svensk fläskkarré
Garant, Sverige, färsk, skivad, med ben, ca 0,4-1 kg
Max 2 köp/hushåll/ vecka 5 

Apelsiner
Spanien, klass 1

Toalettpapper
Serla, 6-pack, jfr-pris 22,59/kg.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

3995
 

/kg

5:-
/st10:-

 

/st

Chips
Lantchips, 150 g, jfr-pris 66,67/kg.

Färsk pasta
Garant, gäller lasagne, bandpasta, 200-250g,
jfr-pris 20,00-25,00/kg

30:-/kg

för Bonuskunder

10:-/kg

för Bonuskunder

45:-
2 för

för Bonuskunder

på massor av vinterjackor, tröjor 
och träningskläder

30-50%
Rean fortsätter

OK Kroppefjäll har varit på ett välbesökt skidläger i Långberget med deltagare i alla åldrar. 

Det finns mycket att upptäcka och att känna igen i bilderna 
som skapats av gamla grejer. Här har en kakburk och lite skrot 
blivit ett nytt väsen.

Skidläger i Långberget

Gammalt blir 
som nytt igen
Under lördagen var det vernissage i Konstrummet på 
biblioteket. Det är Åsensbruksbon Anne Lindblom 
som ställer ut under temat ”Gammal blir nytt – Col-
lage och assemblage”. Hennes spännande konstverk 
som kan består av allt från gamla husgeråd till skruvar, 
tapeter och verktyg kan ses fram till 19 februari.

– Sidan 7 –

Ungdomar och ledare i OK Kroppefjäll har varit iväg 
på ett lyckat skidläger i Långberget. Utöver skidåk-
ning i de kanonfina spåren anordnades både skidlek 
och teknikträning. Andra populära aktiviteter var pul-
kaåkning, bastu och mingel. Ledarna fick värdefulla 
och matnyttiga tips av OKK:s Göran Larsson, veteran 

i skidsammanhang. Innan lägret anordnades ett par 
skidträningar och deltog då gjorde drygt 20 barn plus 
ett antal föräldrar. Så intresset för skidåkning är utan 
tvekan stort. Klubbens träningar fortsätter framöver, 
vid snö på skidor och vid barmark som löpning.

– Sidan 10 –
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Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Tors 4/2 kl. 18, Föreningshuset, Åsensbruk

Årsmöte

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

Hembygdsbokens Dag i Färgelanda
lördag 6 feb. kl 10 – 16 i Dalslands folkhögskolas aula

författare berättar och säljer böcker
Speakers Corner. Lokalhistorisk konferens. 

För program se www.hembygd.se/dalsland

Arr. Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund

Söndag 14 feb • kl. 14.00
För barn 4–8 år och familjeföreställning
Sagan om det röda äpplet

När Obanteatern tolkar Jan Lööfs älskade bildberättel se 
blir det rolig och underfundig teater. Lööfs fantastiska 
bilder finns kvar på scenen i form av projektioner på en 
videovägg. Med hjälp av animationsteknik får bilderna 
liv och tar sin rättmätiga plats i teaterföreställningen. 
En upplevelse för både barn och vuxna.

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Entré: 20 kr
Biljetter säljs i Melleruds bibliotek från torsdag 4 feb, 
från kl. 10.00.
Arr:  Kulturbruket på Dal/Melleruds bibliotek
Kaféet är öppet

ÅRSMÖTE
Erikstads Bygdegårdsförening

Torsdag 18/2 kl. 19.00 i bygdegården
Förhandlingar Bildvisning från händelser i bygden

Servering       Välkomna!          Styrelsen

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

3 feb- 10 feb 2016
Fastlagssöndagen

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 15.00  Gudstjänst i Klöveskogs kyrka, Kerstin  
	 	 Öqvist.	Bolstads	kyrkokör.	Kyrkbänksfika.
Ons 10/2 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.  
  Gäst: Nils Lundbäck
Ons 10/2 18.00 Askonsdagsmässa i Grinstads kyrka, 
  Christer Alvarsson.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans hus. 1900-talets  
  tänkesätt på broderade bonader, Mariana McFie.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans hus.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans hus, Marit Järbel. 
  Sång: Elvira Olsson.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Christer Alvarsson.
Tis 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
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.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 17.00  Gudstjänst i kyrkan, Marit Järbel. 
  Flöjt: Almut Fock och Elisabette Emanuelsson.  
  Kyrkkaffe o semlor.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 15.00  Prat och kakkafé i Örs församlingshem,  
  Berith Pettersson.
Ons 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets träffas på  
  Karolinen.
Sön 11.00  Gudstjänst i Örs kyrka, Kerstin Öqvist. 
  Örs kyrkokör.
Ons10/2 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist..
Ons 10/2 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.
Ons 10/2 18.00  Askonsdagsmässa i Dalskogs kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson.   ÅRSMÖTE

i Templargården, tisdag 9/2 kl. 15.00
Distriktsordförande Kjell Hansson informerar 

innan årsmötesförhandlingarna. 
Vi bjuder på semlor

Välkommen!                      Styrelsen
Även nya medlemmar hälsas välkomna!

MELLERUDSBYGDEN

ÅRSMÖTE
Onsdag 17/2 kl. 19.00
MIF:s Klubbstugan

Välkomna!

Dagcentralen Älvan, Mellerud
Torsdag 18 februari kl. 12.00

Årsmöte
Alla hjärtligt välkomna!  

     Idé-gruppen Älvan i samarbete med Vuxenskolan

Skållerudskretsen
håller 

ÅRSSTÄMMA
tisdag 16 februari kl. 18
Kyrkstugan, Skållerud

Stämmoförhandlingar.
Marit Järbel berättar från 

sin senaste resa till Indien. 
Vi bjuder på kaffe

Välkomna    Styrelsen

Årsmöte
Centerkvinnorna  

Gunnarsnäs
Onsdag 17/2 kl. 18.00
Hos Kristina Larsson

Välkomna!

Dalskogsdagen 2016!
Dax att börja planera! 

Tisdag 9 februari kl. 19.00 i Bystugan

Alla intresserade är välkomna

DTK och Byalaget     www.dalskog.nu

Melleruds kommuns 
kulturpris 2016

Vem vill du ge
Melleruds kulturpris 2016?

Den nominerade ska:
- vara en aktiv utövare inom det vi normalt  
 betraktar som kultur (musik, litteratur, konst,  
	 teater,	dans,	film,	kulturhistoria	och	så	vidare)		
 professionell eller amatör.

- vara folkbokförd i Melleruds kommun.

-	 under	det	gångna	året	på	något	vis	varit	
	 utåtriktat	kulturellt	aktiv	i	Melleruds	kommun
	 (konsert,	uppvisning,	utställning	eller	liknande)

Pristagaren kan vara en enskild person eller en  
mindre	grupp	(till	exempel	en	ensemble).

Ditt förslag, som ska inkludera en motivering till 
varför denna person/grupp ska utses till vinnare, 
skickas	senast lördag den 30 april till: Melleruds 
kommun,	Kultur-	och	utbildningsförvaltningen,	
464 80 Mellerud eller till  
e-mail:	jessica.linder@mellerud.se

Du kan även lämna in ditt förslag direkt till Med-
borgarkontoret, Storgatan 13. Märk ditt förslag 
med ”Kulturpris 2016”.

Bostadsmöte
Tisdag 9 februari kl. 18.00

i Hyresgästföreningens lokal, Nygatan 1 
Hans Wikström berättar om byggplaner bland annat

Vi bjuder på fika!          VÄLKOMNA!

Melleruds Jaktvårdskrets

ÅRSMÖTE
Torsdag 11 februari kl. 19.00 i Kyrkans hus, Mellerud

Sedvanliga mötesförhandlingar
Välkomna!  •  Styrelsen

www.mellerudsnyheter.se

Informationsmöte
om den nya planerade friskolan,  
Dalslands Naturbruksgymnasium AB

Onsdag 10 februari kl. 18.00 i Åttersrud bygdegård

För mer information  
0521- 72 55 00
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SPANSKA
5 ggr/15 tim.......465:-

ENGELSKA
5 ggr/15 tim.......465:-

MÅLNING
5 ggr/15 tim......525:-
POD-RADIO
5 ggr/15 tim......525:-

DATA
Grund/Fortsättning
Dag/Kvällstid
5ggr./15 tim......825:-

VAD VILL DU LÄRA DIG?

Välkommen med din anmälan till:
Tel. 010 - 209 31 31
eller på: www.abf.se

Lördag 6 feb • kl. 11.00–16.00
Ukuleledagen – tionde året!

Entré: 20 kr för besökare med ukulele, övriga 50 kr.
Biljetter säljs endast i Kulturbruket på Dals entré 
från kl. 10.00.
Arr:  Kulturbruket på Dal
Kaféet är öppet 10.30–14.30.

Under dagen blir det work-
shopspass med workshops i 
olika svårighetsgrader, öppen 
scen, buskspelsmöjligheter, 
försäljning av ukuleles med till-
behör och mycket annat.Vi av-
slutar med ytterligare ett work-
shopspass och ett allspel.

Precis som förra våren
kommer vi också att lära ut hur 
man spelar tin whistle.

Kulturbruket på Dal, 
tel.  0530-182 78  
Parkgatan 8, Mellerud
www.kulturbruketpadal.se

Söndag 7 feb • kl. 16.00
Moa 
– en musikalisk föreställning om Moa Martinson

Entré: 190 kr för vuxna; 150 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär.
Under 15 år – gratis entré i sällskap med betalande vuxen 
när biljetterna köps i entrén en timme före föreställningen.
Arr:  Kulturbruket på Dal
Kaféet är öppet från kl. 15.00.

En gripande föreställ-
ning om en av våra 
mest lästa arbetar-
författare. Med tvära 
kast mellan svärta 
och humor gestaltar 
Lisbeth Johansson 
Moa Martinsons liv 
till ackompanjemang 
av Carita Jonssons 
nyskrivna musik.

Biljetter: Ticnet, 077-170 70 70, www.ticnet.se 
samt i Kulturbruket på Dal, från kl 18.00.

Dans
Folkets Hus, Fengersfors

Fredag 5/2 kl. 20-24

Hedins orkester
Välkomna!  Servering   FIK

Nästa dans lör 5/3 Svantes

Kvällens film

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
Barntillåten   Pris 80:-

1 tim 28 min

Creed
Söndag 7/2 kl. 19.00

Onsdag 10/2 kl. 19.00
Från 11 år Pris 80:-

2 tim 13 min

Deadpool
Söndag 14/2 kl. 19.00

 

The Revenant
Onsdag 3/2 kl. 19.00
Från 15 år Pris 80:-

2 tim 36 min

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  19.000  - 54 rop
VSH - JACK 2.000 – 35 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 4/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 2.500:-

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Kent Palm berättar om 
VVS-gymnasiet 

i Åsensbruk 

Måndag 8/2 

FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Skidresor till Alperna 
Dagstur i Dalsland * Ullared
Fagerås liljor * Bordershop

Jessica’s
Delikatesser

Under vecka 6 har vi stängt 
för flytt till vår nya lokal 

på Storgatan 7
Välkomna åter 

måndag 15 februari.

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Våga älska  
Torsdag 4/2 kl. 19.00

Från 7 år    1 tim 35 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Point Break 
Söndag 14/2   

Den unge Zlatan
Onsdag 17/2

Kommande

Vi har hörslinga

Alvin & Gänget  
Söndag 7/2 kl. 16.00

Barntillåten    1 tim 33 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

 

0555-130 15, www.grums.nu

Vandra i Tyrolen
2/7, 9 dagar

Bussresa med 1+1 övernattningar 
i Hannover, 6 övernattningar i 
Reutte, 5 vandringsdagar med 
ledare, 8 x halvpension ..8.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

ERIKSTAD
KL.10-13

välkommen på

skogsdag
6 februari

AXIMA I ERIKSTAD AB │ Björnebol Erikstad │ 0530-512 50
facebook.com/aximaab │ www.axima.se

Välkommen på skogsdag med fi na 
erbjudanden i buti k, ti pspromenad 
med chans att  vinna en motorsåg 
från Husqvarna!

Vi serverar korv och kaff e.

VINN EN

MOTORSÅG
FRÅN

HUSQVARNA!
Annonsera under 

vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Föreningsträff om 
flyktingmottagandet
Melleruds kommun bjuder 
in till föreningsträff kring 
föreningars medverkande i 
flyktingmottagandet.

Detta sker nu på torsdag 
den 4 februari i Tingshusets 
sessionssal.

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

   17
februari

Jord & Skog
Husdjur

Onsdag 3/2

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 6/2  
Kl. 1000-1400

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 4/6  
Kl. 1000-1400

Onsdag 1/6

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 5/3  
Kl. 1000-1400

Onsdag 2/3

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 2/4  
Kl. 1000-1400

Onsdag 30/3

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 7/5  
Kl. 1000-1400

Onsdag 4/5

Tio år med 
ukuleledag
På lördag 6 februari är 
det dags för den tion-
de årliga ukuleledagen 
i Kulturbruket på Dal i 
Mellerud.
Ukuleledagen i början av fe-
bruari har blivit en kär tradi-
tion där ukulelespelare från 
Västsverige, från Göteborgs-
traken till Värmland, samlas 
under fem timmar för att 
spela tillsammans, utveckla 
sitt ukulelekunnande och 
lyssna på varandra. 

För att fira att detta är ti-
onde året i rad medverkar en 
specialgäst, ukulelemannen 
Tomas Allander, en av de 
som var med om att starta 
ukulelevågen i Sverige i bör-
jan av 2000-talet. Han kom-
mer att ge sin ukuleleshow, 
med nymodigheter som 
kastrullele, som avslutning 
på dagen. De som enbart vill 
lyssna på honom är givetvis 
också välkomna, man be-
höver inte spela själv för att 
delta i ukuleledagen. Tomas 
kommer också att berätta 
om det världsrekordförsök 
i ukulelespel som kommer 
att hållas i Stockholm i sep-
tember. Under dagens avslu-
tande allspel kommer alla 
tillsammans att spela den låt 
som ska användas vid försö-
ket.

Ung ukulelespelare. Arkiv-
bild.

Tradition fortsätter med 
att lära ut hur man spelar ir-
ländsk tin whistle, ett enkel 
och billigt blåsinstrument.

Som vanligt finns flera för-
säljare av ukuleler och tillbe-
hör på plats.

 Fotnot: Ukuleledagen 
startade efter att flera av de 
ansvariga på semester i Lon-
don hade hört The Ukulele 
Orchestra of Great Britain. 
Ganska tidigt fick dagen 
sin nuvarande form, med 
workshops, allspel, öppen 
scen med mera.
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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 32Bäckefors • 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 8/2: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 9/2: Biff Stroganoff med potatis och 
blomkål.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 10/2: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 11/2: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert:  Hallonkräm.

Fredag 12/2: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Färsk frukt. 
Lördag 13/2: Fiskpudding med råksås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Citronfromage.

Söndag 14/2: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 6 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt.

Vecka 6
måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och tomatsås.
Alt:  Vegetarisk korv.

tisdag Biff Stroganoff* med bulgur/
ris och blomkål.
Alt: Quorngryta.

onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med quornfärs.

torsdag Sprödbakad fisk** med 
stuvad spenat, kokt potatis och 
rårivna morötter.
Alt: Selleristick.

fredag Stekt kycklinglårfilé* med 
currysås och matvete/ris, skivade 
morötter. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Mässa med Norgeinriktning
13-14 februari deltar 
Melleruds kommun 
på Emigration Expo i 
Houten, Nederländerna 
med målet att locka 
nya invånare. 

Mässan har varje år mer än 

11 000 besökare, individer 
och familjer som funderar på 
att emigrera. 150 utställare 
finns på plats. Deltagandet 
är en del av Melleruds kom-
muns Hollandsprojekt. Mel-
lerud har 2013, 2014 och 

2015 deltagit i Scandinavian 
Days i Almere, Nederlän-
derna och det har lett till att 
ett tiotal holländska familjer 
har flyttat till vår kommun. 
I år är Almere-evenemanget 
helt inriktat på Norge och 

Creed
Adonis Johnson (Jordan) har 
aldrig lärt känna sin berömde 
far, tungviktsmästaren Apol-
lo Creed, som dog innan 
han föddes. Men ingen kan 
förneka att sonen har box-
ningen i blodet, så han beger 
sig till Philadelphia, staden 
där den legendariska match-
en mellan Apollo Creed och 
uppkomlingen Rocky Bal-
boa gick av stapeln. Adonis 
söker upp Rocky (Stallone) 
och ber honom att bli hans 
tränare. Trots att Rocky be-
stämt sig för att lämna box-
ningen bakom sig har han 
svårt att säga nej eftersom 
han hos Adonis känner igen 
den styrka och målmedve-
tenhet som karakteriserade 
Apollo Creed – rivalen som 
kom att bli en av hans bästa 
vänner. Men har Adonis vad 
som krävs för att utveckla 
inte bara viljan hos en sann 
kämpe, utan också hjärtat? 
Och hinner han innan det är 
dags att kliva upp i ringen? 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag 7 fe-
bruari. 

Aktuellt
 på bio

Ny medarbetare för 
Bokdagar i Dalsland
Bente Hjelm är Bok-
dagar i Dalslands nya 
koordinator. Hon är 
journalist och pro-
gramledare i botten 
och har i många året 
arbetat på Sveriges 
Radio Väst. Några år 
var hon i Trollhättans 
kommun som kommu-
nikatör och samhälls-
vägledare. 
– Jag älskar böcker, vilket 
naturligtvis är en förutsätt-
ning för det här jobbet. Jag 
ser verkligen fram emot att 
få jobba med Bokdagarna! 
Det passar mig att ha många 
järn i elden och att få saker 
och ting att klaffa. Att få 
upptäcka nya författare och 
mer av litteraturens värld 
känns både lockande och 
spännande, säger Bente.

Hennes arbetsuppgift nu 
är att planera och genom-
föra Nordiska Novelldagar-
na som kommer att hållas i 
Kulturmagasinet, Åmål 20-
21 maj 2016. Innan dess ska 
man dessutom hinna med 
två författarkvällar, 4 februa-
ri och 3 mars. Den 4 februa-
ri delas Dalslands Litteratur-
förenings Skrivarstipendium 
ut, som 2015 tilldelades 
Sophie Forsgren från Åmål. 

– Vi jobbar också med att 
förbereda vårt Nordiska Lit-
teraturhus för att kunna ta 
emot de första Residens sti-
pendiaterna i projektet Air 
Västra Götaland. Ansvarig 
för det projektet är vår ti-
digare koordinator Johanna 
Lindström.

Huvudansvarig för Bok-
dagar i Dalsland, Anita K 
Alexanderson, kommer att 

Koordinatorn Bente Hjelm. 
Foto: Ulf Holmgren.

Upplagt för många skratt
Robert Samuelsson 
kommer på begäran 
tillbaka den 20 febru-
ari till Kulturbruket på 
Dal i Mellerud med sin 
föreställning Grott-
mannen.
Robert tog 2008 över fö-
reställningen efter Brasse 
Brännström och är nu ute 
på sitt åttonde år med den 
kritikerrosade och populära 
monologen om olikheterna 
mellan kvinnor och män. 
Inte mindre än 45 000 per-
soner har nu sett Robert i 
rollen.

Det är en dråpligt rolig 
föreställning där sanningar 
och osanningar duggar lika 
tätt som skratten i de sto-
ra igenkänningarna mellan 
kvinnor och män och det är 
just igenkännandet som ut-
gör nerven i föreställningen, 
och ingen lämnar oberörd 
salongen. Det är inte elakt, 

utan ömsint och själviro-
niskt. Man får en spegelbild 
av sina misstag i olika situ-
ationer, vare sig det gäller 
man eller kvinna.

Robert är just nu också ak-
tuell i farsen ”Vilken Soppa” 
på Vänersborgs teater samt 
i repetitionerna av ”Dröm-
men om Elin”  skriven av 
Gunilla Rubbestad som han 
tillsammans med Järboau-
tomaterna har premiär på 
i sommar i Järbo utanför 
Högsäter.

I Järbo kommer Robert 
gestalta den gamle dragspels-
räven och kvinnotjusaren 
Calle Jularbo, och hand-
lingen cirkulerar i huvudsak 
runt den vackra kärlekssagan 
den berömde spelmannen 
och pigan Elin emellan. Det 
är inte mindre än ett 20-tal 
lokala skådespelare som står 
på scenen tillsammans med 
honom.Robert Samuelsson har setts av över 45 000 personer i  mono-

logen Grottmannen.

vara Bentes handledare och 
jobbar kvar tillsvidare med 
de övergripande arbetsupp-
gifterna.

därför har Mellerud valt att 
medverka i den betydligt 
större Emigration Expo. 
Som vanligt har represen-
tanterna med sig broschyren 
”Mellerud a Place for You”, 
i år uppdaterad både text 
och bildmässigt, ett bildspel 
kring Mellerud och annat 
informationsmaterial. 

Nytt för i år är en kort-
fattad informationsbroschyr 
om Mellerud och att flytta 
hit riktad till barn. Den är 
skriven av Ellen Djurrema, 
elev på Dahlstiernska gym-
nasiet som själv flyttat till 
Mellerud från Nederländer-
na förra året.

Melleruds Nyheters  

JORD & SKOG
HUSDJUR – LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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VISNING AV 
VEDMASKINER, 
FYRHJULINGAR, 
TRAKTORER OCH 
HUGGARVAGNAR

VI SERVERAR KORV!

KOMMANDE SKOGSDAGAR:
12 FEB VETLANDA 10-15 │ 13 FEB MUNKEDAL 10-14

facebook.com/aximaab │ www.axima.se

ERIKSTAD
KL.10-13

ENGAGEMANG • TILLGÄNGLIGHET • TRYGGHET

välkommen på

skogsdag
6 februari

MOTORSÅG HUSQVARNA 435e

2 240 KR

KEDJEPAKET HUSQVARNA 13”
2 KEDJOR 1 SVÄRD

299 KR
ASPEN 2 / ASPEN 4
5x1 liter (max 1 per kund)

80 KR
HUSQVARNA
SKYDDSKLÄDER 
& TILLBEHÖR

15% 
RABATT

OBS! priser exklusive moms

VI SERVERAR KORV!

Juicepress

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Electrolux ejp5000

299:-

Gripande och musikaliskt
Söndag 7 februari kan 
du se den gripande 
föreställningen om 
en av våra mest lästa 
arbetarförfattare, Moa 
Martinsson, som i sina 

egna böcker berät-
tade mycket om sitt 
eget liv. Bland annat i 
trilogin Mor gifter sig, 
Kyrkbröllop och Kung-
ens rosor.

Lisbeth Johansson och Carita Jonsson medverkar i föreställ-
ningen om Moa Martinsson.

Nu väcker Lisbeth Johans-
son och Carita Jonsson nytt 
liv i berättelsen om Moa. 
Där Lisbeth Johansson ge-
staltar Moa, med tvära kast 
mellan svärta och humor, 
och till ackompanjemang av 
Carita Jonssons nyskrivna 
musik.

Moa Martinsson föddes 
fattig 1890, utom äkten-
skap, och levde senare själv 
som fattig torparhustru och 
mor till fem barn. Två av 
hennes söner drunknade 
som små, hennes man tog 
livet av sig med dynamit.

Samtidigt skrev hon. Till 
att börja med insändare och 
tidningsartiklar. Hon var 
politiskt intresserad och ak-
tiv i syndikalisterna.

Signaturen Moa började 
hon använda när hon skrev 
artiklar om arbetarkvinnor-

nas situation i de frisinnade 
feministernas tidning. Hen-
nes namn var egentligen 
Helga Maria. Efternamnet 
Martinsson fick hon i sitt 
andra, stormiga, äktenskap, 
med författaren Harry Mar-
tinsson. Moa Martinsson 
dog 1964.

I föreställningen får vi 
följa Moa Martinsons liv 
som oäkta född torparunge 
till erkänd författare. Vi får 
förundras över hennes mod 
och rättframhet, skratta åt 
hennes slagfärdigheter, höra 
om det stormiga äktenska-
pet med Harry Martinson. 
Vi får också en inblick i hur 
hon lyckades debutera som 
författare vid 43 års ålder.

Maria Hörnelius svarar 
för föreställningens manus 
och regi.

Svenska kyrkans över-
klagandenämnd har 
avvisat överklagandet 
från de lokala företa-
gare som ifrågasätter 
hanteringen av upp-
handlingen gällande 
de nya vaktmästeri-
lokalerna intill Holms 
kyrka.
Som skäl till sitt beslut ang-
er överklagandenämnden att 
endast kyrkotillhöriga har 
rätt att klaga på beslut med 
stöd av reglerna om beslut-
sprövning. ”I klagoskriften 
till Domkapitlet framgår att 
det är fyra aktiebolag som 
klagat på kyrkorådet i Mel-
leruds pastorats beslut att 
anta leverantör för nybygg-
nationen av vaktmästerilo-
kal” står att läsa. Företagarna 
framhåller att det är de som 
privatpersoner som klagat på 
kyrkorådets beslut och inte 
deras bolag.

Låg inte lägst
Det handlar i grunden om 
att det företag som tog hem 
upphandlingen inte låg lägst 
i pris. Vinnande anbud låg 
på drygt 5,2 miljoner kro-
nor, mellan 245 000 kronor 
till 386 000 kronor högre 
än närmaste konkurrent. 
De företagare som förlorade 
upphandlingen har kritiserat 
Melleruds pastorats hante-
ring av ärendet. Pastoratet 

En heldag om vår hembygd
Lördagen 6 februari 
arrangerar Dalslands 
Fornminnes- och 
Hembygdsförbund 
Hembygdsbokens Dag 
med Speakers Corner, 
plus lokalhistorisk 
konferens på Dals-
lands Folkhögskola i 
Färgelanda. 

En mängd författare till lo-
kalhistorisk litteratur om 
Dalsland berättar och säljer 
böcker hela dagen.

Göran Ahlin från Väners-
borgs Söners Gille berättar 
om Johannes Lindholm från 
Örs socken på Vänersborgs 
läroverk 1866-1873. Eva 
Wassén Eriksson, Åmål pre-

senterar Boken Käre broder 
Edvard.  Före detta muse-
iantikvarie Clary Winberg 
från Föreningen för Västgö-
talitteratur visar böcker från 
Skara stiftshistoriska sällskap 
och Föreningen för Västgö-
talitteratur. Hembygdsfors-
karen Roland Olsson, Ed 
berättar om sin senaste bok 
Mitt liv med Posten i ord 
och bild.

Reportrarna från tidning-
en Dalslänningen Karl Erik 
Andersson berättar om Så 
skrev jag en gång och Tom-
my Löfgren: När Tokfan sa 
ifrån. Släktforskaren Mar-
gareta Larsson, Mellerud 
presenterar Erikstadsboken 
och Min farfar Lars Olsson. 

Läraren Ingvar Lisius, Mel-
lerud berättar om Boken om 
Grinstadsvatten. Gudrun 
Rydberg, studieansvarig för 
DFH presenterar Ny dals-
landslitteratur och Hem-
bygden 2016; Ordföranden 
i Södra Valbo hembygdsför-
ening Roy Ferling, Färgelan-
da håller föredrag om  Kul-
turarvsdagen 2015 i Södra 
Valbo.

Det blir dessutom fem fö-
reläsningar under den lokal-
historisk konferens som hålls 
denna dag. Professor emeri-
tus Per-Axel Wiktorsson, 
Uppsala föreläser om Skri-
vare i det medeltida Sverige 
och Dalsland. Redaktören 
vid Riksarkivet Kaj Janzon, 

Stockholm, med fritidshus 
i Håbol, håller föredraget 
Fanns min gård på medelti-
den? Det medeltida Sverige 
i Dalsland och Värmland. 
Bengt Engevall, före det-
ta Gesätersbo numera Hi-
sings-Backa berättar om sin 
morbror Anders Edestam, en 
dalsländsk lokalhistoriker. 
Professor emeritus Gudrun 
Nyberg, Göteborg föreläser 
om Systrar till lärda män 
Eric Gustaf Liedbecks syst-
rar i Åmål på 1700-talet. Ar-
kitekt Stig Florén, Uddevalla 
presenterar sin inventering 
över Missionshus i Dalsland 
ett viktigt kulturarv. 

har i sin tur uttalat sig att 
vinnande anbud ”är det mest 
fördelaktiga med hänsyn till 
samordningsvinster”. 

Företagarna efterlyser vil-
ka dessa samordningsvinster 
är, men anser sig inte fått 
svar på detta.

10 oktober kom beslut 
från Domkapitlet i Karlstad 
dit företagen som förlorade 
upphandlingen hade skickat 
en skrivelse där man åbero-
par att formaliafel kan ha 
begåtts under upphandling-
en. Överklagandet avvisades.

Svenska kyrkan omfat-
tas för övrigt inte av lagen 
om offentlig upphandling 
(LOU). 

Susanne Emanuelsson

Kommersiellt genombrott 
för däckåtervinningen i Åsen
Enviro Systems med 
dotterbolaget Trisab i 
Åsensbruk har teck-
nat leveransavtal 
med AnVa Polytech 
gällande kimrök för 
deras produktion av 
miljögummi, avsett för 
bruk i chassipluggar 
till Volvo Cars. 

Volvo Car Corporation 
(Volvo Cars) godkänner 
nu användandet av En-

viros återvunna kimrök i 
de chassipluggar som AnVa 
Polytech levererar till biltill-
verkaren. Volvos chassiplug-
gar kommer att bestå av 
miljögummi baserat på 100 
procent återvunnen kimrök.

– För Enviro innebär detta 
ett stort och mycket viktigt 
steg framåt. Godkännandet 
kommer efter en lång test-
process som tydligt visar att 
vårt material fungerar som 
ett fullgott substitut till ny-

Enviros första kommersiella leveranser av kimrök är nu verk-
lighet. Foto: Uno Ström.

producerad kimrök. Det är 
självklart också av stor bety-
delse att ett världsledande fö-
retag inom fordonsindustrin 
som Volvo Cars kommit till 
denna slutsats, säger Martin 
Hagbyhn, vd för Enviro.

Leveransavtalet följer av 
det godkännande Volvo 
Cars lämnat gällande använ-
dandet av miljögummi, ba-
serat på Enviros återvunna 
kimrök. 

Avtalet med AnVa Po-
lytech har i sin nuvarande 
omfattning ett bedömt årligt 
ordervärde om drygt en halv 
miljon kronor och utgör En-
viros första kommersiella le-
veranser av kimrök. Testning 
för fler applikationsområden 
kommer att genomföras.

– Det här är ett betydan-
de kommersiellt genom-
brott som öppnar upp en 
stor marknad för oss. Vi 
har kontakt med flera stora 
gummitillverkare och nu när 
det är tydligt verifierat att 
återvunnen kimrök möter 
Volvo Cars strikta kvalitets-

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

   17
februari

Jord & Skog
Husdjur

krav räknar vi med en ännu 
större efterfrågan, och att 
fler nu kommer följa Volvo 
Cars exempel och bidra till 
en hållbar gummiindustri, 
säger Martin Hagbyhn, vd 
för Enviro.

Blev avvisat
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Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads kyrka för 
Sven-Åke Karlsson, Åsebro. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Stad i ljus” av 
P. Bäckman varefter An-
ders sjöng ”Nocturene” av 
E. Taube. Akten förrättades 
av komminister Anna-Lena 
Forsdahl. Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 249 ”Blott en dag”, 
256 ”Var inte rädd”. ”Det 
finns ett hemligt tecken” 
samt psalm 251 ”Var jag går 

i skogar, berg och dalar”.  
Till minne av Sven-Åke var 
koret vackert dekorerat med 
blommor från kusiner, vän-
ner, faster, moster och gran-
nar. Vid kistan togs avsked 
av släkt, vänner och grannar.  
Efter avskedet sjöng solisten 
”Jag har hört om en stad” av 
L.Lithell. Akten avslutades  i 
kyrkan med ”Amazing gra-
ce”, en skotsk folkmelodi.  
Tack framfördes av represen-
tant Inger-May Grimheden 
som även läste upp inkomna 
minnesgåvor.

DÖDSFALL

SORGTACK

JORDFÄSTNING

PREDIKOTURER

Vår älskade

Ann-Marie
Sandly-Ellström

* 5/6 1930

har lämnat oss,
övrig släkt och vänner.

Hammarö den 19/1 2016

Marie och Henning
Anders och Lena

Sara, Erik
Johan och Kristin

Johanna, Felix

Med fyllda segel
i solnedgången

Min farkost glider
till fjärran land

Där väntar vilan,
där tonar sången

Där somnar vågen
vid vänlig strand

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hammarö kyrka
fredag 12/2 kl. 11.00. Valfri
klädsel. Efter akten inbjudes
till minnesstund på Ham-
mars gård. Svar om delta-
gande till Begravnings-
byrån Roland Andersson tel.
054-513400 senast onsdag
10/2. Stöd gärna Alzheimer-
fonden tel. 054-180465.

Tack till alla som visat sitt 
deltagande när vår käre

Bo Harling
lämnade oss. Tack till 

Bergs Avd. A och 
hemsjukvården.
INGA-BRITT 
Sonny, Jonny 
Carina, Peter

Vi vill gratulera Jack Karls-
son som idag 3 februari fyl-
ler 9 år. 

Vi som grattar är mamma, 
pappa, Herman, farmor, 

mormor, morbror, mostrar 
och kusiner

Grattiskramar till mitt barn-
barn Seth Svensson i Varberg 
som fyller 11 år den 6/2

Farmor Birgit

RUBINBRÖLLOP

Vi vill gratulera 
vår mor och far 

som på nyårsafton 
firade anmärk-

ningsvärda 40 år 
som gifta!  

VI ÄLSKAR ER! 
Från Alla  barn 
som kommit och 
gått hemma och 

dom som är kvar.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj, 
Bengt Andersson predikar. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Månd 
19 Sångövning. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Fred 14.30 Andakt på ser-
vicehuset. Sönd 11 Gudstj. 
Predikan Danne Nilsson, 
nattvard. Ssk.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Torsd 15 Kongogruppen. 
Sönd 18 Sång och musik 
i Equmeniakyrkan med 
Hans-Lennart Raask, pia-
no, Håkan Tengberg, cello, 
Sigward K. Servering.
Brålanda: Fred 20-23 
PUB-kväll på Håkans. Dan 
Rosengren; piano, Lasse 
Eklund; saxofon. Kvällens 
gäst: Mats Fredriksson. 
Lättare förtäring. Sönd 

11 Gudstj med de mins-
ta, Thomas Holmström, 
Anette Jarsved Carlson 
och Draget. Kaffe. Kyrkbil 
308  70. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé 
i fsh. Tisd 19 Veckomässa 
i fsh. Thomas Holmström. 
Fred (12/2) 14.30 Gudstj. 
på Servicehuset. Thomas 
Holmström.
Sundals-Ryr: Torsd 14 
Kyrkliga syföreningen hos 
Gunnel Lönqvist. Torsd 
18.30 Veckomässa i fsh. 
Anette Jarsved Carlson.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. med 

Hipp Hipp HURRA!

Anette Jarsved Carlson. 
Sönd 18 Gudstj. Anette 
Jarsved Carlson och konfir-
manderna. Fred (12/2) 12-
14 Fredagslunch i Gestads 
bygdegård i samarbete med 
LRF. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal, Sönd 11 
Gudstj, Sigward K. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. m nattv. Ralph Lil-
jegren. Kyrktaxi. Tisd 13.30 
Gudstj. m nattv på Ring-
hem. Ralph Liljegren.

Gamla skolor  
i Holms socken

Det har funnits många 
skolor i Mellerud med 
omnejd som idag an-
vänds till något annat 
eller är helt borta.
Det är Mellerud – Holm 
– Järn Hembygdsförening 
som i september förra året 
började samla uppgifter om 
både byggnader och elever 
som gått i skolorna i Holms 
socken som det tidigare 
hette. Det kommer att bli 
en utställning på Melleruds 
muséum med invigning i 
samband med hembygdsför-
eningens årsmöte i mars.

Det gäller att leta medan 
det fortfarande finns per-
soner som kommer ihåg de 
gamla nedlagda skolorna. 
Man letar kort på byggna-
derna men också klasskort 
är intressant. Fram till 1970, 
där är gränsen satt, vill man 
gärna ha kort om någon har 
det liggande.  Det finns en 
hel del från när 40-talisterna 
gick i skolan, men före det 
är det sämre. Från 20- och 
30-talen finns bara ett fåtal 
och från Fagerlidskolan har 
man inte ett enda kort.

Gruppen har letat i kom-

Gruppen som letar information om gamla skolor i Holms socken: Anneli Andersson, Annika 
Ryman, Rita Öder, Anders Levin, Jimmy Glimblad, Ingela Gerdén, Monica Johansson, Marja 
Jansson, Gustav Eriksson. Ej med på bild: Anders Perme. 

Bergs skola 1934-1935, som är belägen intill Holms kyrka. 
Foto: Privat.

Västerråda skola, som tidigare hette Daniel Fryxells skola. Foto: Privat.

munarkivet där man fått 
god hjälp av arkivarie Nanna 
Bergquist. Det gäller både 
småskolor och folkskolor, 
klasserna 1-6 eller 1-7, Re-
alskolan hade ju elever ”ut-
ifrån” så den är inte intres-
sant till denna utställning. 
Skolorna man är intresserad 
av är skolorna i Kambol, 
Gärdserud, Västerråda, 
Berg, Nordkärr, Linderud 
och naturligtvis de som låg 
inne i köpingen.

Nordkärrs småskola
Gustav Eriksson berättar att 
han gick i Nordkärrs små-
skola som låg där Bloms lig-

ger nu. Sedan fick han flytta 
till Nordkärrs folkskola i det 
gula huset några 100 meter 
mot Åsensbruk. Det är nu-
mera bostadshus.

Gruppen hoppas att nå-
gon har bilder från den här 
tiden, det är bara att gå till 
museet som fotograferar 
av dem så får man med sig 
dem hem direkt. Bilderna 
där personer är identifierade 
kommer att sättas upp på 
väggen för allmänt beskå-
dande och de oidentifierade 
sätts i pärm så besökare kan 
hjälpa till att sätta namn på 
personer.

AnnChristine Ivarsson
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Populär vernissage i lördags
I lördags var det ver-
nissage på biblioteket 
i Mellerud för Anne 

Lindbloms utställning 
”Gammalt blir nytt”.

Konstnären Anne Lind-

Anne Lindblom ställer ut i konstrummet på Melleruds bibli-
otek.

Något att vänta på 
för alla Pink Floyd-fans
Till hösten kommer 
Pink Floyd-låtar att 
framföras på dalsländ-
ska av dalslänningar 
på Kulturbruket på Dal 
i Mellerud.

Det är ett kulturprojekt, Fo-
rever Floydian-Pink Floyd 
på dalsländskt vis, som Järns 
sångkör och The Lunatics 
gemensamt genomför i sam-

arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Projektledare 
är Lars-Gunnar Larsson.

Tanken är att det ska ut-
mynna i två Pink Floyd-kon-
serter på Kulturbruket på 
Dal i november. Projektet 
har sökt och fått rättighe-
ter till detta och har beta-
lat STIM-pengar. Anders 
Hansson från Vuxenskolan 
berättar att det kommer att 

vara flera cirklar, det blir 
ett samarbete inom kom-
munen. De medverkande 
är i alla åldrar, från barn till 
pensionärer, amatörer och 
proffs alla med anknytning 
till Dalsland. Sex stråkar ur 
Dalslandsorkestern samt so-
lister på andra instrument 
medverkar också. Musika-
liskt ansvarig är Anders Fre-
driksson.

Järns sångkör på plats, redo för repetition. I bakgrunden står Lars-Gunnar Larsson, Peter Halv-
ordsson, Sören Blom, Vincent Gal, Anders Hansson och Anders Fredriksson.

Ett pärlband med Spotnicks bästa
Ett band som bildades 
för 55 år sedan och 
fortfarande still is 
going strong är helt 
fantastiskt. Detta 
erbjöds publiken på 
Kulturbruket på Dal i 
lördags.
Medlemmarna i The Spot-
nicks möttes av applåder 
när de kom in på Spar-
bankssalongens scen. Deras 
välkända låtar kom som på 
ett pärlband och med det 
välkända Spotnickssoundet, 
Hey good looking, Amapo-
la, Hallo Mary Lou, Gamle 
Svarten och många många 
fler. En kort paus för fika, 
därefter fortsatte konserten 
och publiken klappade fram 
ett extranummer när allt var 
slut. Det var en nöjd publik 
som gav sig ut i höstmörkret 
efter en oförglömlig mu-
sikupplevelse som de länge 
kommer att minnas.

Bo Winberg, mannen med 
det unika soundet, som gör 
The Spotnicks till vad det är.

Göran Sanfridsson, Kent Brännlund, Stephan Möller, Bob Lander och Bo Winberg, som tillsammans är The Spotnicks, vid 
spelningen på Kulturbruket på Dal.

Att leva med  
Tourettes syndrom
Pelle Sandstrak gästa-
de Kulturbruket på Dal 
för att berättade om 
sin sjukdom, Tourettes 
syndrom. Publiken 
fick ta del av hans liv 
rätt upp och ner utan 
förskönande omskriv-
ningar.
Sparbankssalongen var i det 
närmaste fullsatt när Pelle 
Sandstrak kom in på sce-
nen. Det var Kulturbruket 
på Dal, Melleruds bibliotek 
och Hälsorådet som gemen-
samt hade anordnat denna 
kvällen. Eleverna på barn- 
och fritidsprogrammet, om-
vårdnad och de som läser 
psykologi var ”ditkommen-
derade” i utbildningssyfte 
och hade fått frågor de skul-
le besvara. Även lärare från 
runt om i Dalsland var där i 
fortbildningssyfte. Tourettes 
syndrom drabbar barn, mest 
pojkar, och blir värre i tonår-
en för att med åren dämpas.

Pelle talade om hur han 
hade det i skolan med sina 
ofrivilliga rörelser och ljud, 
så kallade tics. Ljuden kun-
de vara bara rätt och slätt ett 
ljud men också ett ord, ofta 
ett fult ord, som kommer 
helt omedvetet. Tourette 
härmar omedvetet men ock-
så dofter eller ljud kan ge ett 
utbrott.

– Tourette har inte vat-
ten i kroppen som andra 
människor utan kolsyra, be-
rättar Pelle. Ticsen kommer 
från magen och arbetar sig 

Pelle Sandstrak berättar hur 
det är att leva med sjukdo-
men Tourettes syndrom.

blom, Åsensbruk, jobbar 
med bortkastat material, 
som papper, plast, gammalt 
husgeråd, gamla verktyg, 
skruvar, fotografier, tapeter, 
tidningar och mycket annat 
som väcker hennes skapar-
lust.

– Det sätter igång något 
i mig, jag kan bygga vidare 
på det grejen har i sig. Jag 
skapar en ny berättelse av 
det gamla, säger Anne Lind-
blom.

Separatutställningar har 
Anne Linblom haft många, 
till exempel på Dalslands 
konstmuseum, Bengts-
fors konsthall och Stam-

pens Kvarn i Alingsås. I 
samlingsutställningar har 
hennes verk kunnat ses på 
Dalslandssalongen, konst-
vandringar i Dalsland, 
Värmlands konstförenings 
höst- och vårsalonger, i Eng-
land, Holland och Norge, 
bland annat. 

Här i Mellerud ställde 
hon senast ut 2001 och nu 
var det dags igen för en väl-
besökt vernissage på hem-
maplan.

– Jag tycker det är roligt 
att ställa ut på mitt hembib-
liotek och visa vad jag gör, 
säger Anne Lindblom.

Karin Åström 

uppåt, känns i förväg precis 
som en nysning gör. 

Pelle flyttade till Oslo och 
hamnade så långt ner en 
människa kan komma, var 
ett psykiskt vrak, bodde i en 
bil, skötte inte hygienen och 
missbrukade amfetamin. Så 
småningom kom han i kon-
takt med en svensk professor 
i psykiatri som vann hans 
förtroende. Pelle gick sex år 
i terapi och är idag så frisk 
som han vill bli.

En intressant kväll där pu-
bliken fick en inblick i hur 
det kan vara att leva med 
Tourettes syndrom.

AnnChristine Ivarsson

Bandet bildades 1961 och 
ansågs på 1960-talet till-
sammans med brittiska The 
Shadows och amerikanska 
The Ventures vara en av de 
bästa gitarrgrupperna i värl-
den. Två av medlemmarna 
från den tiden är fortfaran-

de med i bandet, Bob Lan-
der, gitarr och leadsång och 
Bo Winberg med sitt unika 
sound på sologitarren. Öv-
riga i bandet är trummisen 
Stephan Möller och Kent 
Brännlund, andra leadgitarr 
och bas Göran Sanfridsson.

Är ödmjuka
– Att det skulle bli så här 
stort trodde man inte när 
det startade. Vi var inte så 
kända i Sverige men i Eng-
land var vi med i radio och 
på TV och hamnade på 
Englandslistan. Vi turnerade 

i Frankrike och Tyskland. Vi 
var i Mexiko i två månader 
och fortsatte sedan till Japan 
i sju veckor. Dit blev vi in-
bjudna 1965 eftersom vi låg 
etta på deras lista och hade 
sålt en miljon skivor i Japan. 
Vi har klarat oss bra i alla år 

för vi är ganska ödmjuka. 
Tänk, jag har fått betalt för 
att åka jorden runt och syssla 
med det jag tycker mest om, 
sade Bo Winberg skrattande.

AnnChristine Ivarsson

Repetitionerna kommer 
att skapa nya nätverk och 
ett samarbete som förhopp-
ningsvis leder till fler kul-
turella samarbeten. Peter 
Halvordsson har skrivit 
alla arrangemang till före-
ställningen. Partituret är på 
A4-sidor och fyra centimeter 
tjockt, det ligger mycket ar-
bete bakom. Det är många 
som arbetar med olika delar 
av projektet, Renske Spek, 
musikpedagog och aktör, 
Vincent Gal är audio-vide-
otekniker och Sören Blom 
ljudtekniker.

– Pink Floyd var i Göte-
borg 1994 och ljudet där var 
helt outstanding, en uppvis-
ning i hur det kan låta när 
det är som bäst, säger Sören 
Blom. Så det blir en utma-
ning att försöka leva upp till.

AnnChristine Ivarsson

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se
0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Veckoaktiviteter:
Onsdag 10/2 kl 18.00
Melodikryss
Låtmixarna med Kerstin
Anmälan senast 8/2
Deltagaravgift
Lördag 13/2 kl 10.00
Sinnenas hus
Temadag: Omtanke
Servering

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

Tillsammans mot en bättre värld
Equmeniakyrkan på 
Södra Dal har haft års-
högtid med årsmöte, 
festkväll och högtids-
gudstjänst.
Festkvällen hölls i Frände-
fors, sång och musik bjöd 
Ellen Karlsson med band på. 
Texterna handlade om mod 
och tillit, att tillsammans 
bygga en bättre värld. Sång 
och spelglädjen var stor hos 
ungdomarna som kom från 
Brålanda och Vänersborg; 
Ellen Karlsson, Sofia Kind-

Martin Gustavsson, Sofia Kindberg, Samuel Fock Nilsson, Ellen Karlsson, Johan Ervall och Christian Karlsson bjöd på tänk-
värda låtar om mod och tillit.

Pastor Martin Karlsson gav de församlade en tankeställare om 
”Var går dina fötter?”

STF Dalsland 
visar fjällbilder 
Torsdagen den 11 
februari inbjuder STF 
Dalsland tillsammans 
med Smyrnakyrkan i 
Brålanda till fjällafton 
med bildvisning från 
den lappländska fjäll-
världen.
Under sommaren 2015 har 
STF Dalsland gjort en vand-
ring med tält i Padjelanta 
nationalpark med fyra del-
tagare. Flera s k Dugnadsar-
beten, det vill säga frivilligt 
arbete där man är med och 
renoverar en fjällstuga eller 
fjällstation, har genomförts 
under året 2015. 

En omfattande renovering 
gjordes i Sälka fjällstuga och 
arbetet leddes av Håkan An-
dersson. I stugan byttes föns-
ter och dörrar, nya golv lades 
och innertak målades. Ny 
köksinredning sattes också 
upp. Arbetet genomfördes i 

Ljusgudstjänst Frändefors
Kyndelsmässodagen 
avslutar julen och 
firades med ljusguds-
tjänst i Frändefors och 
sång av kyrkokören.

Den gångna söndagen var 
Kyndelsmässodagen och i 
Frändefors kyrka tändes ljus 
och kyrkokören sjöng under 
kantor Ruben Bengtssons 
ledning. Medverkande gäs-

ter var pianisten Maja Korp, 
flöjtisten Sara Lilja och 
trumpetaren Stefan Rahko-
nen. De förgyllde både kör- 
och psalmsången.

Många ljus hade tänts i 

Kyrkokören i Frändefors med Maja Korp, pianist till vänster, Sara Lilja, flöjt, Stefan Rakonen, trumpet, Lennart Staaf, kom-
minister och Ruben Bengtsson, körledare till höger.

mitten av juni månad med-
an snötäcket ännu var djupt.

Under 2014 genomfördes 
ett dugnadsuppdrag i Salto-
luokta fjällstation. Ytterliga-
re behov fanns av målning 
och diverse underhåll.  En 
grupp dugnadsarbetare tog 
sig an detta uppdrag vid 
midsommartid och slutförde 
arbetet i Saltoluokta. Arbetet 
leddes av Göran Forsell.

En tredje dugnadsgrupp, 
under ledning av Börje Er-
icsson, reste till fjällen i slu-
tet av augusti för att göra 
underhållsarbete på fjällstu-
gan Vistas. Arbetet omfat-
tade målning av byggnader, 
reparation av trappa, under-
håll av fönster, montering av 
gasolförråd och smärre juste-
ringar där så behövdes. 

Efter bildvisningen serve-
ras fika och det finns tid för 
frågor kring fjällturer.

kyrkan på Kyndelsmässoda-
gen. Kyndel är ett gammalt 
svenskt ord för ljus, bloss 
och har omvandlats till den 
svenska benämningen kyn-
delsmässa.

Kyndelsmässodagen firas 
till minne av den dag då 
Jesus som barn bars fram 
av sina föräldrar i templet. 
Enligt Moses lag skulle allt 
förstfött av manskön helgas 
åt Herren. Evangelietexter-
na berättar att den heliga 
familjen i Templet mötte 
en man vid namn Symeon 
som där ”väntade på Israels 
tröst”. Den helige Ande hade 
berättat för honom att han 
inte skulle dö förrän han sett 
Messias. När han fick se Je-
sus uttalade han de ord som 
finns i Lukasevangeliet 2:29 
”Herre nu låter du din tjäna-
re fara hädan i frid efter ditt 
ord, för mina ögon har sett 
din frälsning”. 

Evangelietexten fortsätter 
berätta att i Templet mötte 
den heliga familjen också 
en profet vid namn Hanna. 
Hon var änka, 84 år gammal 
och lämnade aldrig templet. 
Hon tjänade där Gud med 
fastor och böner, natt och 
dag. Även Hanna talade om 
barnet som Messias.

Komminister Lennart 
Staaf predikade om detta och 
sa bland annat.

– Vi får ta emot och om-
famna Jesusbarnet, bära ho-
nom. För Jesus bär dig och 
då kan hans kärlek lysa ge-
nom ditt ansikte.

Kyndelsmäss avslutar julen 
och går vidare till fastan och 
påsken.

Kören sjöng sånger om ljus 
och kärlek som Låt oss vand-
ra i ljuset, Mörker är brist på 
ljus, Symeons lovsång, Det 
finns en kärlek och avsluta-
de med Esmeraldas bön där 
2015 års hemvändarstipen-
diat Amanda Larsson sjöng 
solopartiet.

Kollekt togs till Svenska 
Kyrkans internationella ar-
bete bland syriska flyktingar.

Marianne Karlsson

berg, Johan Ervall, Christian 
Karlsson, Martin Gustavs-
son och Samuel Fock Nils-
son.

När pastor Sigward Karls-
son skulle hålla en andakt 
släcktes det elektriska ljuset 
och endast ett litet stearin-
ljus tändes. Det blev svårt 
att se något annat än ljuset. 
Det användes som bilden av 
vikten att söka.

– Ibland kanske Gud låter 
det vara dunkelt för att vi 
ska vara modiga och söka för 
att finna det rätta, vad det än 
är, sa Sigward.

Som avslutning blev det 
gemenskap kring en tallrik 
soppa.

Kärt återseende
På söndagens högtidsguds-
tjänst i Brålanda predikade 
Martin Karlsson. Martin är 
född och uppvuxen i Brålan-

da. Sedan två och ett halvt år 
jobbar han inom Equmenia-
kyrkan som pastor med in-
riktning barn och ungdom i 
Skårekyrkan, i Grava socken, 
norr om Karlstad. Försam-
lingen har cirka 325 med-
lemmar och ett par hundra 
i barn- och ungdomsarbetet.

Med en pappa som pastor 
och van med en församling 
kände han till vad han gav 
sig in i.

– Det är ett väldigt roligt 
och varierande jobb med oli-
ka arbetsuppgifter ingen dag 
är den andra lik. Men det 
kan vara lite svårt att hitta 
vilan från arbetet, när är jag 
pastor och när är jag ”bara” 
Martin. Min stora utmaning 
är att göra det här med tro 
begripligt för barn och ung-
domar och hur församlingen 
och gudstjänsten blir rele-
vant för dem, säger Martin.

I sin predikan talade Mar-
tin om vikten att vi som 
människor i vårt förhållande 
till Jesus är som grenarna i 
trädet. Utan att vara fästade 
i stammen dör grenen.  Det 
gäller att vara där Jesus är.

Han är där människor 
med behov finns.

– Håll koll på vart dina 
fötter går, så att du går med 
Jesus, var Martins budskap.

Han liknade även livet 
och tron vid en radio där det 
sprakar och väsnas tills man 
hittar rätt frekvens.

Marianne Karlsson
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PRIS  206 900 KR
SPARA 40 000 KR

PRIS  117 900 KR
SPARA 20 000 KR

PRIS  139 900 KR
SPARA 30 000 KR

i20: 2: 106-155 g/km. i30:
3,6-5,8 l/100km,  CO2: 94-169 g/km. i40: 2: 110-165 g/km.

SPARA UPP TILL 40 000 KR
Lagerrensning ■ Begränsat antal ■ Vågar du vänta?

5 rs Nybilsgaranti med fri k rstr cka • 5 rs V gassistans • 3 rs Vagnskadegaranti
Alla priser r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f rekomma. F rm nsv rde netto 50% marginalskatt. 
Finansieringsf rslag via Hyundai Finans: 3,33% r nta, 36 m n, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restv rde, eff. r nta 5,30%. Br nslef rbrukning 
vid blandad k rning: 5,7-6,6 l/100km, CO2: 149-174 g/km.

Premi r f r nya
Hyundai Santa Fe

F RM NSV RDE 

FR.1 888 KR/M N

PRIS
FR N   329 900 KR
ELLER  3 299 KR/M N

HELGÖPPET Lördag 10-14, Söndag 11-14

Kanonpris på demo- och kampanjbilar
MELLERUD   •  0530-444 40

BENGTSFORS   •   0531-719 90         
roybil.se

Rätt till giftfri vardag klubbades
På kommunfullmäk-
tigemötet den 27 
januari togs beslut om 
att bifalla miljöpar-
tiets motion om att ge 
barn rätt till en giftfri 
vardag. 

Det innebär till exempel att 
man i förskolan rensar bort 
gamla, mjuka plastleksaker, 
skumgummikuddar, tvättar 
nya textilier innan använd-
ning och serverar mer ekolo-
gisk mat och frukt.

Näringslivsinfo
Sammanträdes inleddes 
med att kommunutveckla-
ren Helena Stor Hansson 
informerade om näringslivs-
arbetet i kommunen. Hon 
gjorde bland annat en snabb 
genomgång av näringslivs-
planen som upprättats med 

målet att skapa goda för-
utsättningar för befintliga 
företag i kommunen. För-
väntningar, samverkan mel-
lan skola och offentlig sektor 
och att synliggöra positiva 
resultat är viktiga hörnste-
nar. 

Avslag på motion
Sverigedemokraternas mo-
tion om att utreda plats- 
och resursbrist i äldrevår-
den och hur samspelet med 
NU-sjukvården kan förbätt-
ras, avslogs med motivering-
en att platsbristen inte är 
utanför normalavvikelsen. 
Socialnämnden har bedömt 
antalet platser som rimligt i 
nuläget. Det finns planer för 
nytt boende och nämnden 
har tillförts fyra miljoner. 

– Det finns inte skäl att 
säga ja till motionen, men-

Helena Stor Hansson, kommunutvecklare i Mellerud sedan två 
år, informerade om näringslivsarbetet i kommunen. Arkivbild.

Vill att Returen startar
I ett medborgarförslag före-
slår Britt Johansson, Melle-
rud att kommunen ser över 
möjligheten att starta upp 
Returen i Melleruds kom-
mun. ”Det skulle vara till 
hjälp för bland annat arbets-
lösa och långtidssjukskrivna 
som behöver en start in i ar-
betet. Även våra nyanlända 
skulle få en bra start in i vårt 
samhälle”, skriver hon.
Britt Johansson har sett hur 

det ser ut i andra kommuner 
som bedriver Returen-verk-
samhet och upplever det 
väldigt positivt. Hon ser 
utvecklingsmöjligheter även 
i Melleruds kommun. Det 
finns många olika inrikt-
ningar, exempelvis att ta 
emot möbler, tvätta bilar, 
klippa gräs, skotta snö, ut-
föra ärenden och handla till 
behövande, snickeri med 
egna varor med mera.

Hon föreslår att Frykens 
lokaler skulle passa bra till 
verksamheten. När det gäl-
ler den verksamhet som idag 
finns i lokalerna skulle man 
kunna utveckla och kom-
plettera den ännu mer. För-
slaget innebär ett bra tillfälle 
för bland annat nyanlända, 
arbetslösa och personer med 
funktionshindert att träffas 
och utföra arbeten tillsam-
mans.

Markköp för framtiden
Emballator Melleruds Plast 
AB har köpt en bit mark av 
Melleruds kommun på fast-
igheten Hassle 1:27.

Det handlar om drygt  
4 000 kvadratmeter mark 
som företaget betalat dryga  

155 000 kronor för. Kostna-
den för marken ligger på 40 
630 kronor samt VA-kostna-
der för området på 115 000 
kronor. Området ligger i an-
slutning till företagets nuva-
rande fastighet och mark.

– Vi har köpt marken för 
att säkra upp för framtiden. 
Platsen är till för att lastbi-
larna lättare ska kunna vän-
da, förklarar Johan Anders-
son, vd Emballator Mellerud 
Plast AB.

ade Tommy Johansson (S). 
Sverigedemokraterna reser-
verade sig mot beslutet.

Ägardirektiv
Ett nytt ägardirektiv för 
Melleruds bostäder antogs. 
Kravet på att öka soliditeten 

med minst 15 procent fram 
till år 2022 togs bort. Detta 
för att få igång bostadsbyg-
gandet.

Miljönämndens förslag 
på ändrade renhållnings-
föreskrifter för Dalslands 
kommuner antogs. 

Delårsbokslutet för Dals-
landskommunernas kom-
munalförbund 2015 re-
dovisades och godkändes, 
liksom delårsrapport och 

revisionsberättelse för Fyr-
bodals kommunalsförbund.

Förtroendeuppdrag
Martin Andersson (SD) be-
frias från sitt förtoendeupp-
drag som ersättare i kom-
munstyrelsen. Ny ersättare 
blir Ulf Rexefjord (SD).

Henrik Sandberg (MP) 
utsågs till ny vice ordföran-
de i kultur- och utbildnings-
nämnden efter Sarah Isgren. 
Ersättare blir Ann-Christin 
Larsson (KD).

Motioner
Tre nytillkomna motioner 
överlämnas till kommun-
styrelsen för beredning. En 
inlämnad av Anette Levin 
(L) om att ge arbetslösa i 
kommunen möjlighet till 
projektarbete för att integre-
ra nyanlända. 

En annan om webb-sänd-
ningar från kommunfull-
mäktiges sammanträden, 
inlämnad av Daniel Jensen 
(KD) och en tredje motion 
om arbetskläder till anställda 

inom Melleruds kommun 
inlämnad av Gert Lund 
(SD).

En interpellation till kul-
tur- och utbildningsnämn-
dens ordförande om kritiskt 
läge i nämnden, inlämnad 
av Ulf Rexefjord (SD) med-
gavs och lämnas till kultur- 
och utbildningsnämndens 
ordförande Rune Stenén för 
att besvaras vid fullmäktiges 
nästa sammansträde.

Medborgarförslag
Tre medborgarförslag re-
dovisades. Ett om gatu-
belysning från Sunnanå 
marknadsplats till Sunnanå 
hamn, inlämnat av Ingela 
Lindh, Mellerud, ett annat 
om nedläggning av kvälls-
dagis, inlämnat av Gunvi Jo-
hansson, Mellerud, ett tredje 
om att anlägga parkerings-
plats mellan brandstationen 
och Storgatan, inlämnat av 
Gunnar Landegren.

Karin Åström
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Islossning för Giants  
”En riktig laginsats”
INNEBANDY 
Melleruds innebandy-
klubb har haft en tuff 
start på det nya året 
sett till poängskörd, 
med två raka förluster. 
Men i lördags lossna-
de det, riktigt rejält 
inför hemmapubliken 
i Rådahallen, med se-
gersiffrorna 17-6 mot 
IBK Walkesborg från 
Uddevalla.

– Vi har haft en bra vecka, 
två riktigt bra pass där killar-
na visat vad de går för, säger 
spelande tränaren Mio Fors-
berg.

Giants tog ledningen ef-
ter en minut, men tappade 
in en kvittering för Walkes-
borg bara fem sekunder ef-
ter. Men man tappade inte 
huvudena för det utan tog 
tillbaka taktpinnen genom 
junioren Dennis Sahlin som 
skulle visa sig bli en match-
vinnare denna eftermiddag i 
Rådahallen.

Daniel Blücher spelade 
fram till Sahlin som stod på 
rätt ställe och tryckte in ett 
nytt ledningsmål för Giants.

– Jag fick speltid, fick 
chansen att verkligen visa 
vad jag går för. Men utöver 
det så är det väl inte mer än 
tajming samt att jag stod 
vid rätt ställe, säger Dennis 
Sahlin som fått begränsat 
med speltid under säsongen, 
men i lördags tog chansen 
bredvid Daniel Blucher och 
Mikael Lind.

Mycket mål
Mellerud tog sedan över 
matchen helt och kunde gå 
ifrån till 5-1 innan första pe-
riodvilan.

– Ja, det blev mycket mål. 
Vi fick igång målskyttet och 
rullet i matchen. Men trots 
att vi nästan utklassade dem 
så har vi mycket att jobba på, 
bevisligen är vi ju inte bäst i 
ligan, säger Mio Forsberg.

Giants match
I andra perioden fortsatte 
målkalaset, trots att gäster-

na två gånger kunde bryta 
mönstret och reducera. Men 
det var Giants match och 
det med den äran. Innan 
andra perioden var slut var 
man uppe på tvåsiffrigt mot 
tabelljumbon IBK Walkes-
borg.

Den tredje delen av 
matchen såg ut som de första 
två. Publiken i Rådahallen 
fick fortsatt njuta av en mål-
kavalkad, främst signerad av 
den unge Dennis som sköt 
in hela sex baljor. Han fick 
fin hjälp av sina lagkamra-
ter Daniel Blücher och Mi-
kael Lind som tillsammans 
passade fram till åtta mål i 
matchen.

Laginsats
– Dennis blev en liten joker, 
han har visat att han är bra 
på träningarna. Men han gör 
inte målen själv, utan detta 
var en riktig lag insats, po-
ängterad spelande tränaren 
Mio Forsberg efter matchen 
och blickar redan nu framåt 
mot nästa match.

MIBK – IBK Walkesborg
17-6 (5-1, 5-2, 7-3)

Div. 6 Bohuslän/
Dalsland

Målskyttar:
Dennis Sahlin 6
Oscar Andreasson 3
Daniel Blücher 3
Christian Ragnevi 2
Mikael Lind 1
Bo Olsson 1
Ove Zetterström 1

SLUTRESULTAT

SPORT

Martin tog 
VM-guld
BANDY 
Martin Falk är ban-
dymålvakt från Brå-
landa, som nu spelar 
i Sandvikens A-lag 
i elitserien. Där har 
han blivit ordinarie 
burväktare och samti-
digt blivit uttagen till 
Svenska U-21-landsla-
get för första gången. 
Och nu i veckan som 
gick vann han VM-guld 
i Finland mot Ryss-
land.

– Det var inte illa, jäkligt 
kul, säger Falk som gjorde en 
matchavgörande räddning 
i finalen mot Ryssland när 
han räddade en rysk straff 
när Sverige ledde med 1-0 i 
den första perioden.

– Vi mötte Ryssland i fina-
len och ledde matchen. Men 
vi gjorde 3-2 på sista skottet 
med bara sekunder kvar, sä-
ger Martin.

Martin, som har IFK Vä-
nersborg som moderklubb, 
gick till Sandviken 2012 
för att där studera på ban-
dygymnasiet och samtidigt 

träna bandy på heltid. Detta 
har tagit honom till en ordi-
narie plats i ett av elitseriens 
bästa lag som vann SM-guld 
förra säsongen och nu också 
ett U21 VM-guld. 

Men fotbollen har Mar-
tin där i bakfickan. Han 
har själv spelat i Brålanda 
IF, precis som sin storebror 
Fredrik Falk fortfarande gör 
och han tränar även ett P16-
lag hemma i Sandviken.

– Jag gillar fotbollen mer 
egentligen, det slår ju lite 
högre än bandyn, även om 
sporten växer och blir större, 
främst i USA och i Kina, sä-
ger han.

När vi fick tag på Martin 
satt han på en buss någon-
stans i Finland och hade 
sikte på färjan som skulle 
ta laget till svensk mark och 
tillbaka till vardagen.

– Nu väntar det träningar 
under veckan innan elitse-
rien drar igång igen nästa 
vecka, konstaterar succémål-
vakten från Brålanda. 

Kom ihåg namnet Martin 
Falk i framtiden.

Text: Tobias Coster 
Foto: Falk/Privat

Martin Falk med VM-guldet i sin hand, som hjälte för det 
svenska U21-landslaget efter 3-2 mot Ryssland i finalen.

Blåsig matchpremiär för Åsebro
FOTBOLL 
Nykomlingarna i 
division 5, Åsebro IF, 
är först ut att spela 
försäsongsmatch. 
Detta mot några andra 
nykomlingar i Eds 
FF som vann match-
en med 3-2 efter en 
blåsig tillställning på 
Dalslands Sparbanks 
Arena i lördags.
Att det brukar blåsa runt 
fotbollsplanerna i norra de-
len av Mellerud är vida känt.
Därför var allt som det skul-
le när årets första tränings-
match spelades och Åsebro 

IF var hemmalag. Det var 
pojkarna från Rudevi som 
tog ledningen i motvinden, 
redan i första anfallet kun-
de Marcus Larsson skjuta in 
1-0.

– Det var väldigt blåsigt 
och svårt att få till något 
spel. Vi tog ledningen men 
sedan tog Ed vara på våra 
misstag och kunde göra tre 
mål innan paus, sade spelan-
de tränaren Peter Eriksson 
efter matchen.

Medvind
I andrahalvlek var det om-
bytta roller, då hade Åsebro 
medvind och var det bättre 

laget. En reducering kom ge-
nom Jan Alexanderssons 2-3 
mål, men närmare än så kom 
man inte.

– Vi hade varit värda en 
kvittering, men skapade inga 
så där riktigt heta målchan-
ser för att göra det. Det var 
synd vi förlorade, men det 
viktigaste var att få en match 
i benen. Samtidigt var det 
några spelare som saknades, 
men de som var med gjorde 
det väldigt bra, säger Peter 
Eriksson.

Bra nyförvärv
– Våra nyförvärv visade upp 
sig också, målvakten Moha-

Åsebro IF – Eds FF
2-3 (1-3)

Träningsmatch
Målskyttar:
Marcus Larsson 1
Jan Alexandersson 1

SLUTRESULTAT

– Vi får ta med oss allt bra 
i denna match och samtidigt 
jobba vidare på det vi kan bli 
bättre på, som att vara mer 
på tå på returer till exempel. 
Grundsund blir tuffa borta, 
det är en ny match och vi 
måste komma ner på jorden 
innan, för alla kan slå alla, 
säger Forsberg.

På fredag möter Melleruds 
Giants Grundsund på bort-
aplan.

Tobias Coster

mad Haji som fick spela i 
andra halvlek gjorde några 
bra räddningar, en bra de-
but, sa Eriksson om ett av 
sina senaste nyförvärv.

Tobias Coster

Många deltagare med på skidläger i Långberget
OK Kroppefjäll har va-
rit på skidläger i Lång-
berget med deltagare i 
olika åldrar.
Skidlek/teknikträning för 
barnen hölls två pass per dag 
och det blev mycket skidåk-
ning utöver detta i kanonfi-
na spår. Bastu, pulkaåkning 
och mingel var andra aktivi-
teter.

– Det var kul att se hur 
barnen utvecklats och hur 
roligt de har tillsammans. 
Vi ledare fick värdefulla tips 
av veteranen i skidsamman-
hang, Göran Larsson, både 
för barnen och oss själva, sä-
ger Frida Andersson. 

Det blev mer teknikträ-
ning än skidlek i år efter- Stilstudie på Måns Karlsson.

Här syns Minna Geerts, Madelene Andersson och Edith Ols-
son på teknikträningen 

kommer att försöka få till 
kul träning samtidigt som 
man tränar upp färdigheter 

som behövs för att bli en bra 
skidåkare. Givetvis på skidor 
när det finns snö, annars 

barmarksträning, säger Frida 
Andersson. Ledarna heter 
Simone Geerts, Håkan An-

som barnen blivit äldre och 
genom att köra metoden 
att ”tröttast kör först” fick 
de plötsligt mer energi och 
överträffade sig själva.

Stort intresse
De två skidträningar OK 
Kroppefjäll hade innan läg-
ret visade på mycket stort 
intresse för skidåkning. Det 
kom över 20 barn, plus att 
många föräldrar var med på 
träningen.

– Vi kommer att ha trä-
ningar på söndagar med 
start nu på söndag den 7 fe-
bruari, och från den 5 april 
övergår dessa träningar till 
tisdagar, då i samband med 
Göteborgsvarvsträningarna 
som hålls för de vuxna. Vi 

dersson och Frida Andersson 
och Fred Gunnar Alm.

OKK
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Skön första seger
HANDBOLL 
I söndags var MIF:s 
tjejer 05/06 i Trollhät-
tan för att spela sam-
mandrag i handboll. 
Det var tjejernas blott andra 
sammandrag i förhållande 
till övriga lag i gruppen som 
spelat ihop i två till fyra år. 

05/06 är ett lag som har 
fantastiskt kul ihop och 
taggar och peppar varandra 
i varje match. Under sön-
dagen tog de också sin allra 
första seger när Orust bese-
grades med 6-2. Ledare för 
F 05/06 laget är Cina Grim-
stad och Stefan Åbom.

Nionde raka 
serievinsten
HANDBOLL 
Helgen har innebur-
it idel handboll för 
tjejerna i 03/04 laget. 
Först tufft cupspel un-
der lördagskvällen mot 
mycket bra motstånd, 
mindre än ett dygn 
senare var det match i 
serien F Nord. 

Trots att tjejerna var slitna 
från dagen innan och att 
det saknades fem spelare så 
orkade man ladda om och 
vinna nionde raka matchen 
i sin serie. 

– I omklädningsrummet 
innan matchstart bestämde 
vi hur de tre första anfallen 

skulle se ut och vem som 
skulle ta avslut. Det gjorde vi 
för att om möjligt förändra 
våra tröga matchinledningar, 
det brukar ta en period inn-
an vi börjar förflytta oss och 
skjuta i fart. Detta omsatte 
tjejerna i praktiken på ett 
strålande sätt och vi kunde 
ta ledningen efter jättefina 
anfall. I halvlek låg vi dock 
under och det kändes som 
förlusten hängde i luften 
men på något sätt får laget 
nya krafter och vänder till 
vinst med 17-14, säger Petra 
Gull, tränare.

Detta innebär att Mel-
leruds IF behåller serieled-
ningen efter elva spelade 
omgångar.

FC Mellerudkvalar mot 
Svenska Futsalligan
FUTSAL 
På söndag smäller det 
i Rådahallen. Då ställs 
FC Mellerud mot Nol 
IK i den kvalmatch 
som tar vinnande lag 
vidare till nytt kval, 
mot högsta serien 
i Sverige för Futsal, 
Svenska Futsalligan.

IFK Göteborg, Gais, Falcao 
FC & Malmö FC är alla där 
uppe i futsalens finrum. Nu 
vill FC Mellerud ta sig dit 
och laget är på god väg. 

Som Melleruds Nyheter 
skrev förra veckan så vann 
laget den regionala futsalse-
rien här i Västra Götaland 
i överlägsen stil och kvalifi-
cerade sig för kval upp mot 
Futsalligan. Denna första 
match kommer spelas i Mel-
lerud mot Nol IK i Rådahal-
len och vinnarna går vidare 
till kvalomgång två.

Viktig match
– Man går runt och läng-
tar efter den matchen, det 
känns väldigt bra. Det är 
jätte viktigt både för oss som 

förening och framförallt för 
Melleruds kommun att ha 
ett elitlag i allsvenskan, eller 
Svenska Futsalligan som det 
heter, säger FC Melleruds 
ansvarige Valon Gashi och 
fortsätter: Jag hoppas att alla 
är tillgänglig och skadefria 
tills på söndag och så hopp-
as jag att utomhusfotbollen 
inte ställer till med några 
skador inför matchen.

Publik behövs
Rådahallen rymmer en pu-
blik på 250 personer, en siff-
ra laget tror och hoppas på 

att kunna uppfylla. Enligt 
Gashi kommer Nol IK char-
tra en buss med supportrar 
som skall försöka lyfta fram 
sitt lag mot samma mål.

– Det är nu vi behöver 
Mellerudspubliken som 
mest, med deras hjälp och 
stöd så kan vi tillsammans 
nå till futsalallsvenskan och 
jag hoppas att hallen är full-
satt på söndag. Vi behöver 
all stöd vi kan få, vädjar Val-
on till Mellerudsborna. 

Tobias Coster

Finalförlust för 
Åsebro/Brålanda
FUTSAL 
Damerna i Åsebro/
Brålanda har inte 
haft den futsalsäsong 
man är van vid, då 
man brukar dominera 
denna sport till fullo. 
Men avslutningen på 
säsongen har varit 
bättre, med två finaler 
i de avslutande turne-
ringarna.
Åsebro/Brålanda spelade Ica 
Kvantum Cup i helgen, som 
även ses som kommunmäs-
terskapen för Vänersborg. 

Damerna var regerande 
mästare med fyra raka tur-
neringssegrar i bagaget, men 
den sviten bröts efter förlust 
i finalen mot Vänersborgs 
FK.

– Vi får verkligen vara nöj-
da ändå, det var tungt då, 
men så här i efterhand får 
vi vara nöjda, säger Åsebro/
Brålandas assisterande trä-
nare Glenn Öder efter den 
brutna sviten.

Började bra
Det började väldigt bra för 
Å/B, som vann gruppspelet 
som innehöll fem lag. Det 
blev seger i alla fyra match-
erna, vilket innebar att man 
fick gå direkt till final. 

Väl där ställdes man mot 
Vänersborgs FK som slog ut 
Wargöns IK i semifinal.

– Det blev en lång väntan 
där innan finalen, men Vä-

nersborg var bättre än vi hela 
finalen. De tryckte på men 
vi försvarade oss väl. När 
målet kom var det ändå rätt-
vist. Tjejerna skall ha en stor 
eloge, vi hade det bästa laget 
och de ställde verkligen upp, 
säger Öder som är nöjd med 
andraplatsen i efterhand.

Försäsong
Nu väntar det försäsongsträ-
ning inför division 2 premi-
ären senare i vår för Åsebro/
Brålanda som fortfarande 
letar efter förstärkningar. 

Laget får göra vad man 
kan för att förbereda sig in-
för vad som komma skall.

– Nu väntar försäsongen, 
nu kan vi släppa allt med 
futsal och bara fokusera på 
fotbollen, det skall bli skoj, 
avslutar Glenn Öder.

Herrar
Även på herrsidan spelade 
två lag från området kom-
munmästerskapen, Frände-
fors IF och Brålanda IF.

De sistnämnda slutade 
fyra i femlags-gruppen och 
fick därför inte ta sig vidare 
till slutspel. 

Det var dock något Frän-
defors gjorde efter att ha gått 
från gruppspelet som obese-
grade efter en seger och tre 
oavgjorda matcher. 

I semifinalen förlorade 
man mot Vänersborgs FK 
med 4-2. 

Tobias Coster

Maria utsedd till Årets Skräll
TRAVSPORT 
Efter några år med 
travgalor tillsammans 
med andra banor i 
regionen arrangerade 
åter Åmålstravet en 
egen travgala i lör-
dags. 

Cirka 120 gäster på Viken-
borg hyllade 2015 års bästa i 
hela 13 kategorier, såväl två-
benta som fyrbenta. Bland 

alla pristagare kan nämnas 
årets A-tränare, John Ö Jen-
sen, B-tränare Tomas Ek-
lund och årets ponnytrave-
kipage, Erik Rolfsman med 
Dalsgårds Jasmin. 

Specialpristagare blev Ma-
ria Lundgren som utnämn-
des till Årets Skräll för sin 
debutseger på stor häst med 
Pål Docka till 145 gånger 
insatsen. Till Åmålstravets 
ambassadör utsågs fram-

gångsrike amatören Kjell 
Magnusson som genom sitt 
positiva sätt alltid gynnar 
travsporten. 

Efter mat och prisutdel-
ningar dansades det friskt på 
Vikenborg och hela tillställ-
ningen präglades av Åmål-
stravets ambition att det skall 
var opretentiöst och trevligt 
på och runt travbanan. Ar-
rangörsgruppen med Ingela 
Liljestrand Roth och Göran 

Årets A-tränare:
John Ö Jensen
Årets B-tränare:
Tomas Eklund
Årets Skräll:
Maria Lundgren & Påla 
Docka
Årets 3-åring vbl:
Carlos Milo
Årets 3-åring kbl:
Hammars Cina
Årets 4-åring vbl:
Barkevious Mingo
Årets 4-åring kbl:
Lill Kvikken
Årets äldre sto vbl:
Moneypenny Face
Årets äldre sto kbl:
Björkejento
Årets äldre h/v vbl:
Ängens Kryptonit
Årets äldre h/v kbl:
Gangtrött
Årets ponnyekipage:
Erik Rolfsman & Dalsgårds 
Jasmin
Åmålstravets ambassa-
dör: Kjell Magnusson

Pristagare 2015

Pristagarna på travgalan. Tvåa från vänster; Maria Lundgren och trea, Tomas Eklund. Båda 
från Melleruds kommun.

”Vårt bästa resultat någonsin”
FUTSAL 
Tösse IF har aldrig 
varit i final i sin egen 
turnering Tössecupen. 
Men i årets upplaga 
fick man chansen att 
gå långt och tog den, 
vilket räckte hela 
vägen till final.

Tössecupen ändrade sitt 
upplägg 2015 med en upp-
delad seniorserie efter divi-
sionstillhörighet i fotboll, 
division 5 och nedåt samt 
division 4 och uppåt. Detta 
har blivit en mycket upp-
skattad förändring och lagen 
har ökat efter det.

Så har lagen från lägre 
divisioner större chans att 
ta sig långt i en annars svår 
sport för de som inte syss-
lar med futsal vecka ut och 
vecka in.

Tösse IF tog sig långt i 
årets upplaga, ända till final.

– Vi kan inte vara annat än 
nöjda, detta är Tösses bästa 
resultat någonsin, säger la-
gets tränare Tomas Magnus-
son.

Segrare
Tösse vann sin grupp som 
bestod av sex lag, bland 
annat slog man stor favo-
riten Håfreströms IF i sista 
matchen med gruppsegern 
som insats. 

Detta gjorde att Tösse fick 
ett något lättare motstånd i 
semifinalen, där Grums IK 
besegrades tämligen enkelt 
med 2-0. 

Stopp i final
Men i finalen tog det 
tvärstopp mot suveräna 
Svanskogs IF som också slog 
ut Håfreström i semifinalen 
med 2-0. 

– Svanskog var mycket 
bättre än oss. Vi stod emot 
bra en stund, men när de 

Tobias prisades
Vid årets idrottsgala 
i Bengtsfors delades 
Dalslänningens pris ut 
till motocrossföraren 
Tobias Fält, Dals MK.

Bäckeforskillen Tobias Fält 
var den kandidat som fick 
överlägset flest röster  bland 
tidningen Dalslänningens 
läsare. Han tilldelades priset 
för årets idrottsbragd 2015. 
Tobias körde till sig en an-
draplats i VMX-cupen för 
ungdomar 2015 och han 
kom fyra i superfinalen för 

Motocrossåkaren Tobias Fält 
från Bäckefors. Arkivbild.

Svensson i spetsen slår fast 
att Åmålstravets egna gala är 
här för att stanna.

motocrossförare från hela 
landet.

gjorde 1-0 var det kört, sade 
Magnusson som tog sitt lag 
till en mycket hedersam an-
draplats.

Håfreströms IF åkte ut i 
semifinalen efter 0-2 mot 
Cup-vinnarna Svanskogs IF.

 Även FC Mellerud åkte 
ur turneringen i semifinal, 
men i den ”övre” klassen, 
där det tog stop mot Liberta 
FC som slutade tvåa i turne-
ringen.

Tobias Coster
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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

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

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

Syateljé
Sonja Helenas

UTHYRES

ÖNSKAS HYRA/KÖPES
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Melodikrysset v.5 - 6 februari

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. 5 – 6 februari

3-SITS SOFFA, 2 fåtöljer, soffbord. 
Ring 073-627 56 43.

Köpes

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

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Pantamera Pojkar 15 år

Stenungsunds IBK - Melleruds IBK 7 - 2 

Herrestads AIF 8 5 3 0 36-24 12 18
Grundsunds IF 8 5 2 1 34-22 12 17
Melleruds IBK 8 3 3 2 30-28 2 12
Stenungsunds IBK 9 3 2 4 39-39 0 11
Dingle AIK 8 3 1 4 30-29 1 10
Åmåls IBK 7 3 0 4 23-31 -8 9
Myggenäs IBK 8 0 1 7 25-44 -19 1

Herrar Div 6

Melleruds IBK - IBK Walkesborg 99 17 - 6 
Billingsfors IBK - Grundsunds IF 11 - 6 
Överby IF - Dingle AIK 8 - 3

Dingle AIK 13 10 0 3 111-66 45 30
Billingsfors IBK 11 9 0 2 110-64 46 27
Orust IBK (H-6) 12 9 0 3 94-75 19 27
Herrestads AIF 14 8 0 6 113-93 20 24
Melleruds IBK 12 5 0 7 79-82 -3 15
Överby IF 9 4 1 4 63-53 10 13
Grundsunds IF 13 1 2 10 61-95 -34 5
IBK Walkesborg 99 12 0 1 11 43-146 -103 1

F03 Nord

GF Kroppskultur 2 - HK Höfers 26-6  
Melleruds IF - Stenungsunds HK 17-14  
Ale HF - Lysekils HK 17-13 

Melleruds IF 11 9 0 2 175-111 18 64
GF Kroppskultur 2 11 8 0 3 160-119 16 41
Lysekils HK 9 5 1 3 150-121 11 29
Ale HF 9 5 1 3 118-107 11 11
Kungälvs HK 3 9 5 0 4 113-105 10 8
Stenungsunds HK 9 4 0 5 116-92 8 24
HF Orust 8 3 0 5 89-97 6 -8
KFUM Trollhättan 10 3 0 7 83-139 6 -56
HK Höfers 10 0 0 10 69-182 0 -113

HANDBOLL

INNEBANDY

TABELLER

MIF på handbollskartan
HANDBOLL 
Sista lördagen i janu-
ari var dagen äntligen 
kommen då tjejerna 
i 03/04 - laget skul-
le sätta Mellerud på 
handbollskartan. Steg 
fyra i Select cup skulle 
avgöras i Rosendals-
hallen, Göteborg. 
Det här var sista steget innan 
finalen som kommer att spe-
las i mars i Karlstad med de 
åtta bästa lagen i hela västs-
verige. 

– Vi visste att det skulle 
bli mycket tufft motstånd 
mot tre riktiga storklubbar 
och man kan lugnt säga att 
vi åkte till storstan som un-
derdogs, säger tränaren Petra 
Gull

Nerverna satt utanpå tje-
jerna i första matchen mot 
Skövde HF och det tog tio 
minuter innan de började få 
igång sitt spel. MIF  var bra 
med försvarsmässigt men 
fastnade lite väl enkelt i sina 
anfall i brist på rörelse och 
distansskytte. Matchen blev 
en jämn tillställning som 
länge stod lika, men när tret-

Melleruds IF:s tjejer 03/04 kan vara stolta över sin insats i 
Select Cup i lördags. Foto: MIF.

Melleruds IF– 
Skövde HF 8–10 

Melleruds IF– 
Aranäs 9–10

Melleruds IF–
Redbergslid 7-13

Steg 4 Select Cup

SLUTRESULTAT

tio minuter var spelade stod 
Skövde som segrare.

I ledning
Nästa match spelades mot 
Aranäs och nu hade man 
pratat om hur niometers 
-skyttet måste igång och 
växlarna spelarna  vet att 
de är bra på. En bra bit in i 
matchen var MIF i ledning 
men lyckades inte knyta 
ihop säcken och det blev ud-
damålsförlust. 

Hårt motstånd
I sista matchen stod anrika 
Redbergslid för motståndet 
men det skrämde inte tjejer-
na som resolut tog ledningen 
med 2-0. Sedan stod match-
en länge och vägde 5-5. 

I sista perioden tappar 
MIF ork och fokus och då 
kan RIK:s skickliga spelare 
trycka in några enkla mål 
och avgöra.

– Trots tre förluster gör 
hela laget en sagolik insats 

och vi är så stolta över tje-
jerna. För att förstå vad laget 
har åstadkommit ska näm-
nas att vi var den i särklass 
minsta föreningen i hela steg 
fyra med endast 15 spelare 
varav fem är ett år yngre. 
Övriga föreningar dispone-
rar mellan 50-60 spelare i 
en och samma åldersgrupp, 
det gör skillnad. Vi ångrar 
inte en sekund att vi an-
mälde laget till cupspelet, 
för oss har det inneburit 13 
extra matcher mot nya mot-
ståndare. Självförtroendet, 
glädjen och lagets utveck-
ling har sannerligen nått nya 
höjder, säger tränarna Petra 
Gull, Johan Eriksson och 
Ann Uggla Flodin.

Fina resultat i juniortouren
BADMINTON 

Två spelare från 
BMK Stinget deltog 
i Swedish junior tour i 
Uppsala. Det var Alex-
ander Strandberg och 
Malena Norrman. 

Alexander gick ur sin pool 
som tvåa men föll i sin för-
sta slutspelsmatch. I mix-
edspelet var det en svår in-
ledningsmatch mot ett par 
ifrån Kista och detta blev en 
alltför svår uppgift. 

Bättre gick det i HD 
U-13, efter vinst i första 
matchen så väntade i andra 
de slutliga vinnarna på andra 
sidan och det blev en för svår 
match. 

Medaljer
Malena Norrman spelade 
mycket bra och på lördags-
morgonen så blev det tre vin-
ster i mixeddubbel tillsam-
mans med Hugo Söderberg 
från Tellus, Ulricehamn. Se-
mifinalen på söndag var klar 
och minst ett brons blev det. 

Singelspelet gick ock-
så bra, efter tre vinster i 
poolspelet så var det klart för 
slutspel. Här väntade Sveri-
ges bästa född - 01. Efter en 
spänd inledning, underläge 
4-11, började Malena att 
spela ut Kista-spelaren Isa-
belle Grafslund. 21-17 21-
13 och EM-uttagna Isabelle 
var mycket nedslagen efter 
denna utklassning. Malena 
var i kvartsfinal. 

En dubbelmatch följde  
och det blev återigen vinst 
och ännu en kvartsfinal. I 
båda kvartsfinalerna vänta-
de Olivia Wänglund från 
Sundsvall. Det gick ej att 
rubba Olivia och det blev 
förlust i båda kvartsfinale-
na. Olivia stod som segrare 
i båda kategorierna, singel 
och damdubbel. 

Förlust
Det blev även förlust i semi-
finalen på söndag för Hugo 
och Malena. De var ej i när-
heten av att rubba Tilda Sjöö 
och Carl Harrbacka. 

Summering av helgen, är 
att Alexander kan bättre och 
Malena jobbar på som van-
ligt och levererar.

Nästa tävling blir för Ma-

lena senior-SM. Detta blir 
till helgen, 5-7 februari, i 
Trollhättan. Chanserna i 
denna tävling är inte så sto-
ra men att vara i huvudtäv-
lingen utan att behöva att 
kvala, det är stort för Stin-
gets 15-åriga talang, Malena 
Norrman.

BMK Stinget

Gård/hus önskas köpas/hyras
i eller omkring Dals-Rostock. Söker fastighet med 
odlingsmöjligheter. Karolina Dalbert och Fredrik 
Persson. Tel. 076-110 00 06.



13ONSDAG 3 FEBRUARI 2016 MELLERUDS NYHETER 

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.winsvold@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  Världens natur: Djur-
 världens bästa föräldrar
22.55  Cirkus familj
23.25  Akuten 

21.00  Gift vid första ögonkastet
21.45  Simma lugnt, Larry!
22.15  Hundra procent bonde
22.45  Bastubaletten
23.15  Akuten 

21.00  Edit: N.Y. stories
21.25 	In	the	flesh
22.20  Gengångare
23.15  Kära dagbok
23.45  Akuten 

21.00  It's love, actually
21.25  London spy
22.20  Gift vid första ögonkastet
23.05  Vegorätt
23.35  Cirkus familj 

12.00  Kontinenternas 
 födelse
13.00  Världens museer: 
 Israel museum
14.00  UR Samtiden
17.00  Gröna hus
17.10  Arkitektens hem och verk
17.40  Antikmagasinet
18.10  Fosterland
19.10  Byggakuten
19.50  Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.20  70-talets USA
21.00  Bygga hus av skrot
21.50  Förintelsen - historiens 
 värsta brott
22.45  Barnen som överlevde 
 Förintelsen
23.40 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
00.30  Att göra sig en röst 

12.00  Vår plats i universum
13.00  Skattjägarna
13.30  Camilla Plum och 
 den svarta grytan
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.25  Fosterland
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
22.00  Seriestart: Studio Plus
22.30  Italienska trädgårdar: 
 Florens
23.30  Bygga hus av skrot
00.15  USA med Lisa Ling
00.55  Ovanliga hjärnor 

12.00  Fosterland
13.00  USA med Lisa Ling
14.00  UR Samtiden
17.00  Minnesmästarens mindshow
17.20  Den gäckande jaguaren
18.10  Vår tids fåfänga
18.40  Marknadsföringens 
 hemligheter
19.30  Antikmagasinet
20.00  Borgens hemligheter
21.00  Fighten mot fobier
21.40  70-talets USA
22.25  Kontinenternas födelse
23.15  Studio Plus
23.45  Actors studio: Dave 
 Chappelle
01.15  Hamburgare utan att offra
 kor 

09.00  UR Samtiden
15.00  Din plats i historien
15.05  Kontinenternas 
 födelse
15.55  Världens museer: Israel 
 museum
16.40  Marknadsföringens 
 hemligheter
17.30  Fighten mot fobier
18.15 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
19.05 	Nilen:	flodernas	flod
20.00  Italienska trädgårdar
21.00  Grannarna på bidragsgatan
21.50  Vår plats i universum
22.40  Dokument utifrån: Spelet 
 om Egypten
23.40  Vårt vilda liv
00.10  Actors studio: Christian 
 Slater 

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  Red
23.15  Simpsons
23.50  Family guy
01.20  American dad
01.50  Scrubs
02.20  Scrubs
02.45  How I met your mother
03.05  How I met your mother
03.30  Family guy
03.55  Family guy
04.20  My name is Earl
04.45  American dad
05.10  Våra värsta år
05.35  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  Red 2
23.15  Family guy
23.50  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.15  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.45  Family guy
03.30  My name is Earl
03.55  American dad
04.20  Våra värsta år
05.10 	Defiance	

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  Priest 00.10 Family guy
00.40  American dad
01.10  Scrubs
02.10  How I met your mother
03.00  Family guy
03.50  My name is Earl
04.15  American dad
04.40  Våra värsta år
05.30 Spin city 

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  Family guy
21.30  Killer elite – mördargänget
23.50  Blitz
01.45  Love lies bleeding
03.15  Brooklyn nine nine
03.40  Brooklyn nine nine
04.05  Continuum
04.50  Amazing race
05.35 Spin city 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Bastubaletten
11.15  Sverige!
11.45  Familjer på äventyr
12.45  Matiné: Farsan
14.20  Längdskidor: Världscupen 
 Drammen
16.20  Pappa
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  Säsongstart: Uppdrag 
 granskning
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  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Skavlan
11.45  Uppdrag granskning
12.45  Vänligen Lars Lerin
13.15  Gift vid första ögonkastet
14.00  Landet runt
14.45  På spåret
15.45  Anslagstavlan
15.50  Gomorron Sverige
16.10  Karl för sin kilt
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  Säsongstart: Plus
22.00  Opinion live
22.45  Kära dagbok
23.15  Rapport
23.20  30 grader i februari
00.20  Vänligen Lars Lerin
00.50 Nattsändningar 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Plus
11.45  Mat med Kira
12.15  Kära dagbok
12.45  Cirkus familj
13.15  K-märkt on Route 66
13.40  Hundra procent bonde
14.10  Opinion live
14.55  Antikrundan
15.55  Gomorron Sverige
16.15  Seriestart: Mord och inga 
 visor
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  På spåret
21.00  Skavlan
22.00  Shetland
23.00  Rapport
23.05  Game of Thrones
23.55  Nattsändningar 

06.00  Vänligen Lars Lerin
06.30  Familjer på äventyr
07.30  Skavlan
08.30  Vintermagasin
09.30  Vinterstudion
09.45  Alpint: Världscupen 
 Jeongseon
11.00  Vinterstudion
11.30  Alpint: Världscupen, 
 Garmisch-Partenkirchen
12.05  Vinterstudion
12.15  Längdskidor: Världscupen 
 Holmenkollen
14.30  Vinterstudion
15.35  Gift vid första ögonkastet
16.20  Hundra procent bonde
16.50  På spåret
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Seriestart: Melodifesti-
 valen 2016: Deltävling 1
21.30  Seriestart: Unge kommis-
 sarie Morse
23.00  Nattsändningar

08.10  Akuten
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  När jag blir stor
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15 	In	the	flesh
23.10  Hans Richters unika 
	 filmkonst
00.10  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Babel bio
17.05  När jag blir stor
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Mitt ögonblick
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Seriestart: Hjärtevänner
20.00  Krusse i Amerika
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Utanför lagen
00.35  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  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: Magnus 
 Uggla
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Arkitekturens pärlor
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Trädgården på Strömsö
20.00  Reklam i Sovjet
20.55  K-märkt
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Borgman
23.40  Vegorätt
00.10  Mitt Sverige
00.40  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  Nattsändningar 

08.30  Hjärtevänner
09.05  Akuten
10.05  It's love, actually
10.30  Vem vet mest?
12.05  Rapport
12.10  Vem vet mest?
13.10  Reklam i Sovjet
14.05  Krusse i Amerika
15.05  Vetenskapens värld
16.05  Sverige idag på romani
16.10  Rapport
16.15  Sverige idag på romani
16.20  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
16.50  Världens naturr
17.40  Mari Boine - världsnomaden
18.30  Jahki Sámis - året i Sápmi
19.00  Kulturstudion: Mattei
19.05  Peter Mattei x 2
20.00  Kulturstudion: Mattei
20.05  Peter Mattei x 2
21.05  Kulturstudion: Mattei
21.10  Peter Mattei är Barberaren 
 i Sevilla
23.55  Kulturstudion: Mattei
00.00  Edit: N.Y. stories
00.25  Nysvenskar
00.55  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.45  Holby city
13.55  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, forts
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  Brottskod: Försvunnen
00.55  The following
01.55  Heartless
02.50  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  Dallas
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  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
12.40  Dallas
13.35  Jamie Oliver: Bästa kock 
 vinner
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover
 weightloss
16.50  Sverigequizen
17.50  Trav: V75 Klubben
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Fångarna på fortet
21.30  Star Trek: Into darkness
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Star Trek: Into darkness, 
 forts
00.25  Blue Valentine
02.45 - 04.45  Blood out
05.55  Jamie Olivers smarta rätter 

06.55  Jamie Olivers smarta 
 rätter
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
13.00  Sveriges mästerkock
14.00  The king's speech
16.25  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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  Torpederna
21.00 	Uggla	flyttar	in
21.30  I love you, man
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  I love you, man, forts
23.50  Mordet på Jesse James av 
 ynkryggen Robert Ford
03.10 - 04.50  Piranha
05.55  Jamie Olivers smarta rätter 

WWW.SVENSKFAST.SE

Mellerud, Fagerlid – Odengatan 45
Lät tsköt t v il la i f int skick ! Bra planlösning och stor 
uteplats under tak.Boarea 89 m² + 116 m²  med 6 rok. 
Byggår 1968. Tomtarea 934 m². Pris 975 000 kr /bud 

Mellerud, Åsensbruk – Storvägen 16
Villa där mycket är renoverat ! Lät t i l lgänglig t läge, fräscht 
kök & bad. Boarea 90 m² + 27 m²  med 4 rok. Byggår 
1938. Tomtarea 1220 m². Pris 535 000 kr /bud

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Följ oss på facebook

Den 11-13 mars f inns vi åter på Boligmässan på 
Exporama /Hellerudslet ta utanför Oslo. Funderar du på at t 
sälja din vil la, fr i t idshus, lägenhet eller lantbruksegendom 
och vil l  vara med på mässan i Norge? 
Kontakta oss redan idag för en kostnadsfr i värdering av 
din bostad.

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Landet runt - teckenspråkstolkat
21.45  Vänligen Lars Lerin
22.15  De okuvliga
22.45  Hundra procent bonde 

21.00  30 grader i februari - syntolkat
22.00  Melodifestivalen 2016: Deltävling 
 1 - syntolkat
23.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkad
00.00  Akuten 

21.00  Vem vet mest?
21.30  Akuten - produktionen bakom
22.20  Game of Thrones 

09.00  UR Samtiden
15.00  Antikmagasinet
15.30  Arkitektens hem och verk
16.00  Vår tids fåfänga
16.30  Seriestart: Lärlabbet
17.00  Flugor
17.05  Vår plats i universum
17.55  Världens museer: Israel museum
18.35  70-talets USA
19.20  Bygga hus av skrot
20.05 	Nilen:	flodernas	flod
21.00  Fosterland
22.00  Borgens hemligheter
23.00  Förintelsen - historiens värsta 
 brott
23.55  Seriestart: Sapmi sessions 

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  Sapmi sessions
17.30  Kvalitet
18.00  USA med Lisa Ling
18.40  Vår plats i universum
19.35  Studio Plus
20.05  Världens natur: Atlantens vilda 
 sida
21.00  Marknadsföringens hemligheter
21.50  Grannarna på bidragsgatan
22.40  Skattjägarna
23.10  Arkitektens hem och verk
23.40  Lärlabbet
00.10  Gatukonst - vad är det? 

12.00  Lärlabbet
12.30  Antikmagasinet
13.00 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
14.00  UR Samtiden
17.00  Arkitektens hem och verk
17.30  Kontinenternas födelse
18.20  Borgens hemligheter
19.20  Italienska trädgårdar: Södra 
 Italien
20.20 	Världens	museer:	Uffizierna
21.00  Seriestart: Asien från ovan
21.45 	Nilen:	flodernas	flod
22.35  Dokument utifrån: Nedskjuten
23.30  Kvalitet
00.00  Ett lyckat biståndsprojekt 

06.30  Seinfeld
09.00  The vampire diaries
10.00  Grimm
11.00  Jims värld
12.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Cops
15.30  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
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
01.50  How I met your mother
02.40  Family guy
03.00  American dad
03.45 	Amazing	race:	All-stars
04.30  Cops
05.15  Best ink 

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
03.10  Family guy
03.55  My name is Earl
04.20  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  Xxx
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.50  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Nattsändningar

06.00  En stad - en historia
06.10  Plus
07.10  Klokast i klassen
07.25  Antikrundan
08.25  Auktionskammaren
09.15  Mat med Kira
09.45  Go'kväll
10.30  Vinterstudion
11.00  Alpint: Garmisch-Partenkirchen
12.00  Vinterstudion
12.15  Längdskidor: Holmenkollen
13.45  Vinterstudion
14.30  En stad - en historia
14.40  Bastubaletten
15.10  Husdrömmar
16.10  Karl för sin kilt
17.00  Ridsport: Världscuphoppning
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  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  På spåret
11.45  Skavlan
12.45  Melodifestivalen 2016: Deltävling 1
14.15  Matiné: Badarna
15.50  Gomorron Sverige sammandrag
16.10  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  Husdrömmar
21.00  30 grader i februari
22.00  Gift vid första ögonkastet
22.45  Cirkus familj
23.15  Rapport
23.20  Kampen om tungvattnet
00.05 Unge kommissarie Morse
01.35  Simma lugnt, Larry!
02.05  Så ska det låta
03.05  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Auktionskammaren
11.35  Cirkus familj
12.05 	Scenerna	som	förändrade	filmen
12.35  Välja väg
13.05  Sverige!
13.35  Husdrömmar
14.35  Matiné: Brott i paradiset
15.55  Gomorron Sverige sammandrag
16.15  Mat med Kira
16.45  Vem vet mest?
17.15  Ishockey: Champions Hockey 
	 League	-	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  Familjer på äventyr
21.00  Veckans brott
22.00  Deutschland 83
22.50  Seriestart: Tvärs över Sydamerika
23.20  Rapport
23.25  Nattsändningar

08.10  Mari Boine - världsnomaden
09.00  Rapport
09.05  Sverige idag på romani chib
09.15  Babel bio
10.05  Gudstjänst, 10.55 K-märkt
11.05  Min sanning: Magnus Uggla
12.05  Rapport
12.10  Peter Mattei x 2
14.10  Två miljoner turer in till stan
14.20  Mitt Sverige, 14.50 Vegorätt
15.20  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
15.50  Trädgården på Strömsö
16.20  Rapport
16.25  Sverige idag på meänkieli
16.30  Jahki Sámis - året i Sápmi
17.00 	Kortfilmsklubben	-	tyska
17.45  #lovemilla
17.50  Seriestart: Tio lektioner i språk-
 didaktik
18.00  Seriestart: Ei saa peittää
18.30  Nysvenskar
19.00  Seriestart: Världens natur:
 Atlantens vilda sida
19.55  Kvällsgäss
20.00 	Min	sanning:	Suzanne	Osten
21.00  Aktuellt
21.15  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00 	Kortfilmsklubben	-	tyska
08.45  #lovemilla
08.50  Tio lektioner i språkdidaktik
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Gudstjänst
17.10  I am Agha
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: Cartel Land
23.50  Agenda
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar

07.40  Deadly 60
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  Ishockey: Champions Hockey 
	 League-	final
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  Islam och jämställdheten
23.45  Babel bio
00.30  Jahki Sámis - året i Sápmi
01.00  Rapport
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Sverige idag

06.55 	Jamie	Olivers	smarta	rätter
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  När och fjärran
12.30  En resa för livet
13.30  Bygglov
14.30  Världens roligaste djur
15.25  Tareq Taylors nordiska matresa
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  Contagion
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Contagion, forts
23.20  Partners in crime
00.25  Blade trinity
02.35 - 04.45  Sanctum
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  Halv åtta hos mig
14.05  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  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 och fjärran
21.00  En resa för livet
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00  The Missing
00.15  Brottskod: Försvunnen
01.10  The following
02.05  Heartless
03.10  Burning love
03.40 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  Halv åtta hos mig
14.05  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Bytt är bytt
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 och nyheter
23.00  The Missing
00.15  Brottskod: Försvunnen
01.10  The following
02.05 	Hawaii	five–0
03.10  Burning love
03.40 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Tillfälle

Visning: Måndag 8/2 kl. 17.00-17.30

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 9/2 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Centralt / Skolgatan 13
Tillfälle att köpa ett av Melleruds äldsta fastigheter. Vackert renoverat med bland annat 5 stycken kakelugnar. Övrig stort isolerat 
garage och förråd samt badtunna på altanen. 5 rok. Boyta: 130 kvm Tomtareal: 639 kvm. Pris: 875 000:-

Åsensbruk  / Envägen 5
Bostadsrätt i attraktivt område med inglasat uterum i västerläge. Parkeringsplats med eluttag finns. Gångavstånd till akvedukten i 
Håverud och allmän badplats. 3 rok Boyta: 82 kvm Månadsavgift: 1 112:- kallhyra.  Pris: 350 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

DALS ROSTOCK – Trädgårdsgatan 5A
1½-plans parhus med 4 rok varav 3 sovrum. 
Öppen planlösning mellan halll och kök samt 
valv till vardagsrum. Boa 102 kvm. Altaner 
samt förråd.

Pris: 595.000:-

 

MELLERUD – Erikstad Äckerud 21
Trivsam röd stuga med vita snirkelsnickerier! 
Hemtrevlig atmosfär med charmfull interiör som 
trägolv, trätrapppa, spegeldörrar och braskamin. 
Delvis nya fönster. Anslutet till kommunalt vatten.

Pris: 465.000:-

ÅSENSBRUK – Storvägen 1
1½-plansvilla med inredd källare. Många rum 
med gott om plats, 6 rum varav 5 sovrum. 
Trevligt kök med köksinredning i ek och utgång 
till altan på baksidan. Trädgård med fruktträd.

Pris: 495.000:-

Mån. kost. ca 4.700:-

Mån. kost. ca 4.700:-
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 4.800:-

”Just nu har vi 

flera bra  

erbjudande om 

Du funderar på 

att sälja Ditt hus! 

Kontakta oss 

gärna!”

Mån. kost. ca 4.700:-



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

ONSDAG 3 FEBRUARI 2016

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

Det  
lönar sig

Bra priser på vardagsvaror

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 5. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Till en god 
köttgryta!

Laxfilé
Pacific. 4 x 125 g.
Jfr pris 79:80/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Fläskkotlett med ben
ICA. Ursprung Sverige. Ca 900-2000g.  
I skivor. Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Crème fraiche
ICA. 2 dl.
Jfr pris 25:00/liter.
Max 2 köp/hushåll.

Nötbog
ICA. Ursprung Sverige. Ca 1200 g. I bit.
Jfr pris 79:00/kg.

3990 
/st

5:-
/st

Margarin
Milda 1 kg.

Jfr pris 15:00/kg.

Läsk
ICA. 1,5 liter.
Jfr pris 3:33/liter + pant.
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

Fredag!
Vi säljer Häljerud 

SEMLOR 15:-/st

79:-
/kg

10:-
+ pant

2 för

Dra kortet!

15:-
/st

Kortpris

10:-
/st

Skogaholmslimpa
Skogaholm. 775 g.

Jfr pris 12:90/kg.

Max 1 köp/hushåll

super
klipp

Fryspåsar, Plastpåsar
ICA. 1-5 liter, 30-100 st.
Jfr pris 0:10-0:33/st.

10:-
/st

Stöld genom inbrott
I torsdags kväll på Storgatan i Mellerud utanför arbetsför-
medlingen bröt sig någon in i en bil tog bland annat instruk-
tionsbok, servicebok, GPS, ägarbevis och startkablar.

Stölder
Någon gång mellan 10-29 januari stals en svart bobcat och 
en gul baklastare strax utanför Mellerud. Polisen är intres-
sertad av tips.

På Stinsen i fredags kväll stals två mobiltelefoner ur en väska. 
Det var en vit Samsung Galaxy note 4 och en svart iPhone 5 S.

Återfunnen moped
En person som blivit av med sin moped skulle anmäla den 
stulen. Dagen innan hade den hittats och lämnats in till po-
lisen och ägaren kunde få den tillbaka.

Lastbil i diket
En lastbil som körde norrut på E 45 hamnade i diket på 
höger sida vägen vid Erikstad på grund av halka. Föraren 
klarade sig utan skador.

Rev ner varningsskyltar
Igår körde en sopbil ner varningsskyltarna vid järnvägsöver-
gången i Erikstad. Anledningen var att gafflarna som lyfter 
tunnorna av någon anledning var uppfällda. Elledningen 
skadades inte men det blev stopp i trafiken på E 45 en stund.

Polisrapport

Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se

Ingen anstormning till Kommunal

Christina Melin, ordförande i Kommunals sektion Dalsland, berättar att man på Dalslands 
fem kontor inte haft många samtal från medlemmar som vill gå ur fackförbundet.

Misshandel 
och olaga hot
En man i 50-årsåldern står 
åtalad för två fall av miss-
handel och ett fall av olaga 
hot. Mannen ska den 16 
maj 2015 i Frändefors ha 
slagit en garderobsdörr mot 

sin hustru, som fick ett jack 
i pannan och kände smär-
ta. 29 september 2015 har 
mannen hotat hustrun med 
en kniv samt skallat henne i 
huvudet.

Hungriga tjuvar
För dryga två veckor se-
dan länsades två frysboxar i 
källarutrymmen tillhöran-
de hyreshus på Storvägen i 
Åsensbruk. Källardörren, dit 

endast hyresgäster har nyck-
el, var inte uppbruten. Upp-
brutna var dock hänglåsen 
till de källarutrymmen där 
frysboxarna stod.

– Vi har inte haft 
många arga samtal 
efter det som hänt. 
Jag hoppas man för-
står att vi som arbetar 
lokalt inte står bakom 
det som skett och 

att vi kämpar för att 
medlemmarna ska ha 
det bra på sina arbets-
platser, säger Christi-
na Melin, ordförande 
Kommunal sektion 
Dalsland.

Skandalen med Annelie 
Nordström, hårt kritiserad 
ordförande i Kommunal, 
ligger några veckor bakåt i 
tiden. Hon har avslöjat att 
hon avgår vid nästa kongress 
i maj 2016. Detta efter Af-
tonbladets avslöjanden om 

gratis semesterboende för 
personer i Kommunals led-
ning, nakenshower, lyxresor 
till London och saftiga re-
presentantnotor. Omkring 
10 000 medlemmar har hit-
tills lämnat fackförbundet 
sett till hela landet.

– Vi förtroendevalda har 
inte haft någon anstormning 
på något av våra fem kontor 
i Dalsland. Egentligen har 
det som skett inte med oss 
att göra. Det är ju enskilda 
personer som får ta ansvar 
för sina handlingar, konsta-
terar Christina.

Kommunal har mellan  
2 600 och 2 700 medlem-
mar i Dalsland. I dagsläget 
vet Christina inte hur många 
medlemmar som lämnat 
fackförbundet i protest, men 
hon tror att de är lätt räkna-
de.

 – Vi hade nominerings-
möte den 19 januari och 
tog upp frågan om vad våra 
medlemmar tyckte. Vi har 
funderat på att eventuellt 
kalla till ett akut medlems-

möte, men på grund av att 
vi inte fått någon anstorm-
ning så väntar vi och ser vad 
som händer först, berättar 
Christina.

Hon understryker att 
skandalen drabbat hela 
Kommunal, men eftersom 
man är mitt uppe i en av-
talsrörelse är det viktigt med 
så många medlemmar som 
möjligt – för att bli starka. 
Några arbetsplatsombud 
har meddelat till Christina 
att medlemmar reagerat på 
händelsen.

– Men det är bra att det 

blir diskussioner, det vore 
ju konstigt om ingen reage-
rat. Fast det är bra att inte ta 
några beslut när man är för-
bannad, utan att man tän-
ker över saken först, menar 
Christina, som för tillfället 
arbetar fackligt på heltid.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Kommunals 
samtliga fem sektioner i 
Dalsland gick samman un-
der 2015. Det finns kontor 
i varje kommun som är be-
mannade av fackligt förtro-
endevalda personer.

www.mellerudsnyheter.se


