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MONTERAT  
& KLART

Köp tak, fönster, dörr, 
golv, garageport,  

förvaring/skjutdörrar  
hos oss och få det  

monterat & klart till

FAST PRIS

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 6.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

10:-/st

för Bonuskunder

Nötfärs
Irland, färsk, max 15% fetthalt, ca 1kg

Jordgubbar
Land se förp., klass 1, 250g, jfr-pris 40,00/kg

Grädde
Garant, gäller även laktosfri, 
5dl, jfr-pris 20,00/lit

Bacon
Garant, skivat, 140g , jfr-pris 35,71/kg

Lösviktsgodis
Smått & Gott

Proviva
Proviva, 1lit

15:-/st

för Bonuskunder

4995
/kg

för Bonuskunder

10:-/st

för Bonuskunder

5:-
/st

3995
 

/kg

Kreshnik Bytyqi gjorde tre 
mål i FC Melleruds bragd-
match mot Nol IK i Råda-
hallen. Foto: Marcus Ek.

Här är det fullt ös. Tyrone Andersson från Kämpersvik och Ca-
thrine Roll från Trollhättan drar en rivig låt som Tyrone har 
skrivit text och musik till. Foto: AnnChristin Ivarsson.

Mäktig spelvändning
Inför mer än fullsatta läk-
tare i Rådahallen mötte 
FC Mellerud i söndags 
Nol IK i kvalet till Svens-
ka Futsalligan (SFL). FC 
Mellerud tog ledningen i 
matchen efter bara någ-
ra minuter. Glädjen blev 
snabbt till frustration när 
Nol kvitterade och sedan 
tog över ledningen i för-
sta halvleken. 

När nio minuter åter-
stod av matchen gjorde 
Nol sitt femte mål och 
det såg mörkt ut för mel-
lerudsgrabbarna. Då kom 
vändningen och med en-
dast två minuter kvar 
stod det 5-5. 

Det magiska seger-
målet sattes av Simon 
Schullström när det bara 
återstod 51 sekunder av 
matchen.

– Sidan 13 –

Tio år med ukulele
Det är nu tio år sedan den första ukuleledagen ar-
rangerades på Kulturbruket på Dal i Mellerud. Evene-
manget har blivit en uppskattad tradition med delta-
gare från när och fjärran. 

Besökarna kunde delta i både allspel och workshops. 
Hela Kulturbruket sjöd av liv och man kunde höra 
ukulelespel från alla hörn i den stora byggnaden. Da-
gen avslutades med en föreställning av den välkände 
ukulelemannen Thomas Allander.

– Sidan 11 –

Om upphandling
De företagare som ställt frågor angående upp-
handlingen av byggnationen av det nya vaktmäs-
teriet intill Holms kyrka får svar av Anders Perme, 
ordförande i Melleruds pastorats kyrkoråd.

– Sidan 5 –

Fyllde 105 år
I fredags fyllde Piroska ”Piro” Eriksson, boende på 
Skållerudshemmet i Åsensbruk, 105 år. Hon föd-
des den 5 februari 1911 i Ungern. Hon träffade 
en svensk man och hamnade sedemera i Mellerud

– Sidan 7 –
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Åsebro 
supporterklubb

ÅRSMÖTE
i klubbstugan 

Torsdag 18/2 kl. 10.00
Välkomna!

Dagcentralen Älvan, Mellerud
Torsdag 18 februari kl. 12.00

Årsmöte
Alla hjärtligt välkomna!  

     Idé-gruppen Älvan i samarbete med Vuxenskolan

Årsmöte
Tisdag 16/2 kl. 18.00
Plats: Kommunhuset, 

Bolstadsrummet 
Hjärtligt välkomna

ÅRSMÖTE
sönd 21/2 kl. 18.00
Cafeterian i Ridhuset

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Tisdag 15/3 kl. 18.30
Jessicas Delikatesser
(OBS! ny adress Storgatan 7)
Vi bjuder på kaffe & räk-
bakelse. Anm. senast 11/3.

Per Hagströms nya 
bok finns att köpa till 

medlemspris 150:-.

 

  

Årsmöte 2015   
 

Välkommen till Mellerudsnavet Ek.förenings årsmöte! 

  
Onsdagen 11 Mars 19.00 

Golfrestaurangen Sunnanå Golfbana 
 
 
 
 
 
 
 

Info/anmälan;  
0530 18300  alt. info@mellerudsnavet.se 

 
 
 

Välkommen till Mellerudsnavets Ek.förenings 

ÅRSMÖTE
Onsdag 9 mars kl. 18.30

Café Gruzzolo
Info/anmälan: info@mellerudsnavet.se

Kvällens film

Kommande film

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Creed
Onsdag 10/2 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
2 tim 13 min

Den unge Zlatan (Sv.text)
Söndag 21/2 kl. 19.00 
Onsdag 24/2 kl. 19.00
Barntillåten Pris 80:-

1 tim. 39 min

Deadpol
Söndag 14/2 kl. 19.00

Från 15 år Pris 80:-
1 tim. 47 min

KULTURSKOLANS SOLISTKONSERT
Onsdag 17 februari kl 18.00

Blandad musik av solister från Kulturskolan.
Entré 50 kr 
Arrangör: Kulturskolan i Mellerud

OBS! Biljetter säljs endast 
i Kulturbruket på Dals entré 
från kl 17:00

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

10 feb- 17 feb 2016
1:a söndagen i fastan

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem. Besök av Nils Lundbäck.
Ons 18.00 Askonsdagsmässa i Grinstads kyrka, Christer  
  Alvarsson. Örs kyrkokör.
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.
Ons 19.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Marit Järbel och  
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns  
  sångkör. 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans  
  hus.
Fre 11.00  Vardagsgudstjänst i Kyrkans hus  
  ”Vänskapstema”, Lena Hildén och Marit  
  Järbel.
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans hus.
Sön 9.30  Mässa i Kyrkans hus, Pär-Åke Henriksson.  
  Dragspel: Pär-Åke Henriksson och Anders  
  Fredriksson.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Christer Alvarsson.
Tis 14.30  Andakt på Berg, Lena Hildén.
Ons 17/2 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00 Gudstjänst med små och stora i kyrkan  
  ”Vänskapstema”, Marit Järbel. Skålleruds  
  församlings barnkör.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.
Ons 18.00  Askonsdagsmässa i Dalskogs kyrka, 
  Pär-Åke Henriksson.
Sön 17.00  Mässa i Gunnarsnäs kyrka, Christer 
  Alvarsson.
Mån 16.00  Örs kyrkliga syförening Årsmöte i 
  församlingshemmet.
Ons 17/2 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  20.000  - 55 rop
VSH - JACK 3.000 – 36 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 11/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

MELLERUD  

MÅNADSMÖTE 
onsdag 17 februari kl. 17.00 
Templargården IOGT-NTO

Underhållning: Lilla Bandet & Lars Stam
Eva-Lisa Fröjd, verksamhetschef, Närhälsan i Mellerud

och Agneta Larsson, fysioterapeut, informerar
 Kaffe  - Lotteri

     Välkomna!                                Styrelsen

Rotary
Mellerud

Vi träffas på Jessica’s 
Delikatessers nya lokal, 
Storgatan 7 kl. 18.15

Kl. 19.00 Kulturbruket 
vi lyssnar på 

Aron Andersson 

Måndag 15/2 

Skålleruds Fiberförening 
INFORMATIONSMÖTE 

OM ATT ANSLUTA SIG TILL FIBER!
MÅNDAG 15/2 18.30 

Föreningshuset - Åsensbruk
VÄLKOMNA!

Vi informerar om:
Varför fiber, vilka tjänster som ingår, kostnader och tidsplan.

Nu är vi över 300 medlemmar.
Bli medlem nu. Anmäl dig nu på Skallerudsfiberforening.se

DU VILL VÄL VARA MED !

Fjällafton med bildspel
Bilder och berättelser från den fjällverksamhet 

som STF i Dalsland arbetar med 
Torsdag 11 februari kl. 19.00 i Smyrnakyrkan i Brålanda

STF Dalsland

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

DalNet fiberförening
Måndag 29/2 2016 är vår projektering klar

Anmäl er snarast, då grävningen påbörjas så 
fort som beslut från Länsstyrelsen är klart. 

Senare anmälan innebär en dyrare anslutning.

Anm. till: www.dalnet.nu

Musik i folkton 
Dalslands Spelmansorkester & Ägglikören

Lördag 13 februari kl. 19.00
           Arrangör: Dalslands Spelmansförbund och

Biljetter: Ticnet 077-170 70 70 www.ticnet.se
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00
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0530-101 32

Ny fräsch á la carte
Vi bjuder på dessert till våra 

kött och fiskrätter.

Erbjudandet gäller fredag 12/2 till söndag 14/2

Välkomna önskar Zarko med personal

Boka gärna 
bord!

Börsens
Restaurang & Pizzeria

0530-126 64 • MELLERUD
GRUZZOLO.SE

Lördag 13 feb 21-02

Årets första
ROCKABILLY
SHYBOYS

PITCHFORK
FIVE

Grillbuffé serv. fr. 20.00

Jag vill tacka alla mina underbara 
kunder för dessa 25 år. 

Tack vare er är butiken kvar. 
 Jag önskar Sabina lycka till.

Ing-Marie

Jag hälsar alla gamla som nya 
kunder välkomna. Nu finns även 

nagel- &  fransförlängning i butiken. 
För bokning ring 073-839 38 71 

el. via Facebook Parfymeri Alexandra
Välkomna! Sabina Kaja

  Parfymeri
Alexandra

0555-130 15, www.grums.nu

Gardasjön med
Verona & Venedig
29/4, 10 dagar ...... 11.980:-
Bussresa via TT-Line Trelleborg- 
Travemünde t/r inkl. B2-hytt,1+1 
övern. i Tyskland, 5 övern. i  
Sirmione, 9 middagar, 9 fruk.
1 lunch, båttur, vinprovning m.m.

Läs mer & boka på vår hemsida!

Torsdag 18 feb • kl. 19.00
Kent Sidvall
En lång och komplicerad historia ”LIVE”

Med en röst utan dess like och med den färska SVT do-
kumentären ”Vägen till vansinnet” i bagaget, sjunger 
Kent Sidvall sina favoritlåtar och läser ur sin bok ”En 
lång och komplicerad historia”.

Medverkar gör också Hans Lundquist, gitarr, musik
arrange mang och regi.

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

Entré: 100 kr för vuxna; 50 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär.
Arr:  Kulturbruket på Dal/Junior & SENIOR och Melleruds 
bibliotek
Kaféet är öppet från kl. 18.00. 

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

Evenemang 
våren 2016

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 13 februari  kl. 21-01 
Blender

Lördag 20 februari kl. 21-02
Rock´n´ Roll Winter Night 
John Lindbergs Trio & The Revivals

Lördag 27 februari  kl .21-01 
Årets dansband Sannex

Lördag 5 mars   kl. 21-01
Kindbergs

Lördag 19 mars   kl. 21-01
Larz-Kristerz

Skärtorsdag 24 mars  kl. 21-01.30
Nordens största dansband 
Lasse Stefanz

Lördag 9 april    kl. 21-01
Casanovas

Lördag16 april   kl. 21-02
Rock´n´ Roll Spring Night 
Ewa Eastwood & Creedence Tribute

Lördag 23 april   kl. 21-01
Streaplers

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Point Break  
Söndag 14/2 kl. 19.00

Från 11 år    1 tim 54 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Vi har hörslinga

Den unge Zlatan 
Onsdag 17/2 kl. 19.00

Barntillåten    1 tim 35 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

 

PREMIÄR

FISKBILEN

Tel. 070-736 70 40, 073-927 46 45 el. 070-454 65 25

Torget, Mellerud

Torskfilé 99:- helt kilo
Färska räkor till lägsta dagspris

Öppettider: Fredag 10-18

Deadpool
Marvels skruvade antihjäl-
te och fanfavorit dyker nu 
äntligen upp på bio. Den 
tidigare legosoldaten Wade 
Wilson får efter en rad expe-
riment helande krafter. Han 
antar alter-egot Deadpool 
och med sina nya förmågor 
och en mörk humor jagar 
han mannen som nästan 
förstörde hans liv. Ryan Rey-
nolds spelar Deadpool och 
i övriga roller ser vi bland 
annat Morena Baccarin 
(Homeland) och T.J. Miller 
(Sillicon Valley). 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud söndag 14 fe-
bruari.

Aktuellt
 på bio

Dalslands kanal på båtmässan
Den 57:e Båtmässan i 
Göteborg pågår under 
tiden 5-14 februari. 

Båtmässan är en viktig 
bransch- och fackmässa, 
men en ännu viktigare mö-
tesplats för alla som har sjön 
som ett gemensamt intresse. 
Dalslands Kanal AB har un-
der många år funnits med 
som utställare här, eftersom 

Västsverige är den viktigas-
te nationella marknaden 
för oss. Med åren har den-
na mötesplats kommit att 
bli allt viktigare. Här möter 
man media, nya och gamla 
kanaltrafikanter, affärs- och 
samarbetspartners. 

– För oss blir det den enda 
mässan i år där vi deltar som 
utställare. Däremot kommer 
vi att finnas på plats på Oslo-

Rockabillydags
På lördag 13 februari 
blir det rockabillykväll 
på Café Gruzzolo när 
Shyboys och Pitchfork 
Five äntrar scenen.

– Det blir en renodlad roc-
kabillykväll med dalsländska 
band, en mer modern rocka-
billy, lovar Anders ”Tuten” 
Andersson som tipsat ar-
rangören om banden.

Shyboys, som startade 
redan på 1980-talet består 

av Benny Melin, Peter Lan-
nérus och Daniel Berg som 
har en bakgrund i Sneaky 
Pete & the Coolcats respek-
tive Joe Redeye.

Pitchfork Five är ett yngre 
band som kör en ösig rocka-
billy.

– Det är roligt att det hän-
der något, rockabillykvällar-
na brukar locka mycket folk. 
Ibland från både Göteborg 
och Karlstad, säger ”Tuten”.

Susanne Emanuelsson Rockabillybandet Pitchfork Five kommer till Mellerud.

mässan senare under våren. 
Där kommer vi att fortsätta 
vårt viktiga nätverksbyggan-
de säger kanaldirektör Ben-
ny Ruus.

Kanalbolaget jobbar på 
olika sätt på tre olika mark-
nader, Sverige – framför 
allt Västsverige, Norge och 
Danmark. Mediakontakter, 
pressresor och fördrag är 
några av de delar som om-
fattas i kanalbolagets mark-
nadsplan.

Dalslands kanal är öppen 
för seglation mellan 13 juni 
– 21 augusti.

www.mellerudsnyheter.se

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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VECKANS LUNCH

Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

       

Måndag 15/2: Pannbiff med lök, sås, potatis, 
lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 16/2: Skivad kassler med  
champinjonsås, potatis och bukettgrönsaker.  
Dessert: Blåbärssoppa.  
Onsdag 17/2: Kycklinggryta med potatis 
och broccoli.  
Dessert:  Hallonkräm.

Torsdag 18/2: Fisksoppa.   
Dessert:  Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 19/2: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad.  
Dessert: Drottningkräm. 
Lördag 20/2: Ugnsbakad lax och  
gräddfilssås med dill, potatis, gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse.

Söndag 21/2: Portergryta med potatis och 
skivade morötter. 
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 7 
Mån: Fiskgratäng med potatismos och 
 grönsaker. Tis-tors: Köttbullar med  
potatismos och grönsaker. Fre: Sprödba-
kad fisk med potatismos och grönsaker. 
Lör-sön: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker.

Vecka 7
måndag Pannbiff* med lök och sås, 
kokt potatis, majs och lingonsylt.
Alt:  Broccoligratäng med bönor.

tisdag Skivad kassler* med cham-
pinjonsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker.
Alt: Stekt quornfilé.

onsdag Kycklinggryta* med bulgur/
ris och broccoli.
Alt: Grönsaksgryta med linser.

torsdag Chilifisk** med kokt 
potatis, gröna ärtor.
Alt: Broccolimedaljong med gräddfils-
sås.

fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior Börsens
Restaurang & Pizzeria

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22

Fre 11-23, lör 12-23
 sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Sång och musik i folkton
Den 13 februari gästar 
Dalslands Spelmansor-
kester och ÄggliKören 
Kulturbruket på Dal. 

Dalslands Spelmansorkester 
är en grupp musikanter som 
tycker om att spela i folkmu-
sikalisk anda. Orkestern ger 
både konserter och spelar till 
dans framförallt i Dalsland 
och Bohuslän. 

Spelmansorkesterns ledare 
är Alban Faust.

ÄggliKören är en blan-
dad kör med bas i Trestads-
området och har ett 40-tal 
medlemmar. Kören startade 
som personalkör på sjuk-
huset NÄL men har nu ett 
vidgat verksamhetsområde 
och ger konserter på många 
håll i Västsverige och även i 
Norge. 

Samarbetet med Dals-
lands Spelmansorkester är 
helt nytt och detta är första 
gången ÄggliKören gästar 
Kulturbruket på Dal.

ÄggliKörens ledare är Paul 
Nordholm.

Konserten arrangeras av 
Dalslands Spelmansförbund 
i samarbetare med ABF.

Dalslands Spelmansorkester med ledaren Alban Faust tvåa från vänster. Arkivbild.

ÄggliKören är en blandad kör som har ett 40-tal medlemmar.

Kent Sidvall till Mellerud
I höstas gick en serie 
program på tv med 
titeln ”Det är inte så 
dumt att bli gammal”.
I ett av programmen fick 
vi träffa Kent Sidvall, en 
människa som varit med om 
väldigt mycket, levt ett bitvis 
besvärligt liv.  Ett gripande 
öde som man ville höra mer 
om. Därför tog biblioteket 
kontakt med Kent och den 
18 februari, kommer Kent 
att framföra jazzlåtar och 
prata om sitt liv och sälja 
sina böcker på Kulturbruket 
på Dal i Mellerud.

Kent är musiker, poet och 
livskonstnär. Men framför 

Musikern, poeten och livskonstnären Kent Sidvall. Foto: Peter 
Karppinen.

Jan Lööfs genialt enk-
la berättelse har mer 
än 35 år på nacken 
och som alla mäster-
verk är den tidlös. En 
modern klassiker helt 
enkelt!
Nu i Obanteaterns bear-
betning för scen: Sagan om 
det röda äpplet som visas på 
Kulturbruket på Dal söndag 
14 februari.

”Det var en gång en man 
i en randig kostym som la 
ett äpple i fönstret för att det 
skulle mogna i solen. Men 
äpplet föll ner i huvudet på 
gamla mormor, som skrek 
till och skrämde katten som 
for upp i trädet...”

Allt vad som sedan hän-
der i en lång händelsekedja 
är både spännande och ro-
ligt. Det röda äpplet hinner 
nämligen ställa till en hel del 
i den lilla staden under be-
rättelsens gång!

Sagan om röda äpplet

På söndag visas barn- och familjeföreställningen ”Sagan om 
röda äpplet” i Mellerud.

Obanteaterns tolkning är 
rolig och underfundig och 
Jan Lööfs fantastiska bilder 
finns med på scenen i form 
av projektioner på en video-
vägg som också är föreställ-
ningens fond.

Med hjälp av animations-
teknik får bilderna liv och 
tar sin rättmätiga plats i te-
aterföreställningen.

En upplevelse för både 
barn och vuxna.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal/Melleruds bibliotek. 
Biljetter säljs i Melleruds 
bibliotek från torsdag 4 fe-
bruari. Det finns totalt 100 
biljetter/platser till föreställ-
ningen.

allt människa. Följ hans resa 
när han sjunger sig ur hem-
löshet och missbruk – ge-
nom musik, återfall, glömda 
gravar och nya vänskaps-
band. 

Kent hamnar sent i livet 
på en plats där han äntligen 
känner sig hemma. På Medis 
5 i Stockholm träffar han för 
första gången de innerliga 
vänner han genom livet sak-
nat.

Med sin mörka röst och 
passion för jazz börjar han 
sakta ta för sig av livet som 
omfamnar honom. På vägen 
klarnar dunkla minnen som 
gjort ont.

– Jag levde som om varje 
dag var den sista. Tänkte; nu 
ska jag bara supa och invänta 
döden. Men jag har fått till-
baka mina ambitioner igen, 
säger han.

Biblioteket och Kultur-
bruket på Dal/junior & SE-
NIOR samarrangerar detta 
evenemang.

Källa: SVT

Solist-
konsert
Onsdag 17 februari anord-
nas Kulturskolans solistkon-
sert på Kulturbruket på Dal. 
Ett tjugotal elever från 
Kulturskolan kommer att 
medverka och bjuda på so-
lonummer med varierad 
musik. Det blir sång, gi-
tarr, fiol, bas, klarinett och 
flöjt med mera – både solo 
och duo. Bland annat kom-
mer det att framföras klas-
sisk musik, folkmusik, pop 
och filmmusik. 
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Företagare får 
svar på frågor 
om upphandling
Som Melleruds Ny-
heter redovisade i 
förra veckan har först 
Domkapitlet och se-
dan Svenska kyrkans 
överklagandenämnd 
avvisat de fyra Melle-
rudsföretagare som 
överklagat pastora-
tets nybyggnation av 
vaktmästerilokal. Nu 
får företagarna svar i 
Melleruds Nyheter på 
sina frågor. 

– Vi förstår inte och har inte 
fått svar på hur man kan 
hantera kyrkans medel så, 
när man fått ett likvärdigt 
anbud på entreprenaden för 
ett avsevärt lägre pris, säger 
Tomas Henriksson, DGT 
Bygg.

– Det stämmer inte, säger 
Anders Perme, ordförande 
i pastoratets kyrkoråd. Vi 
har antagit det bud som be-
dömts vara det mest heltäck-
ande och förmånliga.

Tomas Henriksson har till-
sammans med Roger Edén, 
Elmontage på Dal AB, Ove 
och Ulf Johansson, BJ Bygg 
AB samt Sten Engqvist, 
MEA genom sina företag 
överklagat beslutet att upp-
draget gått till en entrepre-
nör som är nästan 400 000 
kronor dyrare än deras an-
bud. Först till Domkapitlet 
och därefter till Svenska kyr-
kans överklagandenämnd. 

Överklagandet har blivit 
avvisat hos båda instanserna.

En anledning till avvisan-
det är att ett pastorats beslut 
kan prövas av en som tillhör 
en av pastoratets församling-
ar. Därmed har ett aktiebo-
lag ingen rätt att begära be-
slutsprövning av pastoratets 
beslut. Dessutom inkom 
överklagandet försent.

Dock framhåller företagar-
na att det inte handlar om 
kritik mot den entreprenör 
som vann upphandlingen, 
utan de ställer sig frågande 
till Svenska kyrkans hante-
ring i ärendet.

Dyraste anbudet
Vinnande anbud låg på  
6 547 000 kronor. Trots att 
det var det dyraste anbudet 
ansåg Melleruds pastorats 
kyrkoråd att det var mest 
fördelaktigt med hänsyn till 
samordningsvinster. Det är 
dessa samordningsvinster 
som företagarna ställer sig 
frågande till.

I förfrågningsunderlaget 
framkom inte att kyrkan 
har fri prövningsrätt, vilket 
innebär att man kan väl-
ja vilket anbud som helst. 
I beslutet som företagarna 
fick står för övrigt att deras 
anbud var prismässigt och 
kvalitetsmässigt i nivå med 
antaget anbud. 

– Vi känner oss lurade på 
att vara med och räkna på 
något som redan känns som 

Det nya kyrkvaktmästeriet växer fram intill Holms kyrka. Här byggs personalutrymmen, verkstad och maskinförråd.

Anders Perme, ord-
förande i Melleruds 
pastorats kyrkoråd, 
har svarat på följande 
frågor i ärendet:
Definiera vilken samord-
ningsvinsten blir när ni 
valde det dyrare anbudet. 
Det låg ju knappt 400 000 
kronor över DGT Byggs 
anbud.

– Upphandlingsformen 
var delade totalentreprena-
der där byggentreprenören 
har samordningsansvar. Den 
som lämnade in ett anbud 
hade rätt att lämna in ett 
komplett sidoanbud. Detta 
gjorde endast LE-gruppen. 
Andra anbudsgivare lämna-
de reservationer på ett antal 
punkter. Med hänsyn till 
bland annat detta bedömde 
kyrkorådet LE-gruppens an-
bud som mest heltäckande 
och förmånligast.

LE Gruppen tog fram 
förfrågningsunderlaget, 
sedan blev de bortkopp-
lade när de även deltog i 
upphandlingen. Vem slut-
förde handlingarna?

– Kyrkogårds- och fastig-
hetsutskottet tillsammans 
med tjänstemän i pastoratet 
slutförde förfrågningsunder-
laget, som också granskades 
av en sakkunnig på stiftet. 

Anser du att ni följt kyr-
kans upphandlingspolicy 
på ett etiskt försvarbart 
sätt? Har det skötts affärs-
mässigt och med utnytt-
jande av konkurrensmöj-
ligheter?

– Upphandlingen har 
skötts affärsmässigt och 
Svenska kyrkans upphand-
lingspolicy och kyrkoord-
ning har följts. Melleruds 
pastorat kommer som en 
följd av de diskussioner som 
uppstått att ta fram en lokal 
mer detaljerad inköps- och 
upphandlingspolicy.

Varför fanns ingen infor-
mation i förfrågningsun-
derlaget att Svenska kyr-
kan har fri prövningsrätt?

– I förfrågningsunderlaget 
framgår att det är fri pröv-
ningsrätt och att pastoratet 
har rätt att anta det anbud 
som med hänsyn till samt-
liga omständigheter bedöms 
mest förmånligt.

Til lde lningsbes lutet 
kom 28 augusti 2015. Däri 
fanns inga uppgifter om 
att beslutsprövning skulle 
komma in inom tre veckor. 
Företagarna försökte få till 
ett möte med pastoratets 
beslutsfattare, utan resul-
tat. Utan mötet blev av en 
dag efter att överklagandet 
skulle ha lämnats in. Var-
för?

– Svenska kyrkan lyder 
inte under LOU (Lagen om 
offentlig upphandling) utan 
har att följa kyrkoordningen 
i fråga om upphandlingar 
och ekonomiska beslut. Inga 
överklaganderegler finns 
där gällande upphandling-
ar. Medlemmar i Svenska 
kyrkan kan begära beslut-
sprövning gällande forma-
liafel inom tre veckor från 
den dag då pastoratets be-

… och här är frågor med svar 

om det var förutbestämt. Vi 
har lagt mycket tid på det. 
Vi fick tilldelningsbeslutet i 
slutet av augusti, men ingen 
information om överklagan-
detid, konstaterar Tomas 
Henriksson.

Anmärkningsvärt
– Vi har ställt frågor till dem 
och det är anmärkningsvärt 
att ingen i Melleruds pasto-
rat kan komma med något 
svar, tillägger Roger Edén.

– Jag kom in lite i efter-
hand, men jag reagerade 
kraftigt på hanteringen av 
ärendet när jag såg det. De 
har gjort utvärderingen helt 
rätt, men tagit ett helt annat 
beslut. De har inte gått efter 
utvärderingsmallen, säger 
Ove Johansson.

Entreprenörerna ifråga-
sätter etiken och moralen i 
upphandlingen samt även 
slöseriet med kyrkans medel.

– Vi är alla med i Svens-
ka kyrkan och förväntar oss 
lika behandling, poängterar 
Tomas.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Utöver själva 
upphandlingen tillkom-
mer kostnader för projek-
tering, markköp, avlopp, 
besiktningskostnader, lösa 

inventarier med mera till 
en beräknad kostnad på 
1 248 000 kronor. Kost-
nad för förändring av bi-

sättslokalen beräknas till  
1 050 000 kronor. Total-
kostnaden är beräknad till  
8 845 000 kronor. Sju mil-

joner kronor finns avsatt 
i budget 2015 och 2016. 
Omkring två miljoner kro-
nor anslås i 2016 års budget.

slut i protokoll tillkännages 
på pastoratets anslagstavla. 
Rätt att klaga finns inte för 
aktiebolag. Möte hölls med 
berörda företagare för att 
försöka förklara beslutet.

Har du förståelse för om 
det blir reaktioner på att 
ni antagit ett anbud som 
är såpass mycket dyrare än 
DGT:s anbud? 

– Kyrkorådet har att 
hantera en stor verksamhet 
– församlingsverksamhet, 
kyrkor, församlingshem och 
begravningsverksamheten.  
Alla beslut fattas utifrån det 
som bedöms vara bäst för 
verksamhet och ekonomi. 
Kyrkorådet bedömde att de 
lägre anbuden i slutändan 
skulle bli dyrare på grund 
av dels ytterligare kostnader 
och dels innehöll ett antal 
reservationer bland annat 
för förseningsavgifter.

Lättare att bygga ut
Byggnadsnämnden har 
klubbat igenom försla-
get att ändra stads-
planen för kvarteret 
Klacken med flera. I 
dag finns behov av att 
bygga större produk-
tions- och framförallt 
förrådsutrymmen för 
den befintliga småin-
dustrin på området. 
Ärendet ska upp på 
fullmäktigemötet i 
februari månad.

– Nuvarande detaljplan är 
från 1985 och innebär att 
man bara får bebygga en 
tredjedel av sin tomtyta. I 
det nya förslaget får man be-
bygga 50 procent av tomty-
tan. Det är väldigt snålt med 
en tredjedel när det handlar 
om ett industriområde, säger 
stadsarkitekt Jan Skeppstedt.

Sakägare och andra berör-
da har tagit del av ändringen 
och har fått tillfälle till ytt-

rande perioden 23 novem-
ber till 14 december 2015. 

Planområdet är beläget 
omedelbart söder om Dals-
landsgatan i centrala Mel-
lerud. Området är bebyggt 
med industri- och lager-
byggnader.

VA-enheten anser att en 
utökning av takytor kom-
mer att leda till att mer dag-
vatten ska omhändertas. Två 
fastighetsägare anser att ett 
minst tre meter högt plank 
ska uppföras mot Dals-
landsgatan för att dölja det 
skräpiga intrycket som in-
dustriområdet ger med ”ut-
slängda” maskiner, fordon 
och utrustning. Kommunen  
svarar att planändringen ger 
en möjlighet för fastighetsä-
garna på industriområdet att 
uppföra förråd för förvaring 
av maskiner och utrustning. 
Kommunens uppfattning 
är att planändringen på sikt 
kommer att resultera i ett 
prydligare industriområde.

Fastighetsägarna till Läs-
ten 2 och 3 ville att bygg-
rätten skulle höjas från en 
tredjedel till 75 procent av 
tomtarean samt att park-
mark i södra delen av plan-
området, som gränsar till 
Trafikverkets tidigare ban-
vall, ska ges användningsbe-
stämmelsen småindustri. De 
ville även att begränsningen 
av bygghöjden (sex meter) 
skulle höjas. Kommunen 
svarar att då krävs att en helt 
ny detaljplan tas fram, vilket 
inte är aktuellt.

 Industriområdet gränsar i 
norr mot ett bostadsområde 
med en- och tvåvåningshus. 
Kommunen anser därför att 
stadsplanens begränsning av 
byggnadshöjden till sex me-
ter är lämplig med hänsyn 
till anpassning mot omgiv-
ningen. Efter telefonsamtal 
framkommer att den ene 
fastighetsägaren inte motsät-
ter sig den föreslagna plan-
ändringen.

www.mellerudsnyheter.se
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Vår kära 
Mamma, Svärmor, 

Farmor, Gammelfarmor 

Birgit Karlsson 
* 15 juli 1919  

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 

Mellerud 2 februari 2016 

Ove och Annette 
             Anita 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst 
få lägga sitt huvud 

till vila 
och njuta den sömn 
som ger ro och tröst 

och bort ifrån 
skuggorna ila. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
fredag 26/2 kl. 13.30. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Kyrkstugan. Svar 
om deltagande önskas till 
Ljungdahls Begravnings-
byrå tel. 0530-10045 senast 
23/2. Hedra gärna Birgits 
minne med en gåva till Can-
cerfonden givartelefon 020-
595959. 

Vår kära Syster
Faster och Moster

Aina Eriksson
* 11 juni 1924

har lämnat oss
i sorg och saknad.

Liane Dalskog
23 januari 2016

Astrid
Ingrid och Ture

Birgitta och Gunnar
Syskonbarn med familjer

Du somnade stilla
när färden var slut

Från livets vandring
Du nu vilar ut

I ljusaste minne
hos oss skall Du bo

Vi önskar Dig innerligt
vila och ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sundals-Ryrs
kyrka fredag 19/2 kl. 12.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlings-
hemmet. Svar om del-
tagande till Blixt Begrav-
ningsbyrå på tel. 0521 - 71
11 63, senast tisdag 16/2.
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Barncancerfonden på tel.
020 - 90 20 90.

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

Välkommen in till oss!

20% rabatt på vårens bågar

Delbetala dina glasögon räntefritt!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 18 januari – 30 mars 2016

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

SORGTACK

TACK JORDFÄSTNING

Ett stort TACK
för alla gratulationer på min 
90-årsdag.

Holger Åström

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Lörd 15 Romsk 
gudstj. med besök från Ser-
bien, kaffe. Sönd 11 Gudstj. 
Besök från Serbien pastor 
Rudi m.fl. Tisd 9.30 Böne-
dag i Bengtsfors.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
11 Gudstj. Thomas Se-
gergren, Kyrklunch. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 Sång med 
Ingegerd Mellberg. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Blön. 
Torsd 19 Fjällbilder, Eriks-
son, Forsell STF. Sönd 11 
Gudstj. Lucas Gniste, Ssk. 
Mingelfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Sönd 11 Gudstj. Sigward 
K. Kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan- 
Gestad, Missionshuset:
Sönd 14 Predikan och 
samtal kring dagens text. 
Sigward K. Servering.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. m nattv. på Service-
huset, Thomas Holmström. 
Sönd 17 Gudstj. m nattv 
och förbön, Thomas Holm-
ström. Kyrkbil 308  70. 
Månd 12 Middagsbön i 
fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
Månd 17-19 Kulturcafé i 
fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. i fsh. Thomas 
Holmström och Kyr-
kokören. Kaffe. Kyrkbilen 
308 70.

Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i Gestads bygde-
gård i samarbete med LRF.  
Torsd (18/2) 19 Vecko-
mässa i fsh. Anette Jarsved 
Carlson.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 18 
Sång och musik i Equme-
niakyrkan, Skålleruds kyr-
kokör med Erica Larsson, 
Karl Karlssons dikter, ser-
vering. 
Frändefors: Sönd 11 Fa-
miljegudstj. Jubilatekören 
med musiker, barngrupper. 
Kyrkfika Lennart Staaf.

Vårt varma tack till alla 
som hedrade minnet  

av vår käre

Torsten Lantz
vid hans bortgång och 
begravning. Tack för 

telefonsamtal och vackra 
blommor till hemmet och 
vid hans bår samt gåvor 
till olika minnesfonder.

BARBRO 
Erik

Ett varmt tack 
för allt stöd och omsorg 

som ni visat mig och 
barnen med familjer 

under min make

Bengt Nilssons 
sjukdomstid och bortgång. 

Ett stort tack till er alla, 
släktingar, vänner,  

grannar, arbetskamrater från 
Infranord, mina kamrater 

från Kvarnkullens Livs, MIF 
handboll, Anette på palli-
ativa enheten i Uddevalla, 

hemsjukvården, Ljungdahls 
Begravningsbyrå, kommi-
nister Christer Alvarsson, 
kantor Anders Fredriksson 
för den fina musiken och 

Christer Åkerstedt.  
Siv Nilsson

Barnen med familjer

På Alla hjärtans dag fyller 
vår fina Wilhelm 5 år.

Grattis önskar mamma,  
Janne, Hanna-Klara och 

Hugo

Grattiskramar till Wilhelm 
som fyller 5 år 14/2, även till 
Pernilla som har  fyllt 45 år.

från mormor/mamma 
och Bengt-Åke

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Holms kyrka för 
Tage Edén Mellerud.Som 
inledning på akten spela-
de kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström/L. 
Andersson varefter Elisa-
bette sjöng ”För kärlekens 
skull” av T. Gärdestad. Ak-
ten förrättades av försam-
lingsherde Marit Järbel. 
Begravningsgudstjänsten 
inramades av psalmerna 231 
”Oändlig nåd mig Herren 
gav”, samt psalm 249 ”Blott 
en dag”. Till minne av Tage 
var koret vackert dekorerat 

med blommor från makan 
Else-Gerd och sönerna An-
ders och Lars med familjer, 
barnbarn, barnbarnsbarn, 
släkt, grannar och vänner. 
Vid kistan tog familj, släkt 
och vänner sitt avsked. Ef-
ter avskedet sjöng Elisabet-
te ”Bortom himlen” av E. 
Stenung/F. Swahn. Akten 
avslutades i kyrkan med ”I 
en klosterträdgård” av A. 
W. Ketelbey. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Melle-
rud, som även inbjöd till 
minnesstund på Golfklub-
bens Restaurang. Efter akten 
gravsattes kistan på Holms 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Bengt Nilsson, Frestersbyn 
Järn. Som inledning på ak-
ten spelades på CD Lalehs 
låt ”En stund på jorden” 
Akten förrättades av kom-
minister Christer Alvarsson. 
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 249 
”Blott en dag”, psalm 251 
”Var jag går i skogar, berg 
och dalar” samt psalm 248 
”Tryggare kan ingen vara” 
musiken framfördes av kyr-
komusiker Anders Fredriks-
son. Till minne av Bengt 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från makan 
Siv och barnen Andreas, 

Peter och Linda med famil-
jer, barnbarn, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan tog 
familj, släkt och vänner sitt 
avsked. Akten avslutades i 
kyrkan med ”Amazing gra-
ce” som är en folkmedodi. 
Familjens tack framfördes av 
entreprenör Christer Åker-
stedt, Mellerud. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Järns kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Mathias Lästh, Mellerud.
Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Elisa-
bette Emanuelsson ”Vart jag 
än går” av Stiftelsen varefter 
Carl Ceder sjöng ”Himlen 
är oskyldigt blå” av Ted Gär-
destad. Akten förrättades av 
komminister Karin Blom. 
Efter griftetalet sjöng Jose-
fin Dahlqvist ”Utan dina 
andetag” av J. Berg. Josefin 
framförde även ”Because 
you loved me” av D. War-
ren. Begravningsgudstjäns-
ten inramades av psalmerna 
289 ”Guds kärlek är”, samt 
psalm 190 ”Bred dina vida 
vingar”. Till minne av Ma-
thias var koret vackert de-
korerat med blommor från 
sambon Lisa, föräldrar, sys-
ter med familj, släkt, gran-
nar och vänner. Vid kistan 
tog familj, släkt och många 
vänner sitt avsked. Efter av-
skedet sjöng Carl Ceder ”Du 
är för alltid en del utav mig” 
av L. Holm/L. Berghagen.
Akten avslutades i kyrkan 
med ”Time to say goodbye” 
av F. Sartori. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Melle-
rud. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
 ägt rum i Gestads kyrka 
för Gullan Fredriksson, 
Kyrkebyn, Gestad. Som 
ingångsmusik spelade kyr-
komusiker Barbro Magnus-
son ”Pie Jesu” av A. Lloyd 
Webber  varefter Gestads 
Hembygdskör med solist 
Fredrik Johansson sjöng 
”Närmare Gud till dig” av 
S. F. Adams/L. Jernestrand.  
Akten förrättades av kon-
traktsprost Thomas Holm-
ström som även sjöng be-
gravningsmässan. Solisten 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell/arr: H. 
Asker. Efter begravnings-
bönen sjöng kör och solist 
”Säg minnes du psalmen” 
av O. Merikanto/D. Åhlén 
samt ”Förgätmigej” av A. 
Erikson. Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 277 ”Så tag nu mina 
händer”, 189 ”Bliv kvar hos 
mig” och 769 ”Gud, i dina 
händer vilar jag i tro”. Som 
avslutningsmusik spelade 
Barbro Magnusson ”Jesu 
bleibet meine Freude” av J. 
S. Bach/arr: G. Widlund.  
Efter akten i kyrkan bars 
kistan ut för gravsättning på 
kyrkogården där avsked togs 
av barnen Irma, Conny, Rei-
no och Anngret med famil-
jer, syster Ruth, släkt, många 
vänner och grannar. Vid 
graven talade sonen Reino 
för syskon med familjer och 
Anna-Lisa Fröjd för Logen 
Kamratringen. Blommor vid 
graven nedlades från barnen 
med familjer, syster, släkt 
vänner och grannar. Som 
avslutning sjöngs psalmen 
248 ”Tryggare kan ingen 
vara”.  Tack till de medver-
kande och tack för blom-
mor och gåvor till de olika 
minnesfonderna framfördes 
av representant Inger-May 
Grimheden.

...till mina arbetskamrater 
i vård och omsorg, i alla 
områden på alla nivåer, 
som gett sitt stöd under 
min arbetsrehabilitering. 
Utan er hade det inte 
gått!. Jag har lärt och lär 
mig varje dag.

Maria L.

...till Melleruds kommun 
som hjälpt mig i min ar-
betsrehabilitering. Av 
försäkringskassan fick jag 
tid - men av kommunen 
min egen takt, en human 
arbetsgivare.

Maria L.

...till er i facket som har 
funnits med mig i proces-
sen och stöttat och skött 
”det formella”.

Maria L.

...till företagshälsan som 
har stöttat under hela den 
tunga sjuktiden och nu 
när jag har kommit igång. 
Hela tiden med er som 
team runt mig och med 
den största respekt.

Maria L.

...vill vi ge vår snälla, kun-
niga och omtänksamma 
sonhustru Evy som alltid 
ställer upp i vått och torrt. 
Hon hjälper oss med allt, 
alltid en hjälpande hand.

Ingegerd & Kjell

...till er sköterskor som 
hjälpte mig när jag svim-
made utanför restaurang-
en i fredags .

Zaida

Veckans 
ros...
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www.optimera.se

Fråga oss om fönster

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

Släpp in ljuset!

*Gäller v. 6-8. Gäller ej skjutdörrar och ytterdörrar.

30%
rabatt

På SP Fönster och 
Traryd Fönster*

105-åring på
Skållerudshemmet
Piroska Eriksson som 
fyllde 105 år i fredags 
bor på Skålleruds-
hemmet i Åsensbruk 
efter att tidigare bott i 
Mellerud.

Piro, som Piroska Eriksson 
kallas, är född 1911 den  
5 februari och kommer från 
Ungern där hon växte upp 
tillsammans med föräldrar 
och fyra yngre syskon. För-
äldrarna hade ett tegelbruk 
som gick dygnet runt och 
alla i familjen fick hjälpa 
till. När Piro var i tjugoårs-
åldern brevväxlade hon med 
en svensk man som kom till 
Ungern och hälsade på. Det 
hela slutade med att hon 
1932 reste  till honom i Gö-
teborg där de gifte sig och 
efter ett tag flyttade de till 
Mellerud.

Piroska Eriksson, eller Piro som hon kallas, har uppnått den 
aktningsvärda åldern av 105 år.

Nu bor Piro på Skålleruds-
hemmet i Åsensbruk och har 
berättat att hon alltid tyckt 
om att arbeta med händer-
na och särskilt då att arbeta 
i jorden med blommor, ja 
med allt som växer. Andra 
intressen har varit att lyssna 
på klassisk musik och att 
handarbeta. 

När Piro var i sjuttioårsål-
dern började hon gå kurser i 

engelska. Hon har också gått 
många andra kurser. 

– Jag har vårdat kroppen 
och inte använt alkohol el-
ler cigaretter, svarar Piro på 
frågan hur man kan bli så 
gammal.

Hon firades med kaffe och 
tårta under fredagseftermid-
dagen.

AnnChristine Ivarsson

Begravningsbyråer 
slutar förmedla gåvor
Begravningsbyråer 
kommer inte längre 
att förmedla minnes-
gåvor och kondolean-
ser vid begravningar. 

– Det är bland annat 
Finansinspektionens 
krav på tillstånd för att 
förmedla gåvor som är 
orsaken till förändring-
en, förklarar Anders 
Grimheden.

Han är anställd på 
Fonus-Ljungdahls Begrav-
ningsbyrå i Mellerud som är 
ett av de kontor i hela landet 
som är stora när det gäller 
hantering och förmedling 
av minnesgåvor vid begrav-
ningar. 

– Minnesgåvor och kon-
doleanser har en starkare tra-
ditionell förankring hos oss 
än i exempelvis storstäderna 
och många andra regioner. 
Därmed kommer föränd-
ringen att få stor påverkan 
för Fonus – både vad gäller 
kunder och personal, berät-
tar Anders Grimheden.

– Vi håller som bäst på att 
informera alla kunder om 
förändringen och dess följ-
der. Vi har fått stor förståelse 
när vi berättat om orsaken 
men vi är medvetna om att 
framför allt den äldre gene-
rationen kan stöta på pro-
blem när de i fortsättningen 
vill skicka en minnesgåva 
i samband med en begrav-
ning, säger Anders. 

Hanteringen kommer 
nämligen till stor del att 
skötas på Internet. De flesta 
minnesfonder har dock även 

Anders Grimheden på Fonus-Ljungdahls Begravningsbyrå i 
Mellerud berättar att landets begravningsbyråer inte längre 
kommer att förmedla minnesgåvor och kondoleanser vid be-
gravningar. Foto: Susanne Emanuelsson.

Inte Norge
I texten om att Melleruds 
kommun ska delta på mäss-
san Emigration Expo i 
Houten, Nederländerna 13-
14 februari blev rubriken 
fel. Mässan har inte någon 
inriktning mot Norge, utan 
är en mer allmänt inriktad 
emigrationsmässa.

Sålde vinnarlott
Pressbyrån i Mellerud 
sålde en Trisslott som 
gav storvinst. 
Anna-Marie Svahn, vårdbi-
träde och tvåbarnsmamma 
från Vargön skrapade fram 
15 000 i månaden i 15 år 
(2,7 miljoner) i direktsänd 
TV i lördags. 

Anne- Marie hade fått lot-
ten i julklapp och den var 
köpt på Pressbyrån i Melle-
rud.

Josip Kezic, köpman på Press-
byrån i Mellerud, sålde vinst-
lotten.

Här förmedlas 
kondoleanser
När begravningsbyrå-
erna slutade förmedla 
kondoleanser ökade 
trycket på Kyrkans 
hus, som fortsätter att 
erbjuda den tjänsten.
– Vi har märkt en jättestor 
ökning, säger Ingela Törn-
ros.

Kyrkans hus förmedlar 
alltså gåvor/kondoleanser. 
Man tar inte ut någon av-

gift för sina ”egna” fonder: 
Svenska kyrkans interna-
tionella arbete, Svenska 
kyrkan i utlandet (SKUT), 
Kyrkornas blomsterfonder 
i Melleruds pastorat samt 
Melleruds pastorats verk-
samhet (diakonin, barn- och 
ungdomsverksamhet). 

För övriga fonder tar en 
expeditionsavgift på 40 kro-
nor ut.

Ökade 
med 234
Enligt den preliminära 
statistiken steg Melleruds 
kommuns befolkning förra 
året från 8 936 invånare 31 
december 2014 till 9 170 
vid årsskiftet, totalt plus 
234. Det föddes 87 barn i 
kommunen under året och 
122 personer dog. Inklusive 
invandrare flyttade 766 per-
soner in i kommunen, 382 
flyttade ut.

gåvotelefoner som man kan 
vända sig till. 

– Vi kommer inte längre 
att kunna förmedla pengar 
från givare till fonder, något 
som vi hållit på med under 
många år, berättar Anders 
Grimheden. 

Han säger att det inte bara 
blir en försämring för de 
kunder som inte använder 
Internet utan befarar också 
att små lokala fonder kan bli 
förlorare. 

– Cancerfonden, Hjärt 
och lungfonden och Barn-
cancerfonden är de klart 
största fonderna men det 
finns också lokala fonder 
som vi brukar värna om. 
Det finns en risk att dessa får 
färre gåvor i fortsättningen, 
säger Anders Grimheden. 

På Fonus kontor i Melle-
rud kommer man att hjälpa 
kunderna tillrätta med det 
nya systemet. 

– Vi hjälper gärna till att 

förmedla minneshälsning-
ar men vi kan inte ta emot 
pengarna för den gåva som 
kunden vill skänka. 

Så här kan du göra i stäl-
let:

 • Besök de olika insam-
lingsorganisationernas hem-
sidor. Där finns all nödvän-
dig information. Alltfler 
organisationer ger möjlighet 
att betala via nätet eller sän-
der hem ett inbetalnings-
kort. Ofta går det även att 
ringa direkt till fonden för 
att få hjälp. Fonden ombe-
sörjer då att minnesblad/gå-
vobevis skickas till de anhö-
riga. Men var ute i god tid då 
det kan ta upp till en vecka 
innan minnesbladet/gåvobe-
viset kommer fram.

 • När de anhöriga har valt 
en fond eller organisation 
kan man se detta i dödsan-
nonsen eller på begravnings-
byråns digitala minnessidor. 
Där finns instruktioner för 
att via nätet ge en gåva. Då 
skickas ett digitalt gåvobe-
vis till de anhöriga. Det går 
även att skriva ut ett eget ex-
emplar. 

• Vissa begravningsbyrå-
er säljer även egna vackert 
utformade minnesblad där 
halva beloppet går till ett 
förutbestämt ändamål, ex-
empelvis Viskogen. Bladet 
med den personliga häls-
ningen kan du ta med själv 
till begravningen eller få 
överlämnat till de anhöriga 
via byrån.
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Långweekend i London

Musik, historia och lite fotboll

Den som gillar jul rekommenderas att resa till London i december. Det är julmarknader och dekorationer överallt. Så här ser det 
ut i år på Oxford Street.

Redan på tunnelbaneresan in från Heathrow bjöds det på musik.

Ett besök i Covent Garden är ett måste. Försäljarna skiftar 
från dag till dag, gatuunderhållarna likaså. Mrs Dumpling-
dockorna, som min fru samlar på, säljs bara under helgerna.Den norska julgranen på Trafalgar Square är alltid av modell större. Här får den sin belysning.

Oavsett hur många gånger 
man har varit i London finns 
det alltid något nytt att se 
och upptäcka. Så följ med 
på mitt senaste besök, en 
långhelg i slutet på novem-
ber i år, när jag kombinera-
de gamla favoriter med nya 
upplevelser.

Ett av de bästa sätten att 
starta en Londonvistelse 
är en pint ale och lite mat 
på en pub. På torsdagarna 
har Wetherspoon-pubarna 
”Curry Night” och man får 
en varmrätt, en pint öl och 
en efterrätt för cirka £10. Så 
med en Chicken Korma och 
en pint Doombar tar jag sats 
för fem dygn i min favorit-
metropol. Med mig har jag 
en lista på förbokade upple-
velser, och en annan på oli-
ka saker jag vill se, men där 
vädret får styra.

Kulturcentrum på  
södra stranden
I mina förberedelser ingår 
att kolla vad som händer 
på musikfronten. Jag börjar 
alltid med South Bank Cen-
tres hemsida. Området på 
Themsens södra strand mel-
lan Westminster och Water-
loo Bridges var efter andra 
världskriget totalt utplånat 

av tyskarnas bomber. In-
för Festival of Britain 1951 
uppfördes här Royal Festi-
val Hall, med plats för cirka 
3 000 åhörare. Den kom-
pletterades senare med Qu-
een Elizabeth Hall, Purcell 
Room och National Thea-
tres scener till ett verkligt 
kulturcentrum där man kan 
få höra alla sorters musik, se 
konstutställningar och expe-
rimentell teater. Dessutom 
brukar det vara aktiviteter 
utanför, när jag besöker en 
julmarknad.

Min första Londonkväll är 
Esa-Pekka Salonen på plats 
för att dirigera en av de fyra 
symfoniorkestrar som har 
sin hemvist på SBC. Det 
blir en afton med musik 
av Grieg, bland annat hela 
Peer Gynt-sviten. Att biljet-
terna är lite dyrare än nor-
malt, £18 för min, förklaras 
av att pianosolisten heter 
Lang Lang, en av den klas-
siska musikvärldens klarast 
lysande stjärnor. Det visar 
sig också att de spelar Peer 
Gynt-musiken uppblandad 
med scener ur Ibsens pjäs 
och med små inslag av har-
dangerfela. En härlig musik-
kväll.

Och oavsett vad som spe-

las är Royal Festival Hall 
värd ett besök, om inte an-
nat för möjligheten att i pau-
sen gå ut på balkongen och 
titta ut över Themsen och 
det nattupplysta London på 
andra sidan floden.

I Alberts fotspår
Det finns mycket Albert i 
London, Albert Bridge, Al-
bert Embankment, Victo-
ria & Albert Museum och 
så vidare. Allt är döpt efter 
Prince Albert, drottning 
Victorias man. Victoria, 
som regerade i 64 år, endast 
slagen av Elizabeth II, över-
levde Albert med 40 år och 
ägnade mycken kraft åt att 
resa minnesmärken över sin 
älskade.

Ett av dessa minnesmär-
ken heter Royal Albert Hall, 
för oss svenskar mest för-
knippad med Last Night of 
the Proms. En av de trogna 
gästerna är Eric Clapton, 
som spelat i lokalen minst 
50 gånger. Andra som fram-
träder regelbundet är Cir-
que de Soleil och BBC:s 
symfoniorkester. Även våra 
Mellerudsvänner Ukulele 

Orchestra of Great Britain 
har spelat här inför ett utsålt 
hus, drygt 6 000 åhörare.

Jag kommer dit vid lunch-
tid fredag för en gratiskon-
sert i Verdi, en italiensk res-
taurang på andra våningen. 
Det är en gitarrduo som spe-
lar både jazz och klassiskt. 
Lagom underhållning till en 
tallrik Tortellini Bolognaise, 
till betydligt högre pris än 
vad en pub skulle tagit.

Efteråt går jag över gatan 
in i Kensington Gardens och 
beskådar The Albert Memo-
rial, troligen Londons pråli-
gaste minnesmärke. Trappor 
leder upp till monumentet. 
Det har hörnstatyer som 
symboliserar ingenjörskap, 
jordbruk och annat Albert 
var intresserad av, samt de 
världsdelar Storbritannien 
hade kolonier i på 1800-ta-
let. Runt monumentet finns 
hundratals historiska per-
soner avbildade och över 
alltihop tronar Albert med 
en katalog från världsut-
ställningen 1851 i knäet. 
Jag drar mig till minnes att 
Albert själv uttryckte att han 
bara ville ha en staty i na-
turlig storlek. En sådan står 
förresten på södra sidan av 
Royal Albert Hall.

En bit österut ligger plat-
sen för världsutställningen 
Albert tog initiativ till. I söd-
ra delen av Hyde Park restes 
ett enormt palats i stål och 
glas, 564 meter långt och 
över 100 meter brett. 13 000 
utställare från 94 länder visa-
de upp sig. Olyckskorparna 
kraxade om alla olyckor som 
skulle drabba London, men 
allt gick väl. Över sex mil-
joner besökte utställningen 
och för vinsten köpte man 
loss land söder om parken. 
Där ligger nu Royal Albert 
Hall och en rad stora muse-
er. När jag passerar spelas det 
fotboll på platsen för utställ-

ningen. Palatset flyttades till 
södra London, men brann 
ner på 1930-talet. Det lever 
kvar i namnet på fotbolls-
klubben Crystal Palace.

Guidade promenader
En annan av mina förbe-
redelser är att gå igenom 
London Walks program. 
LW är ett företag som ord-
nar guidade promenader på 
olika teman. Det kan handla 
om en stadsdel, en historisk 
epok eller till exempel Har-
ry Potters London. Jag har 
gått med dem många gång-
er, bland annat deras Jack 
the Ripper Walk, och blivit 
guidad av världens främsta 
expert i ämnet och de om 
Beatles, som leds av en man 
som en gång utnämndes till 
The Beatle Brain of Britain.

Den här gången går jag 
Rock’n’Roll London, som 
kretsar kring Soho. Vår gui-
de Adam visar platsen där 
Rolling Stones spelade in 
sin första skiva, den enda 
lokal där Sex Pistols spela-
de mer än en gång, klubben 
där Beatles-medlemmarna 
prövade LSD första gång-
en och stället som portade 
Bob Dylan. Hela tiden får 
vi anekdoter och historier 
kring pop- och rockstjärnor. 
Visste ni till exempel att Bill 
Haley ljög om sin ålder när 

han skulle spela i England 
första gången?

Och så lite fotboll
Många åker till England för 
att se fotboll, men det har 
blivit väldigt dyrt. En Pre-
mier League-match kan utan 
vidare gå på £60-70 och vill 
man se någon av storklub-
barna måste man ofta boka 
via en resebyrå som lägger 
på en bra summa. Hav tröst, 
det finns många alternativ. 
Ett är att nöja sig med en 
guidad rundtur på arenan 
en dag när det inte är match. 
Men jag gör ett annat val.

På lördagen ger jag mig ut 
på en fotbollshistorisk resa. 
Jag tar gröna linjen till Plais-
tow, följt av en promenad. 
Här, någon kilometer från 
West Hams hemmaarena, 
spelar Clapton FC sedan 
1888 sina hemmamatcher 
på Old Spotted Dog Sta-
dium, Londons äldsta fot-
bollsarena.

Clapton FC bildades 1878 
och var den första brittiska 
klubb som spelade på konti-
nenten. Idag är det en ama-
törklubb i det som skulle 
kunna kallas division sju.

De senaste åren har klub-
ben fått ett lyft genom att 
supporterklubben Clapton 
Ultras bildats. Det är en an-
norlunda supporterklubb. 

”When a man is tired of London, he is tired 
of life; for there is in London all that life can 
afford.” Det sa Dr Samuel Johnson 10 septem-
ber 1777 i samtal med James Boswell. Då 
hade London cirka en miljon invånare. Idag har 
staden nästan nio gånger så många och citatet 
är fortfarande aktuellt. 
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Enligt Dr Johnson var Hodge ”a very fine cat indeed”. Troligen 
det enda husdjur som förärats med en staty I London.

Match på Old Spotted Ground. Clapton FC I röd-vitt. FC Romania har givetvis valt rumänska 
flaggans färger.

Albert Memorial. Bilden tagen vid ett tidigare Londonbesök.

Entrén till Old Spotted Ground skiljer sig lite från entréerna 
till de stora arenorna.

Praktiska upplysningar:
Flyg: Fyra flygbolag har direktflyg från Göteborg till London. SAS och Ryanair flyger 
till Stansted, Norwegian till Gatwick och British Airways till Heathrow. Jag brukar an-
vända de senare, dels för att deras avgångstider passar bra, men mest för att man kan ta 
T-banan direkt från Heathrow till centrala London. Enkelt och billigt.
Hotell: Det finns tusentals hotell i London i alla prisklasser. Vill du ha ett bra pris så 
boka samtidigt som du bokar flyget, via flygbolagets hemsida. BA till exempel har myck-
et stora rabatter för sina resenärer och när man bokar både och räknas det som paketresa, 
med förmånligare avbokningsregler. Det senare gäller dock inte alla bolag.
Oyster Card: För resor i London skaffa ett Oyster Card. Det kan beställas hemifrån 
och sedan enkelt fyllas på efter hand. Mycket billigare än att köpa enstaka biljetter eller 
dagkort när man väl är på plats.
Äta: Utnyttja pubarna. Betydligt billigare än övriga restauranger. Billigast är Wethers-
poon-pubarna.

Webbsidor:
South Bank Centre www.southbankcentre.co.uk
Royal Albert Hall www.royalalberthall.com
Kings Place www.kingsplace.co.uk
London Walks www.walks.com
Cellar Upstairs Folk Club www.cellarup http://claptonfc.com/stairs.org.uk
Lista över Londons folkmusikklubbar www.folklondon.co.u
Clapton FC http://claptonfc.com/

De tar avstånd från allt vad 
våld och förolämpningar he-
ter och i samband med hem-
mamatcherna samlar de in 
matvaror till flyktingar.

När jag kommer till are-
nan är jag lite undrande. 
Entrén är inte direkt inbju-
dande och planen är så sön-
dertrampad att ett svensk 
lag knappast ens skulle trä-
na på den. Men snart fylls 
ståplatsläktaren på bortre 
långsidan av supportrarna. 
När matchen mot FC Ro-
mania börjar startar sång-
en. I två gånger 45 minuter 
sjunger cirka 250 personer 
oavbrutet och de har en stor 
och bred sångrepertoar. Inte 
ett oförskämt ord mot vare 
sig domare eller motståndare 
hörs under matchen. Ovant 
för den som är van vid all-
svenskan.

Det hela går inte direkt 
FC Clapton väg. Romania 
tar snabbt ledningen och 
matchen slutar 0-4. Vad gör 
supporterskaran då? Jo, de 
avslutar med en sång där de 
gratulerar motståndarna till 
segern. Jag lämnar arenan 
och konstaterar att det hela 
kostat mig £7.50 inklusive 
ett program och att jag har 
fått ett nytt favoritlag.

Folkmusik
London är fullt av folkmu-
sikklubbar. De flesta äger 
rum på en pub och de följer 
samma mall. Kvällen bör-
jar med en eller två klubb-
medlemmar, sedan lämnas 
scenen till så kallade floor 
singers, besökare som vill 
sjunga eller spela en låt, och 
så kommer gästartisten. Det 
blir paus, och så upprepas 
alltihop.

Min favoritklubb är Cellar 
Upstairs som träffas på lör-
dagskvällar. Klubben starta-
des 1960 och sedan 1974 är 
det Sheila Miller som ansva-
rar. För närvarande håller de 
till i ett rum en trappa upp 
på Calthorpe Arms, cirka 
tio minuters promenad från 
Kings Cross. En av dem som 
ofta dyker upp och sjunger 
lite är Mellerudsbekantingen 
Tom Paley.

Den här kvällen heter gä-
startisten Jim Causley, som 
sjunger sånger från sydvästra 
England. Han spelar drag-

spel och keyboard. På folk-
musikvis berättar han om 
det han sjunger och lägger in 
ett och annat skämt.

Jag blir tillfrågad om jag, 
som vanligt, vill sjunga en 
låt och lovar att göra det om 
någon kan låna ut en gitarr. 
Men ingen gitarr dyker upp, 
så jag lånar en fiol av Frankie 
Cleeve och drar ett par Dals-
landspolskor istället. Svensk 
fiolmusik är populär i engel-
ska folkmusikkretsar.

En liten bekännelse är 
på plats. Visklubben Kor-
pen har helt fräckt knyckt 
konceptet från de Singers’ 
Nights klubbarna då och då 
har, det vill säga kvällar utan 
gästartist där medlemmar 
och besökare står för hela 
underhållningen.

Ombyggd pub
Det finns pubar som skryter 
med hur gamla de är och så 
finns de som inte behöver 
det. I en liten gränd norr om 
Fleet Street ligger Ye Olde 
Cheshire Cheese. En skylt 
förkunnar ”Rebuilt 1667”, 
året efter den stora branden 
som ödelade 13 500 byggna-
der i London.

Jag har stämt träff med 
Sandra Zackrisson (se Mel-
lerud Nyheter 8 december) 
för att äta en Sunday Roast. 
Ye Olde Cheshire Cheese 
serverar sin rostbiff enligt ett 
skotskt recept från 1800-ta-
let. Till vår besvikelse är den 
inte med på menyn denna 
dag, men vi hittar bra alter-
nativ. Paj och mos är en av 
engelska pubars paradgrenar.

Puben är av den gamla 
sorten, med ett stort antal 
små rum i fyra våningar. 
Värmen kommer från öppna 
brasor och i vissa rum ligger 
det sågspån på golvet för att 
hålla fukten i schack.

Vi sitter vid ett långbord 
nere i källarbaren och kän-
ner historiens vingslag. 
Bland stamgästerna fanns 
tidigare Charles Dickens.

Även Samuel Johnson var 
här ofta. Han bodde vid 
Gough Square, bokstavli-
gen ett stenkast från puben. 
Hans hus har öppnats som 
museum och på gården ut-
anför finns en skulptur av 
hans katt. Den sitter på ett 
exemplar av den första eng-

elska ordboken, som John-
son gav ut 1755.

Harry Potter och musik
Om man inte ska resa med 
tåg är den vanligaste orsa-
ken att besöka Kings Cross 
plattform 9¾. Namnet sitter 
på en tegelvägg och en baga-
gevagn har passerat halvvägs 
genom teglet. Kön för att bli 
fotograferad när man låtsas 
köra vagnen är lång. Alla vill 
vi vara trollkarl.

Nordost om Kings Cross 
ligger ett nytt kulturcen-
trum, Kings Place. Här 
finns ett museum som visar 
historien om kanalerna som 
går genom norra London, 
och ett par mindre konsert-
lokaler, storlek ungefär som 
Sparbanksalongen i Kultur-
bruket.

Jag har biljett till en kon-
sert med Cambridge Uni-
versity Chamber Orchestra. 
Det är helt fullsatt och de 
unga musikerna visar prov 
på både stort kunnande och 
stor entusiasm. De ger oss 
kraftfulla tolkningar av sym-
fonier av Mozart och Men-
delssohn samt Beethovens 
andra pianokonsert. Återi-
gen en härlig musikupple-
velse till bråkdelen av kost-
naden för en musikalbiljett.

Kyrka bland fälten
I ena hörnet av Trafalgar 
Square ligger kyrkan St Mar-
tin-in-the Fields. Namnet 
ska tolkas bokstavligt. När 
kyrkan öppnades 1724 var 
detta ängsmark. Några de-
cennier senare hade den om-
ringats av staden.

St Martin är känd för två 
saker. Dels är det en av väl-
digt få kyrkor som haft en 
kung som kyrkvärd, det är 
kungafamiljens församlings-
kyrka, dels är den hemvist 
för en världskänd orkester, 
The Academy of St Marin-
in-the-Fields.

En av traditionerna är att 
ge konserter där man spelar 
äldre klassiker som Bach, 
Haydn och Mozart, med 
kyrkan belyst med enbart 
stearinljus. Konserterna äger 
rum flera gånger i veckan 
och kallas ”Music by Cand-
lelight”. De har inte knyckt 
konceptet från Melleruds 
Earth Hour-konserter, tvärt-

om. Man ger också lunch-
konserter ett par gånger i 
veckan. Fri entré, men bön 
om en donation på £3.50. 
Jag får på måndagen njuta av 
en duktig skolkör, som bju-
der på en adventsanpassad 
repertoar. Rekommenderas 
varmt om man vill smita 
undan storstadsstressen en 
timme.

Efteråt går jag ut och tittar 
på när de sätter upp belys-
ningen i julgranen på Trafal-
gar Square. Granen kommer 
från Norge. Norrmännen 
skänker varje år en gran till 
London som tack för hjäl-
pen under andra världskri-
get.

Shopping och sådant
London är dyrt. Till råga på 
allt har pundet gått upp när-
mare 20 procent de senaste 
18 månaderna. Shopping är 
därför inte är lika aktuellt 
som det en gång var, men jag 
har några vattenhål kvar.

De jättelika mediabutiker-
na är borta, men His Mas-
ter’s Voice har fortfarande en 
hyfsad butik vid Bond Street 
där man kan få tag på eng-
elska TV-serier på DVD och 
musik inom olika genrer.

För oss som tycker att 
e-böcker gör sig väldigt då-
ligt i bokhyllan finns två 
mål. Den klassiska bokhan-
deln Foyles har flyttat några 
meter inom samma kvarter 
och har fortfarande fyra vå-
ningar böcker vid Charing 
Cross Road. Än större är 
Waterstones på Piccadilly, 

troligen Europas största bok-
handel.

Musikälskaren gör klokt i 
att besöka Denmark Street. 
På en gatstump av samma 
längd som Torget i Mellerud 
finns ett tiotal instrument- 
och notaffärer.

För dem som vill ha billiga 
kläder har Primark butiker 
i båda ändarna av Oxford 
Street plus ett antal övriga 
platser i och utanför Lon-

don. Räkna med stor träng-
sel och långa kassaköer.

Slutsats
Samuel Johnson hade rätt. 
Den som är trött på London 
är trött på livet. Mina Lon-
donbesök närmar sig tresiff-
riga tal, men jag känner att 
jag fortfarande har mycket 
kvar att upptäcka, och en hel 
del att återuppleva.

Text och foto: Lars Nilsson
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Brålanda • Frändefors

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

Idag  Onsdag kl 18.00
- Melodikryss -
Låtmixarna med Kerstin
Deltagaravgift
Lördag 13/2
Sinnenas hus (10.00-13.00)
Dagens tema: Omtanke
Servering
Torsdag 18/2 kl 18.00
Gunnar Karlsson och Bengt 
Aronsson berättar om 
Brålanda förr, Servering

Frändefors kyrka 
Söndag 14 februari kl.11

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 

Barngrupper 
Victoria Håkansson 

Lennart Staaf 
Kyrkfika

Välkomna!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

i Frändefors
Söndag 14/2 kl. 18

Skålleruds kyrkokör
Erica Larsson

Andakt Sigward K
Servering

VÄLKOMNA!

Tolkar Karl Karlsson i dikt och ton
Erica Larsson och 
Skållerudskören tolkar 
Karl Karlsson i dikt 
och ton genom att 
förmedla en kärleksfull 
hälsning från poeten 
som älskade medmän-
niskan, djuren och 
naturen.
Frändefors välkända Erica 
Larsson bjuder tillsammans 
med Skålleruds Drängar och 
Församlingskör till konsert i 
Frändefors Equmeniakyrka/
Missionskyrka på Alla hjär-
tans dag den 14 februari. 
Det blir en kväll att avnju-
ta den dalsländske poeten 

Erica Larsson tolkar Karl Karlsson i dikt och ton tillsammans med Skålleruds Drängar och 
Församlingskör. Foto: Privat.

”Omtanke” i Brålanda
Mycket passande i 
anslutning till Alla 
Hjärtans Dag är temat 
på lördag 13 februari i 
Brålanda ”Omtanke”.

I Equmeniakyrkan kan man 
ta en fika och sitta ner och 

prata en stund. I Sinnenas 
hus, hos Brålanda Väntjänst, 
där ”Omtanke” är deras vik-
tigaste redskap, kan man fika 
och prova på sittgympa och 
ta del av många aktiviteter 
som  gör vardagen innehålls-
rik. Blommans fotvård har 

aktiviteter, affärerna  och 
Gallerians olika företagare 
har olika erbjudanden.

Ännu ett tillfälle att träffas 
och trivas i Brålanda.

 MK

Ny placering
Nu har bankomaten öppnat 
på sin nya plats, fortfarande 
på Storgatan men nu väster 
om järnvägen i Brålanda, in-
till Gallerian.

– Det blev bra, mer cen-
tralt och ljusare på kvällen, 

säger mångåriga brålanda-
bon Gunborg Andersson, 
som tog vägen förbi på väg 
till frissan på måndagsmor-
gonen.

 MK

Nu är bankomaten på plats vid Brålanda Galleria.

Möte om planerad 
friskola på Nuntorp
Efter att nedläggningshotet 
från Västra Götalandsregi-
onen om att stänga Natur-
bruksgymnasierna Dingle, 
Strömma och Nuntorp har 
Hushållningssällskapet Väst 
haft bråda dagar om att pro-
cessa och sedan skriva fram 
en ansökan om att starta upp 
friskola.

Sista ansökningsdagen var 
1 februari och ansökan skick-
ades in till Skolinspektionen, 
både för gymnasiefriskola 
samt gymnasiesärskola, be-
rättar Hushållningssällska-
pet Väst:s vd Monica An-
dersson Skall.

– Under hela perioden har 
vi haft de gröna näringarna 

med oss och många har en-
gagerat sig. Det kände vi när 
vi bad om att få hjälp med 
både elevenkäter och från 
företag. Nu håller vi alla 
tummarna för att vi får till-
stånd av Skolinspektionen 
om att starta skola från och 
med hösten 2017. Skolin-
spektionen tar besked först i 
höst, senast 1 oktober 2016, 
fortsätter Monica.

Ikväll onsdag anordnas in-
formationsmöte i Åttersruds 
bygdegård.

– Vi hoppas på stor upp-
slutning och hälsar alla 
varmt välkomna, meddelar 
Monica.

Dialogmöte om tågstopp
Nyligen bjöd Brålan-
da företagarförening 
tillsammans med 
föreningens infrastruk-
turgrupp in till dialog 
kring tågstopp.

Kommunalförbundet Fyr-
bodals representant, biträ-
dande förbundsdirektör för 
samhällsutveckling, Chris-
tian Martins samt Väners-
borgs kommuns kommun-
direktör Ove Thörnqvist, 
utredningssekreterare Lars 
Rudström och näringslivs-
utvecklare Karolin Olsson 
medverkade.

Mötet var mycket intres-
sant. Man diskuterade olika 
processers arbeten, natio-
nella-, regionala- och lokala 
strategier, lägesrapport kring 
olika utredningar som bland 
annat kommande pågas-
toppsutredning med mera 
samt hur kommunerna i 
Fyrbodal måste samverka 
kring denna fråga.

En viktig process för brå-
landaborna är att dessa är 
med och involverar sig i det 
samråd om ny översiktsplan 
som kommunen bjuder in 
oss till. Alla måste engagera 
sig.

Arbete pågår med att ta 
fram en ny översiktsplan 
för Vänersborgs kommun. 
För att utvecklas till en att-
raktiv och hållbar kommun 
behöver kommunen hjälp av 
invånare, organisationer och 
företag.

Företagarföreningens in-
frastrukturgrupp består av 
Gunnar Olsson, Christer 
Waldemarson, Anders Kvist, 
ordförande Christina Milén 
Jacobsson samt vice ordfö-
rande Thore Johansson.

Karl Karlssons dikter i ord 
och ton där hans kärlek till 
medmänniskan, naturen och 
djuren är ledstjärnan.

Församlingens pastor 
Sigward Karlsson medverkar 
och förmedlar en kärleksfull 
hälsning från den skapare 
Karl Karlsson förlitade sig 
på. Fri entré, men en kollekt 
till verksamheten tas upp.

Kärlekstema
– För mig är det ett nytt 
koncept som solist i en kör. 
En gång tidigare har jag varit 
solist i kör och det var i Skål-
leruds kör, berättar Erica.

Hon avslöjar att kören in-
leder med körtraller. En mo-
nolog utifrån Karl Karlssons 
böcker och dikter blandat 
med solo- och körsång blir 
det.

Karl Karlssons texter är 
inte långa men innehåller 
mycket, de är alldagliga och 
nära livet. Dikterna är aktu-
ella i dagens läge och kam-
pen för alla människors lika 
värde.

– Det är roligt att uppträ-
da på hemmaplan och i mis-
sionskyrkan gick jag i sön-
dagskola, säger Erica. Det är 
en fantastisk lokal och det är 
viktigt att det finns verksam-
het där.

Erica är förväntansfull in-
för kvällen att tillsammans 
med den duktiga kören för-
medla ett kärleksfullt bud-
skap.

Karl Karlssongården
Poeten Karl Karlsson (1921-
1999) levde hela sitt liv i 
”Nol i Stuga” i Anolfsbyn, 
Skållerud, numera känd som 
Karl Karlssongården.

Gården är uppförd 1828 
av hans förfäder i samband 
med att de flyttade ut från 
den tidigare byn. Släkten 
har funnits i området sedan 
medeltiden och livnärt sig 
som småbrukare.

Karl Karlsson själv för-
sörjde sig som kyrkskrivare i 
Skålleruds församling. Hans 
första diktsamling, Allemans 
rike och Ingemans land kom 
så sent som 1982. Han pu-
blicerade ytterligare tre dikt-
samlingar. 2009 publicer-
ades en samlingsvolym med 
samtliga hans dikter.

Gården sköts nu av Karl 
Karlssongården vänfören-
ing. På deras hemsida kan 
man även läsa: ”Poeten Karl 
Karlsson upplevde dagens 
samhälle, men levde kvar 
i de gamles syn på ett hän-
synsfullt bevarande av den 
underbara natur han varit 

”Nol i Stuga” ligger i Anolfsbyn, Skållerud. Karl Karlsson avled 1999.

omgiven av, och som gav nä-
ring åt hans diktande”.

Marianne Karlsson
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Tionde ukuleledagen på Kulturbruket
Det är tradition att 
samla ukuleleintresse-
rade från hela Västs-
verige till en dag för 
gemenskap i Mellerud 
och den infaller alltid 
första lördagen i fe-
bruari.
Kulturbruket på Dal i Mel-
lerud passar för sådana här 
sammankomster då det finns 
massor av olika rum att för-
dela sig i och en cafeteria där 
det går att inhandla förfrisk-
ningar. Det började redan 
på förmiddagen med allspel, 
man samlas i olika grupper 
och spelar tillsammans. Se-
dan fortsatte spelandet hela 
dagen med workshops både 
för tinwhistle och ukulele. 
Workshops var indelade i 

Jan Erling Olsson från Kämpersvik har redan några instru-
ment men det är alltid roligt att titta på fler. Marcos Roos, 
Nordisk Ukulele, står bakom disken.

Ukulelemannen, Thomas Al-
lander, spelar på en triolele 
där tre instrument är sam-
mansatta till ett och dessutom 
är de olika stämda.

Sabina tog över parfymeri
29-åriga Sabina Kaja 
tar över Parfyme-
ri Alexandra efter 
Ing-Marie Clarholm, 
som drivit butiken 
sedan 1 juli 1990.
Sabina är uppväxt i Mellerud 
och gick frisörutbildning 
som var klar 2008. Därefter 
har hon arbetat inom LSS. 
Tanken på att jobba i butik 
med kosmetika och dofter 
uppkom när hon som yng-
re arbetade en period hos 
Ing-Marie.

– Jag kände direkt att det 
var helt rätt. Jag är även ut-
bildad nagelteknolog och 
franstekniker och uppda-
terade nagelutbildningen 
i november 2015, berättar 
Sabina.

När hon såg annonsen att 
butiken var till salu arbetade 
hon som timvikarie inom 
LSS. Det var självklart att 
ta chansen och bli egen fö-
retagare. Att dessutom utöka 
verksamheten med naglar 
och fransar är en stor fördel, 
anser Sabina. Hon hoppas 
även kunna fräscha upp bu-
tiken framöver.

– Sortimentet ska utökas 
med produkter inriktade 
mot yngre kunder, jag ska 
ta in en del nya sminkmär-
ken också. Det blir också 
fler produkter till killar, till 
exempel hudvård och par-

Sabina Kaja har tagit över Parfymeri Alexandra efter Ing-Marie Clarholm som drivit butiken 
sedan 1990.

Sabina Kaja är även utbildad nagelteknolog och franstekniker.

Moa Martinsons liv
Publiken fick se en 
föreställning som 
skildrade Moa Martin-
sons liv från barndom 
till ålderdom, allt med 
hennes egna ord. 
Maria Hörnelius, skådespe-
lare, regissör och sångerska, 
har läst nästan allt som skri-
vits av och om Moa Martin-
son. Med sina stora kunska-
per om Moa har hon skrivit 
söndagskvällens pjäs som vi-
sades på Kulturbruket i Mel-
lerud. På scenen som Moa 
Martinsson stod Lisbeth Jo-
hansson, ackompanjerad av 
Carita Jonsson. 

Carita, med rötter i Mel-
lerud, har också komponerat 
musiken, fast inte Kyckling-
polka.

Hela Moas liv, ända från 
barndomen då hon bodde 
hos sina morföräldrar skild-
rades livfullt, uppblandat 
med sånginslag. Trots att 

skolgången var bristfällig 
kunde hon läsa från sju års 
ålder. Hon började tidigt 
skriva dikter och blandade 
in både Gud och Djävulen.

1909, 19 år gammal, blir 
hon gravid, flyttar ihop med 
Karl och får fem pojkar på 
sex år. Livet på det lilla tor-
pet blev hårt och fattigt, hon 
längtade efter böcker och 
tidningar, men det var dyrt. 
På den tiden kostade en pre-
numeration tre kronor per 
kvartal.

Moa upplevde också 
mycket sorg, de två yngsta 
pojkarna drunknade och 
maken tog livet av sig. Hon 
lärde känna Harry Martins-
son, han flyttade till hennes 
torp och de gifte sig så små-
ningom. Men det var lite 
fram och tillbaka med äk-
tenskapet och så småningom 
kom det en annan kvinna in 
i bilden.

Hennes bästa och käraste 
vän blev så småningom Karl 
Gerhard och hon blev inbju-
den till hans ”Kråkslott” där 
hon hade ett eget rum. Hon 
började åka på långa föreläs-
ningsturnéer. ”Min Eriksga-
ta” kallar jag det lär hon ha 
sagt.

Moa hade vid denna tiden 
fått flera utmärkelser och 
hennes böcker bedömdes 
mer seriöst. Hon planerade 
att fortsätta skriva efter hon 
fyllt 70 men hälsan blev allt 
sämre och hennes sista bok 
kom ut 1959.

Det var ett porträtt av en 
av de stora kvinnliga för-
fattarna, Moa Martinsson, 
framfört med en tanke bak-
om att intresset för henne 
upprätthålls och förstärks.

AnnChristine Ivarsson

Maria Hörnelius ackompanjerades av Carita Jonsson i föreställningen om författaren Moa 
Martinson.

grupper efter musikanternas 
kunskaper och alla grupper 
hade en ledare som lärde ut 

spelandets mystik. Hela Kul-
turbruket sjöd av liv denna 
dagen och det hördes uku-

lelespel från alla hörn i den 
stora byggnaden.

I entrén stod Nordisk 
Ukulele och GEF-AB Mu-
sik liksom tidigare år med 
mängder av ukulele i olika 
storlekar och prislägen. De 
hade även med sig olika till-
behör som notställ, gigbags 
och stämapparater.

Ukulelemannen
Eftersom det var tionde 
ukuleledagen var ukulele-
mannen, Thomas Allander, 
inbjuden med sin show. 
Han började som gitarrist 
och har bland annat kompat 
Ove Törnqvist ute i folkpar-
kerna. När han började spela 
ukulele på 1980-talet var det 
inte så många som var in-
tresserade av instrumentet, 

men nu är det väldigt popu-
lärt och spelas överallt. Tho-
mas berättade att sin första 
ukulele köpte han i Peking 
på 1980-talet och den väger 
bara 270 gram. 

Han hade många om-
gjorda ukulele med sig, en 
balalele såg ut som en bala-
lika, en surulele hade en sur-
strömmingsburk som klang-
låda. Ja, surströmmingen 
hade han ätit upp först. Det 
blev många applåder och 
glada skratt bland publiken 
när alla de olika instrumen-
ten demonstrerades med 
sång och spel.

En uppskattad dag där 
alla ukulele- och tinwhist-
lespelare både fick spela och 
förhoppningsvis fick någon 

ny kunskap och kanske det 
viktigaste, umgänge med li-
kasinnade.

AnnChristine Ivarsson

fymer. Det är ju inne med 
skägg så jag har beställt pro-
dukter till det, som schampo 
och balsam, berättar Sabina.

Hon understryker att det 
befintliga sortimentet finns 
kvar.

Sabina tog officiellt över 
förra veckan. Hon bär på 
en vacker gravidmage och 
förväntad nedkomst är be-
räknad till slutet av maj eller 
början av juni.

– Jag ville inte missa chan-
sen, så jag slog till trots att 
jag var gravid. Jag tycker det 
är viktigt att butiken ska fin-
nas kvar i Mellerud. Som tur 
är så kommer Ing-Marie att 
vara kvar och hjälpa mig un-
der barnledigheten. Hon tar 
även hand om kunderna när 
jag gör naglar och fransar, 
det är jag väldigt tacksam 
över, säger Sabina.

Parfymeri Alexandra star-
tades av Carita Hassel 1983. 

När hon skulle sälja butiken 
1990 arbetade Ing-Marie 
halvtid på Folktandvården.

– Det var ett stort steg att 
gå från halvtidsanställd till 
egen företagare. Men jag har 
aldrig ångrat beslutet, det 
har känts jättebra. Många 
av kunderna från 1990 finns 
kvar än idag, säger Ing-Ma-
rie.

Hon är mycket nöjd med 
lösningen att Sabina tar 
över.

– Jag har absolut inte 
tröttnat, men jag tycker det 
är dags att en ung frisk fläkt 
med nya idéer tar över. Bätt-
re än så här kan det inte bli. 
Det känns bara positivt att 
få gå hit och hjälpa Sabina 
när hon har sina kunder och 
när hon fått sin bebis. Jag 
ställer upp så länge hon vill 
ha min hjälp, konstaterar 
Ing-Marie.

Susanne Emanuelsson
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Drygt 30 miljoner i extra statsbidrag 

Ny- och ombyggnationer prioriteras
Upprustning av ung-
domshuset Stinsen, ny 
sporthall, förenings-
stöd och belysning på 
gång- och cykelvägar 
är några förslag på vad 
Mellerud ska göra för 
de 30, 7 miljoner som 
kommunen tilldelats 
för sitt mottagande av 
flyktingar och ensam-
kommande barn.

I december 2015 beslutade 
regeringen att kommuner 
som tagit emot många flyk-
tingar ska få ett extra stats-
bidrag. Melleruds kommun 
får 3 181 kronor per invåna-
re, 30, 7 miljoner kronor to-
talt och ligger därmed i topp 
jämfört med kommunerna i 
närområdet. 

– Det särskilda statsbidra-
get kom till för att man vill 
förhindra att annat skulle 

komma i kläm när kommu-
nerna fick ökade kostnader 
för flyktingmottagandet, sä-
ger kommunstyrelsens ord-
förande Tommy Johansson 
(S).

Ny sporthall
Nu har den politiska majo-
riteten i Melleruds kommun 
föreslagit att största delen av 
pengarna, drygt 20 miljoner 
kronor,  ska gå till ny- och 
ombyggnationer, till ex-
empel underhåll och upp-
fräschning av ungdomshuset 
Stinsen, nybyggnation av 
sporthall i anslutning till Rå-
dahallen, funktionshinder-
anpassning av Idrottshuset 
och underhåll och renove-
ring av andra våningen på 
stationshuset.

Satsning på framtid
Man vill också satsa 700 000 

kronor på belysning av 
gång- och cykelvägen runt 
golfbanan, 500 000 kronor 
på extra föreningsbidrag 
åt föreningar som jobbar 
med integration, drygt åtta 
miljoner till att förstärka 
etableringsbidraget för de 
asylsökande som fått uppe-
hållstillstånd och 800 000 
kronor på framtagning av 
detaljplaner för att i framti-
den ha fler platser att bygga 
på och. 

– Det kommer att hända 
mycket positivt när det gäl-
ler byggnation i år och un-
der de närmaste åren fram-
över här i Mellerud, säger 
kommunstyrelsens Tommy 
Johansson (S).

Den 24 februari ska beslut 
om förslaget tas i kommun-
fullmäktige.

Karin Åström Ungdomshuset Stinsen kommer att rustas upp för en del av de drygt 30 miljonerna Melleruds 
kommun fått i extra statsbidrag.

Hälsohörna på biblioteket invigd
Förra veckan invig-
des en mysigt inredd 
hälsohörna på biblio-
tekets medicinavdel-
ning. Här kan besökar-
na sitta i lugn och ro 
och söka information.
Man har fått 10 000 kronor 
Västra Götalands bildnings-
förbund, Kultur i Väst och 
Folkhälsorådet i Mellerud 
för att inreda hälsohörnan.

– Vi har köpt in en my-
sig fåtölj med pläd, en tavla 
av Mona Huss Wallin, en 
läslampa och en slags kris-
tallkrona. Vår regnbågshylla 
står där och på ett av hyll-

planen har vi böcker med 
olika hälsoteman, de byts ut 
en gång i månaden. Första 
månaden är temat alterna-
tiva behandlingar, berättar 
bibliotekarien Anne-Marie 
Bergh. Andra ämnen kan 
vara antirökning och sömn-
problem.

Melleruds folkhälsosam-
ordnare, Glenn Nordling, 
menar att biblioteket är en 
bra plattform för den som 
vill söka information. Bibli-
oteket är en populär mötes-
plats, i snitt passerar mellan 
200-250 personer dagligen.

– Vi ska ha även en cd 

Naturläkaren Maud Strömbergsson tar blodtrycket på folk-
hälsosamordnaren Glenn Nordling under överinseende av Bas 
Lautenbach och Anne-Marie Bergh.

Den nya hälsohörnan är utrustad med en ny skön fåtölj, mys-
filt, nya lampor och en hylla med böcker som tar upp olika 
hälsoteman.

En specialutgåva av tidningen Bamse fanns på plats. Innehåll-
et är hälsofrämjande och riktat till barn

Höll öppet för bilintresserade
I helgen som gick 
hade Bilbolaget i Mel-
lerud helgöppet. In-
tresserade fick tillfälle 
att prova och se nya 
utgåvor av populära  
bilmodeller.
Redan när butiken öppnade 
var det intresserade på plats. 
Det var premiär för nya Hy-
undai Santa Fe och butiken 
bjöd på kaffe och bullar. 

Hugade bilköpare och an-
dra nyfikna såg sig omkring 
i bilhallen. Många passade 

på att provköra den senaste 
versionen av  premiärbilen 
som stod parkerad framför 
ingången.

– Man har gjort en an-
siktslyftning av en befintlig 
modell. Den är utrustad med 
den senaste tekniken som 
autobroms och annat säger 
Peter Jonasson, platschef och 
säljare på Bilbolaget i Melle-
rud. Både han och kollegan 
Mattias Johansson fick snart 
fullt upp med alla kunder 
som trotsade februariregnet.

Karin Åström
Roger Stångberg passade på att provköra bilen med den senaste 
tekniken.

med hörlurar så man kan 
lyssna på avslappningsmu-
sik. Egentligen är detta ing-
en ny idé. För några år sedan 
körde vi hälsotema under en 
månad på Medborgarkonto-
ret då olika instanser infor-
merade om sina verksamhe-
ter, säger han.

Föreningar bjuds in till 
biblioteket för att föreläsa, 
bland annat kommer HRF 
den 15 mars. Under våren 
kommer även Folktandvår-
den.

Tar blodtrycket
– Idag har vi naturläka-
ren Maud Strömbergsson 
här, som tar blodtrycket på 
den som vill. Vi bjuder på 
smoothies, cider och tilltugg 
också, berättar Anne-Marie.

Hon tipsar också om en 
kommande utställning i 
konstrummet under temat 
”Gult”, en färg som oftast 
är förknippad med energi, 
glädje sol och hälsa.

– Framöver ska det även 
gå att låna pulsklocka, stavar 
och stegräknare här på sitt 
lånekort. Vi vill utveckla det 
här med hälsotänket, even-

tuellt med idrottsförening-
ar som presenterar sig och 
sin sport. Vi hoppas kunna 
samverka med SISU, säger 
Glenn. Att hitta nya samar-
betspunkter ligger i tiden, 
till exempel information på 
andra språk än svenska.

– Allt mer ligger på de 
lokala biblioteken när det 
gäller att skaffa fram böcker 
på andra språk, vi satsar på 
att köpa in det i samarbete 
med SFI, understryker An-
ne-Marie.

Naturkläkaren Maud 
Strömbergsson hoppas få fö-
reläsa om alternativmedicin 
framöver. Hon har en liten 
mottagning i hemmet i Mel-
lerud och undervisar även på 
Näringsmedicinska skolan i 
Stockholm.

– Jag utför hälsokontroller 
och samarbetar med tera-
peuter på Sunlike. Om jag 
hittar något att gå vidare 
med så hänvisar jag till vård-
centralen. Jag tycker detta är 
ett jättefint initiativ, en del i 
den förebyggande hälsovår-
den, betonar Maud.

Susanne Emanuelsson
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Bragdartad vändning
FUTSAL 
FC Mellerud tog led-
ningen med 1-0 inför 
en mer än fullsatt Rå-
dahall. Gästande Nol 
IK kvitterade, vände 
och drog ifrån till 1-5. 
Det såg riktigt mörkt 
ut men när slutsig-
nalen ljöd så var det 
knappt så att den gick 
att uppfatta, för då 
stod hela Rådahallen 
upp och jublade till 
mellerudsgrabbarnas 
ära.
Det var en bragd som Mel-
lerudspubliken fick se i Rå-
dahallen i söndags eftermid-
dag när det bjöds på kval till 
Svenska Futsalligan (SFL). 

FC Mellerud spelade sin 
första hemmamatch för sä-
songen när Nol IK gästade 
med ett stort supporterfölje. 
  Det jublades i Rådahallen 
när Kreshnik Bytyqi gjorde 
1-0 efter bara några minuter 
i det västra målet efter fint 
kombinationsspel. 

Men glädjen förbyttes 
snabbt till frustration när 
gästande Nol kvitterade och 
tog ledningen i den första 
halvleken. 

Vändning
Det var som mörkast, när 
Nol gjorde sitt femte mål 
och klockan bara hade nio 
minuter kvar.

– När vi låg under med 
två mål tänkte jag att det 
är ingenting, men när deras 
fjärde kom så började man 
tänka alltså och femte målet 
då kände man bara att vi inte 
hade något att förlora, sa 
Valon Gashi efter matchen.

En bragdartad vändning åstadkom FC Mellerud i matchen mot Nol IK. Foto: Marcus Ek.

FC Mellerud – Nol IK
6-5 (1-2)

Förkval till Svenska 
Futsalligan

Målskyttar:
1-0 Kreschnik Bytyqi
1-1 Bita Bångens
1-2 Bita Bångens
1-3 Bojan Ilic
1-4 Bojan Ilic
1-5 Andreas Spångberg
2-5 Kreschnik Bytyqi (straff)
3-5 Jonathan Gustavsson
4-5 Kreschnik Bytyqi
5-5 Simon Schullström
6-5 Simon Schullström

SLUTRESULTAT

Stark återväxt hos BMK Stinget
BADMINTON 
Återväxten i Stinget 
börjar visa sig i resul-
tatlistorna. När Male-
na Norrman spelade 
senior-SM i Trollhät-
tan, så var det fem 
flickor i Mölnlycke på 
tävling. 

Det är framförallt flickorna 
som har framgångar på de 
tävlingar som Stinget skick-
ar ut ungdomarna på, men 
vi har även Johan Arvidsson 
och Alexander Strandberg 
som visar framfötterna.
 Efter två dagar avklarade 
i Mölnlycke har alla tje-
jer spelat bra och kämpat 
väl. Agnes Ferm och Nora 
Larsson tog brons i dub-
bel och Elvira Olsson vann 
U-11 utan att tappa set.

I U-11 hade Stinget de 
största framgångarna. El-
vira Olsson spelade hela 
tävlingen utan att tappa ett 

Malena Norrman, BMK Stin-
get deltog i senior-SM. Foto: 
Privat.

Julia förlorade i två raka set.
Svåraste motståndet hade 

Alma Olsson i U-15. Alma 
fick möta tre duktiga spela-
re, varav den ena vann hela 
U-15 klassen och Alma nåd-
de aldrig slutspel.

Det har varit lärorikt för 
flickorna och klubben kom-
mer allt närmare många av 
de andra tävlande. Vi får 
kämpa vidare.

Seedad etta
Malena Norrman spelade se-
nior-SM i Trollhättan. Troll-
hättans badmintonklubb 
hade smyckat Älvshögsborgs 
sportarena till en vacker 
brud. Det kändes att det var 
något stort på gång, när man 
kom in i hallen. Tävlingen 
startade under fredagen med 
kvalspel. Malena var seedad 
etta i singel bland kvalspelar-
na, så när det kom ett åter-
bud så fick Malena denna 
plats. Lördagen började med 
mixedspel. Paret som Male-

na och Kristoffer mötte var 
alldeles för bra så det blev 
respass direkt. Nästa match 
var singel. Här stod Martina 
Henning från Västra Frö-
lunda som motståndare. Ef-
ter ganska darrigt spel stod 
Malena som segrare i tre 
set och 16-delsfinal vänta-
de. Berfin Aslan, Skogås var 
nästa motståndare men här 
hade Malena inte en chans 
utan förlorade i två raka set. 
I damdubbeln blev det också 
förlust.

Det var en stor erfarenhet 
som Malena fick med sig i 
trunken hem på lördagskväl-
len.

Nästa utmaningar som 
Stingetspelarna skall ut på 
är följande: Falanslaget, Par-
tille-Ullevispelen och U-19 
SM. Alla dessa tävlingar 
kommer att spelas 25-27 fe-
bruari.

 BMK Stinget

Så började den vändning 
många kommer minnas. 
Straff tilldömdes FC Melle-
rud i matchminut 31.11 av 
40. Denna förvaltade Kresh-
nik Bytyqi på bästa sätt ge-
nom att göra sitt andra mål 
i matchen.

Sedan kom 3-5, genom 
Jonathan Gustavsson exakt 
två minuter senare och med 
mindre än fyra minuter kvar 
kom 4-5, återigen genom 
Kreshnik Bytyqi.

– Det var en helt underbar 
känsla, tänkte inte så mycket 
just då men naturligtvis var 
det mycket känslor, hoppet 
fanns verkligen, sa tre mål-
skytten om när han gjorde 
4-5 i matchen.

Kvittering
När klockan stod på 37.55, 
alltså med 2 minuter och 
fem sekunder kvar av match-
en i Rådahallen klev Simon 
Schullström från Åmål fram 
och satte den efterlängtade 
kvitteringen inför nästa 300 
personer. 

 Det magiska målet kom 

när klockan stod på 39.09, 
51 sekunder återstod av 
matchen. Återigen var det 
Schullström som gjorde må-
let och hela laget samlades i 
en stor kram framför publi-
ken som gav dem stående 
ovationer. 

De återstående sekunder-
na lyckades man reda ut och 
avancemanget till nästa kval-
runda var ett faktum.

– Jag visste att vi skul-
le vinna, jag trodde på det 
hela tiden, sa Kreshnik efter 
matchen.

Kvalrunda två
Nu väntar kvalrunda två, re-
dan till helgen. FC Mellerud 
ställs mot tufft motstånd i 
Gais från Göteborg och 
Skövde United. 

Det hela avgörs i en tre-
lagsgrupp där alla möter 
alla och två lag får ta klivet 
upp till högsta serien nästa 
säsong.

– Det finns stor chans att 
vi kan klara det. Vi måste 
täppa till i försvaret, då det 
förmodligen kommer att 

enda set. Elvira var aldrig i 
närheten av att förlora nå-
gon match. I samma klass 
spelade även Agnes Ferm 
och Nora Larsson och det 
var nära att Agnes tog sig till 
slutspel. 

I U-13 klassen spelade Ju-
lia Jonsson. Det blev tre hår-
da matcher i poolspelet och 
två vinster. Julia tog sig till 
slutspel, men här blev mot-
ståndet för övermäktigt och 

avgöras på målskillnad, sä-
ger Valon Gashi, ansvarig i 
FC Mellerud som hoppas 
att klubben ska få arrangera 
detta till helgen.

– Det är väldigt svårt med 
halltider. Rådahallen är näs-
tan helt bokad, så även hal-
len i Vänersborg, men vi ska 
försöka, sa Gashi inför nästa 
etapp mot Svenska Futsalli-
gan.

Tobias Coster

Målkalas i 
Arvika för 
MIF:s damer

Arvika HK – MIF 
10-30 (7-15)
Div. 3 Värmland

Målskyttar MIF:
Amanda Andersson 12
Caroline Falk 7
Malin Jansson 6
Emma Mjörnestål 3
Lisette Johansson 1
Emma Andersson 1

SLUTRESULTAT

Amanda Andersson gjorde hela tolv mål i bortamatchen mot 
Arvika HK i division 3 Värmland. Men det var laginsatsen 
som bäddade för segern, enligt tränare Michael Mjörnestål.

HANDBOLL 
Melleruds IF:s hand-
bollsdamer fick fira 
hela vägen hem från 
Arvika i lördags då 
man tog två sköna po-
äng i division 3 Värm-
land efter hela 30-10. 
Lagets första seger 
för säsongen, sett till 
tabellen.

MIF hade spelledigt förra 
helgen, vilket skulle visa sig 
vara precis vad laget behöv-
de. 30 mål sköt man in bak-
om Arvikas målvakt, varav 
tolv mål genom Amanda 
Andersson.

Men Mellerud hade pro-
blem innan avresan, båda 
målvakterna Therese Jo-
hansson och Frida Anders-
son var sjuka vilket gjorde att 
17-åriga utespelaren Anna 
Kanyinda frivilligt ställde sig 
mellan stolparna och gjorde 
det med den äran.

– Hon var grym, i andra 
halvlek släppte hon bara in 
tre mål. Anna var alert och 
skapade kontringar åt oss 
när hon snabbt kastade fram 
bollen till medspelare på 
språng efter att hon räddat 
skott, säger en stolt tränare 
i Michael Mjörnestål efter 
målvaktsdebuten.

– Fast hon stod i mål när 
hon var yngre, tillade Mjör-
nestål utan att på något sätt 
ta bort Kanyindas insats.

Trots storseger så var det 
hemmalaget som tog led-
ningen, två gånger om i in-
ledningen av matchen. Se-
dan följdes lagen åt till 4-4 
innan MIF kunde dra ifrån 

med några bollar. Vid ställ-
ningen 5-9 tog Melleruds 
ledare en timeout vilket bara 
resulterade i ännu större led-
ning innan halvlek. Då stod 
det 7-15 på resultattavlan till 
Melleruds fördel.

Flög fram
I den andra delen av match-
en så fortsatte damerna från 
Dal att flyga fram, samtidigt 
som man effektivt stoppade 
hemmalagets alla försök till 
att komma ikapp.

– Äntligen, får man 
väl säga. Vi hade grymt 
kontringsspel, snabba vänd-
ningar och mål. Hela laget 
gör det jättebra, vi hade ett 
grymt försvar. Alla gjorde 
det bra helt enkelt, det var 
laget före jaget, sa Mjörne-
stål som räknade upp alla 
spelare när vi frågade om det 
var någon som glänste lite 
extra i matchen.

MIF har tre matcher kvar i 
denna hackiga säsong, nästa 
på söndag hemma i borgen 
Rådahallen där IFK Kris-
tinehamn gästar. Vid seger 
kan Mellerud eventuellt gå 
om och kliva upp på fjärde-
platsen.

Text: Tobias Coster 
Foto: Marcus Ek
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Giants föll med 
uddamålet 
INNEBANDY 
Melleruds Giants 
spelade bra och höll 
jämna steg med 
Grundsund på borta-
plan och ledde match-
en fram till inledningen 
av den tredje perioden. 
Då tappade man och 
förlorade till slut med 
uddamålet, trots förra 
veckans storseger i 
Rådahallen.
– Det var en svängig match 
med uddamålsledningar hela 
vägen för båda lagen, sa spe-
lande tränaren Mio Forsberg 
efter fredagens bortaförlust 
mot Grundsunds IF.

Mellerud storspelade i 
matchen innan, hemma mot 
jumbon Walkesborg, men 
den målproduktionen fort-
satte inte i denna match.

– Vi pratade i veckan om 
att komma tillbaka och lan-
da efter en sådan storseger. 
Det var ju trots allt det sva-
gaste motståndet och nu spe-
lade vi mot bättre motstånd, 
då måste vi höja oss. Vi var 
lite långsamma ibland, sa 
Forsberg.

I tredje perioden kvittera-
de Grundsund tidigt till 3-3, 
men Marcus Larsson sköt 
in 4-3 för Giants del dryga 
minuten senare. Dock vände 
Grundsund på steken inom 
loppet av en minut och led-
de då istället med 5-4.

Grundsunds IF 
– Melleruds IBK 

7-6
 (2-2, 0-1, 5-3)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
Filip Karlsson 2
Marcus Larsson 1
Mikael Lind 1
Mio Forsberg 1
Oscar Andreasson 1

SLUTRESULTAT

Då klev tränaren Mio 
Forsberg själv fram och satte 
5-5, trots begränsad speltid i 
matchen.

– Jag spelade inte mycket 
själv utan kanske bara ett 
byte i andra perioden och 
några minuter sammanlagt 
i den tredje. Men det var en 
väldigt rolig match att kolla 
på, en bra match från båda 
lagen, sa målskytten efter 
matchen.

Men trots Forsbergs kvit-
tering var Grundsund star-
kare till slut och drog ifrån 
till 7-5 innan Mikael Lind 
kunde tröstskjuta in 6-7 i 
slutet. Ytterligare en förlust 
för Giants som nu ligger nio 
poäng bakom nästa mot-
ståndare i Herrestads AIF på 
fjärdeplatsen.

Tobias Coster

Bra resultat av 
Håfreströms IF

FRIIDROTT 
Det blev många fina 
resultat i lördags 
av Håfreströms IF 
deltagare i Kils Inom-
husspel i Wåxnäshal-
len, Karlstad. 
Merhawi Negasi vann 800 
meter i seniorklassen med ti-
den 2.08,88 och Sakhi Hus-
seini vann P 17 200 meter 
på 25,39.

Han blev även trea i höjd 
på 1,51. Båda resultaten är 
nya klubbrekord inomhus. 

Shirin Husseini tävlade i F 

13 och blev tolva på 60 me-
ter med tiden 10,03 och elva 
i längd med 3,50 meter, två 
nya personliga rekord. 

Noterbart var också att 
olympiamästaren Stefan 
Holm återigen tävlade i 
höjdhopp och satte nytt 
nordiskt rekord för M 40 
med 2,03, ett resultat som 
Shirin sedan kunde bekräfta 
för Stefan med sin nummer-
lapp. 

Siffermannen Stefan själv 
hade 240 på sin nummer-
lapp, den höjd som blev 
hans högsta i karriären.

 Många fina resultat blev det i Kils inomhusspel. Shirin Husse-
ini med olympiamästaren Stefan Holm. Foto: Sakhi

Ny ung tränarduo i HIF
FOTBOLL 
Två 23-åringar i form 
av Anton Öhrling och 
Kreshnik Bytyqi tar 
över som tränare i Hå-
freströms IF säsongen 
2016. Stefan Larsson, 
som tränat HIF i tre år 
lämnar nu klubben till 
förmån för en ung trio.
Anton Öhrling blir spelande 
tränare i laget han tillhört 
till och från sedan 2010. Vid 
sin sida kommer Kreshnik 

Bytyqi att stå, som därmed 
lämnar Melleruds IF och 
blir spelande tränare på Hå-
våsen.

– Detta blev klart förra 
onsdagen, men vi har vetat 
det ett tag. Det har varit 
som en ide länge, men igår 
bestämdes det, berättar nya 
tränaren Anton.

– Vi har tänkt ett tag, det 
är inget som är förhastat 
utan det har funnits i tankar-
na, säger nyförvärvet i dub-
belbemärkelse – Kreshnik.

Anton Öhrling och Kreshnik Bytyqi tar över som spelande trä-
nare i Håfreströms IF, som ersättare för Stefan Larsson. Foto: 
Håfreströms IF.

Bytyqi kommer även bli 
den i duon som får huvud-
ansvarigt, men Öhrling 
kommer vara lika delaktig.

– Kreshnik kommer vara 
boss, säger Anton och fort-
sätter:

– Vi gjorde upp det så, att 
han kommer ha det sista or-
det. Men vi gör det ihop.

Killarna kan samtidigt be-
rätta att de har fyra till fem 
namn som de försöker få till 
klubben, som tappat både 
William Sundelius och An-
dreas Grimheden till Mel-
leruds IF. Tidigare i vintras 
blev dock anfallaren Martin 
Kopp spelklar för Håfre-
ström.

Spelarna i laget har också 
gett sitt godkännande och 
tyckte att det var ett bra 
förslag när klubbens fot-
bollssektion frågade runt när 
Anton och Kreshniks namn 
kom på tal.

– Alla vet om att vi ska 
ta över, inga verkar ha haft 
problem med detta, säger 
Anton.

Målet är klart
Målet är också redan klart, 
duon vet vart man vill kom-
ma med laget under säsong-
en i division 5.

– Uppgiften är ju helt 
klart en stor utmaning. Men 
det finns inget annat. Jag är 

tuff när jag säger det, men vi 
ska upp. Det finns inga an-
dra placeringar än förstaplat-
sen. Vi slutade trea för två år 
sedan, tvåa förra året, säger 
Kreshnik.

Båda känner varandra väl 
och har spelat tillsammans 
i många år. Det började i 
P15 i Melleruds IF innan 
de båda gick till Kroppefjälls 
IF, vidare till IFK Åmåls ju-
niorallsvenska lag och sedan 
tillbaka till MIF. Därefter 
blev det en tur till Åsebro 
IF innan de skildes åt när 
Anton gick till Håfreström 
och Kreshnik gick tillbaka 
till IFK.

– Jag och Anton känner 
varandra jätteväl, vi tänker 
väldigt lika, säger Kreshnik 
som kommer att prioritera 
laget före sig själv nästa sä-
song.

– Har vi ett bra lag så tän-
ker jag inte bänka någon i 
laget före mig själv. Så längre 
killarna klarar av att spela, så 
ska dom spela, säger han.

– Men om vi ligger under 
i en match med tio minuter 
kvar så kommer du nog att 
hoppa in, säger Anton och 
skrattar.

Redan på fredagens trä-
ning tog killarna över rodret.

Tobias Coster

Låt dig inspireras till träning!
Nu på lördag 13 
februari bjuder 
Friskis&Svettis i 
Mellerud in till en hel 
dag i Rådahallen med 
härlig inspiration till 
vårens träning. 

Det har nu blivit en tradi-
tion att vi ordnar en sådan 
här dag full av träning. Allt 
för att du ska kunna prova 
på våra olika träningsformer 
för att se vilka som passar 
dig bäst och du tycker är ro-
ligast. Vi ger dig också mer 

kunskaper om träningsidén i 
respektive träningsform och 
vad du ska tänka på för att få 
ut maximalt av din träning. 

Vi börjar lekfullt med 
Familjejympa för barn och 
vuxna, kör allroundjym-
pan i de olika intensiteterna 
Soft, Bas och Medel, kondi-
tionsträning i Aerobics och 
IntervallFlex samt Core, 
Skivstång och Power Hour 
med fokus på styrketräning. 

Varje pass är cirka 30 mi-
nuter långt med 15 minuters 
paus mellan passen så att du 

hinner pusta ut, dricka och 
äta samt mingla. Gå på så 
många pass du bara orkar 
eller har tid till. En bra idé 
kan också vara att vila och 
bara kolla på något pass (om 
du nu kan sitta still när det 
spritter i kroppen av mu-
siken och de andras rörel-
seglädje.) Det lär man sig 
också mycket av. 

Du behöver energi för att 
orka med så vi bjuder på 
frukt som bränsle till krop-
pen. Vi har inget fast pris för 
dagen eller varje pass utan 

du betalar vad du tycker att 
dagen är värd. Alla pengarna 
lämnar vi till 1:a Majblom-
mekommittén i Mellerud 
som ett bidrag till att ge 
glädje och upplevelser för 
andra.

Hela dagens program hit-
tar du på vår hemsida www.
friskissvettis.se/mellerud och 
på affischer på olika ställen i 
samhället.

Karin Thorsenius, 
Friskis&Svettis Mellerud

Bachalan byter IFK mot HIF
FOTBOLL 
Håfreströms nya 
tränarduo Kreshnik 
Bytyqi och Anton 
Öhrling skrev på som 
tränare för Håfreström 
i torsdags. Redan 
nu har de gjort klart 
med sitt första nyför-
värv, 21-årige Ahmed 
Bachalan.

Bachalan spelade säsongen 
2015 i IFK Åmål, som ram-
lade ur division 3 nordvästra 
Götaland. Före det såg vi 
honom i Åsebro och i Mel-
leruds IF.

 Den kvicke kantspringa-
ren gjorde ett mål i division 
3 för klubben. Nu väljer han 

att flytta på sig, till division 
5-klubben Håfreström.

– Han är bra, snabb och 
en vältränad spelare. Enormt 
taggad för detta år som han 
ser fram emot och han är 
positiv till tränarduon, säger 
tränaren Kreshnik Bytyqi 
om sitt första nyförvärv.

Med sin enorma vilja att 
utvecklas och träna så är han 
helt klart en tillgång för Hå-
freström.

Ahmed, som har flera års 
rutin från både division 3 
och division 4, kommer helt 
klart att bli en tillgång för 
Håfreström.

Tobias Coster Ahmed Bachalan (till höger) lämnade Melleruds IF 2014 för Åse-
bro och gick sedan till IFK Åmål inför säsongen 2015. Nu väljer 
han Håfreströms IF i division 5. Foto: Marcus Ek/Arkivbild.
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 13 februari kl. 15.00

Melleruds IBK -  Herrestads AIF

Res inte bort din skiddag!
Kom till Åmåls Skicenter på sportlovet.
V. 7-9 öppet alla dagar 10-16
Kvällsöppet onsdagar mellan 18-21

För info ring 0532-510 03
Välkomna!  –  Höghedens SLK
www.amalsskicenter.se

För skiduthyrning ring 0532-510 07

Åmåls
Skicenter

Slalombacken i Högheden

d d

d

d

Nu startar 
försäsongen
FOTBOLL 
Åsebro IF smygstar-
tade förra helgen mot 
Eds FF. Men majori-
teten av lagen i vårt 
område har inte börjat 
spela än. Det handlar 
förstås om försäsongs-
matcherna. 
Många har blandade käns-
lor inför dem, kanske någon 
form av hatkärlek då man får 
se fotboll igen, men under 
ofta bistra förhållanden.

Först ut är Melleruds IF 
mot Åsebro IF hemma på 
konstgräset i Mellerud. MIF 
skulle ha mött IFK Munk-
fors från Värmland, men 
dessa lämnade återbud för 
en vecka sedan.

 Då sträckte ÅIF ut en 
hand och det blir derby di-
rekt på försäsongen för den 
förhoppningsvis påpälsade 
publiken.

– Det skall bli roligt, får 
bara hoppas att vädret ger 
oss bra förutsättningar med 
konstgräset, då skall det bli 
intressant att se var vi står 
och vad vi behöver utveck-

9/2 IFK Åmål – Tösse IF
13/2 Vänersborgs FK - 
 Frändefors Dam 
13/2 Melleruds IF – 
 Åsebro IF
20/2 Brålanda IF – 
 Färgelanda IF
20/2 Åsebro/Brålanda –  
 Vakant

TRÄNINGSMATCHER

la vidare, säger Melleruds 
assisterande tränare Rikard 
Westman när han med Pe-
ter Jonasson och övriga i 
den nya ledarstaben skall ta 
sig an den första 11-manna 
matchen med sitt lag.

– Träningsmatcherna 
handlar ju egentligen bara 
om vår egen prestation, men 
lite kul med derby är det ju 
alltid. Vi får hoppas att våra 
lokala lag bjuder på charmig 
fotboll samtidigt som väd-
ret ger oss gynnsamma för-
hållanden i förberedelserna 
inför fotbollssäsongen 2016  
säger Westman om lörda-
gens drabbning på Dalslands 
Sparbanks Arena.

Tobias Coster

Fina resultat för Dals Södra FFI
FRIIDROTT 
Den 30-31/1 arrang-
erades Götas Ung-
domsspel i Karlstad 
i Våxnäshallen. Det 
var många aktiva från 
Dals Södra som deltog 
i denna tvådagars 
tävling. Det gjordes 
många bra resultat 
och det blev även tre 
nya klubbrekord. 

Tobias Nilsson deltog i P12 
60 meter och blev trea i fina-
len med 9.24 vilket innebär 
ett nytt personligt rekord 
och sen var han även med 
på 200 meter och sprang på 
34.22 och han blev trea med 
det resultatet. 

Tobias deltog även i höjd 
och blev fyra med 1.20, i 
längd blev han  femma med 
resultatet 4.02 meter och det 
är ett nytt personligt rekord. 

I kula blev han femma med 
resultatet 5.52 meter. 

Andreas Nilsson deltog 
i P10 60 meter och gjorde 
10.82. I höjd blev han tvåa 
med resultatet 1.10 och det 
är ett nytt personligt rekord. 
Andreas blev fyra i längd 
med resultatet 3.35 meter 
och det var även där ett nytt 
personbästa. 

Andreas var även med i 
kula och blev trea med det 
nya personliga rekordet 6.37 
meter. 

Fler rekord
Frida Hansson deltog i F14 
60 meter häck och sprang 
på 12.02 med 76 centime-
ters häckar och hon blev 
fyra med det resultatet. Det 
är riktigt bra gjort då hon 
egentligen ska springa med 
68 centimeters häckar. Frida 
har klubbrekordet i F13 60 
meter häck på 12.10. Frida 

deltog även i F13 60 meter 
och sprang på 9.82 och se-
dan sprang hon även 33.13 
på 200 meter. Hon var även 
med på höjd och hoppade 
1.20 meter. 

Johanna Hallsten deltog 
i F13 60 meter och sprang 
på 9.24. Sedan deltog Jo-
hanna även i 200 meter 
och blev trea med resulta-
tet 30.05 vilket innebär ett 
nytt personligt rekord och 
hon förbättrar även sitt egna 
klubbrekord med en halv se-
kund. 

Hon går därmed upp på 
en andraplats genom tider-
na i 200 meter för kvinnor i 
Dals Södra. 

Mer prestationer
Amanda Behrendtz deltog 
i F12 60 meter och sprang 
på 10.71 och var även med 
i längd och hoppade 3.15 
meter. Amanda deltog även 

i kula och gjorde 7.23 meter 
och blev sexa med det resul-
tatet. Detta resultat är ett 
nytt personligt rekord och 
hon stötte för första gången 
över 7 meter. 

Linnea Hallsten deltog i 
F10 60 meter och sprang 
på 10.53 och var även med i 
höjd och blev etta med 1.25 
meter. Det är nytt person-
ligt rekord och även ett nytt 
klubbrekord i F10-klassen. 
Hon var också med i kula 
och blev trea med resultatet 
5.88 meter och hon förbätt-
rade sitt egna F10 klubbre-
kord med 11 centimeter . 

Alicia Behrendtz deltog i 
F8 längd och blev åtta med 
2.70 meter och de är ett nytt 
personligt rekord för henne.

Andreas Gustafsson

Dals Södra FFI

Kyligt skidläger för åksugna

Ett 60-tal skidåkare från SK Granan var på träningsläger i 
Skeikampen i Norge.

Snörika landskap lockade till åkning trots sträng kyla.

Yngsta deltagaren i DM i Bengtsfors var Vida Johansson, fyra år.

LÄNGDSKIDOR 
SK Granan har haft 
fullt upp med både 
läger, träningar och 
skidtävlingar. Att vara 
skidåkare i Granan är 
en tuff tillvaro då skid-
vädret i Dalsland inte 
alltid är på vår sida!
Årets första tävling för  Gra-
nans åkare skulle ha varit Ot-
tos Dubbel i Högsäter men 
på grund av snöbrist blev 
det ingen tävling. Istället såg 
man framåt emot skidlägret 
som detta år genomfördes i 
Skeikampen, Norge. 

Från fyra plus och regn 
åkte ett 60-tal skidåkare till 
ett snörikt landskap med 
fina skidspår. Granangänget 
kastade sig snabbt ut i skid-
spåren och åkte glatt första 
passet i 15 minusgrader. Alla 
var sugna på att åka skidor.

Kall vecka
Veckan som väntade var två 
pass om dagen, växlat med 
roliga aktiviteter på kvällar-
na. Det årliga träningläger-
mästerskapet gick tyvärr inte 
att genomföra då tempera-
turen denna dag visade -22 
grader. 
Hem kom alla till ett snö 
prytt Dalsland och årets för-
sta skidtävling i Töcksfors.

Tävlingar
Den 13/1 var det dags för 
första deltävingen i Dalski-
dan vid Skidans hus. Det 
var 56 deltagare som körde 
sträckor från 800 meter till 6 
kilometer för de äldsta. 

Tre dagar senare var det 
dags för värmländska DM i 
Åmotsfors. Nio åkare kom 
till ett kallt Värmland med 
fina banor.  Tyvärr sjönk 
temperaturen till 18 mi-

nus efter distanstävlingen, 
så teamsprinten som skulle 
varit på eftermiddagen blev 
inställd. Åkarna var ganska 
möra i benen ändå, banorna 
i Värmland var riktigt tuffa.

Träning
Veckan därpå fortsatte med 
den vanliga skidträningen. 
Många, både nybörjare och 
”gamla”, skidåkare snurrad 
runt på de nyspårade elljus-
spåren. 

23 januari var det dags 
för DM i Bengtsfors som 
i år krockade med Tour de 

Mösseberg i Falköping. Två 
åkare åkte på Touren  och 14 
åkare tävlade i Bengtsfors. 

Touren i Mösseberg på-
gick i två dagar. Sista dagen 
skulle alla åkare upp för den 
fruktade slalombacken.

Dagen därpå var det dags 
för Pilgrimsloppet i Åmål.  

Den 27/1 gick andra del-
tävlingen av Dalskidan i 
Bengtsfors. Trots att nästan 
all snö regnat bort i Dals-
land så lyckades Bengtsfors 
BOIS genomföra tävlingen i 
hällande regn. 

SK Granan

Tionde segern
HANDBOLL 
Ännu en vinst i se-
rien för MIF:s Flickor 
03/04, den tionde 
raka utan förlust. 
I söndags reste laget till Lyse-
kil för att försvara sin serie-
ledning. Matchen blev aldrig 
riktigt spännande utan tje-
jerna från Mellerud tog tag 
i taktpinnen direkt och drog 
tidigt ifrån. 

Den här dagen fungera-

de kontringsspelet alldeles 
utmärkt och resulterade i 
flertalet mål samtidigt som 
försvarsspelet var tätt och 
följsamt. 

I mål gjorde Ida Flodin 
Uggla flera fina räddningar 
samt tog en straff.

Nu återstår fyra matcher 
att spela och formen är fort-
satt god. Matchen Melleruds 
IF- Lysekils HK  slutade 20-
10.

www.mellerudsnyheter.se
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Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60

 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Mellerud – Linnégatan 45
Trevlig villa i 1 plan. Centralt. 3 rok. Boyta: 119 kvm. Tomt: 998 kvm.
Öppet anbud med fri prövningsrätt senast 1 mars.

Visning: Tis 16 feb. kl. 16:00 – 17:00 & tors 18 feb. kl. 18:00 - 19:00

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

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

Stefan

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

LÖRDAGSÖPPET
ojämna veckor

Kapellgatan 1
Mellerud

0530-100 23

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

KL Maskin AB 
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

Neova
villapellets

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

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

mikael@bilbudet.se

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

Syateljé
Sonja Helenas

Villa
i Melleruds kommun. Rym-
lig för 6-8 pers. Uthyres 
under längre tid. Tel. 076-
321 62 21.

UTHYRES

söker

SERVICETEKNIKER
till sin verkstad i Mellerud
Vi värdesätter om du har erfarenhet av att serva  
traktorer och lantbruksmaskiner.
B-körkort är ett krav
Språk: Svenska och engelska både i tal och skrift.
Kontaktperson: Robert Eriksson, 054-13 77 15
 Mikael Eriksson, 019-58 53 15
Ansökningar skickas senast 10 mars till:  
robert.eriksson@varmdal.com

LEDIGA PLATSER/ARBETSMARKNAD

FASTIGHETSMARKNAD

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Torra stockar
cirka 40-60 cm, en eller 
flera. Bra betalt. Tel. 0530-
100 93 eft. kl 1600.

KÖPES

Pantamera Pojkar 13

Stenungsunds IBK - Melleruds IBK 4 - 2

Åmåls IBK 10 9 0 1 85-26 59 27
Billingsfors IBK 9 7 0 2 77-38 39 21
Stenungsunds IBK 11 7 0 4 95-70 25 21
Melleruds IBK 11 5 0 6 75-80 -5 15
Dingle AIK 9 4 0 5 42-53 -11 12
Orust IBK 11 4 0 7 54-69 -15 12
Ljungskile SK P-02 9 3 0 6 42-79 -37 9
Överby IF 10 1 0 9 36-91 -55 3

Herrar Div 6

IBK Walkesborg 99 - Överby IF 1 - 8 
Billingsfors IBK - Herrestads AIF 16 - 8 
Dingle AIK - Orust IBK (H-6) 12 - 3 
Överby IF - IBK Walkesborg 99 8 - 3 
Grundsunds IF - Melleruds IBK 7 - 6

Dingle AIK 15 12 0 3 136-74 62 36
Billingsfors IBK 12 10 0 2 126-72 54 30
Orust IBK (H-6) 13 9 0 4 97-87 10 27
Herrestads AIF 16 8 0 8 126-122 4 24
Överby IF 11 6 1 4 79-57 22 19
Melleruds IBK 13 5 0 8 85-89 -4 15
Grundsunds IF 14 2 2 10 68-101 -33 8
IBK Walkesborg 99 14 0 1 13 47-162 -115 1

VäHF Div 3 Dam
Arvika HK - Melleruds IF 10-30

HK Grums 4 4 0 0 81 - 49 8 32
IF Hellton U 4 3 0 1 86 - 41 6 45
Forshaga HK 5 3 0 2 82 - 102 6 -20
IFK Kristinehamn 4 2 0 2 69 - 62 4 7
Melleruds IF 5 1 0 4 96 - 119 2 -23
Arvika HK 4 0 0 4 46 - 87 0 -41
HK Brukspôjkera B Utgått
IFK Hammarö B Utgått
IFK Åmål Utgått

F03 Nord

Lysekils HK - Melleruds IF 10-20
HK Höfers - Kungälvs HK 3 8-7

Melleruds IF 12 10 0 2 195 - 121 20 74
GF Kroppskultur 2 11 8 0 3 160 - 119 16 41
Ale HF 10 6 1 3 126 - 114 13 12
Kungälvs HK 3 11 6 0 5 140 - 124 12 16
Lysekils HK 10 5 1 4 160 - 141 11 19
Stenungsunds HK 11 5 0 6 137 - 107 10 30
HF Orust 9 3 0 6 96 - 111 6 -15
KFUM Trollhättan 11 3 0 8 94 - 159 6 -65
HK Höfers 11 1 0 10 77 - 189 2 -112

Pantamera Pojkar 15 år

Melleruds IBK - Grundsunds IF 1 - 1

Herrestads AIF 8 5 3 0 36-24 12 18
Grundsunds IF 9 5 3 1 35-23 12 18
Melleruds IBK 9 3 4 2 31-29 2 13
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

INNEBANDY

TABELLER

HANDBOLL

angelicashundcenter.se

Hundkurser
Startar: vecka 9
 vecka 10
 vecka 15

073-970 71 95

Nya grepp på ridklubben

Alfred Olsson på Charmas rider över bommar under överinse-
ende av  Emil Sundström som är ridklubbens instruktör på   
introduktionslektionerna.

HÄSTSPORT 
Introduktionslektioner 
har startat på Melle-
ruds ridklubb för de 
som vill känna på om 
ridning skulle kunna 
bli ett fritidsintresse.
Melleruds ridklubb har 
kommit med en nyhet de 
inte provat tidigare. Det är 
ett led i att förhoppningsvis 

kunna öka antalet ridande 
medlemmar. 

Intresserade får prova att 
rida en lektion fem lördagar 
i följd. Det är olika grupper 
för barn och vuxna och bara 
fem elever i varje grupp. In-
struktör för dessa introduk-
tionskurserna är Emil Sund-
ström. 

Första lektionen är teori 
där han förklarar hur man 

uppträder i ett stall och tar 
hand om hästen före och 
efter ridningen. Just nu har 
första omgången hunnit 
till tredje lektion och redan 
både skrittar och travar elev-
erna.

 -– Tanken är att det ska 
ge en bra start för att börja 
i någon lämplig kvällsgrupp 
säger Emil.

Tanken är att detta ska 

fortsätta och  nästa omgång 
börjar 27 februari.  Inga för-
kunskaper behövs. 

AnnChristine Ivarsson

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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NCC Roads AB 
Asfalterings- och markarbeten: 
små som stora.  
Ring för rådgivning. 
Tel. 0530-123 65
Lorentz Norberg
Tel. 070-652 21 57
Även grusförsäljning: 
Tel. 0522–64 96 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Melodikrysset v.6 - 13 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. 6 – 13 februari

21.00 Vegorätt
21.30 Ei saa peittää
22.00 Cirkus familj
22.30 Mat med Kira
23.00 Akuten

20.00 Svenska rallyt
21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Simma lugnt, Larry!
22.15 Hundra procent bonde
22.45 Akuten

21.00 Edit: N.Y. stories
21.25	 In	the	flesh
22.20 Kära dagbok
22.50 Vi möts igen, min vän
23.20 Akuten

21.00 SM i Cosplay 2016
22.40 It's love, actually
23.00 London spy
23.55 Akuten

12.00 Världens natur:
 Atlantens vilda sida
13.00 Världens museer: 
	 Uffizierna
14.00 UR Samtiden
17.00 Ställ er på bänken
17.20 Lärlabbet
17.50 Antikmagasinet
18.20 Fosterland
19.20 Studio Plus
19.50 Vårt vilda liv - familje-
 äventyr i Kenya
20.20 70-talets USA
21.00 Bhutan - kungadöme i 
 Himalaya
21.55 Förintelsen - historiens 
 värsta brott
22.50 Asien från ovan
23.35 Borgens hemligheter
00.35 Den svåra konsten att leva

12.00 Vår plats i universum
13.00 Skattjägarna
13.30 Camilla Plum och 
 den svarta grytan
14.00 UR Samtiden
17.00 Studio Plus
17.30 Fosterland
18.30 Skattjägarna
19.00 Fighten mot fobier
19.40 Camilla Plum och den 
 svarta grytan
20.10 Kontinenternas födelse
21.00 Antikmagasinet
21.30 Kinas mat
22.00 Studio Plus
22.30 Italienska trädgårdar: 
 Södra Italien
23.30 Bhutan - kungadöme i 
 Himalaya
00.25 USA med Lisa Ling
01.05 Empati och high tech

12.00 Fosterland
13.00 USA med Lisa Ling
14.00 UR Samtiden
17.00 Marina mysterier
17.20 Världens natur: Atlantens 
 vilda sida
18.10 Sapmi sessions
18.40 Marknadsföringens
 hemligheter
19.30 Antikmagasinet
20.00 Borgens hemligheter
21.00 Fighten mot fobier
21.45 70-talets USA
22.25 Kontinenternas födelse
23.15 Studio Plus
23.45 Actors studio: Brooke 
 Shields
00.30 Minnesmästarens 
 mindshow

09.00 UR Samtiden
15.00 Marina mysterier
15.15 Kvalitet
15.45 Marknadsföringens 
 hemligheter
16.35 Arkitektens hem och verk
17.05	 Världens	museer:	Uffizierna
17.45 Fighten mot fobier
18.25 Asien från ovan
19.10	 Nilen:	flodernas	flod
20.00 Italienska trädgårdar: 
 Veneto, Lucca och sjöarna
21.00 Grannarna på bidragsgatan
21.50 Vår plats i universum
22.40 Dokument utifrån: Ned-
 skjuten
23.35 Kinas mat
00.05 Actors studio: Goldie 
 Hawn

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: The next level
23.05 Simpsons
23.35 Family guy
01.05 American dad
01.35 Scrubs
02.05 Scrubs
02.30 How I met your mother
03.15 Family guy
03.40 Family guy
04.00 My name is Earl
04.25 American dad
04.45 Våra värsta år
05.10 Våra värsta år
05.35 Spin city

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 Pitch perfect
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.25 Family guy
01.40 How I met your mother
02.00 How I met your mother
02.45 Family guy
03.10 My name is Earl
03.30 American dad
03.55 Våra värsta år
04.45	 Defiance
05.25 Spin city

06.00 The vampire diaries
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 The hurt locker
00.40 Family guy
01.40 American dad
02.10 Scrubs
03.00 How I met your mother
03.50 Family guy
04.35 My name is Earl
04.55 American dad
05.20 Våra värsta år

06.30 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 Marry me
15.30 Marry me
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 Tower heist
23.45 Now you see me
02.00 American crude
03.35 Brooklyn nine nine
04.00 Brooklyn nine nine
04.20 Marry me
04.45 Marry me
05.10	 Amazing	race

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Så ska det låta
11.45 Familjer på äventyr
12.45 Landet runt
13.30 En stad - en historia
13.40 Tvärs över Sydamerika
14.10 Matiné: Mannen som sköt 
 Liberty Valance
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Seriestart: Stina om Arnold
	 Schwarzenegger
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 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 Stina om Arnold 
	 Schwarzenegger
11.15 Hundra procent bonde
11.45 Uppdrag granskning
12.45 Byggänget
13.00 Vänligen Lars Lerin
13.30 Gift vid första ögonkastet
14.15 Gomorron Sverige
14.35 Längdskidor: Världscupen
16.30 Vi möts igen, min vän
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 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 Sverige!
12.45 Cirkus familj
13.15 Auktionskammaren
14.00 En stad - en historia
14.10 Opinion live
14.55 Antikrundan
15.55 Gomorron Sverige
16.15 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
00.00 Antikrundan
01.00 Opinion live
01.45 Nattsändningar

06.00 Vänligen Lars Lerin
06.30 Familjer på äventyr
07.30 Skavlan
08.30 På spåret
09.30 Vinterstudion
10.00 Svenska rallyt
11.00 Vinterstudion
11.30 Längdskidor: Världscupen 
 Falun
12.25 Vinterstudion
13.15 Längdskidor: Världscupen 
 Falun
14.25 Vinterstudion
15.00 Snowboard: Big Air
17.30 Främlingar
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Melodifestivalen 2016: 
 Deltävling 2
21.30 Unge kommissarie Morse
23.00 Rapport
23.05 Svenska rallyt
23.35	 Nattfilm:	American	Beauty
01.35 Mamma mår bra
01.50 Nattsändningar

08.10 Akuten - produktionen 
 bakom
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 Audition
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15	 In	the	flesh
23.10 Reklam i Sovjet
00.05 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
00.35 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 Audition
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Mitt ögonblick
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hjärtevänner
20.00 Tyskungarna - barn av de 
 hatade
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Det tysta ljuset
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:	Suzanne	
 Osten
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	 Kapuścińskis	Afrika
20.55 Guidad tur
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Svenska rallyt
22.15 Filmklubben: Syster
23.50 Vegorätt
00.20 Trädgården på Strömsö
00.50 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

08.30 Hjärtevänner
09.00 Rapport
09.05 Akuten
10.00 Rapport
10.05 Via Sverige
10.20 Alpint: Crans-Montana
11.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
12.00 Rapport
12.05 Via Sverige
12.20 Skicross: Världscupen Idre
13.50 Övergivna rum
14.10	 Kapuścińskis	Afrika
15.05 Tyskungarna - barn av de 
 hatade
16.05 Sverige idag på romani
16.10 Rapport
16.15 Sverige idag på romani
16.20 Vetenskapens värld
17.20 Världens natur: Atlantens 
 vilda sida
18.10 Akuten
19.00 Kulturstudion: Knausgård
19.05 Karl Ove Knausgård - Året 
 efter Min kamp
20.00 Kulturstudion: Knausgård
20.05 Min kamp
22.05 Kulturstudion: Knausgård
22.10 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.40 Dallas
13.35 Halv åtta hos mig
14.35 Hem till salu
15.55 Extreme makeover
 weightloss
16.55 Bytt är bytt
17.50 Äntligen hemma
18.25 Lotto, Joker och
 Drömvinsten
18.35 Äntligen hemma
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Lillelördag
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Vädret och nyheter
23.00 The Missing
00.15 Brottskod: Försvunnen
01.10 The following
02.05 Nattsändningar

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
16.15 Skidskytte
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 och nyheter
23.00 The Missing
00.15 Brottskod: Försvunnen
01.10 The following
02.05 Chasing shadows
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 Hemma hos Jamie
14.05 Hemma hos Jamie
14.35 Hem till salu
15.55 Extreme makeover 
 weightloss
17.15 Skidskytte
18.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 Margin call
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Margin call
00.00 Middle men
02.20 - 04.45 True grit
05.55 Jamie Olivers smarta rätter

06.55 Jamie Olivers 
 smarta rätter
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Fångarna på fortet
12.55 Sveriges mästerkock
13.55 Jamie Olivers smarta rätter
14.50 Brynolf & Ljung - Street 
 magic
15.25-17.55 Ishockey: Sverige–
 Finland
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 QX Gaygalan 2016
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 QX Gaygalan 2016, forts
23.05 Moulin Rouge
01.40 Utan spår
03.50 Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

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

       9
mars

Näringsliv
Mellerud



19ONSDAG 10 FEBRUARI 2016 MELLERUDS NYHETER 

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Landet runt - teckenspråkstolkat
21.45 Vänligen Lars Lerin
22.15 De okuvliga
22.45 Tvärs över Sydamerika
23.15 Vegorätt

21.00 30 grader i februari - syntolkat
22.00 Melodifestivalen 2016:
 Deltävling 2 - syntolkat
23.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkad
00.00 Akuten

21.00 Att förföra med mat: Alla hjärtans
  dag
21.45 Game of Thrones
22.40 Edit: N.Y. stories
23.05 Akuten

09.00 UR Samtiden
15.00 Lenas resor
15.10 Vår plats i universum
16.00 Sapmi sessions
16.30 Lärlabbet
17.00 K-märkta ord
17.05 Actors studio: Goldie Hawn
17.50	 Världens	museer:	Uffizierna
18.35 70-talets USA
19.15 Bhutan - kungadöme i Himalaya
20.10	 Nilen:	flodernas	flod
21.00 Fosterland
22.00 Borgens hemligheter
23.00 Förintelsen - historiens värsta 
 brott
23.55 Sapmi sessions

12.00 Marknadsföringens 
 hemligheter
13.00 Camilla Plum och den
 svarta grytan
13.30 Kinas mat
14.00 UR Samtiden
17.00 Lenas resor
17.10 Sapmi sessions
17.40 Seriestart: Schrödingers katt
18.10 USA med Lisa Ling
18.50 Vår plats i universum
19.40 Studio Plus
20.10 Världens natur: Atlantens vilda 
 sida
21.00 Marknadsföringens hemligheter
21.50 Grannarna på bidragsgatan
22.40 Skattjägarna
23.10 Lärlabbet

12.00 Lärlabbet
12.30 Antikmagasinet
13.00 Asien från ovan
14.00 UR Samtiden
17.00 Historiska personligheter
17.25 Kontinenternas födelse
18.15 Borgens hemligheter
19.15 Italienska trädgårdar: Veneto, 
 Lucca och sjöarna
20.15 Världens museer: Moskva
21.00 Asien från ovan
21.45	 Nilen:	flodernas	flod
22.35 Dokument utifrån: Skuldmaskinen
23.30 Schrödingers katt

06.30 Seinfeld
09.00 The vampire diaries
10.00 Grimm
11.00 Jims värld
12.00 NCIS: Los Angeles
15.00 Cops
16.00 Nemas problemas med Erik och 
 Mackan
17.00 Simpsons
18.00	 Amazing	race:	All-stars
19.00 Ink master USA
20.00 How I met your mother
20.30 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Fresh off the boat
22.00 Scream queens
23.00 American dad
23.30 American dad
00.00 2 1/2 män
00.30 Fresh off the boat
01.00 Scream queens
02.00 How I met your mother
02.20 How I met your mother
02.45 Family guy
03.05 American dad
03.55	 Amazing	race:	All-stars
04.40 Cops
05.30 Spin city

06.00 The vampire diaries
06.45 Stargate SG-1
07.35 Våra värsta år
08.00 - 08.30 Våra värsta år
09.00 Kung av Queens
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.30 Family guy
22.00 Last man on earth
22.30 Sex and drugs and rockn'roll
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.25 Last man on earth
02.50 Sex and drugs and rockn'roll
03.15 Family guy
03.35 Nattsändningar

06.00 The vampire diaries
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 Edge of darkness
23.20 Family guy
00.20 American dad
00.50 Scrubs
01.50 How I met your mother
02.40 Family guy
03.30 My name is Earl
03.55 American dad
04.20 Våra värsta år
04.45 Nattsändningar

06.00 Plus
07.00 Antikrundan
08.00 Auktionskammaren
08.45 Mat med Kira
09.15 Go'kväll
10.00 Vinterstudion
10.30 Alpint: Crans-Montana
11.30 Längdskidor: Världscupen Falun
12.00 Vinterstudion
12.30 Skicross: Världscupen Idre
13.50 Vinterstudion
14.30 Längdskidor: Världscupen Falun
15.10 Vinterstudion
16.00 Anslagstavlan
16.05 Husdrömmar
17.05 Att förföra med mat
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Kampen om tungvattnet
21.45 London spy
22.45 Rapport
22.50 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Sportspegeln
10.30 På spåret
11.30 Skavlan
12.30 Inför Grammis 2016
12.35 Melodifestivalen 2016: Deltävling 2
14.05 Matiné: Damen i svart
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 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Husdrömmar
11.00 Auktionskammaren
11.50 Cirkus familj
12.20	 Scenerna	som	förändrade	filmen
12.50 Välja väg
13.20 Hundra procent bonde
13.50 En stad - en historia
14.00 Fråga doktorn
14.45 Matiné: Idel ädel adel
16.10 Gomorron Sverige sammandrag
16.30 Mat med Kira
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Familjer på äventyr
21.00 Veckans brott
22.00 Deutschland 83
22.50 Tvärs över Sydamerika
23.20 Rapport
23.25 Nattsändningar

08.50 Sverige idag på romani chibi
09.00 Rapport, 09.05 Akuten
10.00 Rapport, 10.05 Gudstjänst
10.50 Kampen om kronan
11.00 Rapport
11.05 Ei saa peittää
11.35 Europas sista vildren
12.00 Svenska rallyt
13.00 Rapport
13.05 Via Sverige
13.20 Alpint: Crans-Montana
14.20	Min	sanning:	Suzanne	Osten
15.20 Vegorätt
15.50 Trädgården på Strömsö
16.20 Rapport
16.25 Sverige idag på meänkieli
16.30 Mitt Sverige
17.00	 Kortfilmsklubben
17.40 #lovemilla
17.50 Tio lektioner i språkdidaktik
18.00 Ei saa peittää
18.30 Nysvenskar
19.00 Världens natur: 
19.50 Gammelskog
20.00 Min sanning: Michael Treschow
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Nattsändningar

07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00	 Kortfilmsklubben
08.40 #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
17.05 Hemliga svenska rum
17.20 Nyhetstecken
17.30	 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Kyrkornas hemligheter
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Deadly 60
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox: Lagens ängel i Kabul
23.40 Agenda
00.25 Deadly 60
00.55 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 Seriestart: Tjärnens björnar
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Severin
20.00 Mitt Sverige
20.30 Vegorätt
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 De okuvliga
22.45 Helig sperma
23.45 Babel bio
00.30 Severin
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

06.25	 Jamie	Olivers	smarta	rätter
07.25 Hemma hos Jamie
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 När och fjärran
12.30 En resa för livet
13.30 Bygglov
14.30 QX Gaygalan 2016
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, forts
20.00 Farmen
21.00 Valentine's day
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Valentine's day
23.35 Partners in crime
00.40 Hairspray
02.55 - 04.45 Twelve
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 När och fjärran
21.00 En resa för livet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 TV4Vädret 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

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

Visning: Torsdag 11/2 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 16/2 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Järn/ Låssbyn Kasevallen 1
Endast tre km från Mellerud ligger detta fräscha 2-planshus med källare och två stycken lägenheter.  
Fristående dubbelgarage/förråd på ca 80 kvm. Pris: 890 000:-

Åsensbruk  / Viravägen 6
Med ostört läge ligger denna enplansvilla med direkt närhet till idrottsplats. Altan i västerläge. Vidbyggt garage och ett stort förråd.  
4 rok Boyta: 112 kvm Tomtareal: 845 kvm.  Pris: 450 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

ÅNIMSKOG – Slobol 803
1½-plansvilla lantligt belägen på stor härlig tomt 
på hela 10.016 kvm. Två sovrum samt kök med 
vedspis. Mysig altan under tak. Flera uthus 
varav en ladugård med möjlighet till djurhållning.

Pris: 475.000:-

 

DALSKOG – Skurvåsvägen 31
Fritidshus i natursköna omgivningar nära bad och 
fiske i Teåkersjön! Öppen planlösning med braska-
min centralt placerad. Välutrustad köksdel. Bastu 
med intilliggande dusch samt kaklat badrum.

Pris: 695.000:-

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

Pris: 1.950.000:-

Mån. kost. ca 3.500:-

Mån. kost. ca 3.500:-
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 6.000:-
MELLERUD – Bolstad Kårebyn 7
Dalslandsstuga med tillbyggnad på baksidan. 
Fritt lantligt läge på vackra Dalboslätten med 
närhet till Vänern! Fina rum, två braskaminer. 
Nyare kök och helkaklat badrum. Nytt tak. 

Pris: 949.000:-

Mån. kost. ca 5.700:-

Visning torsd. 11/2 kl. 17-18
Ring och boka!
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 6. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Fixa fikat till
Alla hjärtans dag

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800-1600 g. 
Max 22% fetthalt. Av nöt 50%, gris 50%.  
Jfr pris 39:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g.
Jfr pris 75:00-83:33/kg.

Apelsiner i nät
ICA. Spanien. 2 kg. Klass 1.  Jfr pris 7:50/kg.

Baguette
ICA. 300 g. 2-6 pack.
Jfr pris 33:33/kg.

Rosor
ICA. Fairtrade. 10-pack. Höjd ca 50 cm. 
Olika färger. 
Jfr pris 49:00/st.

10:-
/st

3990
/kg

Dra kortet!

15:-
/st

Kortpris

Rismål
ICA. 175 g.

Jfr pris 28:57/kg.

10:-
2 för

18:-
/st

Kladdkaka, Dessertpaj
Frödinge. 380-400 g. Fryst.

Jfr pris 45:00/kg.

super
klipp

30:-
2 för

49:- 
/st

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 129 PLUS
Utmärkt rengöringseffekt och maximal 
komfort.
• Ihopfällbart handtag
• 9 m stålarmerad slang
• Slangvinda

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

STIHL RÖJSÅG FS 410 C-E
Perfekt både för skog och större gräsytor.
Levereras med trimmerhuvud,
slyklinga och sågklinga.
• Easy2Start
• Effektiv avvibrering
• Stor bränsletank

ORD PRIS
8.290:-
NU 

7.290:-

Ny ägare vill höja 
servicenivån
Under drygt sju år har 
Zarko Jovanovic varit 
anställd på Börsens 
Restaurang & Pizzeria 
i Mellerud. Sedan den 
1 februari är han ägare 
till verksamheten.
– Jag började som diskare 
och lärde mig allt mer under 
åren. Nu gör jag allting här, 
säger den nya ägaren leende.

Vad fick dig att ta steget 
att bli egen företagare?

– Jag visste ju hur allt fun-
kade redan. Mina planer är 
att erbjuda bättre service och 
satsa på att dra mer folk på 
kvällar, med till exempel af-
ter work och trubadurer. Vi 
återinför byggfrukost på fre-
dagar också, den var väldigt 
populär när vi hade den tidi-
gare, svarar Zarko.

Niclas Johansson, Börsens 
kock  sedan sju år, berättar 
att nivån på restaurangens 
á la carte ska höjas. Helgen 
12-14 februari blir något av 
en ”nystartshelg” med ut-
ökad á la carte samt gratis 
dessert till gästerna.

Restaurangen, som serve-
rar dagens lunch, á la carte 
och pizzor, har fullständiga 
rättigheter och tar ett 70-
tal sittande gäster. Zarko 
berättar att han vill fixa till 
interiören lite, kanske några 
fina tavlor på väggarna till 
att börja med.

Zarko är 33 år, trebarns-
far och bor i Dals Rostock. 
Totalt arbetar sju personal i 
företaget. Dock söker man 
en servitris på heltid.

Susanne Emanuelsson

Zarko Jovanovic tog över Börsens Restaurang & Pizzeria den 
1 februari. Själv har han arbetat på restaurangen i sju års tid.

Utökat sortiment och mer grönt
I april för fyra år sedan blev Karin och Gökhan 
Aydemir handlare i Dals Rostock. Nu är det 
dags för butiken att utöka sortimentet och bli 
en del närlivskedjan Handlar´n, med bibehållen 
inriktning på närproducerat och ekologiskt.

Butiken i Dals Rostock som drivs av Karin och Gökhan Aydemir går med i närlivskedjan Handlar´n. Här laddar stamkunden 
Kristian Söderlund skafferiet för den kommande veckan.

– Att driva livsmedelsbu-
tik utan någon av de större 
kedjornas grossister är tufft. 
Grossisterna ger billigare 
priser till sina egna och är 
dyrare mot de andra.  Nu 
köper vi till 90 procent från 
Axfood och kan erbjuda 
bättre priser till kunderna 
som gynnat oss i flera år, det 
känns roligt, säger Karin och 
Gökhan Aydemir.

Vill öka servicen
En charkdisk och en ny kas-
saapparat med scanner har 
införskaffats och en önske-
lista för kunderna att skriva 
önskade varor på har legat 
framme på disken en tid.

 Ekologiska varor står högt 
i kurs i Dals Rostock och det 
finns en hel del nytt i buti-
kens hyllor. Lite udda varor 
som turkiska sötsaker och 
närproducerad film och mu-
sik kommer fortsatt att vara 

en bonus för kunderna.
– Vi vill utöka sortimentet 

och få en mer stabil försälj-
ning även på vintern och vi 
har försökt  bli ombud för 
posten, Systembolaget, ATG 
och Västtrafik för att öka 
servicen, men hittills har vi 
fått nej, berättar Karin.

Kunder inspirerar
Karin och Gökhan som flyt-
tade till Dals Rostock från 
storstaden Izmir i Turkiet, 
där han var idrottslärare och 
hon studerade turkiska trivs 
med livet även i Dals Ro-
stock. 

– Butiken gjorde att vi vil-
le flytta hit. Det var ett bra 
sätt för oss båda att få jobb 
här i bygden och jag har all-
tid velat ha något eget även 
om jag inte förväntat mig 
att stå i en livsmedelsbutik, 
säger Gökhan.

– Vi är glada att kunna 

jobba här och att det går 
runt. Vi trivs med männ-
iskorna som kommer och 
handlar, det är de som gör 
att vi orkar jobba stenhårt. 
Vi märker att Dalsland 
upptäcks av allt fler Många 

turister handlar i butiken 
under sommaren och nya 
människor har flyttat hit. 
Folk pratar gott om Sals 
Rostock och trakten och det 
ger ringar på vattnet, säger 
Karin.

Söker fler odlare
Nu vill Handlar´n Dals Ro-
stock, med utökat sortiment 
och en växande kundskara 
ha kontakt med fler odlare 
för att sälja närproducerat.

– De grönsaker vi säljer 

när det är säsong är väldigt 
efterfrågade och tar slut 
snabbt, vi kan sälja mycket 
mer, säger Karin och Gök-
han Aydemir.

Karin Åström


