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Fönster-
kampanj!

32-35%
rabatt

Gäller t.o.m. 13/3

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 7.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

99:-
/kg     

Rimmad fläsklägg
Moab, Sverige, färsk, med ben, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 7

Tvättmedel,  
sköljmedel
Ariel, Lenor, gäller tvättmedel 675 g, 1,08 lit, skölj-
medel 550-575 ml, jfr-pris 0,48-0,99/tvätt.

Lövbiff
Irland, färsk, i skivor, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 7

Kvarg
Lindahls, flera sorter, 150 g, jfr-pris 33,33/kg.

Chockladkaka
Marabou, 180-200 g, jfr-pris 87,50-97,22/kg.

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

5:-
/st

1995
 

/kg

45:-
2 för

för Bonuskunder

35:-
2 för

99:-
5 för

Efter en seger och en förlust i kvalet till Svenska Futsalligan så står det klart att FC Mellerud kvalar sig upp – Mellerud har ett 
lag i högsta serien. Foto: FC Mellerud.

Till futsalallsvenskan

Hos oss hittar du maskiner från

Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com       

Trejon, Ystadsmaskiner, Etebra maskin,  Ålö Trima, Ventrac, Norje

Välkommen in!

Lars, Lena och Lars-Ove med en av sina kor. Lars gick Nuntorp för några år sedan, gillar bondelivet och vill jobba med jord-
bruket i framtiden. 

Mångfald med dikor
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Del 2
Onsdag  

17 februari
2016

JORD 
& SKOG

Föder upp tibbar

Plantor till skogen

Familjen Lars-Ove Karlsson och Lena Svensson på gården Grinstad-Hagen bedriver dikoproduktion. De firar 40 år med rasen Hereford. Gården är ekologisk och KRAV-certifierad och man har bevarat den min-dre storlekstypen på korna. Detta innebär ett fetare och mer marmorerat kött. 

I samarbete med Dahlbergs slakteri säljer man köttlådor mot förbeställning. Intresset för ekologiskt och närproducerat kött har ökat. Påfallande i Grin-stad-Hagen är att korna lever länge. Gårdens äldsta ko, med namnet Flory, blev 25 år gammal.
– Sidan 4 –

På åttonde plats bland kommunens populäraste hundraser ligger tibetansk spaniel. Häng med hem till uppfödaren Gunvor Sörensen som fött upp rasen sedan 1985. Hon har för tillfället en kull med fem gudomligt söta nio veckor gamla valpar.
– Sidan 7 –

Bohus-Dals Skogsplantor drivs av bröderna Tommy och Roger Gustafsson och säljer omkring 4,5 miljoner skogsplantor till skogsägare i Dalsland och Bohuslän. Framför allt handlar det om barrträd, men också löv-träd och buskar. Man erbjuder även skogsplantering.
– Sidan 8 –

Möte om Nuntorp

Nyttan med höns

Mötet i Åttersruds bygdegård om Nuntorpskolans framtid besöktes av över 130 personer. Intresset och engagemanget är stort när det gäller skolans fortlev-nad, förslagsvis som friskola. Hushållningssällskapet Väst höll i informationskvällen.  
– Sidan 2 –

Grannarna Need Lundblad och Kjeld Pedersen delar intresset för höns och andra fjäderfän. Need har höns av olika raser, medan Kjeld förutom höns har vaktlar, brevduvor och gäss. Need förklarar att det är enkelt att ha höns, men behöver daglig tillsyn.
– Sidan 10 –

Tema Jord och Skog

FC Mellerud lyckades ställa till med en ny bragd i 
söndags när det stod klart att laget lyckats kvala upp 
sig till futsalens högsta serie – allsvenskan. 

Detta skedde i Lisebergshallen, Göteborg där FC 
Mellerud först mötte GAIS Futsal som man slog med 
8-5 i en nervig match. Ett tag ledde FCM med hela 
4-0, men GAIS kom tillbaka. När endast en minut 

återstod av matchen i andra perioden gjorde hemma-
laget 5-6. Sekunden efter tryckte dock Kreshnik Byty-
qi, FC Mellerud in 5-7 och matchen var avgjord även 
om Peter Mandic drygade ut segern i matchens sista 
spark. När GAIS sedan förlorade sin andra match var 
Mellerud klara för avancemang.

– Sidan 14 –

12 sidor 
tematidning 
med jord, 
skog och 
husdjur! Läs 
om dikor 
som ger 
mångfald, 
härliga höns 
hos Need 
och Kjeld, 
valpar, 
skogsfö-
retag och 
Nuntorps 
framtid.

Inspirerande 
föreläsning
Äventyraren Aron Anderson bjöd på en mycket upp-
skattad och inspirationsrik föreläsning under mån-
dagskvällen. 28-åringen opererades för cancer nio år 
gammal och hamnade i rullstol. Detta har inte stoppat 
honom, utan efter ett flertal medaljer i bland annat 
Paralympics och JVM ville han testa andra utmaning-
ar. Till exempel har han bestigit Kilimanjaros topp.

– Sidan 8 –

Ung företagare
I dagarna har 25-årige Junior Jensen startat upp sitt 
datasupportföretag QSE-IT. Han fixar det mesta när 
det gäller pc- och macdatorer, telefoner och Ipads. 
Problemen kan tas om hand över telefon, via fjärrhjälp 
eller hembesök. ”Jag ger gärna tips och råd. Ingenting 
är omöjligt”, säger Junior.

– Sidan 9 –



2 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 17 FEBRUARI 2016

– 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 REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

Karin Åström 0530-125 40 
karin@mellerudsnyheter.sewww.mellerudsnyheter.se

Besöksadress och postadress
Storgatan 20, Box 43, 464 21 Mellerud

UPPLAGA
9.250 ex. delas ut till alla hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras via Posten. 
Om tidningen uteblir: 
Ring Posten,  010-436 23 07.

ANNONSER
Christina Callh 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

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

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av  
1/4 sida eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.Etabl. 1993. Opolitisk

ÅRSMÖTE Sönd 6/3 kl. 17.00  
i Bolstad bygdegård

Vi bjuder på kaffe och semla
Välkomna!                                Styrelsen

Bolstad - Grinstad Byalag
och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag
och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag
och Bolstad Bygdegårdsförening

Lokala

i Mellerud
håller 

ÅRSMÖTE
Tisd. 23 febr. kl. 18.00

i föreningens lokal  
på Nygatan 1

Välkommen!   Styrelsen

P18
ÅRSMÖTE

Tisdag 8 mars kl. 19.00, Karolinerskolan
Vi äter en enkel buffé.

Anmälan samt kostavvikelser senast 1/3 till Apo eller e-post
lararforbundet@mellerud.lararforbundet.se

Välkomna!                         Styrelsen

ÅRSMÖTE
Melleruds 

Trollingklubb
Lördag 5/3 kl. 18.00  
Melleruds Bowlinghall

Välkomna!

Kroppefjälls Rödakorskrets

Årstämma
i Dagcentralen, Karolinen, Dals-Rostock

söndag 21 februari kl. 16.00
Årsmötesförhandlingar, kaffe och lotteri
Underhållning av Lennart Andersson

Välkomna!

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

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
onsdag 24 februari 2016, kl. 18.00.

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

17 feb- 24 feb  2016
2:a söndagen i fastan

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 18.30-20.00 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist
Sön 11.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 24/2 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem.
Tor 25/2 18.00  Församlingskväll i Grinstads 
	 	 församlingshem	med	pyssel,	fika,	trevlig		
  gemenskap och andakt.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Sön 18.00  Gudstjänst i Kyrkans hus, Kerstin Öqvist.
Ons 24/2 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.
Ons 24/2 19.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Kerstin Öqvist 
  och Peter Söderlund. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 17.00  Meditationsgudstjänst i kyrkan, 
  Tage Grimheden. 
Ons 24/2 14-16  Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga syförening träffas på  
  Karolinen.
Sön 11.00  Högmässa i Örs kyrka, Marit Järbel.
Ons 24/2 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 24/2 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  21.000  - 56 rop
VSH - JACK 4.000 – 37 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 18/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Anders Pettersson talar om 
”Högre måluppfyllelse för 

skolan i Mellerud”

Måndag 22/2 

Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 2 februari 2016 är justerat (godkänt och under-
skrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 10 februari genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i Regi-
onens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på 
www.vgregion.se/rfhandlingar

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Zootropolis 
Onsdag 24/2 kl. 17.00

Från 7 år    1 tim 48 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

ÅRSMÖTE
Håfreströms IF
Månd 29/2 kl. 18.30

i Klubbstugan
Välkomna!   Styrelsen

ÅRSMÖTE
Örs Bygdegårdsförening 
Måndag 29/2 kl. 19 

i Örs bygdegård
ändring i stadgarna

Välkomna!  Styrelsen
www.bygdegardarna.se/ors-krokfors

Kommande film

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

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

1 tim. 39 min

Alvin och gänget Gasen i 
botten(Sv.tal)

Onsdag 24/2 kl. 16.00
Barntillåten Pris 80:-

1 tim. 28 min

Grimsby
Fredag 26/2 kl. 19.00
Söndag 28/2 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
1 tim. 22 min

Zootropolis (Sv.tal 3D)
Lördag 27/2 kl. 16.00
Söndag 28/2 kl. 16.00

Från 7år Pris 80:-
1 tim 48 min

KROPPEFJÄLLS VANDRARE håller 

ÅRSMÖTE 
Söndag 6 mars 2016 kl. 17.00 

Stakelunds församlingshem, Dals Rostock
Årsmötesförhandlingar 

Ingmar Andersson berättar och visar bilder från Fjället
Servering Välkomna! Styrelsen 

Ung Kultur Möts
Det blir UKM i Mellerud 
även i år. Förra året gick ju 
fyra av Melleruds deltagare 
hela vägen till riksfestivalen. 
I år körs arrangemanget på 
Ungdomshuset Stinsen sön-
dag 17 april. Det går redan 
nu att anmäla sig på www.
ukm.se Det finns också an-

mälningsblanketter på bland 
annat Stinsen, biblioteket, 
Rådaskolan och Dahlstiern-
ska gymnasiet.

Earth hour
Kom ihåg att lämna in dina 
dikter till Earth Hour. De 
kan skickas per e-post till 
lars.nilsson@mellerud.se 
eller lämnas in på Medbor-
garkontoret. Märk kuvertet 
”Earth Hour” senast fredag 
19 februari.
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0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor 2016
Hollands blommor med blomstertåget 
21/4, 6 dgr ......................... 6.780:-
Kiel-kryss 28/4, 3 dgr ....... 1.360:-
Gardasjön med Verona &
Venedig, 29/4, 10 dgr ..... 11.980:-
Kroatien 17/5, 12 dgr ....... 8.990:-
Vinresa till Franken & Pfalz 
26/6, 7 dgr ......................... 8.980:-
Vandra i Tyrolen med 6 övern.
i Reutte, 2/7, 9 dgr ............ 8.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Dagstur i Dalsland * Ullared
Fagerås liljor * Bordershop

P-Floyd i Dalhalla

Hur stark är din idé?  
Ansök nu! 
Varje år delar vi på Dalslands Sparbank med oss av  
vår vinst. Vi gör det genom att stötta spännande,  
drivna och nyttiga projekt som gärna vänder sig  
till barn och ungdomar. Av en enkel anledning:  
När våra unga trivs, då gynnas hela Dalsland.

Hjälp oss att uppfylla vår vision 
”Tillsammans utvecklar vi Dalsland”. 

Läs mer och ansök  
senast 31 mars 2016 

på vår hemsida 
www.dalsbank.se  

Besök vår nya butik i Vänersborg
Industrigatan 2 (Vassbotten)

Tel. 0521-657 09Emili 590, Selva Tarpon 4T E.F.I  115XSR  
inkl. båtvagn Bv 1650 TK, Dynsats, pulpitskydd, motorlås 
med låspkt till båt. (Ord. pris: 302.090:-)                                        
(gäller vid beställning under Feb-Mars 2016)

Nu! 284.900:- 

Master 471 ett komplett båtpaket  
Yamaha 4T 40 EFI inkl. båtvagn Bv 650 TK,  
standardutrustad med motor/båtlås. (Ord. pris: 184.290:-)                                     
(gäller vid beställning under Feb-Mars 2016)

Nu! 169.900:-

Nu! 10.990:-

5 hk Sea Bass  
(Ord. pris: 12.490:-) 
(Mässerbjudande tom 13 mars)

Nominering till Dalslandsmedaljen
Nu är det dags igen 
att nominera till Dals-
landsmedaljen. Det 
kan du göra till och 
med april månad.

Statuterna förändrades 2010 
och lyder: Medaljen utdelas 
årligen till personer, fören-
ingar eller organisationer 
som gjort landskapet ”fram-
stående tjänster”. 2015 till-

delades Torsten Fransson, 
Sten Jakobsson och Erik 
Berger dalslandsmedaljen.

Nomineringen kan skick-
as till Christina Svensson, 
förbundschef på Dalslands-
kommunernas Kommunal-
förbund via email (christina.
svensson@dalsland.se) eller 
brev. Viktigt är att en moti-
vering till varför framgår.

Medaljkommittén består 

Kulturpriset på gång
Det är åter dags att nomine-
ra till Melleruds kulturpris. 
Den nominerade ska vara 
folkbokförd i kommunen 
och varit ”kulturellt aktiv” 

här under det senaste året. 
Sista dag för nomineringar 
är 30 april. Nomineringar 
skickas till jessica.linder@
mellerud.se

En lång, komplicerad historia – ”LIVE”
Kent Sidvall debu-
terade i höstas med 
boken, ”En lång och 
komplicerad historia” 
och blev känd genom 
SVT:s dokumentärfilm 
”Vägen till vansinne.

Torsdag 18 februari bjuder 
han på föreställningen LIVE 
på Kulturbruket på Dal, om 
livet från botten till toppen. 
Både föreställningen och 
boken tar med dig på en 
resa som är svår att glömma. 
Så här lyder bokens baksi-
destext:

”Efter mina första tre yo-
gaövningar tog jag en rök-
paus och bad Gud om ursäkt 
för min rökning, samt alla 
mina aggressioner. Jag hade 
fyllt 56 och trodde att livet 
inte hade mer att ge. Re-
serv-Jesus befann sig inom 
rättspsykiatrin och Hacke 
Tjyvåkers nya businessför-
slag blev det inget av. Nu 
var det bara flaskan och en 
förmodligen för tidig död att 
se fram emot. Samtidigt som 
jag omfamnat min för tidiga 
bortgång plockade jag fram 
min gamla dagbok och läste 

om tidigare händelser i mitt 
liv. På grund av olika orsaker 
och brist på erfarenhet drogs 
jag in i komplicerade situa-
tioner av personer vilka var 
belastade med fanatiska och 
verklighetsfrämmande en-
gagemang av olika slag. Det 
var affärsluncher med Nalle 
Konkurs, indrivningar på 
Östermalm och gudstjänster 
i Södermalmskyrkan. Re-
ligiösa knarkare, prostitue-
rade och ultrakonservativa 
mormoner, trappuppgångar 
och ungkarlshotell. Min his-
toria visar, enligt min egen 

Han har en röst utan dess 
like, Kent Sidvall.

Dalskogs 
egen dag
I år är det åter dags för den 
uppskattade Dalskogsdagen. 
Den genomförs lördagen 
den 23 juli.

bedömning, att fanatiska 
personer med tunnelseende, 
för stark vilja men för lite 
förstånd tycks dras till var-
andra.”

Med en röst utan dess like 
kryddar Kent Sidvall före-
ställning med tillbakaluta-
de blues- och jazzklassiker, 
ackompanjerad av Hans 
Lundquist som också svarar 
för föreställningens musikar-
rangemang och regi.

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

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

av Dalslandskommuner-
nas Kommunalförbund, 
Vänersborgs kommun, 

Dalslands konstförening, 
Dalslands fornminnes och 
hembygdsförbund.

Intresse för Vänern på mässan
Båtmässan i Göteborg 
har nyligen avslutats 
och hade fler besöka-
re än föregående år. 
Ett stort intresse för 
Vänern märktes bland 
besökarna. 

En av deltagarna på mässan 
var ”Gästhamnar i Vänern”, 
en förening av kommunala, 
privata och båtlubbsdrivna 
aktörer, en växande aktör 
som tillsammans arbetar för 
att stärka destination Vänern 
som ”en pärla utan trängsel”. 

Inomskärsleder
Gästhamnarna i Vänersborg, 
Dalbergså, Sunnanå, Köp-
mannebro, Karlstad, Kristi-
nehamn, Sjötorp, Mariestad, 
Hällekis och Hörviken fanns 
representerade i en välbesökt 
monter och extra kraft lades 

på information om alla de 
vackra inomskärsleder som 
finns i Vänerns skärgårdar. 

 Det ökade antalet besöka-
re på mässan upplever bran-
schen som mycket positivt 
då nedgången under de tre 
senaste åren varit tung för 
många verksamheter.

Stort intresse
–  Intresset för Vänern och 
vår monter var stort. Många 
besökare kände väldigt då-
ligt till Vänern och allt det 
som finns där och blev  posi-
tivt överaskade när vi i mon-
tern berättar om allt det som 
står till buds och våra fina 
hamnar med hög serviceni-
vå. Att vi sedan kan stoltsera 
med en mycket vacker och 
inbjudande skärgård under-
lättar självklart när valet av 
sommarens destinationska 
avgöras. Någon sa ”..helt 
enkelt bäst i test”...vilket var  
kul att höra, berättar Dick 
Netterlid, Gästhamnar i Vä-
nern.Vänerinformation på scenen fångade en stor publiks intresse.
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Börsens
Restaurang & Pizzeria

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL

Sp
or

tlo
v

Skolan

       

Måndag 22/2: Korv Stroganoff med 
potatis, ärtor, majs och paprika. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 23/2: Stekt fläsk med bruna bönor 
och potatis.  
Dessert: Krusbärskräm.  
Onsdag 24/2: Kokt fisk med ägg och 
persiljesås, potatis, gröna ärtor.  
Dessert:  Päronkräm.

Torsdag 25/2: Italiensk kycklingsoppa.   
Dessert:  Pannkakor med sylt.

Fredag 26/2: Kålpudding med potatis, 
skivade morötter och lingonsylt.  
Dessert: Fruktcocktail. 
Lördag 27/2: Herrgårdskyckling med 
potatis och majs.  
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott 
med vaniljsås.

Söndag 28/2: Fisk Benedictine med sås, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 8 
Mån: Fisk Gernadier med potatismos och 
grönsaker. Tis-sön: Falukorv med  
potatismos och grönsaker. 

Senior
Vecka 8

VECKANS LUNCH

Frukost till levande
dragspelsmusik
Aldrig har jag tidigare 
ätit frukost till levande 
dragspelsmusik. Det 
var i alla fall vad som 
hände i söndags och i 
Kyrkans hus, Mellerud. 
En god frukost serverades 
tack vare två duktiga och 
morgonpigga damer, Irja 
Lignell och Gunborg Fre-
driksson. Dragspelsmusiken 
bjöd Anders Fredriksson och 
Pär-Åke Henriksson på. 

Det här var den andra fru-
kosten i sitt slag som serve-
rades i Kyrkans Hus. Förra 
gången sjöng Stellan Johans-
son visor av Brånasmeden 
och Karl Karlsson. 

Frukosten serverades från 
klockan 8.30 fram till mäss-

san som firades 9.30. Det 
var lite ovanligt, men inte 
alls dumt att bara stiga ur 
bädden, en snabb morgon-
toalett, klä på sig och ta en 
promenad upp till Kyrkans 
Hus för att där tillsammans 
med cirka femton personer 
äta frukost. Det fanns plats 
och mat till flera. Dragspels-
musiken, ja, det var låtar 
som man i vanliga fall kan 
höra då det är gammaldans.

Mässa på första söndag-
en i fastan hade rubriken 
”Prövningens stund”. Nu 
var vi flera samlade inne i 
kyrksalen. Även här fanns 
dragspelsmusiken med i 
psalmsången. Predikan, bi-
belläsning, förbön, firandet 

av Herrens heliga nattvard, 
en gudstjänst i aktivt del-
tagande, en helhet. Mässa 
innebär att man firar natt-
vard.

Dragspelsmusiken och 
pratet runt frukostbordet 
fick sinnena att vakna till 
liv. Mässan bar jag med mig. 
Avslutningspsalmen (738) 
följde med som en bön när 
jag gick hem ”Visa oss vä-
gen, Försoningens Herre, 
ge oss nu viljan att gå den”. 
Och jag tänkte på alla som 
arbetar för fred och förso-
ning i vår värld. 

Gärna flera frukostar med 
musik åtföljt av gudstjänst. 

Margareta Larsson

Anders Fredriksson och Pär-Åke Henriksson bjöd frukostbesökarna på dragspelsmusik. Foto: 
Evert Magnusson.

Jämnt för veteranvetare
PRO Mellerud har haft 
besök av PRO Skallsjö 
med anledning av en 
kamp i Veteranvetar-
tävlingen. 

Denna tävling pågår först 
distriktsvis, segrarlagen från 
distrikten går sedan vidare 
till en riksfinal. För en del 
år sedan var PRO Mellerud 
uppe och tävlade på riksni-
vå. Vid ett tillfälle deltog 
Mellerud i finalen, blev tred-
je laget av fem. Ordförande 
Barbro Olsen hälsade alla 
välkomna till tävlingen och 
Mellerud. Drygt 80-talet 
medlemmar från förening-
arna fyllde Templargården. 
Domaren Runo Elgh, Troll-
hättan presenterades.

Lagledarna talade om vilka 
som var utsedda att svara på 
de kluriga frågorna, dessa var 
utformade av Märta Tho-
feldt, Trollhättan. För Skall-
sjö var Jan-Åke Andersson, 
Birgitta Bohm och Lillemor 
Windisch svarande. Melle-
rudslaget bestod av Margitta 
Ekstedt, Barbro Olsen och 
Torsten Stefansson. 

Deltagarna från Mellerud. Från vänster: Margitta Ekstedt, 
Barbro Olsen och Torsten Stefansson.

Veteranvetartävlingen var en välbesökt tillställning.

Hela tiden var det en jämn 
kamp. När ordinarie frågor 
var ställda, var det oavgjort 
resultat. Runo fick ta till ut-
slagsfrågor, också då jämnt 
i början, men Skallsjö vann 
till sist med 17-15. Hejar-
klackar från båda lagen elda-
de på sina vänner med ram-
sor och visor. 

Skallsjö kommer nu att 
gå vidare till semifinal, mot-
ståndarlaget är ännu inte 
helt klart. Mellerud önskade 

vännerna från Skallsjö lycka 
till i fortsättningen. Laget 
från Mellerud kommer nu 
att ligga i hårdträning inför 
kommande tävlingar i Ve-
teranvetartävlingarna inom 
PRO-distriktet. 

Köksgruppen bjöd på 
goda smörgåsar och kakor. 
Dragning av försålda lott-
ringar. Även om inte Mel-
lerud vann själva tävlingen, 
tror jag att flest lottvinnare 
kom från Mellerud, ändå en 
tröst.

Lagdeltagarna och domare 
erhöll blommor, och tacka-
des med applåder från med-
lemmarna.

Text och foto: 
Evert Magnusson

 

Foto-
tävling
Ni glömmer väl inte bort 
Melleruds Nyheters foto-
tävling ”Bästa vinterbilden” 
som pågår hela februari må-
nad? Därefter utser en jury 
den bästa bilden. Vinterväd-
ret har varit ganska nyck-
fullt, med barmark ena da-
gen och frost eller snö andra 
dagen. Det är bara att bege 
sig ut i vår vackra natur och 
leta motiv. Maila din/dina 
tävlingsbilder till info@mel-
lerudsnyheter.se eller posta 
dem till Melleruds Nyheter, 
Box 43, 464 21 Mellerud. 
Du kan också lämna in bil-
derna hos oss på redaktionen 
på Storgatan 20 i Mellerud.

Vinnaren belönas med ett 
presentkort. Vinnarbilden 
och ytterligare några bilder 
kommer att publiceras i 
Melleruds Nyheter.
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ÖPPET HUS 
19-21 februari Köp för 

1.000 kr 
och få en 

stekpanna 
på köpet!

Gäller så långt lagret räcker.

NYHETER  
bl.a. 550BR

20% 

på alla
båtillbehör

Det kommer att vara provkörning av 
ATV, matlagning med stjärnkock lörd. o. 

sönd. och mycket annat

ÖPPETTIDER
Fredag 10-18
Lördag 10-16
Söndag 11-16

Vi bjuder på kaffe/saft och 
bulle samt korv och bröd

Specialerbjudande 
på vitvaror och småel från 

Electrolux Home 

10 till 50% på utvalda produkter

Missa inte denna helg.
Erbjudanden kommer endast att gälla 19-21 februari!

info@fritzens.nu • 0530-411 18

Vi kommer att ha 

specialerbjudande 
på ett antal båtpaket från 

15% 
på all

elektronik från Garmin

 

12 månader 
räntefritt 

på vitvaror

Inför Dalslands kanals 150-årsjubiléum

”Jubileum, internatio-
nellt samarbete, om-
fattande utvecklings-
projekt – nu händer 
mycket på en gång”. 
Så inleds pressmedde-
landet från Dalslands 
Kanal AB.

Om två år fyller Dalslands 
kanal 150 år. Och förbere-
delsearbetet är i full gång. I 
samtliga ”kanalkommuner” 
(inklusive Vänersborg och 
Färgelanda) pågår just nu 
förberedelsearbetet inför ju-
bileumsåret 2018. 

– Vi har tagit hjälp av kom-

Båtbranschen skönjer en ljusning jämfört med 2015. Det innebär att kanalbolaget räknar med en ökning av trafiken på kanalen 
under årets säsong. Foto: Susanne Emanuelsson.

Kanaldirektör Benny Ruus. 
Arkivbild.

munerna i Dalsland och År-
jängs kommun i Värmland. 
Sju fristående arbetsgrupper 
är igång och jobbar, var och 
en för sig, med förberedel-
serna inför jubileumsåret. 
Än så länge är det idéer och 
utkast som prövas. Vi räknar 
med att idéerna har gått över 
till konkreta förslag under 
kommande höst, säger ka-
naldirektör Benny Ruus.

Parallellt befinner sig ka-
nalbolaget mitt i ett omfat-
tande utvecklingsprojekt, 
tillsammans med Dalslands 
Turist AB och Camp Dals-
land.

– Utvecklingsprojektet be-
står av fem olika delprojekt 
varav ett har direkt koppling 
till kanalbolagets verksamhet 
– park och landskapsvård 
och konstnärlig gestaltning. 
Var och ett mycket spännan-
de, några med direkt kopp-
ling till 150-årsfirandet. Vad 
det innebär får dock vara en 
förborgad hemlighet ett tag 
till, säger Ruus.

Samtidigt ser kanalbolaget 
just nu över de delar av an-
läggningarna som byggnads-
minnesförklarades 2013.

Fokus på akvedukten
– Vi tar nu fram en vård- och 
underhållsplan för Håver-
uds- och Upperudsområdet. 
Det kommer bland annat att 
innebära att vi riktar fokus 

på akvedukten, byggnader 
och närmast kringliggande 
markområden. Ett bygg-
nadsminne innebär ju for-
mella förpliktelser. Därför 
vill vi vara noga med att ha 
en tydlig struktur i vårt be-
varandearbete – så som det 
förväntas och krävs. Dess-
utom utsågs Dalslands Ka-
nal AB samma år till ”Årets 
byggnadsvårdare” vilket na-
turligtvis förpliktigar, avslu-
tar Benny Ruus.

Vänder utvecklingen
Seglationssäsongen 2015 
blev en besvikelse för kanal-
bolaget även om man klara-
de sig betydlig bättre än för 

många andra. Vädret var den 
huvudsakliga orsaken och 
den tydliga ”lågkonjunk-
tur” som båtlivet befunnit 
sig i, har påverkat båtlivet 
i mycket stor utsträckning. 
Även Dalslands kanal har 
påverkats. Nu skönjer båt-
branschen en tydlig ljusning 
vilket gör att kanalbolaget 
räknar med en vändning i 
kanaltrafiken – redan 2016.

Fördjupade  
kanalkontakter 
Sedan många år har kanal-
bolaget odlat såväl nationel-
la- som internationella kon-
takter och byggt närverk. 
Detta har lett till att kanal-

bolaget sedan 2011 är repre-
senterat i styrelsen för det 
mäktiga IWI (Inland Wa-
terways International) – ett 
internationellt paraplyorgan 
för all världens kanaler. Ge-
nom dessa kontakter pågår 
nu en process att skapa ett 
vänortsutbyte med en av de 
skotska kanalerna. Även om 
arbetet är i sin linda och i ett 
förberedelsestadium räknar 
kanalbolaget med att samar-
betet skall leda till konkreta 
aktiviteter – kanske redan 
under innevarande år. 

Ny seglationssäsong
Nu arbetas det för fullt i 
kanalbolaget med förbere-

delserna inför seglationsstar-
ten i juni; marknadsföring, 
personalrekrytering och ut-
bildning, service och besikt-
ning av anläggningar och 
översyn/kontroll av farleder 
och farledsmarkeringar hör 
till de sedvanliga arbetsupp-
gifterna. Under vårvintern 
pågår ett par fastighetsrepa-
rationer och så bygger man i 
egen regi om en pråm till ett 
modernt redskap för farleds-
arbeten.

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

Ingvar 
Johansson 
* 1 februari 1923  

har i dag insomnat. 

Mellerud 6 februari 2016 

Peter och Sofia 
Thomas och Maria 

 

Britt-Marie 
Henrik och Maria 
Maria och Mattias 
Ulrika och Magnus 

Barnbarnsbarn 
 

Släkt och vänner 

Tack för Din alltid så 
hjälpsamma hand 

Så snar till hjälp, så ofta 
den hann 

Tack för de tjänande 
stegen Du gick 

Tack för all ömhet vi såg i 
Din blick 

Du hade ett hjärta så 
innerligt gott 

Vi tacka Dig vill för allt 
vad vi fått 

Tack och farväl från oss 
Dina kära 

Vi vet att vi stodo Ditt 
hjärta så nära. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka fre-
dagen den 19/2 kl. 10.30. 
Avsked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Kyrkans Hus. Svar 
om deltagande önskas se-
nast 18/2 kl. 12.00 till 
Ljungdahls Begravnings-
byrå tel. 0530-10045. Tänk 
på en gåva till Hjärt och 
Lungfonden givartelefon 
0200-882400. 

Min älskade Mamma 
Vår kära Mormor och 

Gammelmormor 

Alva Sund 
* 18 juli 1931  

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 

Dalskog 5 februari 2016 

ELEONOR 
Marie-Louise 

Peter och Eleonore 
Vincent 

Släkt och vänner 

Du bäddas i hembygdens 
soliga famn 

Där inga bekymmer 
skall trycka 

Vid barndomens kyrka 
Du hunnit i hamn 

Där Dina kära Din kulle 
skall smycka 

Det är barndomens 
klockor som ringa 

Och frid är den hälsning 
de bringa. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av famil-
jen. Hedra gärna Alvas 
minne med en gåva till Can-
cerfonden givartelefon 020-
595959. Ljungdahls Be-
gravningsbyrå. 

Ett stort, varmt tack 
till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre 

Sven-Åke 
Karlsson 

i samband med hans 
bortgång och begravning. 

DÖDSFALL

SORGTACK

Vårt varma tack  
till er alla som på 
olika sätt hedrat  

minnet av vår käre

Sten Ströberg 
vid hans bortgång.  
Ett särskilt tack till 

gruppboendet fagerlid.
Margot med familj

Ett varmt tack
till Hemsjukvården i 

Åsensbruk samt övrig 
berörd personal i Mel-
leruds kommun för god 
vård och omsorg om vår 

broder

Stig-Olof Axell
Gull-Maj och Bengt-Göran

Vår käre broder

Stig-Olof Axell
* 13/12 1937

har stilla insomnat och 
lämnat oss syskon, övrig 
släkt och vänner i sorg 

och saknad.
Uddevalla sjukhus 

23 januari 2016

Gull-Maj och Bengt-Göran 
med familjer

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var.

Minnesstund sker i kret-
sen av de närmaste.

ÖPPET HUS
”70 ljus”
lördag 27/2 kl. 13-16

Gun-Britt Johansson 
Mellerud

TACK
till alla som kom och förgyll-
de vår invigning av Karoli-
nerskolan. Vi tackar också 
för blommor och presenter.

Karolinerskolans personal

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

DÖDSFALL

TACK

UPPVAKTNING

Grattiskramar till Philip 
Willner 1 år 16/2.

från mormor och morfar

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj. 

Tommy Pettersson, efteråt 
församlingsmöte.  Tisd 9.30 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Elsa ”Lotta” Larsson, 
Mellerud. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Vin-
tern” av A. Vivaldi. Efter 
griftetalet läste Mira Pereyra 
en dikt varpå Bengt Ting-
dahl och Anders Carlsson 
framförde ”Så länge skutan 
kan gå”. Akten förrättades 
av officiant Daniel Pereyra. 
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 190 
”Bred dina vida vingar” och 
psalm 251 ”Vart jag går i sko-
gar, berg och dalar”. Till min-
ne av Elsa var koret vackert 
dekorerat med blommor. Till 
orgeltoner av ”Tröstevisa” av 
B. Andersson fördes kistan i 
procession till graven och av-
sked togs av familjen, vänner 
och grannar. Avskedet inra-
mades av psalm 297 ”Härlig 
är jorden”.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Sten Ströberg, Sunnanå. 
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Anders 
Fredriksson ”Tröstevisa” av 
B. Andersson. Akten förrät-
tades av församlingsherde 
Marit Järbel. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 300 ”O, hur saligt 
att få vandra” och psalm 297 
”Härlig är jorden”. Till min-
ne av Sten var koret vackert 
dekorerat med blommor från 
dotter Margot med make 
Leif, barnbarn, barnbarns-
barn och vänner. 

Avskedet togs i stillhet av 
familjen. Akten avslutades i 
kyrkan med att Anders Fre-
driksson spelade ”Gammal 
fäbodpsalm” av O. Lindberg. 
Efter akten gick familjen 
tillsammans ut på Holms 
kyrkogård till Stens sista vi-
loplats där urnan gravsattes.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Ingrid Torstensson, Brålan-
da. Som ingångsmusik spe-
lade kyrkomusiker Barbro 
Magnusson ”Gammal fäbod-

psalm” av O. Lindberg varef-
ter Barbro sjöng ”Jag är främ-
ling” av E. S. Lorenz. Akten 
förrättades av kyrkoherde 
Thomas Holmström som 
även sjöng begravningsmäs-
san. Begravningsgudstjäns-
ten inramades av psalmerna  
297 ”Härlig är jorden”, 190 
”Bred dina vida vingar” och 
183 ”Som sådden förnimmer 
Guds välbehag”. Solisten 
sjöng vidare ”Tack min Gud 
för vad som varit” av A. L. 
Storm. Som avslutningsmu-
sik spelade Barbro Magnus-
son ”Tröstevisa” av B. An-
dersson. Till minne av Ingrid 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från barnen 
Irma, Inger, Mats och An-
ders med familjer, släkt och 
vänner. Vid kistan tog familj, 
släkt, vänner och grannar sitt 
avsked. Efter akten i kyrkan 
var det gravsättning på Brå-
landa nya kyrkogård. Som 
avslutning sjöngs där psalm 
42 ”Se, Jesus är ett tröstrikt 
namn.”  Familjens tack 
framfördes av representant 
Inger-May Grimheden, som 
även inbjöd till minnesstund 
i Brålanda församlingshem. 
Vid minnesstunden uppläs-
tes inkomna kondoleanser.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyr-
ka för Sune Eriksson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Bön” av J. Leijon 
varefter Anders sjöng ”Bred 
dina vida vingar” av L. San-
dell. Akten förrättades av 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson. Anders sjöng Karl 
Karlssons dikt ”I natt har jag 
gått under stjärnorna” ton-
satt av Lennart Sundman. 
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 249 
”Blott en dag”, psalm 248 
”Tryggare kan ingen vara” 
samt psalm 297 ”Härlig är 
jorden”. Till minne av Sune 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från makan 
Maria och sonen Andreas, 
släkt, grannar och vänner. 
Vid kistan tog familj, släkt 

och vänner samt präster och 
arbetskamrater sitt avsked. 
Efter avskedet sjöng Anders 
”Oändlig nåd mig Herren 
gav” av J. Newton/A. Fros-
tensson. Akten avslutades i 
kyrkan med ”Largo” av G. F. 
Händel. Familjens tack fram-
fördes av entreprenör Chris-
ter Åkerstedt, Mellerud, som 
även inbjöd till minnesstund 
i Grinstads församlingshem 
Efter akten gravsattes kistan 
på Klöveskogs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyr-
ka för Brita Karlsson, Tor-
gärderud. Som inledning på 
akten spelade kyrkomusiker 
Barbro Magnusson ”Som 
en bro över mörka vatten” 
av P. Simon. Akten förrätta-
des av komminister Elisabet 
Johansson. Efter griftetalet 
sjöng Martina Dahlqvist 
”Till en ängel” av S. Aldén 
ackompanjerad på piano av 
Josefin Dahlqvist. Begrav-
ningsgudstjänsten inramades 
av psalmerna 251 ”Var jag 
går i skogar, berg och dalar”, 
psalm 249 ”Blott en dag” 
samt psalm 304 ”Lär mig, 
du skog, att vissna glad”. 
Till minne av Brita var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor från barnen Christina, 
Bengt-Åke och Anna-Le-
na med familjer, barnbarn, 
barnbarnsbarn, släkt, grannar 
och vänner. Blomsterhäls-
ningarna upplästes av Chris-
ter Åkerstedt. Vid kistan tog 
familj, släkt och vänner sitt 
avsked. Efter avskedet sjöng 
Martina ”Himlen är oskyl-
digt blå” av T. Gärdestad. 
Akten avslutades i kyrkan 
med ”Amazing grace” som 
är en folkmelodi framförd på 
saxofon av Anders Fryklund. 
Familjens tack framfördes av 
officianten som även inbjöd 
till minnesstund i försam-
lingshemmet, vid samlingen 
upplästes inkomna minnes-
gåvor av Elisabet Johansson 
som också avslutade stunden 
med minnesord. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Sundals Ryrs kyrkogård.

Åtta kandidater i biskopsvalet
Vid torsdagens nomi-
neringsval i Karlstads 
stift fick åtta personer 
mer än fem procent  
av rösterna. Det 
innebär att det, efter 
behörighetsprövning, 
med största sanno-
likhet blir dessa åtta 
som blir kandidater i 
biskopsvalet i april.
Vid nomineringsvalet till 
ny biskop i Karlstads stift 
samlades större delen av de 
370 röstberättigade för att 
lyssna till pläderingar för de 
personer som nominerats. 
Dagen avslutades med val 
då de kandidater som skulle 
gå vidare i processen utsågs, 
den process som slutar med 
att Karlstads stift får sin nya 
biskop. Nästa steg i proces-
sen är behörighetsprövning 

av kandidaterna. Prövningen 
görs av ansvarsnämnden för 
biskopar och de åtta kandi-
dater som fått med än fem 
procent av rösterna förvän-
tas gå vidare i processen. Det 
innebär att de bjuds in att 
hålla kvällsmässa i domkyr-
kan samt att delta i en hea-
ring den 5 april innan valet 
hålls den 19 april. Om ingen 
får 50 procent av rösterna 
går de två främsta vidare till 
en slutlig valomgång den 28 
april.

Följande åtta kandidater 
har fått mer än 5 % av rös-
terna:
• Karin Johannesson, 45 år, 
komminister i Övre Älvdals 
församling, Karlstads stift. 
• Jonas Eek, 45 år. Präst och 
utgivningschef för Svenska 
kyrkans bok- och mediebo-
lag Verbum. 

• Lena Skoting, 57 år. Kyr-
koherde i Säffle pastorat, 
Karlstads stift.
• Thomas Stoor, 60 år. 
Domkyrkokaplan i Linkö-
ping och teologie doktor, 
Linköpings stift.
• Charlotte Hartwig-Lundh, 
49 år. Stiftsadjunkt med in-
riktning församlingsutveck-
ling, Karlstad stift.
• Sören Dalevi, 46 år. Präst, 
teologie doktor och lektor i 
religionsvetenskap vid Karl-
stads universitet, Karlstads 
stift.
• Michael Persson, 56 år. 
Kyrkoherde i Svenska kyr-
kan i London.
• Thorbjörn Larsson, 58 
år. Biträdande kyrkoherde i 
Katarina församling, Stock-
holms stift.

Bönesamling. 14.30 Andak-
ter på Bergs äldreboende 
och 15.15 Fagerlidshem-
met.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Månd 
19 Sångövning. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 
17-20 Scout sportlovsöp-
pet, fika. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. Predikan 
Sven-Göran Oldebring. 
Gideoniterna, Ssk. ming-
elfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Torsd 15 Kongogruppen. 
19 Stickcafé och Kvälls-
macka. Fred 14.30 Gemen-
skapsträff i servicehuset. 
Gröna Bönor underhåller. 
Andakt Sigward K. serv. 
19 Tonårskväll. Sönd 11 
Gudstj. Teofil Carlsson 
m.fl. kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
i Brålanda fsh. Thomas 
Holmström, kyrkokören, 
Ssk. och kyrklunch. Månd 
12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé i fsh. Tisd 19 
Bibelstudium i fsh.
Gestad: Torsd 19 Vecko-
mässa i fsh. Anette Jarsved 
Carlson. Sönd 11 Gudstj. 
i Gestads kyrka, Anette 
Jarsved Carlson och guds-
tjänstgrupp. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 
10 Bibelsamtal. Sönd 11 
Gudstj. sammanlyst till 
Brålanda Equmeniakyrka. 
Teofil Carlsson m.fl. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Tisd 13.30 Gudstj. på 
Ringhem. Lennart Staaf. 
Torsd (25/2) 14 Gemen-
skapsträff på Ringhem. 
”Visor och Karl Karlsson”. 
Erica Larsson sjunger och 
spelar.
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Sportlovsprogram 2016
i Melleruds kommun

Ungdomshuset Stinsen: 
Måndagar 15.30 - 20.00
Onsdagar 13.30 - 20.00
Fredagar 19.00 - 23.00

Melleruds Bowlinghall öppettider: 
Måndag  kl. 13.00–20.00 (prova på 13.00-16.00)
Tisdag  kl. 13.00–18.00 
Onsdag Abonnerat
Torsdag kl. 13.00–18.00 (prova på 13.00-16.00)
Fredag  kl. 13.00–16.00 
 kl. 16.00–20.00 Discobowling
Ledare: Morgan Tellander och Jan Edeblad
Kaffe, dricka och kaka finns att köpa varje dag under 
sportlovet. Övriga aktiviteter är biljard och dart.

Bibliotekets 
öppettider:
Tidningsrummet 
vardagar från kl. 8.15

Måndag:  10.00–13.00
Tisdag:  10.00–18.30
Onsdag: 10.00–18.30
Torsdag: 10.00–18.30
Fredag: 10.00–17.00
Lördag: 10.00–13.00
 

Övrigaktiviteter 
på biblioteket:  
- Korsordsjakt där 
man  kan vinna fina 
bokpriser.
- Möjlighet att rita 
teckningar som sedan 
blir en utställning på 
bibliotekets barnav-
delning.

Melleruds Kommun genom Medborgarkontoret i Mellerud 
vill i samband med framtagandet av detta sportlovsprogram fram föra sitt 
stora TACK till alla föreningar med flera som ställer upp och gör sportlovet 
möjligt för alla våra barn och ungdomar i kommunen.

PS: Titta på hemsidorna eller kontakta arrangörer enligt ovan då vi reserve-
rar oss för ev. ändringar eller fel i programmet. 

Rådahallens 
Sport & Friskvårdscenter
Simhallens öppettider på Sportlovet v.8 
för familjebadet.

Måndag: Familjebad 15.00–20.00
Tisdag: Familjebad  10.00–18.15
Onsdag: Familjebad  10.00–19.30
Torsdag Familjebad  10.00-18.30
Fredag Familjebad  10.00-20.00
Lördag: Familjebad  10.00-16.00
Söndag: Familjebad  10.00–16.00

Söndag 21 februari
Centrumbiografen
Tid: 19.00. Film: Den unge Zlatan
Plats: Centrumbiografen, Mellerud. 
Arrangör: MIF Ålder: Barntillåten.

Måndag 22 februari
Innebandy, badminton och olika 
aktiviteter i Rådahallen
Tid: 10.00–15.00. Aktivitet: Innebandy, 
badminton och andra aktiviteter. 
Plats: A-hallen, Rådahallen. Arrangör: Folk-
hälsorådet i samarbete med Rådahallen och 
ungdomshuset Stinsen. Anmälan: Ingen för-
anmälan. Avgift: Gratis Telefon: 0530-181 03 
Glenn Nordling. Ålder: Skolungdom.

Melleruds Ridklubb
Tid: 15.00 – 17.00. Aktivitet: Helle Manvik 
pratar om sadel och tillbehör till hästen. 
Plats: Ridklubben, Rearsbyn. Arrangör: Mel-
leruds Ridklubb. Anmälan: Ingen föranmälan 
behövs. Telefon: 0530-410 00. 
Ålder: Skolungdom. Övrigt: Cafeterian är öp-
pen det finns bla. våffla med sylt och grädde 
inkl dricka eller kaffe för 40:-

Tisdag 23 februari
Melleruds Ridklubb
Tid: 15.00 – 17.00. Aktivitet: Åsa Edvards-
son, Galopphästar. Plats: Ridklubben, 
Rearsbyn. Arrangör: Melleruds Ridklubb. 
Anmälan: Ingen föranmälan behövs. Telefon: 
0530-410 00. Ålder: Skolungdom. Övrigt: 
Cafeterian är öppen det finns bl.a våffla med 
sylt och grädde inkl. dricka eller kaffe för 40:-

Innebandy, badminton och olika 
aktiviteter i Rådahallen
Tid: 10.00–15.00. Aktivitet: Innebandy, 
badminton och andra aktiviteter. 
Plats: A-hallen, Rådahallen. Arrangör: Folk-
hälsorådet i samarbete med Rådahallen och 
ungdomshuset Stinsen. Anmälan: Ingen för-
anmälan. Avgift: Gratis. Telefon: 0530-181 03 
Glenn Nordling. Ålder: Skolungdom.

Melleruds Museum och 
Släktforskningsarkiv
Tid: 11.00–16.00. Aktivitet: Släktforskning
Plats: Tingshuset. Arrangör: Släktforskare på 
Dahl & Melleruds Museum. Anmälan: info@
mellerudsmuseum.com eller per telefon. Tele-
fon: 0530-132 14. Ålder: Årskurs 4-9. Övrigt: 
Föranmälan krävs – begränsat antal platser.

Öppet hus – Equmenia Mellerud
Tid: 17.00–20.00. Aktivitet: Spel, film 
och fika. Plats: Missionskyrkan. Arrangör: 
Equmenia Mellerud. Ledare: Sören Johans-
son. Anmälan: Ingen. Tel: 070-380 73 71. 
Avgift: Gratis. Ålder: 8 år och uppåt.

Onsdag 24 februari
Innebandy, badminton och olika 
aktiviteter i Rådahallen 
Tid: 10.00–15.00. Aktivitet: Innebandy, 
badminton och andra aktiviteter. Plats: A-
hallen, Rådahallen. Arrangör: Folkhälsorådet 
i samarbete med Rådahallen och ungdoms-
huset Stinsen. Anmälan: Ingen föranmälan. 
Avgift: Gratis. Telefon: 0530-181 03 Glenn 
Nordling. Ålder: Skolungdom.

Melleruds Ridklubb 
Tid: 15.00 – 17.00. Aktivitet: Christina Tor-
restad visar hur man kör häst och vagn. 
Plats: Ridklubben, Rearsbyn. Arrangör: 
Melleruds Ridklubb. Anmälan: Ingen föran-
mälan behövs. Telefon: 0530-410 00. Ålder: 
Skolungdom. Övrigt: Cafeterian är öppen 
det finns bl.a våffla med sylt och grädde inkl 
dricka eller kaffe för 40:-

Big Lake Cruisers
Tid: 18.30. Aktivitet: Ungdomsträff i ga-
raget. Plats: Klubblokalen vid vattentornet 
(intill Elinsta på Byggmästargatan). Anmälan: 
Behövs ej. Tel: 070-641 03 48 Anders ”Tuten” 
Andersson. Ålder: Alla. Övrigt: Vi bjuder på 
fika.

Centrumbiografen
Tid: 16.00. Film: Alvin och gänget
Arrangör: MIF. Ålder: Barntillåten.

Tid: 19.00. Film: Den unge Zlatan
Arrangör: MIF. Ålder: Barntillåten.

Torsdag 25 februari

Melleruds Museum och 
Släktforskningsarkiv
Tid: 11.00–16.00. Aktivitet: Släktforskning. 
Plats: Tingshuset. Arrangör: Släktforskare på 
Dahl & Melleruds Museum. Anmälan: info@
mellerudsmuseum.com eller per telefon. Tele-
fon: 0530-132 14. Ålder: Årskurs 4-9. Övrigt: 
Föranmälan krävs – begränsat antal platser.

Melleruds Ridklubb
Tid: 15.00 – 17.00. Aktivitet: Uppvisning 
med Islandshäst, Emil Sundström. Plats: 
Ridklubben, Rearsbyn. Arrangör: Melleruds 
Ridklubb. Anmälan: Ingen föranmälan be-
hövs. Telefon: 0530-410 00. Ålder: Skolung-
dom. Övrigt: Cafeterian är öppen det finns 
bla. våffla med sylt och grädde inkl dricka 
eller kaffe för 40:-

Fredag 26 februari
Centrumbiografen
Tid: 19.00. Film: Grimsby. Arrangör: MIF.  
Ålder: Ej angivet.

Melleruds Ridklubb
Tid: 15.00 – 17.00. Aktivitet: Uppvisning 
Westernridning och prova på Line dance. 
Plats: Ridklubben, Rearsbyn. Arrangör: Mel-
leruds Ridklubb. Anmälan: Ingen föranmä-
lan behövs. Telefon: 0530-410 00. Ålder: 
Skolungdom. Övrigt: Cafeterian är öppen 
det finns bla. våffla med sylt och grädde inkl 
dricka eller kaffe för 40:-

Lördag 27 februari
Centrumbiografen
Tid: 16.00. Film: Zootropolis. 
Arrangör: MIF. Ålder: Från 7 år.

Friskis och Svettis
Måndag  Tid: 18.00. Aktivitet: Aerobics
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ledare: Madeleine W. Ålder: 13-20 år.

 Tid: 19.45. Aktivitet: Skivstång intervall 75 
 Plats: Rådahallens B-hall Ledare: Carolina. 
 Ålder: 13-20 år.

Tisdag Tid: 12.00. Aktivitet: Jympa Soft 
 Plats: Rådahallens B-hall. Ledare: Karin. 
 Ålder: 13-20 år.

 Tid: 18.00. Aktivitet: Jympa Medel 
 Plats: Rådahallens B-hall Ledare: Agneta.
 Ålder: 13-20 år.

 Tid: 19.00. Aktivitet: Core
 Plats: Rådahallens B-hall. Ledare: Anders. 
 Ålder: 13-20 år.

Onsdag  Tid: 17.00 Aktivitet: Gympa Bas
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ledare: Karin. Ålder: 13-20 år. 

 Tid: 19.00. Aktivitet: Skivstång.
 Plats: Rådahallens B-hall.
 Ledare: Madeleine W. Ålder: 13-20 år 

Torsdag Tid: 18.00. Aktivitet: Gympa mash up
 Plats: Rådahallens B-hall. 
 Ledare: Anders och Kajsa. Ålder: 13-20 år.

 Tid:19.00. Aktivitet: Intervallflex 
 Plats: Rådahallens B-hall. Ledare: Terese.
 Ålder: 13-20 år.

Anmälan: Behövs inte till något av passen, kom bara i tid 
till B-hallen. Tel: 0530-331 01. Övrigt: Vanliga kläder och 
skor för inomhusträning.   www.friskissvettis.se/mellerud

Söndag 28 februari
Pimpelfiske - Dalskogs Tennisklubb & 
Byalag. Tid: 10.00–13.00. Aktivitet: Pimpel-
fiske. Plats: Kabbosjön i Dalskog. Arrangör: 
Dalskogs Tennisklubb & byalag. Ledare: 
Henrik Karlsson och Fredrik Sköld. Anmä-
lan: På plats. Tel: Vid frågor: 0530-211 76, 
0530-211 97, 070-602 86 11, 070-713 25 60. 
Avgift: Gratis. Ålder: Alla är välkomna!
Övrigt: Medtag egen fiskeutrustning. Vid 
osäkert isläge kan aktivitetern ställas in, info 
om isläget www.dalskog.nu. Vi bjuder på fika 
efter fisket!

Melleruds Ridklubb
Tid: 15.00 – 17.00. Aktivitet: Heldag med 
”bäst med häst” (se separat schema). 
Plats: Ridklubben, Rearsbyn. Arrangör: Mel-
leruds Ridklubb. Anmälan: Ingen föranmä-
lan behövs. Telefon: 0530-410 00. Ålder: 
Skolungdom. Övrigt: Cafeterian är öppen 
det finns bl.a våffla med sylt och grädde inkl. 
dricka eller kaffe för 40:-

Bio Centrumbiografen
Tid: 16.00. Film: Zootropolis.  
Plats: Centrumbiografen Mellerud. 
Arrangör: MIF. Ålder: Ej angivet.

Tid: 19.00. Film: Grimsby. 
Plats: Centrumbiografen Mellerud. 
Arrangör: MIF. Ålder: Ej angivet.
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Musik i folkton på Kulturbruket

Ett lyckat samarbe-
te mellan Dalslands 
Spelmansorkester och 
ÄggliKören som gav 
publiken en fin lör-
dagskväll i musikens 
tecken.
Dalslands Spelmansorkes-
ter består till stora delar av 
personer i och runt omkring 
Mellerud medan ÄggliKö-
ren startade som en per-

sonalkör på NÄL, idag får 
även andra vara med i kö-
ren. En trevlig blandning 
med många både kända och 
okända melodier framför-
des under lördagskvällen på 
Kulturbruket på Dal i Mel-
lerud. 

Dalslands spelmansorkes-
ter och ÄggliKören hade 
blandat folkvisor, ”Jag vet 
en dejlig rosa” och ”Uti vår 
hage” med traditionell spel-

mansmusik både från Käll-
hult och Frändefors på ett 
fint sätt. Alban Faust, som 
var konferencier, berättade 
att folkvisan oftast går i moll 
när man kommer upp mot 
Dalarna, men här i Dalsland 
är de i dur och mer trallvän-
liga. 

Richard Dybeck som var 
en av de första visskattsam-
larna lär ha sagt om ”Kris-
tallen den fina” att den 

framförs som en ”lekdans i 
sakta tempo, avmålande just 
dalkarlens trögrörlighet”.

De båda ledarna, Al-
ban Faust, Dalslands spel-
mansorkester, och Paul 
Nordholm, ÄggliKören, 
hade samarbetat med ar-
rangemangen med gott 
resultat. Att det inte kan 
varit helt lätt förstår man 
när Alban förklarar att en 
spelmansorkester består av 

melodi och rytmik medan 
en kör bygger på många 
stämmor.

En entusiastisk publik 
klappade fram ett extra 
extranummer som kör och 
spelmän marscherade ut till, 
ett annorlunda slut på en 
trevlig musikkväll.

AnnChristine Ivarsson

ÄggliKör och Dalslands Spelmansorkester tillsammans på scenen i Sparbankssalongen, vilket förhoppningsvis inte blir sista gången.

Solist Annika Linder sjung-
er en gotländsk folkvisa från 
1600-talet, ”Jag vet en dejlig 
rosa”.

”Bakom hindren finns möjligheter”

Kommunens personal-
klubb Råmeo bjöd in 
till en fantastiskt in-
spirerande föreläsning 
under måndagskvällen 
på Kulturbruket på 
Dal. Rullstolsburne 
Aron Anderson delade 
med sig av sitt livs 
historia under temat 
”Begränsad till fram-
gång”.

28-årige Aron Anderson 
opererades cancer och ham-
nade i rullstol endast nio år 
gammal. Tidigt beslutade 
han sig för att kämpa och 

inte låta rullstolen begrän-
sa honom. Aron framhöll 
vikten av att upprätthålla 
normala rutiner, det blir en 
trygghet att hålla fast vid när 
det är jobbigt.

Under kvällen avslöjade 
Aron fyra framgångsfaktorer 
för att lyckas: 1. Sätta mål. 
2. Sluta aldrig kämpa. 3. Se 
dina möjligheter. 4. Upple-
velsen finns i resan – målet 
är en bonus.

På ett medryckande sätt 
och med stor värme och 
livsglädje berättade han om 
allt – från cancerbeskedet 
och den tuffa tiden under 

2014 körde Aron Vasaloppet som en del av sin satsning att köra 
en Svensk Klassiker som första person någonsin i rullstol på en 
totaltid under 24 timmar.

Aron lyckades ta sig upp till Trolltunga som är en av Norges 
häftigaste klippor, 1 100 meter över havet. Foto: Privat.

Kilimanjaro i norra Tanzania reser sig 5 885 meter över havet. 
För cirka en månad sedan besteg Aron detta berg. Foto: Privat.

Namn: Aron Anderson
Född: 1988. Bor: Täby.
Parasportgrenar: Segling, kälkhockey och friidrott (1 500 
meter, 5 000 meter och maraton). Har tagit tio JVM-guld i 
friidrott.
Paralympics: Segling i Aten 2004, kälkhockey i Turin 2006 
och Vancouver 2010, friidrott 2008.
Några av äventyren: Först att bestiga Kebnekaise i rullstol, 
den förste att genomföra en svensk klassiker (Vasaloppet, 
Vätternrundan och Lidingöloppet) i rullstol under 24 tim-
mar, först att genomföra Cykelvasan i armcykel, simmade 
över Ålands hav bara med hjälp av armarna. Bestigit Keb-
nekaise som första person någonsin i rullstol. Han besteg 
även Kilimanjaro i januari 2016. Aron är dessutom ambas-
sadör för Barncancerfonden och gör många av äventyren 
för att samla in pengar till Barncancerfonden. 2015 samla-
de han in 2,7 miljoner kronor.
Aktuellt: Programledare i Lilla Sportspegeln våren 2016.

Fakta

cellgiftsbehandlingarna till 
den stora glädjen när han 
lyckades armcykla till Paris, 
simma med enbart armar 
över Ålands hav och bestiga 
Kebnekajse samt Kiliman-
jaros toppar.

Hjulbente äventyraren
– Jag har funderat på en slo-
gan till mig själv, vad sägs 
om ”Den hjulbente äventy-
raren”?, undrade han leende.

För äventyr har denne 
unge man varit med om och 
inte vilka som helst. Aron 
har deltagit i fyra Paralym-
pics i tre olika sporter, åkt 
Vasaloppet sittande, cyklat 
armcykel ända till Paris (120 
mil på sju dagar) och som 
första person någonsin i rull-
stol bestigit Kebnekajse. Vad 
sägs om ski marathon i Sval-
bard? Aron körde 42 kilome-
ter på tre timmar och 59 mi-
nuter. Maxfarten låg på 63 
kilometer i timmen. Han vi-
sade bilder där han sitter och 
dinglar med benen ut över 
stupet på berget Trolltunga 
i Norge. Rullstolen har han 
ställt bredvid...

– För tre veckor sedan 
kom jag hem från Kiliman-
jaro. En stor del av vägen 

upp måste jag gå med kryck-
or, ibland måste jag åla mig 
fram. 

På en film ser man hur 
Aron stapplar fram mellan 
mängder av stenbumlingar 
på vägen upp till Kebnekaj-
ses topp. För en frisk person 
tar klättringen tio till tolv 
timmar. För Aron tog det 28 
(!) timmar.

Satte upp delmål
– Hur jag lyckades?  Jag sat-
te upp delmål när krafterna 
började sina. Jag såg ut en 
sten 100 meter längre fram 
och tog mig dit. Sedan vilade 
jag. Så fortsatte det upp till 
toppen, förklarade Aron.

Under 2014 satte han upp 
målet att avklara klassikern 
på 24 timmar.

– Men jag har aldrig gil-
lat vatten och kunde inte 
crawla. Det var helt förfär-
ligt, men efter tio tränings-
pass hade jag hittat flytet. 
Vansbrosimmet gick bra och 
jag ville hitta nya simmarä-
ventyr. 37 kilometer på öp-
pet hav mellan Grisslehamn 
och Signilskär på Åland hade 
bara gjorts av två personer 
förut. Man måste ju våga 
försöka, understryker Aron.

Nära att ge upp
Efter halva sträckan blåste 
det upp till tio sekundme-
ter och vågorna mätte 1,5 
meter. Aron var nära på att 
ge upp, han frös och var helt 
slut i armarna. Men, som 
den kämpe han är, tog han 
sig ända fram i mål efter 13 
timmars simning.

– Det var det jobbigaste 
jag gjort, brutalt tufft. Men 
känslan var obeskrivlig när 
jag kom fram. MEN, inget 
mål avgör din lycka. Utan 
den bästa upplevelsen finns 
i resan. Målet är själva bo-

nusen. Ju större mål, desto 
bättre resa. Njut av det och 
låt ingen annan sätta upp 
dina begränsningar. Hade 
jag lyssnat på andra hade jag 
aldrig klarat av det jag gjort, 
avslutade Aron.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: tro inte att även-
tyren är slut för Aron. I 
år planerar han att bestiga 
Mont Blanc och genomföra 
Iron Man. Dessutom väntar 
ett stort projekt som än så 
länge är hemligt.
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”Skönt med nya och större lokaler”
I måndags slogs por-
tarna upp till Jessicas 
Delikatesser’s nya 
lokaler på Storgatan 
7. Hela lokalen är 

renoverad och två nya 
kök har byggts upp. 
Dessutom har antalet 
sittplatser fördubblats.

– Helt fantastiskt, en sådan 

Jessica Asp flankerad av Agneta Jonsson t.v och Helena Asp. Den nyrenoverade serveringen tar ett 40-tal matgäster.Sortimentet har utökats med delikatesser och ”gå-bort-gåvor”.

Han hjälper dig i teknikdjungeln
Ett nystartat datasup-
portföretag har sett 
dagens ljus i Mellerud. 
Bakom QSE-IT står 
25-årige Junior Jensen.

– Jag har alltid varit killen 
som ”kan data” och har un-
der alla år hjälpt familj och 
vänner när datorerna krång-
lat. Efter fyra år i Norge där 
jag arbetade med expertsup-
port på Telenor Norge kän-
ner jag mig mogen att starta 
eget i den bransch jag kan 
bäst, säger Junior.

Han jobbar med all slags 
datasupport, både med 
pc-datorer och mac-datorer 
samt telefoner och Ipads. 
Problemen tas omhand över 
telefon, via fjärrhjälp eller 
hembesök.

Junior kommer att presen-
tera sig för företagare runt 
om i Mellerud med omnejd. 
Självklart åtar han sig att 
även hjälpa privatpersoner 
med exempelvis ”städning” 
av datorn, installationer av 
operativsystem, uppstart av 
nya datorer och reparationer. 
Du kanske inte kommer ut 
på nätet eller så startar inte 
datorn. 

– Ingenting är omöjligt. 
Jag ger gärna tips och råd 
och förklarar för mina kun-
der varför problemen upp-
stått och hur man kan und-
vika dem i framtiden, säger 
Junior.

Han har inte någon butik, 
men skulle något behöva by-
tas ut så hjälper han till att 
hitta rätt lösning.

– Jag ser allt fler mac-da-
torer och det känns bra att 
kunna erbjuda hjälp med 
det. Så länge det finns en 
skärm så klarar jag av att lösa 
problemet.

Företaget har tre prisklas-
ser, beroende på  vilket pro-
blemet är. I starten erbjuder 
Junior fri rådgivning och 
konsultation.

I uppstarten kommer Ju-
nior mestadels att jobba i 
Mellerud med omnejd, men 
förhoppningen är att utöka 
arbetsområdet längre fram.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: QSE står för 
Quick Simple Easy.

Junior Jensen har i dagarna startat upp sitt datasupportföretag QSE-IT.

Mellerud medverkade på vårdmässa
Melleruds social-
förvaltning var väl 
representerade vid 
arbetsförmedlingens 
vårdmässa i Trollhät-
tan.
– Vårdmässan är nu inne på 
sitt femte år. Tanken är att 
ordna en mötesplats mellan 
arbetsgivare och arbetssö-
kande. Denna mässa har vi 
sett haft god effekt, berättar 
Ulrika Magnusson Bohm, 
arbetsgivaransvarig på ar-
betsförmedlingen i Trollhät-
tan.
 Arbetsförmedlingen (AF) 
är en gemensam enhet med 
lokala kontor i Dalsland, 
Vänersborg och Trollhättan.

– Vi försöker hjälpas åt 
och utnyttja varandras kom-

petenser kontoren emellan. 
Drygt 200 arbetssökande 
och skolelever på vårdut-
bildningar har fått skriftlig 
inbjudan, berättar hon.

Förutom Melleruds kom-
mun medverkade även ut-
ställare från Vänersborg, 
NÄL samt privata vård- och 
assistansföretag. Även rekry-
terare för lediga underskö-
terskejobb i Norge fanns på 
plats.

– Sommaren är här fortare 
än vi tror och vi har redan 
börjat planera inför semes-
trarna, säger Sölvie Linder, 
sektorschef för vård och 
omsorg. Vi har behov i stort 
sett inom alla enheter både 
äldreomsorg, sjukvård och 
inom funktionshinder. Vi 

behöver även timanställda 
som kan arbeta året runt.

Denna sommar satsar 
socialförvaltningen på må-
nadsanställningar för som-
marvikarier med minst 80 
procentig tjänstgöring. Skill-
naden mot att få timlön är 
att den som anställs får lön 
redan första månaden man 
börjar arbeta. 

– Alla vi från Mellerud är 
jättenöjda med vårdmässan, 
sammanfattar Sölvie nöjt. Vi 
välkomnar intresserade att 
ta kontakt med enhetschefer 
inom stöd och service samt 
vård och omsorg eller söka 
via webbformuläret på kom-
munens hemsida. 

Socialförvaltningen i Mellerud var välrepresenterad under vårdmässan i Trollhättan. Från vän-
ster: Lena Hansson, enhetschef Hemvården Kroppefjäll, Malin Rahm, enhetschef Bergs, Anni-
ka Olsson, enhetschef Fagerlidshemmet, Malin Lundqvist, enhetschef socialpsykiatrin, Stefan 
Törnros, boendestödjare socialpsykiatri, Alexander Bohm,  personlig assistent LSS, Emelie Ferm, 
stödassistent LSS. Ej med på bilden: Sölvie Linder, Elin Råhnängen, Anette Karlsson, Katarina 
Åhgren. Foto: Privat.

skön känsla att vi hann bli 
färdiga. Det är så skönt med 
nya och större lokaler. Jag 
hade aldrig klarat av detta 
utan familjens hjälp. Det 
blev mer arbete än vi trod-
de eftersom det tillkom nya 
idéer hela tiden, säger Jessica 
Asp nöjt.

Hon fick nyckeln till före 
detta Mir Bedo’s lokal, som 
stått tom i cirka tre år, i 
början av december. Sedan 
dess har renoveringsarbetet 
skett på kvällar och helger. 
Två nya kök har byggts upp, 

väggar har flyttats, en bar 
revs ner och serveringen fick 
ett rejält ansiktslyft. Verk-
samheten höll stängt förra 
veckan.

– Nu kan vi äntligen baka 
och då kan vi utöka caféde-
len. I vår och sommar ska vi 
ha lördagsöppet, men då ser-
veras ingen varm mat utan 
pajer, piroger och sallader.

Nya bord och stolar i 
svart med inramade bilder 
på Jessicas sallader och buf-
féer längs väggarna möter 
besökaren. Innanför entrén 

finns diverse delikatesser 
och ”gå-bort-gåvor”, såsom 
tryffelsvamp att använda i 
dressingar och såser, nya ol-
jor och balsamico/vinäger 
och praliner. I disken trängs 
sallader, piroger, pajer och 
smörgåsar med diverse hem-
bakt. Du kan även beställa 
smörgåstårtor och bufféer.

– Vi har catering till kalas 
och bröllop. För andra året 
har vi fått möjligheten att 
göra maten till Nuntorpsda-
garna, det är väldigt roligt, 
konstaterar Jessica.

Personalen består av He-
lena Asp, Agneta Jonsson, 
Majvor Lindholm och Jes-
sicas syster Nathalie Fjällstål 
som jobbar extra.

I gamla lokalen hade man 
mellan 50-70 luncher varje 
dag. Under öppningsdagen 
låg siffran på drygt 100.

– Vi har plats för ett 40-
tal sittande matgäster, men 
många tar med sin lunch, 
förklarar Jessica.

Susanne Emanuelsson
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Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se
0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)
Imorgon torsdag 
18/2 kl 18.00
Gunnar Karlsson och Bengt 
Aronsson berättar om 
Brålanda förr, Servering

Gamla foto Brålanda del 2
fotograf Alex Johansson 1940-1970

Onsdag 24 februari kl. 18.30
i Brålanda församlingshem
Foto visas av Jan Andersson

Inträde 60:- inkl. kaffe
Sundals släktforskare

Brålanda-Sundals Ryrs Hembygdsförening

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

Brålanda • Frändefors

Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

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

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

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

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

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

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

Mammas Mat

Dags att se över 
tak och fasad

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

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

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

ENTREPRENAD

RING ULF
0702-937600

Brålanda • 0521-312 25

ADR-transporter
Högtrycksspolning
Slamsugning

Tonsäker konsert i Frändefors
En tonsäker och 
stämningsfull konsert 

Erica Larsson t.v tillsammans med Skålleruds Församlingskör & Drängar.

Erica Larsson laddar för att 
recitera Karl Karlsson.

med diktaren Karl 
Karlssons dikter fick 
en fullsatt Equmeni-
akyrka i Frändefors 
avnjuta när Skålleruds 
Församlingskör & 
Drängar tillsammans 
med Erica Larsson tog 
sig ord och ton.
Det blev som utlovat en kväll 
för att avnjuta den dalsländ-
ske poeten Karl Karlssons 
dikter i ord och ton där kär-
leken till medmänniskan, 
naturen och djuren är led-
stjärnan.

Konserten började med 
att hela kören sjöng körtrall. 
Drängarna framförde Kung 

liljekonvalje, Nuväl och Rör 
vid min själ. Kören sjöng 
under ledning av kantor Eli-
sabette Emanuelsson, Kan-
hända, Han måste få bli och 
Sommarminnen. Tillsam-
mans med kören sjöng Erica 
Under stjärnor, Bågnande 

tilja och som avslutning 
Hemkomst. Erica sjöng 
även egna tonsättningar á 
capella till eget pianoackom-
panjemang.

All denna vackra och 
stämningsfulla sång blanda-
des med att Ericas kärleks-
fullt reciterade dikter av Karl 
Karlsson. Publiken lyssnade 
andäktigt och gav varma 
applåder.

Prövningens stund
Församlingens pastor höll en 
andakt på första söndagen i 
fastan som har tema Pröv-
ningens stund och det var ju 
också Alla hjärtans dag.

– Alla blir vi prövade och 
hur går det ihop med Alla 
hjärtans dag? Jo jag tror att 
världen skulle se annorlunda 
ut om människor tog sig tid 
att visa kärlek och vänlighet 
mot varandra, det borde vi 
alltid ha tid till. Vi möter 
allehanda prövningar även 
när det gäller vår tro. Pröv-
ningar kan filtreras genom 
Alla hjärtans dag, det är det 
som är att vara människa. 
Vem av oss är beredd att se 
och räcka ut en hand till den 
som ingen vill se? Är jag be-
redd till en sådan kärlek – så 
vi blir sanna människor? Vi 
får ropa som grekerna: Kyrie 

eleison – ”Herre, förbarma 
Dig”, sa Sigward Karlsson 
bland annat.

– Jag har aldrig träffat 
Karl Karlsson men läst hans 
böcker och jag tror att Karl 
Karlsson hade en siffra, ett. 
Du och jag. Vi är ett. Det 
ska vi tänka på! var Erica 
Larssons hälsning i konser-
tens slutminuter.

För den som vill höra kon-
serten igen kommer det flera 
tillfällen fram i sommar, lo-
vade Erica.

 Marianne Karlsson
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Nuntorpskolans framtid – 
våra regionpolitikers paradox!
Onsdagen den 10 februari 
höll Hushållningssällskapet 
i Väst ett välbesökt informa-
tionsmöte i Åttersruds byg-
degård. Drygt 120 personer 
inklusive tre kommunpoli-
tiker från Vänersborgs kom-
mun kom för att få senaste 
nytt om vad som händer 
med Nuntorpsskolan, land-
skapets symbol för kunskap 
och kamratskap inom jord-
bruk.

Hushållningssällskapet 
har lämnat in en ansökan till 
Skolinspektionen om att få 
starta friskola utan vinstin-
tresse på Nuntorp. Om an-
sökan godkännes, kommer 
skolan, om allt övrigt såsom 
finansiering, personal, elever 
med mera faller på plats, att 
starta hösten 2017. En här-
lig optimism spreds i loka-
len och framtiden för elever, 
lärare, personal och bygden 
kändes ljus. Hot och möj-
ligheter diskuterades, men 
det största hotet tycktes pa-
radoxalt nog vara vårt eget 
gamla ”landsting” som syss-
lar med vård och omsorg. 
Sedan 50 år tillbaka har man 
också övertagit ansvaret för 
naturbruksundervisningen 
från kommunerna. Finan-
siering av verksamheten 

sker huvudsakligen via skat-
teväxling från de 49 kom-
munerna. Västra Götalands 
regionen har nämligen gjort 
en annan bedömning, och 
har hösten 2015 beslutat att 
stänga Nuntorpsskolan vå-
ren 2017.

För att anpassa utbild-
ningsbehovet i Västra Göta-
landsregionen har regionfull-
mäktige beslutat att satsa på 
skolorna i gamla Skaraborgs-
delen av länet, det vill säga 
Skara, Töreboda och Sven-
ljunga. Västra Götalandsre-
gionen betonar vikten av det 
” behövs snabbt politiska be-
slut som ger verksamheten, 
dess medarbetare och elever 
förutsättningar för stabilitet, 
riktning, framtidstro och 
inte minst ger näringen det 
stöd den behöver för tillväxt 
och utveckling och verksam-
heten en långsiktig ekonomi 
i balans”

Detta är pudelns kärna i 
den här processen. Föräld-
rar, elever, lärare och övrig 
personal kan lätt bli ett själv-
spelande piano. Om den ene 
slutar så påverkar det de an-
dra och så vidare. Om inte 
utbildningsnivån bibehålles 
faller skolan som ett kort-
hus. Detta är det stora hotet 

i processen med att behålla 
Nuntorp!

Om Nuntorp startar upp 
som friskola är det till gläd-
je för alla dalslänningar och 
tvåstadsbor och minskar 
trycket på utbyggnad av sko-
lorna i Töreboda, Skara och 
Svenljunga. Skatteväxlingen 
sägs upp och kommunerna 
återtar ägandet av sina na-
turbruksgymnasier.

Utbildning av morgonda-
gens bönder kommer att be-
hövas och bli allt mer viktig 
i vårt framtida välfärdssam-
hälle. Däremot om Nuntorp 
ges möjlighet att fortsätta 
kommer det att upplevas av 
Västra Götalandsregionen 
och dess politiker i Region-
styrelsen, Naturbruksstyrel-
sen och Regionala utveck-
lingsnämnden samt dess 
tjänstemän i naturbruksför-
valtningen som ett misslyck-
ande.

Många på landbygden har 
sunt förnuft och inser beho-
vet av att utveckla de gröna 
näringarna, lokal företagsut-
veckling, lokala utbildnings-
möjligheter och inser beho-
vet av grön integration. Allt 
detta främjar lokal sysselsätt-
ning och ökar småföretags-
andan samt lägger grunden 

för framtidens kommunala 
skatteunderlag, vilket är 
nödvändigt för landsbyg-
dens utveckling.

Dessutom är en återhåll-
samhet med regionens skat-
temedel en förutsättning för 
regionens framtida överlev-
nad.

Vi vill att Regionssty-
relsens ordförande Jonny 
Magnusson (M), Natur-
bruksstyrelsens ordförande 
Rune Hegeland (MP) och 
Regionala utvecklingsnämn-
dens ordförande Birgitta 
Losman (MP) och alla ni 
andra regionpolitiker ger 
Nuntorpsskolan en chans att 
lyckas.

Näringen, landskapet, de-
mokratin och våra ungdo-
mar behöver det!

Tomas Nilsson – lantmästare 
och fd Nuntorpselev

Bertil Hagsgård – lantmäs-
tare och fd Nuntorpselev

Richard Johansson – lant-
mästare och fd Nuntorpselev

Peter Jacobsson – företagare 
och fd Nuntorpselev

Thore Johansson –  
företagare

Peter Gullin – agronom och 
företagare

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, men måste alltid uppge namn, adress 
och telefonnummer för redaktionen. Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.

Blev ett givande samtal 

Katrin Westling, Karin Nodin, Ing-Marie Kjellberg, Eivor Östergren, Kjell-Arne Karlsson, 
Morgan E Andersson och Barbro Prästbacka, gjorde det inställda mötet till ett givande samtal.

Besök av två
centerpolitiker

Förra måndagen be-
sökte Centerpartiets 
ekonomiskpolitika 
talesperson, Emil 
Källström, tillsammans 
med riksdagsledamo-
ten Fredrik Christens-
son, Karolinerskolan i 
Dals Rostock.
Det blev rundvandring i den 
nyrenoverade och ombyggda 
skolan, följd av en fråge- och 
diskussionsstund i skolans 
bibliotek. 

Deltog gjorde Karin No-
din,  Centerpartiet i Mel-
lerud, Rune Stenén (C) 
ordförande i kultur- och 
utbildningsnämnden, Mor-
gan E Andersson (C) från 
Högskolan Väst och Inger 
Strand, rektor på Karoliner-
skolan.

Lärarrekrytering
Diskussionen kom bland an-
nat att handla om den inte 
helt lätta uppgiften  att re-
krytera lärare när behovet är 
stort i hela landet.

 Inger Strand  berättade att 
alla betygssättande lärare på 
Karolinerskolan är legitime-
rade och att man klarar sig 
bra. Att det är stor rörlighet 

på lärarnas arbetsmarknad 
känner man av i kommu-
nen, men en ny skola, som 
den i Dals Rostock lockar 
lärare. 

En utmaning är dock 
planeringen, menade Ing-
er Strand. Flödet av elever 
ställer olika krav vecka för 
vecka.

Sänka trösklar
Både bostadsmarknaden och 
arbetsmarknaden togs upp  
under diskussionen och mel-
lerudspolitikerna skickade 
med den angelägna frågan 
om att få representation från 
Migrationsverket och från 
Arbetsförmedlingen på plats 
i Mellerud. 

Som det nu är, med en 
Arbetsförmedling i Väners-
borg, fungerar det dåligt 
med kontakten till den loka-
la arbetsmarknaden. 

För att ta till vara de kom-
petenser som finns behöver 
trösklar sänkas både på bo-
stads- och arbetsmarknad 
sänkas, tyckte politikerna.

– Vi behöver skapa hund-
ratusentals nya jobb och livs-
chanser, det är vår utmaning 
sade Emil Källström (C).

Karin Åström

Fredrik Christensson, riksdagsledamot för Centerpartiet och 
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, besökte Karo-
linerskolan i Dals Rostock.

Centerpolitikerna hade frågor de skickade med till riksdagen. 
Morgan E Andersson, Karin Nodin, Emil Källström, ekono-
misk-politisk talesperson, Rune Stenén, riksdagsman Fredrik 
Christensson och rektor Inger Strand på Karolinerskolan.

Ett möte ställdes in, 
vilket inte gick fram 
till alla som ville delta. 
Men istället för att 
vända hemåt igen 
samlades man i Tings-
huset och utbytte 
erfarenheter och idéer.

Torsdag 4 februari skulle det 
vara möte för ideella fören-

ingar i Tingshuset om inte-
grationsarbete. Det mötet 
blev inställt och kommer att 
hållas den 25 februari istäl-
let, dagen efter att kommun-
fullmäktige tar beslut i ären-
det om det extra statsbidrag 
kommunen fått och som, 
enligt förslag, till viss del 
kommer att gå till föreningar 
som jobbar med integration.

Missat information
Alla hade inte fått informa-
tionen om att mötet var in-
ställt, så en skara intresserade 
föreningsrepresentanter stod 
huttrande utanför det mörka 
och låsta Tingshuset. 

De församlade bestäm-
de sig för att de ville ha ett 
möte ändå och det  ordnades 

snabbt fram en nyckel till 
Tingshuset. 

Gruppen satte sig i ses-
sionssalen och samtalade. 
Flera av deltagarna visade 
sig vara aktiva i till exempel 
språkcaféer och andra akti-
viteter för nyanlända,  er-
farenheter utbyttes och det 
inställda mötet blev till ett 
givande samtal.

Män behövs 
Håfreströms IF och Fören-
ingshusalliansen, Röda kor-
set, Skålleruds hembygds-
förening och SPF är några 
exempel på föreningar som 
representerades av samtals-
deltagarna. 

Med stor tydlighet fram-
kom behovet av platser för 
fotbollsspelande och andra 
aktiviteter, en samlingsplats 
för människor och fler män 
som vill engagera sig i till ex-
empel språkcaféer där nyan-
lända kan få öva sig i svenska 
språket genom samtal med 
svensktalande. 

– Det är roligt och givan-
de för alla inblandade, kun-
de flera av mötesdeltagarna 
intyga.

Karin Åström

www.mellerudsnyheter.se
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Stort intresse för Mellerud
För fjärde året i rad 
har Melleruds kommun 
haft en monter på 
emigrationsmässa i 
Nederländerna. Denna 
gång var vi på plats i 
Houten strax utanför 
Utrecht och möttes av 
ett stort intresse från 
besökarna.
Emigration Expo i Houten 
är den största emigrations-
mässan i Holland. Repre-
sentanter från i stort sett alla 
världsdelar finns på plats och 
i år lockade mässan cirka 
12 500 besökare. Mellerud 
fanns i sal 3, tillsammans 
med bland annat Åland, en 
rad Smålands- och Norr-
landskommuner och repre-
sentanter för Norge.

I Mellerudsmontern job-
bade undertecknad, Eva 
Nilsson Olsson samt våra 
holländska invandrare Si-
mone van der Val och Ellen 
Djurrema.  Vi var utrustade 

med en ny version av bro-
schyren ”Mellerud – A Place 
for You”, en liten skrift på 
holländska riktad till yngre 
som Ellen satt ihop plus en 
stor mängd annat informa-
tionsmaterial om Melleruds 
kommun och Dalsland. 
Även om vårt huvudmål är 
att få flytta till vår kommun 
så passar vi alltid också på 
att marknadsföra Dalslands 
som semestermål.

Hur lyckades vi?
• Ungefär 600 ”A Place for 

You”-broschyrer hittade nya 
ägare.

• Vi pratade med hundra-
tals besökare och cirka 80 av 
dem fyllde i vårt kontaktfor-
mulär, något vi bara erbjud-
er dem vi upplever genuint 
intresserade.

• De två presentationer vi 
höll i en av föredragssalarna 
lockade drygt 130 personer. 
På söndagen var i stort sett 
alla de 80 stolarna i salen 
upptagna.

Vår Legolåda är alltid populär bland de yngre, och ger oss en 
chans att i lugn och ro prata med föräldrarna.

Ellen Djurrema och Simone van der Val berättar hur det är att 
flytta från Holland till Mellerud.

Ett ungt par fyller i vårt kontaktformulär.

Sagan om det röda äpplet
Förväntansfulla barn 
strömmade in i Spar-
bankssalongen och 
bänkade sig för att 
titta på sagan om det 
röda äpplet.
Det var Oban-teatern från 
Malmö som var på Kultur-
bruket på dal i Mellerud. 
Teatergruppen har funnits 

sedan 2006 och består av 
Magnus Ödéhn och Tomas 
Fingal. De turnerar mest i 
södra Sverige och Mellerud 
är det nordligaste besöket 
de gjort. Just föreställningen 
om det röda äpplet har de 
gjort hundratals gånger.

”Jag är gubben i den ran-
diga kostymen”, sa gubben. 
”För jag har randig kostym 

och att jag är gubbe syns på 
käppen”. Så började barn- 
och familjeföreställningen 
baserad på Jan Lööfs bildbe-
rättelse som handlar om ett 
äpple. Den inte riktigt snälle 
grönsakshandlaren lurade 
gubben att det lilla gröna 
äpplet skulle växa till ett fint 
rött om han bara lade det en 
stund i fönsterkarmen. 

Pjäsen innehöll både rån, 
bilkrock och äppelstöld. Ef-
ter diverse förvecklingar så 
reder alla problem upp sig 
på ena eller andra sättet.

– Man förstår inte allt här 
i livet, det har jag vetat ända 
sedan jag blev gubbe. Så 
avslutade gubben föreställ-
ningen.

AnnChristine Ivarsson

Gubben är i grönsaksaffären för att köpa sig ett saftigt gott rött 
äpple av den lurige grönsakshandlaren.

Mormor och Per pratar om det gröna äpplet som har ramlat 
ner – men varifrån, det växer ju inget äppleträd här?

Begär överprövning 
av nedlagt åtal
Melleruds kommun 
vill att beslutet att 
lägga ner åtalet mot 
en tidigare anställd 
överprövas.

Melleruds kommun kom-
mer att begära en överpröv-
ning av beslutet att lägga 
ner åtalet mor den tidigare 
anställd som kommunen an-
mält för bedrägeri och tro-
löshet mot huvudman, samt 
att kräva ränta på kapitalet, 
det beslutade kommunsty-
relsens arbetsutskott vid sitt 
möte den 9 februari. 

Sveriges Kommuner och 
Landstings jurister har efter 
att ha gått igen förundersök-
ningshandlingarna rekom-
menderat kommunen att 
göra en överprövning.

 Melleruds kommun gjor-
de sin polisanmälan hösten 
2013, åtalet som avser tro-
löshet mot huvudman lades 
ner 2014, åtalet gällande 
bedrägeri lades ner i oktober 
2015.

Åtalen lades ner med mo-
tiveringen att det är länge se-
dan brotten begicks och att 
pengarna är återbetalda.

Belysning på gångbana
Ann-Marie Ericsson har 
lämnat in ett medborgarför-
slag om att hon vill ha belys-
ning (förslagsvis solcellslam-
por) på gångbanan mellan 
Torpgatan och Havregatan. 
Anledningen är att gångba-
nan höst- och vintertid är 

mycket mörk på morgonen, 
eftermiddagar och kvällstid 
när många använder gång-
banan för att ta sig till buss-
hållplatsen på Ängenäsgatan 
samt till och från sitt arbete, 
skola och dagis. Det är ofta 
både blött och isigt.

Fred
Min värk är inte att önska 
mat, vatten eller ett hem
Min värk är ditt elände och 
denna tidens dödskamp
Jag ber bara fred av 
universum
Fred, Fred
Jag var en fågel, men det var  
omöjligt att stanna kvar på 
himlen
Jag kunde inte vara säker på att universum spelade spelet

Ibland i exil, ibland hemma
Och ibland utan någon själsfrände
Ibland i en jägarfälla och ibland i hörnet av en bur
Fred, Fred, Fred
Ibland vandrar jag mot havet och ibland öknar
Jag är långt från sjön men nöjd med regn
Jag ber bara fred av universum
Fred Fred
Fred Fred

Sakhi Husseini

Sakhi Husseini har skrivit 
dikten ”Fred”.

Helt klart går vårt bud-
skap hem, möjligheten att 
bo på en mindre ort eller ute 
på landet, men ändå nära 
större städer. Det är det-
ta många i Nederländerna 
längtar efter, småskaligheten 

och närheten till naturen. 
Därför är det mest kommu-
ner av vår storlek som dyker 
upp på mässorna. Storstäder 
har man tillräckligt många 
där man bor.

Lars Nilsson

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 
30 januari 2016 haft janua-
rimöte. Samling 13.30 hem-
ma hos nr:6. God uppslut-
ning av medlemmarna.

När alla anlänt blev det 
promenad till nr:6´s båt-
hus där arrangerande med-
lemmarna 3 och 6 hälsade 
välkomna på sedvanligt vis. 
Efter välkomstceremoni blev 
det rundvandring i båthuset 
som avslutades med mellan-
mål, grillad korv med bröd 
samt tillbehör. Efter mellan-
mål blev det återgång till bo-
staden. Därifrån blev det bil-
färd till dagens aktivitet, bad 
och bastu i det av arrangö-
rerna förhyrda Hallevibadet.

Ity de enda gästerna i 
anläggningen var FHV:s 
medlemmar bastades  och 
lögades det kraftigt! Efter 
dusch och påklädning blev 
det återfärd hem till nr:6. 
Väl inkomna satte sej alla till 

bords för att äta soppa, gu-
lasch. Mycket god!

Nr:8 åt så svetten rann.
Efter maten blev det favo-

rit i repris, sittande tipspro-
menad om tolv frågor samt 
utslagsfråga. Utslagsfrågan 
utgjordes av provning av 
Box Masterclas 2. Detta var 
skarpa saker tyckte nr:3 med 
skrynklig panna!

Efter att arrangörerna räk-
nat med speciell koefficient 
framkom följande pristaga-
re: 1:a pris, tandborsthållare 
för 4, nr:11, 2:a pris, enkel 
handdukshängare, nr:8, 
samt 3:e pris, dörrskylt till 
damtoalett, nr:5.

En eloge till sopptillreder-
skan Monika, stort tack till 
badvakterna Josefine och 
Christian samt stort tack till 
Mattias, korvgrillare, servi-
tör och utskänkare. Kvällen 
fortsatte under stort gemyt.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT
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Christer Mårtenssons ”Vilket språk!?” tilldelades diplom och 1 poäng i klass C påsikt, enstaka 
bild svartvit.

Nils-Gunnar Olssons läckra sparvuggla fick visning i klass A 
digital, enstaka bild färg/svartvitt.

En härlig triologi hundar som Tanja Mueller kallat ”Svart – Svartvitt – Vitt”. Bilderna fick 
diplom 3 poäng i klass D påsikt, kollektion svartvit/färg.

Rolf Linders stämningsfulla ”Barrskogens ljus” fick diplom 1 
poäng i klass A enstaka bild färg/svartvitt.

Känn historiens vingslag

Idag finns här endast en grusplan i väntan på att Brandt Bil ska starta sitt bygge av automatsta-
tion samt tvätthall. Bild från 1971 då Texaco hade bensinstation på samma plats. Fotografen 
Jan Andersson arbetade här i slutet av 60-talet och början på 70-talet hos Edgar Johansson som 
drev stationen fram till 1973. Stationen byggdes 1952, innan dess låg bensinstationen Carltex 
mellan Wärdshuset på Dal och Tingshuset. Foto: Jan Andersson.

Magasin var ett
medeltidsfäste
I en artikel ur Bo-
husläningen från 13 
september 1965 finns 
en intressant artikel 
om stenmagasinet i 
Sunnanå hamn.

En kopia av artikeln med 
rubriken ”Medeltidsfäste 
blev grund för havremaga-
sin i Sunnanå” har lämnats 
in till Melleruds Nyheter 
av Rolf Lundberg. Sunnanå 
beskrivs som en fridfull idyll 
och det sågverk som då låg 
där stör inte intrycket nämn-
värt. Men så rofyllt har det 
inte alltid varit i Sunnaå, un-
der 1600-talet fanns planer 
på att anlägga en stad här. 
Planen fick dock stryka på 
foten för Vänersborg, såsom 
Dalborg fick göra för Åmål.

Vad som märks är den 
citadellliknande byggnad i 
anslutning till bryggan. Här 
förvarades bland annat sågat 
virke. Men byggnaden mås-
te tidigare ha haft en annan 
och viktigare uppgift med 
tanke på de metertjocka mu-
rarna i gråsten och de galler-
försedda små fönstren.

Ordföranden i Holms 
hembygdsförening, förvalta-
re Hjalmar Nordqvist, Sun-
naå, säger till Bohusläningen 
att byggnaden vilar på en 
grund som tillhör ett med-
eltidsfäste, sannolikt från 
1200-talet. 

Ruinhög
Fästet revs sannolikt under 
1400-talet och det är känt 
att här låg en stor ruinhög 
på 1600-talet. Under sam-
ma århundrade började man 
ställa iordning byggnaden 
och första våningen byggdes 
med hjälp av fångar. Den 
fick torvrak och fanns kvar 

Här syns den gamla sågen och magasinet i Sunnanå hamn. 
Sågen revs 1970. Foto ur Bror Engvalls bok ”Mellerud – Från 
gästgiveri till järnvägsknut”.

En grupp arbetare vid Sunnanå såg 1902 – 1905. Foto ur 
Bror Engvalls bok ”Mellerud – Från gästgiveri till järnvägs-
knut”.

till mitten av 1800-talet när 
torvtaket togs bort och det 
byggdes till en andra våning.

Anledningen till påbygg-
naden var den stora exporten 
av spannmål och Sunnanå 
hamn blev en viktig spann-
målshamn. Tillbyggnaden 
gjordes av arvingarna till 
grevinnan vom Schelding på 
Nordkärr, som på den tiden 
ägde Sunnanå. Det låg ett 
stort antal skutor i Sunnanå 
under havreruschen som va-
rade fram mot sekelskiftet.

I artikeln nämns även den 
stora porten till första vå-
ningen, den var då densam-
ma som sattes in på 1600-ta-
let. Själva nyckeln var 35 
centimeter lång.

Under de två världskrigen 
har magasinet tjänstgjort 
som lager för försvarsmate-
rial.

Numera finns det café och 
närbutik i stenmagasinet un-
der sommarsäsongen.

Susanne Emanuelsson

Fina framgångar för fotoklubben
Melleruds fotoklubb 
höll sig väl framme 
i fototävlingen Väst-
svenska Fotoexpon 
2016. Fyra medlem-
mar tilldelades priser.

Melleruds FK deltar fortlö-
pande i olika fototävlingar, 
ofta med fina resultat. Så 
även denna gång när Var-
bergs fotoklubb arrangerade 
Västsvenska Fotoexpon.

Totalt hade 1 033 bilder 
lämnats in. Premierade bil-
der hänger i Konsthallen/
Hamnmagasinet i Varberg 
perioden 5 mars till 10 april. 
Vernissage den 5 april. Pris-
utdelning sker på Campus 
Varberg samma dag.

Segrare i lagpriset blev 
Skara FK följt av Varbergs 
FK, Traktörens FK, ABF FK 
Uddevalla och Alingsås FK.

Resultat Melleruds FK:
Klass A, enstaka bild, färg/
svartvitt: Rolf Linder: Di-
plom 1 poäng: Barrskogens 
ljus. Visning: Kvällsljus. 
Nils-Gunnar Olsson: Vis-

ning: Sparvuggla, Storm, 
Sländor.

Klass B påsikt, ensta-
ka bild färg: Rolf Linder: 
Visning: Lågmäld skönhet. 
Tanja Mueller: Visning: 
Sverker.

Klass C påsikt, enstaka 

bild svartvit: Christer Mår-
tensson: Diplom 1 poäng: 
Vilket språk!? Tanja Mueller: 
Visning: Final destination.

Klass D påsikt, kollek-
tion svartvit/färg: Tanja 
Mueller: Diplom 3 poäng: 
Svart-Svartvitt-Vitt. Rolf 

Linder: Visning: En glittran-
de värld.

Klass E digital, kollek-
tion svart/färg: Rolf Linder: 
Diplom 3 poäng: Vassens 
akrobater.

Susanne Emanuelsson

www.mellerudsnyheter.se
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”Vi ses i allsvenskan”
FUTSAL 
Numera kan Mellerud 
vara stolta, vi har ett 
lag i futsalens hög-
sta serie. I söndags 
lyckades FC Mellerud 
kvala upp sig när man 
mötte GAIS och Sköv-
de United inför bara 
ett 50-tal åskådare i 
Lisebergshallen.

Efter miraklet i Mellerud 
förra helgen där FC Melle-
rud vände stort underläge till 
seger, kunde man i Göteborg 
i söndags ställa till med en 
ny bragd. I första matchen 
slog man GAIS Futsal med 
8-5 efter en nervig match. 
FCM ledde redan efter tre 
minuter genom Kreshnik 
Bytyqi och laget utökade 
ledningen till hela 4-0. Men 
GAIS kom tillbaka och med 
en minut kvar av matchen 
i den andra perioden gjor-
de hemmalaget 5-6. Men 
när Kreshnik Bytyqi tryckte 
in 5-7 sekunden senare var 
matchen avgjord, även om 

Peter Mandic drygade ut se-
gern i matchens sista spark.

När sedan GAIS förlorade 
sin andra match, den mot 
Skövde United, var FC Mel-
lerud redan klara för avance-
mang. Då spelade resultat i 
matchen mot Skövde ingen 
roll och laget slappnade av, 
kanske lite för mycket. Det 
blev storstryk där, men då 
roterade man friskt inom 
laget för att kanske testa lite 
positioner inför kommande 
säsong.

Matchen slutade 4-15 till 
Skövde som också tar klivet 
upp i den högsta serien till-
sammans med Mellerud.

– Det känns helt underbar, 
men först och främst vill jag 
tacka supportrarna, spon-
sorer och alla som har varit 
med och hjälp till vid sidan 
av plan. Vi tillsammans med 
er nådde vårt mål till slut 
och nu spelar vi i högsta li-
gan i höst, sa en oerhört glad 
Valon Gashi efter att avance-
manget var klart.

Samtidigt som det är fan-
tastiskt att Mellerud nu tar 

GAIS – FC Mellerud
5-8 (0-3)

Kval till Svenska 
Futsalligan (SFL)
Målskyttar:
Kreshnik Bytyqi 3
Simon Schullström 3
Peter Mandic 1
Kenan Busuladzic 1

SLUTRESULTAT
FC Mellerud – 

Skövde United 
4-15 (3-8)

Kval till Svenska 
Futsalligan (SFL)
Målskyttar:
Simon Schullström 2
Kreshnik Bytyqi 1
Peter Mandic 1

SLUTRESULTAT

Lek med bollar

Två söndagar i rad 
har det anordnats 
”bollkul” för barn 
mellan tre och fem år i 
Idrottshuset. I sön-
dags deltog ett 20-tal 
bollälskande barn.
– Det är inga krav, utan det 
ska vara så roligt som möj-
ligt. Allt som uppmuntrar 
barnen att rörs sig är bra, sä-
ger ledaren Cina Grimstad.

Under lekfulla former får 
barnen under en halvtimme 
lära sig att hantera en boll, 
bland annat genom att stud-
sa bollen tvärs över hallen 
och genom skotträning mot 
ett handbollsmål.

– Detta är väldigt bra, bar-
nen tycker det är så roligt, 
säger Micael Larsson, pappa 
till femårige Pelle Larsson 
och hans lillebror Elliot.

Idén till ”bollkul” upp-
kom när Cinas son Vincent 
kom till dagis efter att följt 

med mamma på hennes trä-
ning av handbollstjejernas 
lag F05-06 och sa att han 
spelat handboll.

– Då ville alla dagisbarnen 
spela handboll. Då tänkte 
jag att det borde finnas nå-
gon bollaktivitet även för 
dem, så jag ville testa intres-
set, förklarar Cina. Det gäl-
ler att fånga upp dem när de 
är små.

Tredje träffen sker på 
söndag, därefter väntar en 
utvärdering. Beroende på 
intresset finns planer på att 
fortsätta bolleken, fast då 
med två grupper.

– Helst skulle jag vilja ha 
med en till två föräldrar till 
framöver som kan hjälpa till, 
eftersom jag kommer att åka 
på matcher med mina hand-
bollsflickor en del söndagar 
längre fram, understryker 
Cina.

Susanne Emanuelsson

Cina Grimstad (i randig tröja) instruerar barnen inför 
skotträningen mot handbollsmålet. Först på tur står femårige 
Pelle Larsson.

Full fart under skotträningen.

Bollek är kul!

Inspirerade till träning

Inspirationsdagen startade med gympa för barn och vuxna. Foto: Anders Jernberg.

Anders och Kajsa Jernberg, två av ledarna på Friskis & Svettis.Träning med skivstång bygger styrka. Foto: Anders Jernberg.

klivet upp i Futsalens finrum 
och kommer få spela mot 
IFK Göteborg, IFK Udde-
valla och Avenyn United, så 
ställs nu den unga klubben 
inför stora utmaningar.

– Det betyder jättemyck-
et, det var vårt mål att ta oss 
upp till Futsalligan och nu 
är vi där för att stanna, säger 
Valon Gashi som leder klub-
ben och fortsätter:

– Vi kommer framförallt 
att behöva jobba för att få 
sponsorer och den ekono-
miska biten så vi kan klara 
oss i högsta serien. Det är 
vår prioritering nummer ett, 
annars blir det svårt att eta-

blera sig. Sedan kommer vi 
att bredda ut truppen inför 
säsongen och hoppas vi kan 
göra ett bra förstaår i högsta 
ligan. Meningen är att vi ska 
sätta Mellerud och Melle-
ruds kommun på kartan.

Säsongen 2016/2017 drar 
igång någon gång i oktober, 
då med förhoppning att FC 
Mellerud kan få spela futsal 
av högsta klass i Rådahallen.

– Tack för den här säsong-
en och vi ses snart igen, men 
då i futsalallsvenskan, hälsar 
Valon Gashi.

Text: Tobias Coster

Lördag 13 februari var 
det inspirationsdag 
hos Friskis & Svettis i 
Rådahallen. 
Friskis & Svettis bjöd på en 
träningsdag där alla intresse-
rade kunde prova på utbu-
det av träningsformer och få 

information om vad som är 
att tänka på för att nå bästa 
resultat med träningen. 

Passen började på för-
middagen och höll på till 
sen eftermiddag och det var 
många som kom, både inbit-
na motionärer och nya. 

Först ut var familjegympa 
under lekfulla former för 
både barn och vuxna. Ae-
robics, styrketräning med 
skivstång, gymnastik för mer 
rörlighet, pass för kondition, 
balans och styrka följde på 
varandra. 

Frukt och dryck fanns 
framdukat i hallen till alla 
som behövde påfyllning och 
flera deltagare hängde på i 
flera pass.

Roligt och nyttigt var ord 
på mångas läppar.

Karin Åström

SPORT
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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

F03 Nord

GF Kroppskultur 2 - Lysekils HK 13-12
KFUM Trollhättan - HK Höfers 20-7

Melleruds IF 12 10 0 2 195 - 121 20 74
GF Kroppskultur 2 12 9 0 3 173 - 131 18 42
Ale HF 11 7 1 3 150 - 121 15 29
Lysekils HK 12 6 1 5 195 - 168 13 27
Kungälvs HK 3 11 6 0 5 140 - 124 12 16
Stenungsunds HK 11 5 0 6 137 - 107 10 30
KFUM Trollhättan 12 4 0 8 114 - 166 8 -52
HF Orust 11 3 0 8 117 - 158 6 -41
HK Höfers 12 1 0 11 84 - 209 2 -125

VäHF Div 3 Dam

IF Hellton U - Forshaga HK 22-19

IF Hellton U 5 4 0 1 108 - 60 8 48
HK Grums 5 4 0 1 81 - 59 8 22
Forshaga HK 6 3 0 3 101 - 124 6 -23
IFK Kristinehamn 4 2 0 2 69 - 62 4 7
Melleruds IF 6 2 0 4 106 - 119 4 -13
Arvika HK 4 0 0 4 46 - 87 0 -41

Pantamera Pojkar 13

Melleruds IBK - Billingsfors IBK 5 - 9
Dingle AIK - Stenungsunds IBK 12 - 5

Åmåls IBK 10 9 0 1 85-26 59 27
Billingsfors IBK 11 9 0 2 98-46 52 27
Stenungsunds IBK 12 7 0 5 100-82 18 21
Dingle AIK 11 5 0 6 61-66 -5 15
Melleruds IBK 12 5 0 7 80-89 -9 15
Orust IBK 12 4 0 8 57-81 -24 12
Ljungskile SK P-02 9 3 0 6 42-79 -37 9
Överby IF 11 2 0 9 44-98 -54 6

Pantamera Pojkar 15 år

Melleruds IBK - Dingle AIK 4 - 3

Grundsunds IF 11 7 3 1 45-30 15 24
Herrestads AIF 8 5 3 0 36-24 12 18
Melleruds IBK 10 4 4 2 35-32 3 16
Stenungsunds IBK 10 3 2 5 43-45 -2 11
Dingle AIK 9 3 1 5 33-33 0 10
Åmåls IBK 8 3 0 5 26-35 -9 9
Myggenäs IBK 8 0 1 7 25-44 -19 1

Herrar Div 6

IBK Walkesborg 99 - Grundsunds IF 6 - 6
Melleruds IBK - Herrestads AIF 11 - 5
Överby IF - Dingle AIK WO (5 - 0)

Dingle AIK 16 12 0 4 136-79 57 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 17 8 0 9 131-133 -2 24
Överby IF 12 7 1 4 84-57 27 22
Melleruds IBK 14 6 0 8 96-94 2 18
Grundsunds IF 15 2 3 10 74-107 -33 9
IBK Walkesborg 99 15 0 2 13 53-168 -115 2

INNEBANDY

HANDBOLL

TABELLER

HANDBOLL

Kroppefjälls IF  
stärker upp laget
FOTBOLL 
I helgen gjorde Kropp-
efjälls IF och huvudträ-
naren Michael Eriks-
son klart med flera 
namn inför säsongen 
2016. Dels med en 
assisterande tränare, 
dels med två utespe-
lare.
Stefan Törnros heter Krop-
pefjälls nya assisterande trä-
nare som kommer stå vid 
Erikssons sida. Som spelade 
såg vi honom både i Kroppe-
fjälls IF och Håfreströms IF. 
Stefan kommer senast från 
uppdraget som tränare för 
KIF:s P10-lag men tar nu 
klivet upp till A-laget.

– Vi pratade i helgen och 
Stefan var sugen, men det 
behövde lösa sig med en led-
are för hans befintliga lag. 
Det löste sig till slut och han 
sade ja till detta, säger Mi-
chael Eriksson.

KIF har även förstärkt på 

spelarfronten med två för-
svarare i form av mittbacken 
Elias Wernheden och yttern 
Fredrik Persson. Båda är bo-
satta i Dals Rostock och väl-
jer att tillhöra Kroppefjälls 
IF nästa säsong.

En comeback, en ny
28-årige Fredrik Persson gör 
comeback efter ett par år 
ifrån fotbollen, han spelar 
helst på en kant, antingen 
som ytterback eller ytter-
mittfältare.

Elias Wernheden, 25 årig 
mittback, är inflyttad och 
spelade senast för FC Möl-
lan och spelade för IFK As-
kersund före det. 

– Det är bra att få in några 
killar. Nu har vi varit många 
på träningarna också, när-
mare tjugo stycken. Även på 
löpningen i lördags så var vi 
många, sexton stycken, så 
det ser bra ut, säger tränare 
Michael Eriksson.

Tobias Coster

www.mellerudsnyheter.se

Giants imponerade i Rådahallen

Melleruds IBK – 
Herrestads AIF

11-5 (2-2, 3-1, 6-2)
Division 6 

Bohuslän/Dalsland
Målskyttar:
Ove Zetterström 3
Filip Karlsson 2
Dennis Sahlin 2
Daniel Blücher 2
Oscar Andersson 1
Mikael Lind 1

SLUTRESULTAT

Segrande laget i hemmamatchen mot Herrestads AIF

INNEBANDY 
Det var ett imponeran-
de spel som Melleruds 
Innebandyklubb visade 
upp inför hemmapu-
bliken i Rådahallen i 
lördags. Framför allt 
var det i den tredje 
perioden som laget 
lyste lite extra, men 
hela matchen var en 
prestation att komma 
ihåg.
Det började fint inlednings-
vis för Giants i lördags, Ove 
Zetterström med nummer 
99 på ryggen spräckte nollan 
i matchen efter två minuter 
och 51 sekunder. 

Ledningen höll sig i över 
tio minuter innan gäster-
na kvitterade, men Daniel 
Blücher sköt in 2-1 strax 
därefter innan Herrestads 
Mikael Pilot kvitterade för 
sitt lag med sju sekunder 
kvar av den första perioden.

Vände steken
I den andra perioden tog 

gästerna ledningen i inled-
ningen av perioden, men 
MIBK vände på steken och 
innan perioden var över 
hade Ove Zetterström gjort 
ytterligare två baljor och det 
var fördel Giants inför tredje 
och sista.

– Vi höjer oss för varje pe-
riod, samtidigt tjänar vi lite 
på att de blir tröttare också. 
Första perioden började lite 
knackigt, men sedan gjorde 
vi lite förändringar i kedjor-
na, säger spelande tränaren 
Mio Forsberg efter matchen.

Tredje perioden
Den tredje perioden var mer 
av en uppvisning i laginsats 
när Giants ångade på till pu-
blikens jubel. 

Herrestad försökte kom-
ma ikapp och reducerade 
i powerplay nio minuter 
in i perioden. Giants Da-

niel Nilsson i mål hade inte 
mycket han kunde göra på 
det skottet, men han stor-
spelade denna eftermiddag 
och stoppade många mål-
chanser. 

Dennis Sahlin kunde se-
dan utökade till 6-4 när han 
vinner tillbaka en förlorad 
boll på offensiv planhalva, 
vänder upp och skjuter in 
bollen till vänster av Her-
restads målvakt. 

Växlade upp
Gästerna kontrade dock in 
5-6 och det såg ut att bli 
jämnt lagen emellan ända in 
i slutet, men Giants orkade 
höja sig en växel och drog 
ifrån ett allt mer tröttkört 
motståndarlag.

7-5 gjorde Oscar Andre-
asson, framspelad av Filip 
Karlsson som även såg till att 
spela fram Dennis Sahlin till 

sitt andra mål i matchen mi-
nuten därefter.

Sedan fick lagkapten Mi-
kael Lind stänka in 9-5 med 
två minuter kvar att spela. 
Därefter var det motorväg 
fram till mål för Mellerud 
som fortsatte målskyttet 
genom Daniel Blücher och 
Filip Karlsson samtidigt 
som Rådahallen applåderade 
fram laget i taktfast.

– Vi började titta upp mer 
och hitta våra lägen. Vi hade 
inte bråttom utan kunde ta 
emot bollen, titta upp och 
leverera. Jag kommer ihåg 
var Herrestad sa när vi spela-
de mot dem borta sist, ”Jaha, 
nu har vi slått er två gånger, 
skall det bli en tredje”? Så 
det var oerhört skönt att två-
la till dem, säger Forsberg

Tobias Coster

Mellerud strået vassare än Åsebro
FOTBOLL 
Det blev seger med 
uddamålet i försä-
songsderbyt mellan 
Melleruds IF och 
Åsebro IF. Matchen på 
konstgräset i Mellerud 
slutade 3-2 till MIF 
som ledde med 2-0 i 
paus.

Det blev en jämn tillställ-
ning till slut mellan de två 
lokalkonkurrenterna MIF 
och ÅIF. Trots att Melleruds 
IF tog ledningen tidigt och 
sedan utökade denna så kom 
Åsebro tillbaka i den andra 
halvleken. 

Båda lagen gjorde en del 
rotationer, som sig bör i en 
träningsmatch, men det 
bjöds på en del värmande 
spel för det knappa hundra-

Melleruds IF var lite vassare än Åsebro IF i denna tränings-
match på en kass konstgräsplan i lördags förmiddag. Här Mel-
leruds nummer sju, Tim Svensson, mot Åsebros Jan Alexan-
dersson.

Melleruds IF – 
Åsebro IF
3-2 (2-0)

Träningsmatch
Målskyttar:
1-0 Albin Broberg
2-0 Viktor Öhrling
2-1 Peter Eriksson
3-1 Florijan Fejzulovic
3-2 Ghali Hassan

SLUTRESULTAT

talet åskådare som tagit sig 
till fotbollsplanen.

Anfall
Melleruds Jonatan Stefans-
son drog igång anfallet som 
ledde till 1-0. På sin höger-
kant tog han sig fram, vän-
de inåt planen och sköt mot 
mål. I fart kom samtidigt 
Albin Broberg och ändrade 
riktningen på bollen något 
som gick in bakom en stor-
spelande Mohamad Haji 
mellan stolparna. 

Dock hade han inte myck-
et att göra på Melleruds an-

dra mål som provspelande 
Håfreströmspelaren Viktor 
Öhrling placerade i den 
vänstra burgaveln några mi-
nuter senare.

– Det var sämre av oss 
idag, vi skulle lägga fokus på 
försvarsspelet, men det gick 
inte så bra. Vi hamnade fel 
idag, ingen bra match av oss. 
Vi höjer oss lite i andra, men 
vi kan mycket bättre än så 
här. Första passningen kom 
fel för oss och sedan fortsat-
te det så, koncentrationen 
var inte riktigt där idag helt 
enkelt, sa Åsebros spelande 

tränare Peter Eriksson efter 
matchen.

MIF utökade
I den andra halvleken fick 
Åsebro straff när Melleruds 
Tim Svensson gjorde ner sin 
storebror Robin i straffom-
rådet. 

Straffen tog Peter Eriksson 
själv och den satt säkert i den 
femte nätmaskan från höger. 

MIF utökade till 3-1 ge-
nom Florijan Fejzulovic 
innan Gahli Hassan kunde 
snygga till siffrorna för Åse-
bro strax före slutet.

Det fanns många mål-
chanser för båda lagen i den-
na matchen, men för att vara 
en träningsmatch så får man 
vara nöjd med vad man såg.

– Vi luftade flera spelare, 
gjorde många byten där i 
början av andra halvlek. Jät-
te kul för mig att få se kil-
larna spela, sade Melleruds 
huvudtränare Peter Jonasson 
i sin matchdebut för säsong-
en.

– Första trettio orkade vi 
hålla våra positioner i för-
svarsspelet och killarna vi-
sade bra karaktär. Resultat 
kommer inte i första rum-
met för mig så här i inled-
ningen, sade Jonasson.

Tobias Coster
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angelicashundcenter.se

Hundkurser
Startar: vecka 9
 vecka 10
 vecka 15

073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Är en auktoriserad återförsäljare för Mercedes-Benz, Opel, Hyun-
dai, Subaru och Suzuki. Vi bedriver verksamhet i Uddevalla, Ar-
vika, Bäckefors, Bengtsfors, Mellerud samt Kungälv. I koncernen 
har vi 115 duktiga medarbetare och omsätter ca. 370 milj. per år.

Till vår anläggning i Mellerud söker vi en

FORDONSTEKNIKER/BILMEKANIKER
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ambitiös och självgående och har 
gått fordonsteknisk linje eller motsvarande.
Vidare ser vi gärna att du har dokumenterad erfaren-
het från motsvarande arbete.
Att ha jobbat med Mercedes-Benz, Hyundai, Opel, 
SAAB eller Fiat innan är en merit.
Du tycker om högt satta mål och utför arbetet med 
hög kvalité och drivs att skapa nöjda kunder.
Du har goda kunskaper inom områden för bilmekanik,
elektronik samt chassi.
Är du intresserad kontakta: Morgan Larsson på 0530-
444 45. Eller sänd din ansökan senast 2016-02-29 till
morgan.larsson@roybil.se

Stefan

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

www.be-film.se
SVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
11–20 mars 2016

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda
SVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL

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

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

KÖPES

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

2 medarbetare till
Gata/Va-ledningar

En medarbetare som är tillsvidareanställd.
En medarbetare som är vikarie.

För mer information
 Melleruds kommun
www.mellerud.se

Frågor om tjänsten ställs till Gata/Park och  
Renhållningschef på 0530-182 16

Eller till: patrik.tellander@mellerud.se

Ansökan sänds till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

( Gata/va ansökan )
464 80 Mellerud

Eller: samhallsbyggnads@mellerud.se
Senast den 12/3-2016

Melleruds kommun
söker 

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

Förbrukningsvaror
Tel. 0532-101 43
www.micromega.se

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

Gör IT vardagen enkel
Gratis konsultation!
se mer på Qse-it.se

Tel: 0722 150681
Epost: info@qse-it.se

Underbara valpar 
Tibetansk spaniel. 2 st hanar, 
10 veckor.  Reg. SKK. Pris: 
10.000 kr. Tel. 076-815 10 79, 
0530-108 38.

SÄLJES

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

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:                                                

ARBETSMARKNAD/LEDIGA PLATSER

Intresse av att arbeta 
inom pedagogisk omsorg?

Inför hösten 2016 undersöker kultur- och 
utbildningsförvaltningen intresset av att arbeta 
inom pedagogisk omsorg i Mellerud.

Är du utbildad eller har erfarenhet av att ar-
beta med barn?

Bor du i Melleruds tätort?

Skulle du kunna tänka dig att ta hand om 6 
barn mellan 1-5 år i ditt hem?

Kan du tänka dig att arbeta på obekväma 
arbetstider?

Om du svarar ja på ovanstående frågor maila 
då en kort presentation av dig själv till  
jessica.linder@mellerud.se eller  
ring 0530-181 17 
senast tisdagen den 23 februari.

Rum att hyra 
1-2 personer. Toalett, tvätt-
ställ, duschkabin. Tillgång 
till tvättstuga. 070-321 62 21

UTHYRES

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Dalsland Marathon
Årets Dalsland Marathon 
äger rum lördag 16 april. 
Man kan välja att springa 
42, 21 eller 10,5 kilometer. 
Loppet är att betrakta som 

träning eftersom det inte 
sker någon officiell tidtag-
ning. Mer information finns 
på loppets hemsida.

Nu förlängs handbollssäsongen
HANDBOLL 
Melleruds IF:s hand-
bollsdamer skulle ha 
spelat sin sista match 
för säsongen i sön-
dags, men nu förlängs 
säsongen med en må-
nad på grund utav alla 
inställda matcher.

MIF har inte haft den bästa 
av säsonger sett till spelsche-
mat. Över en handfull 
matcher har ställts in och 
över vintern så hade man 
ett ofrivilligt speluppehåll på 
över en månad.

I söndags ställdes matchen 
mot IFK Kristinehamn in, 
vilket var andra gången IFK 
avbokade en match.

– Kristinehamn ringde 
och ställde in denna match 
också, de gjorde detsamma 
med bortamatchen vi skulle 
ha mot dem. Så många in-
ställda matcher, men det är 
aldrig vi som ställer in, utan 
motståndarna, säger en frus-
trerad Michael Mjörnestål.

Säsongen förlängs
Nu förlängs alltså säsongen 
för MIF som har fyra häng-
matcher att spela.

– Vi hoppas verkligen att 
vi får spela de här matcher-
na nu, vi måste bara få till 
dem. Det är ju svårt som det 
är att få tider och boka om, 
men de måste spelas nu de 
kommande helgerna, säger 
Mjörnestål.

Dåliga svepskäl
Skälen till att motståndarna 
ställer in har alltid varit spe-
larbrist, något som Michael 
bara tror är dåliga svepskäl.

– Vi åkte till Arvika förra 
helgen utan någon av våra 
två ordinarie målvakter. Det 
är ju så det skall vara, man 
åker och spelar matcherna 
oavsett vilka spelare man 
har. Detta är så ledsamt, rik-
tigt dåligt alltså, säger han 
och hoppas få spela en för-
sta hängmatchen redan till 
helgen.

Tobias Coster

Detta är MIFs häng-
matcher:  
IFK Kristinehamn - MIF 
MIF - Arvika HK 
MIF - IF Hellton U 
MIF - IFK Kristinehamn
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NCC Roads AB 
Asfalterings- och markarbeten: 
små som stora.  
Ring för rådgivning. 
Tel. 0530-123 65
Lorentz Norberg
Tel. 070-652 21 57
Även grusförsäljning: 
Tel. 0522–64 96 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

TRÄDFÄLLNING

BILLACKERING

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

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

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

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

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

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

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
75:-/vecka

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

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

MÖBELTAPETSERARE
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Melodikrysset v.7 - 20 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. 7 – 20 februari

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

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

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

21.00 It's love, actually
21.20 London spy
22.20 Gift vid första ögonkastet
23.05 Akuten

12.00 Världens natur: 
 Atlantens vilda sida
13.00 Världens museer: 
 Moskva
14.00 UR Samtiden
17.00 Hiphop och pedagogik
17.20 Lärlabbet
17.50 Antikmagasinet
18.20 Fosterland
19.20 Studio Plus
19.50 Kinas mat
20.20 70-talets USA
21.00 Seriestart: The Tribe
21.50 Förintelsen - historiens 
 värsta brott
22.45 Asien från ovan
23.30 Borgens hemligheter

12.00 Vår plats i univer-
 sum
13.00 Skattjägarna
13.30 Camilla Plum och den 
 svarta grytan
14.00 UR Samtiden
17.00 Schrödingers katt
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: 
 Veneto, Lucca och sjöarna
23.30 The Tribe
00.20 USA med Lisa Ling

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: Daniel 
 Radcliffe

09.00 UR Samtiden
15.00 Marknadsföring-
 ens hemligheter
15.50 Historiska personligheter
16.15 Världens museer: Moskva
16.55 Actors studio: Daniel 
 Radcliffe
17.40 Fighten mot fobier
18.25 Asien från ovan
19.10	 Nilen:	flodernas	flod
20.00 Seriestart: Världens fakta: 
 Olösta mord
21.00 Seriestart: Situation 
 Ryssland
22.00 Vår plats i universum
22.50 Dokument utifrån: 
 Skuldmaskinen
23.45 Kinas mat
00.15 Actors studio: Josh Brolin

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 Bruce den allsmäktige
23.00 Simpsons
23.30 Family guy
01.00 American dad
01.30 Scrubs
02.25 How I met your mother
03.10 Family guy
04.00 My name is Earl
04.20 American dad
04.45 Våra värsta år
05.10 Våra värsta år
05.35 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 Oblivion
23.35 Family guy
00.30 American dad
01.00 Scrubs
02.00 How I met your mother
02.45 Family guy
03.35 My name is Earl
03.55 American dad
04.20 Våra värsta år
04.45 Våra värsta år
05.10 Spin city
05.30 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	 Defiance,	22.00 Push
00.15 Family guy
01.20 American dad
01.50 Scrubs
02.40 How I met your mother
03.25 Family guy
04.10 My name is Earl
04.30 American dad
04.55 Våra värsta år
05.20 Våra värsta år

06.30 Seinfeld
08.30 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 The A-team
00.15 The boondock saints 2: 
 All saints day
02.25 The art of war 2: Betrayal
04.05	 Defiance
04.50 Brooklyn nine nine
05.35 Marry me

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Så ska det låta
11.45 Familjer på äventyr
12.45 Inför Grammis 2016
12.50 Sverige!
13.20 Byggänget
13.35 En stad - en historia
13.45 Tvärs över Sydamerika
14.15 Matiné: Mannen från 
 vidderna
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Stina om Magnus 
 Härenstam
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 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Stina om Magnus 
 Härenstam
11.15 Inför Grammis 2016
11.20 Landet runt
12.05 Uppdrag granskning
13.05 Mat med Kira
13.35 Gift vid första ögonkastet
14.20 Auktionskammaren
15.10 Hundra procent bonde
15.40 Gomorron Sverige
16.00 Säsongstart: Hem till byn
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 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Vågen
10.20 Alpint: Världscupen 
 Chamonix
11.35 Plus
12.35 K-märkt: Riksvägar och 
 stadshotell
12.50 Kära dagbok
13.20 Cirkus familj
13.50 Alpint: Världscupen 
 Chamonix
14.50 Inför Grammis 2016
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 Seriestart: Roliga timmen
21.00 Skavlan
22.00 Shetland
23.00 Rapport
23.05 Nattsändningar

06.10 Opinion live
06.55 Hundra procent bonde
07.25 Skavlan
08.25 Hem till byn
09.25 Inför Grammis 2016
09.30 Vintermagasin
10.30 Vinterstudion
10.45 Alpint: Världscupen La 
 Thuile
11.50 Vinterstudion
12.30 Längdskidor: Världscupen 
 Lahti
14.05 Vinterstudion
15.00 Vänligen Lars Lerin
15.30 Inför Grammis 2016
15.35 Stina om Magnus 
 Härenstam
16.05 Matiné: Nanny McPhee 
 och den magiska skrällen
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 3
21.30 Unge kommissarie Morse
23.00 Nattsändningar

08.10 Akuten
09.00 SVT Forum
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum
15.30 Rakt på
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Mitt Sverige
16.50 Vegorätt
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Mitt ögonblick
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Babel bio
20.45 Compulsion
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15	 In	the	flesh
23.10	 Kapuścińskis	Afrika
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 Compulsion
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 Lasermannen
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Sarahs nyckel
00.10 Rakt på
00.40 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: Michael 
 Treschow
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 Carl Johan De Geer och 
 konsten att välja
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Filmklubben: Blue Velvet
23.45 Mitt Sverige
00.15 Trädgården på Strömsö
00.45 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

08.30 Hjärtevänner
09.05 Akuten
10.05 It's love, actually
10.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
11.05 Severin
11.35 Via Sverige
11.50 Trollstigen
12.05 Alpint: Världscupen
 Chamonix
13.30 40 mil med hundspann
13.35 Mitt Sverige
14.10 Vikingaöl
14.20 Via Sverige
14.35 Trädgården på Strömsö
15.05 Lasermannen
16.05 Sverige idag på romani chib
16.20 Vetenskapens värld
17.20 Världens natur: Atlantens 
 vilda sida
18.10 Akuten
19.00 Kulturstudion - pianoafton
19.05 Genom Yujas ögon 
 – pianisten Yuja Wang
19.50 Kulturstudion
19.55 Yuja Wang spelar Gershwin
21.25 Kulturstudion
21.30 Gengångare
22.25 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 Renées brygga
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Vädret och nyheter
23.00 The Missing
00.15 Friidrott: Globengalan 
 highlights
00.45 Nattsändningar gvvf

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
17.55 Äntligen hemma
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Världens roligaste djur
21.00 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	 Hawaii	five–0
03.05 Hemma hos Jamie
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
14.40 Hem till salu
15.55 Extreme makeover 
 weightloss
16.50 Bytt är bytt
17.50 Trav: V75 Klubben
17.55 Äntligen hemma
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Fångarna på fortet
21.30 21 Jump Street
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 21 Jump Street, forts
00.00 The whistleblower
02.20 Tomorrow, when the war 
 began
04.15 - 04.50 Hemma hos Jamie
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 Music and lyrics
15.55 Jamie Olivers smarta rätter
16.55 Renées brygga
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
20.00 Torpederna
21.00	 Uggla	flyttar	in
21.30 Meet the parents: Little 
 Fockers
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Meet the parents: Little 
 Fockers
23.40 Last night
01.35 Conan
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
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

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

21.00 30 grader i februari - syntolkat
22.00 Melodifestivalen 2016:
 Deltävling 3 - syntolkat
23.30 Sportspegeln - teckenspråkstolkad
00.00 Akuten

21.00 Ted Gärdestad - För kärlekens 
 skull
21.45 Game of Thrones
22.40 Edit: N.Y. stories
23.05 It's love, actually
23.25 Vegorätt

09.00 UR Samtiden
15.00 Lenas resor
15.10 Vår plats i universum
16.00 Sapmi sessions
16.30 Lärlabbet
17.00 Din plats i historien
17.05 Actors studio: Josh Brolin
17.50 Världens museer: Moskva
18.30 70-talets USA
19.15 The Tribe
20.05 Seriestart: Det vilda Kanada
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 Så skrev jag musiken: Magnus 
 Uggla
17.20 Sapmi sessions
17.50 Schrödingers katt
18.20 Vår plats i universum
19.10 Seriestart: Låna för livet!
19.40 Studio Plus
20.10 Världens natur: Atlantens vilda 
 sida
21.00 Marknadsföringens hemligheter
21.50 Situation Ryssland
22.50 Skattjägarna
23.20 Lärlabbet

12.00 Lärlabbet
12.30 Antikmagasinet
13.00 Asien från ovan
14.00 UR Samtiden
17.00 Skattjägarna
17.30 Kontinenternas födelse
18.20 Borgens hemligheter
19.20 Världens fakta: Olösta mord
20.20 Världens museer: The Smith-
 sonian Institution
21.00 Asien från ovan
21.45 Det vilda Kanada
22.35	 Dokument	utifrån:	Fotboll,	fiffel	
 och Fifa
00.05 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
02.25 How I met your mother
02.50 Family guy
03.15 American dad
04.05 Amazing race: All-stars
04.50 Cops
05.35 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
21.30 Family guy
22.00 Last man on earth
22.30 Sex and drugs and rockn'roll
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.25 Last man on earth
02.50 Sex and drugs and rockn'roll
03.15 Family guy
04.00 My name is Earl
04.25 American dad
04.45 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 From Paris with love
22.55 Family guy
23.55 American dad
00.25 Scrubs
01.25 How I met your mother
02.20 Family guy
03.10 My name is Earl
03.35 American dad
04.00 Nattsändningar

06.50 Auktionskammaren
07.40 Familjer på äventyr
08.40 Inför Grammis 2016
08.45 Vinterstudion
09.00 Längdskidor: Världscupen Lahti
09.40 Vinterstudion
11.15 Längdskidor: Världscupen Lahti
12.30 Vinterstudion
13.45 Bandy: Elitserien
15.55 Vinterstudion
16.25 Mat med Kira
16.55 Roliga timmen
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 Ted Gärdestad - För kärlekens 
 skull
22.30 Rapport
22.35 Simma lugnt, Larry!
23.05 Melodifestivalen 2016: Deltävling 3
00.35 Shetland
01.35 Game of Thrones
02.30 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Sverige!
10.30 Sportspegeln
11.00 Så ska det låta
12.00 Skavlan
13.00 Melodifestivalen 2016: Deltävling 3
14.30 Inför Grammis 2016
14.35 Matiné: Främlingen från skyn
15.55 Gomorron Sverige sammandrag
16.15 Auktionskammaren
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 30 grader i februari
22.00 Gift vid första ögonkastet
22.45 Cirkus familj
23.15 Rapport
23.20 Inför Grammis 2016
23.25 Kampen om tungvattnet
00.10 Unge kommissarie Morse
01.40 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Fråga doktorn
10.45 Auktionskammaren
11.35	 Scenerna	som	förändrade	filmen
12.05 Välja väg
12.35 Byggänget
12.50 Inför Grammis 2016
12.55 Husdrömmar
13.55 Matiné: Flottans glada gossar
15.30 Gomorron Sverige sammandrag
15.50 Mat med Kira
16.20 Vem vet mest?
16.50 Alpint: Världscupen Stockholm
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 Inför Grammis 2016
23.30	 Nattfilm:	En	gång	om	året
00.50 Nattsändningar

08.30 Ei saa peittää
09.05 Akuten
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.05 Alpint: Världscupen La Thuile
12.30 Kulturstudion - pianoafton
12.35 Genom Yujas ögon – pianisten 
 Yuja Wang
13.20 Kulturstudion
13.25 Yuja Wang spelar Gershwin
14.55 Kulturstudion
15.00 Carl Johan De Geer och konsten 
 att välja
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.10 Via Sverige
16.25 Konditorns hemlighet
16.30 Vegorätt
17.00 Seriestart: ¡Pregunta ya!
17.10 Seriestart: Life on Scilly
17.25 #lovemilla
17.35 Seriestart: Välj språk!
17.50 Tio lektioner i språkdidaktik
18.00 Ei saa peittää, 18.30 Nysvenskar
19.00 Atlantens vilda sida
19.55 Paddlek
20.00 Min sanning: Nahid Sarvestani
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Nattsändningar

07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 ¡Pregunta ya!
08.10 Life on Scilly
08.25 #lovemilla
08.35 Välj språk!
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 En natt med vargar
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:	Sockerfilmen
00.05 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 Alpint: Världscupen Stockholm
19.00 Vem vet mest?
19.30 Severin
20.00 Mitt Sverige
20.30 Seriestart: Liv och Horace i Europa
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 De okuvliga
22.45 Sista chansen att bli gravid
23.40 Babel bio
00.25 Severin
00.55 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Nattsändningar

06.55 Jamie Olivers smarta rätter
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 När & fjärran
12.30 En resa för livet
13.30 Bygglov
14.25 Världens roligaste djur
15.25 Tareq Taylors nordiska matresa
15.55 Päron i solen
16.55 Lillelördag
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 Bingolotto
20.00 Farmen
21.00 Maria Lang: Mördaren ljuger inte 
 ensam
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Maria Lang: Mördaren ljuger inte 
 ensam
23.00 Partners in crime
00.05 Beginners
02.10 Marine 2
04.15 - 04.45 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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
14.40 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 Vädret och nyheter
23.00 Wentworth
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 The following
01.55	 Hawaii	five–0
02.50 Oskyldigt dömd
03.50 - 04.45 House
05.50 Nyhetsmorgon

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.40 Dallas
13.35 Halv åtta hos mig
14.05 Halv åtta hos mig
14.40 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 Badhotellet
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Vädret och nyheter
23.00 Wentworth
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 The following
01.55	 Hawaii	five–0
02.50 Oskyldigt dömd
03.50 - 04.45 House
05.50 Nyhetsmorgon

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! Stugan har 
ett härligt ljusinsläpp och öppen planlösning med 
braskamin. Bastu med intilliggande dusch samt 
helkaklat badrum. Njutbar altan med soligt läge.

Pris: 695.000:-

MELLERUD – Sunnanå Kurravägen 4
Ytterst välordnad enplansvilla i nyskick strax 
utanför centrala Mellerud! Välplanerad och till-
talande interiör med stora härliga fönsterpartier. 
Fristående garage med förrådsdel.

Pris: 3.300.000:-

Nära till bad och fiske!

Stor tomt!

Attraktivt boende!

Vill Du veta vad 

Ditt hus är värt?

Kontakta oss och  

få en kostnadsfri 

värdering!*
*Gäller vid tecknande av  

förmedlingsuppdrag 

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:-

Genuin dalslandsstuga!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Backa / Backa 7
Utanför Dals Rostock hittar ni denna mindre gård med anor från slutet av 1700-talet. I 1½-plansvillan finns vackra trägolv, rustika dör-
rar, kakelugnar och vedspis. Till fastigheten hör en stor maskinhall. 5 rok. Boyta: 120 kvm. Tomtareal: 20 167 kvm. Pris: 1.950 000:-

Mellerud / Högsbyn / Högsbyn Rörnäs 5
Fritidshus med enklare gäststuga. Är vackert belägen vid skogsbrynet och med utsikt över Harhalsen. Nedsänkt badtunna finns på 
altanen och härifrån njuter man av den vackra utsikten. 3 rok Boyta: 95 kvm Tomtareal: 2 322 kvm.  Pris: 690 000:-
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Det  
lönar sig

Bra priser på vardagsvaror

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 7. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Bruna bönor
ICA. 500 g.
Jfr pris 10:00/kg.

Köttbullar
ICA. 350 g. 
Jfr pris 28:57/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Kassler
Scan. Ursprung Sverige.
Ca 1 000 g. Av gris.  Jfr pris 69:00/kg.

Smör- & rapsolja
Arla. 500 ml. Gäller ej oliv.
Jfr pris 30:00/liter.

Fläskkarré
ICA.Ursprung Sverige. Ca 1 100 g. 
Benfri. I bit. Av gris. Jfr pris 59:90/kg.

15:-
/st

5:-
/st

Kvarg
Lindahls. 150 g.

Flera smaker.

Jfr pris 33:33/kg.

5:-
/st

10:-
/st

5990 
/kg

69:- 
/kg

Ägg
ICA. 10-pack.
Jfr pris 1:50/st.

15:-
/förp

Nyskördade 
morötter i påse
ICA.  Sverige. 1 kg. Klass 1. 
Jfr pris 5:00/kg.

5:-
/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:-

Frågor inspirerade till förslag

Ungdområdet ordnade 
dialogcafé på ung-
domshuset Stinsen 
förra veckan. Frågor 
om vad som drar, 
önskade aktiviteter 
och vad som eventu-
ellt saknas på Stinsen 

inspirerade till många 
förslag. 
Det var ungdomsrådet som 
höll i dialogcaféet, ordfö-
randen Karolina Wessman, 
Elvira Olsson, Gabriella 
Jensen och Bas Lautenbach 
ställde frågorna och delade 

ut svarslappar på borden.  
Fika serverades och samtalen 
tog snabbt fart. 

Frågor och förslag
Frågor som ställdes var vad 
som lockar ungdomar till 
Stinsen idag, vad som skulle 
få fler att komma, vad som 

saknas och vad man kulle 
vilja göra på Stinsen,  med 
Stinsen och vad man önskar 
skulle fixas om mycket peng-
ar fanns. 

Bland svaren fanns förslag 
på bland annat filmrum, ak-
tivitetsdagar, att någon  då 

Elvira Olsson, Karolina Wessman, Gabriella Jensen och Bas Lautenbach ordnade dialogcafé på 
Stinsen.

Det här gänget kommer till Stinsen för att träffa folk och träna svenska språket. Föredrag om 
viktiga saker stod på önskelistan.

Stölder
Onsdag den 10/2 stal två män två guldringar hos Stens An-
tik i Mellerud. Den 6/2 stals en svart iPhone under en fest 
i Åsensbruk. Den 12/2 upptäcktes att någon stulit sju pal-
lar  (205 rullar) sträckfilm hos Dals Lant i Erikstad. Stölden 
skedde förmodligen i höstas och rubriceras som grov. Värdet 
på den stulna stäckfilmen är 140 000 kronor. 15/2 stals en 
guldfärgad iPhone i Rådahallen.

Bedrägeri 
9/2  anmäldes att varor från ett företag i England har beställts 
i annans namn och pengar har dragits från den drabbades 
konto. Den 12/2 upptäcktes ett försök till bedrägeri med 
köp av varor från Ellos. Det lyckades man stoppa.

Trafikincidenter
En polisbil blev påbackad på Österrådaplan i Mellerud.
Den 16/2 fick någon sladd med sin bil på Hamranevägen 
och hamnade ute på en åker.

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

Stal en plånbok
En 53-årig man står åtalad 
för att ha stulit en plånbok 
innehållande 1 000 kronor 
på Systembolaget i Mellerud 
den 1 december 2015. Plån-

boken tillhörde en man, som 
yrkar skadestånd på 1 000 
kronor plus ränta. 53-åring-
en erkänner stölden.

och då ska komma och ha 
föredrag om viktiga saker 
och fanns det tillräckligt 
med pengar önskades ett 
rum där man kan rappa. 

Många av ungdomarna 
svarade att umgänge med 
andra och att öva sig i svens-
ka språket var det viktigaste 
med Stinsen.

Använda hela huset
Att huset ska renoveras ut-
vändigt vet man om. Att det 
ska renoveras invändigt är en 
angelägen önskan. 

– Att kunna ha verksam-
het i hela huset skulle möj-
liggöra mycket. Som det är 
idag är det bara möjligt att 
använda halva husets yta. 

Med den ökning av antalet 
ungdomar som kommer, 
krävs både mer utrymme 
och mer personal, säger He-
lena Hultman, föreståndare 
på Stinsen.

Stinsen har öppet för alla 
unga måndag, onsdag och 
fredag och då kommer cirka 
70 ungdomar. Tisdagar och 
torsdagar är det öppet en-
bart för högstadieelever. 

Den 22 februari möter 
Ungdomsrådet politikerna 
i Melleruds kommun och 
lägger fram en sammanställ-
ning av alla synpunkter, för-
slag och idéer som kom fram 
under dialogcaféet.

Karin Åström



Hos oss hittar du maskiner från

Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com       

Trejon, Ystadsmaskiner, Etebra maskin,  
Ålö Trima, Ventrac, Norje

Välkommen in!

Lars, Lena och Lars-Ove med en av sina kor. Lars gick Nuntorp för några år sedan, gillar bondelivet och vill jobba med jord-
bruket i framtiden. 

Mångfald med dikor

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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JORD 
& SKOG

Föder upp tibbar

Plantor till skogen

Familjen Lars-Ove Karlsson och Lena Svensson på 
gården Grinstad-Hagen bedriver dikoproduktion. De 
firar 40 år med rasen Hereford. Gården är ekologisk 
och KRAV-certifierad och man har bevarat den min-
dre storlekstypen på korna. Detta innebär ett fetare 
och mer marmorerat kött. 

I samarbete med Dahlbergs slakteri säljer man 
köttlådor mot förbeställning. Intresset för ekologiskt 
och närproducerat kött har ökat. Påfallande i Grin-
stad-Hagen är att korna lever länge. Gårdens äldsta 
ko, med namnet Flory, blev 25 år gammal.

– Sidan 4 –

På åttonde plats bland kommunens populäraste 
hundraser ligger tibetansk spaniel. Häng med hem 
till uppfödaren Gunvor Sörensen som fött upp rasen 
sedan 1985. Hon har för tillfället en kull med fem 
gudomligt söta nio veckor gamla valpar.

– Sidan 7 –

Bohus-Dals Skogsplantor drivs av bröderna Tommy 
och Roger Gustafsson och säljer omkring 4,5 miljoner 
skogsplantor till skogsägare i Dalsland och Bohuslän. 
Framför allt handlar det om barrträd, men också löv-
träd och buskar. Man erbjuder även skogsplantering.

– Sidan 8 –

Möte om Nuntorp

Nyttan med höns

Mötet i Åttersruds bygdegård om Nuntorpskolans 
framtid besöktes av över 130 personer. Intresset och 
engagemanget är stort när det gäller skolans fortlev-
nad, förslagsvis som friskola. Hushållningssällskapet 
Väst höll i informationskvällen.  

– Sidan 2 –

Grannarna Need Lundblad och Kjeld Pedersen delar 
intresset för höns och andra fjäderfän. Need har höns 
av olika raser, medan Kjeld förutom höns har vaktlar, 
brevduvor och gäss. Need förklarar att det är enkelt att 
ha höns, men behöver daglig tillsyn.

– Sidan 10 –
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Stort engagemang för Nuntorps framtid
Mer än 130 personer 
tog tillfället att lyssna 
och fråga om arbetet 
kring att kunna behål-
la ett Naturbruksgym-
nasium vid Nuntorp 
när Hushållningssäll-
skapet informerade på 
Åttersruds bygdegård. 
Den som vill bidra 
ekonomiskt för att det 
ska bli genomförbart 
kommer att få flera 
alternativa finanse-
ringsmöjligheter.
Ordförande i Hushållning-
skapet Väst, Robert Svens-
son, hälsade välkommen och 
var glad över den stora till-
slutningen.

– För att det här ska bli så 
bra som möjligt vill vi prata 
med er och få med era syn-
punkter i arbetet framåt. 
Hushållningssällskapet har 
arbetat med kunskap för 
landets framtid i 200 år, sa 
Robert Svensson.

Bakgrunden till engage-
manget är att Västra Göta-
landsregionen (VG-regio-
nen) tagit beslut att se över 
organisationen av de sex 
naturbruksgymnasierna. 
Endast 1,9 procent av elev-
erna i regionen valde natur-
bruksutbildning. Efter en 
utredning om hur många 
skolor som behövdes blev 
förslaget att tre av skolorna 
skulle läggas ner. Alla tre 
skolorna Dingle, Nuntorp 
och Strömma ligger i regi-
onens västra och södra del. 
De tre som föreslogs vara 
kvar, Uddetorp, Sötåsen och 
Svenljunga, ligger i den östra 
delen.

En stor mängd
När regionfullmäktige skulle 
ta beslutet i september 2015 
hade de flesta regionpoliti-
kerna blivit kontaktade av 
allmänheten, framförallt i 
områden där skolor förslags-
vis skulle stängas. När regi-
onfullmäktige samlades till 
mötet hade en stor mängd 
traktorer, elever, lantbrukare 
och andra upprörda samlats 
utanför kommunhuset i Vä-
nersborg och deras budskap 
var att: ”Vi behöver minst 
ett naturbruksgymnasium i 
regionens västra del för att 
kunna tillgodose behovet av 
kompetent arbetskraft i det 
stora jordbruksområde som 
är här!”

Efter många argument för 
och emot och påverkade av 
den stora demonstrationen 

utanför blev beslutet att 
avvakta med stängningen 
av skolorna till efter vårter-
minen 2017 för att se om 
någon annan aktör kun-
de tänkas driva utbildning 
inom de gröna näringarna i 
området.

Demonstranterna tog 
då för givet att det skul-
le rulla på med intagning 
som hittills, men det har 
senare kommit förslag i na-
turbruksstyrelsen att stoppa 
intagningen 2016.   

Intressent
Hushållningssällskapet Väst 
visade sig vara intresserade 
att bedriva skola, åtminsto-
ne på Nuntorp och eventu-
ellt på Dingle, OM kommu-
nen köpte den så de kunde 
hyra där.

En arbetsgrupp med olika 
företagare med anknytning 
till den gröna näringen har 
tillsammans med Hushåll-
ningssällskapet stött och 
blött möjligheter och svårig-
heter.

Efter någon månads fun-
derande bildades den 15 
december 2015 Dalslands 
Naturbruksgymnasium AB 
med ett aktiekapital från 
Hushållningssällskapet på 
50 000 kronor. Nu ville de 
informera.

Monica Andersson Skall, 
VD Hushållningssällskapet 
Väst, berättade om arbetet 
kring den tänkta friskolan 
vid Nuntorp.

– Vi har lämnat in en an-
sökan till Skolinspektionen 
och fått bekräftat att de ta-
git emot ansökan, nu har 
vi en mängd uppgifter att 
lösa tills vi får besked den  
1 oktober om vi får starta. Vi 
har ansökt om att få bedriva 
gymnasieskola, gymnasie-
särskola med naturbruks-
programmet lantbruk och 
naturbruksprogrammet 

Hushållningssällskapet Västs ordförande och vd Robert Svens-
son och Monica Andersson Skall hälsade på alla redan i entrén.

Företagare med behov av framtida arbetskraft ser att det finns ett stort behov av utbildning inom de gröna näringarna i Väners-
borgs-, Melleruds- och Färgelanda kommuner med flera.

Här flödar idéerna. Arbetsgruppens Bertil Hagsgård, Mellerud, till höger.

Marie Alexandersson, Caroline Westman, Anders Jonsson och 
Elin Andersson vill att skolan ska utbilda kompetenta yrkesut-
övare inom djurhållning och lantbruk.

djur. Programmet för skog, 
mark och djur samt indivi-
duella programmet.

– Nu väntar vi också på 
besked om Vänersborgs 
kommun vill och får köpa 
fastigheten där skolan finns, 
sa Monica Andersson Skall

Hon redogjorde för elev-
prognosen och enkäten som 
gått ut till elever som kan 
komma att beröras i val av 
utbildning i Bengtsfors, 
Mellerud, Färgelanda, Vä-
nersborg, Grästorp och Sol-
lebrunn. I Åmål och Troll-
hättan fick de inte dela ut 
enkäterna.

– Fullt utbyggd skulle det 
i gymnasieskolan vara 150 
elever med 50 i varje årskurs. 
Gymnasiesärskolan skulle 
vara 42 elever i fyra årskur-
ser.  714 elevenkäter har de-
lats ut.  16 procent kunde 
tänka sig välja naturbruk på 
Nuntorp. 19 av 30 skulle 
gärna gå gymnasiesärskolan 
på Nuntorp.

– Vi har även gjort före-
tagsenkäter för att se intres-
set av att bli praktikplats. 
Alla 55 ställde upp. 

Det kostar
Hushållningssällskapets auk-
toriserade redovisningskon-
sult Anders Forsström re-
dogjorde för tankarna kring 
ekonomin.

Eftersom det inte tas in 
några nya elever i år kommer 
det att första året om de får 
tillstånd att bedriva friskolan 
finnas årskurs ett och tre på 
naturbruksprogrammet. Det 
innebär att det första året går 
back med cirka 2,3 miljoner. 
Andra året beräknas ett mi-
nus med 0,8 miljoner och 
tredje året ett plus med 1,8 
miljoner.

Finanseringen är beräknad 
till fem miljoner där Hus-
hållningssällskapet är majo-
ritetsägare med 2 501 000 
kronor och näringslivet och 
övriga 2 499 000 kronor. 
Behovet beräknas vara 2 mil-
joner första året och 1,5 mil-
joner andra och tredje året.

– Det behövs kapital och 
vi tittar på olika lösningar 
som aktier, sponsring och 
annan finansiering, berätta-
de Anders Forsström. Tan-
ken är att även den som inte 
kan bidra med sexsiffriga 
belopp ska kunna vara med.

Politiken
VG-regionen har sagt att de 
vill att kommunen i första 
hand ska köpa de skolor de 
vill stänga, samtidigt som en 
friskola på Nuntorp blir en 
konkurrent till deras natur-
bruksutbildning.

Kommer kommunen att 
köpa Nuntorpskolan?

– Fastighetsutskottet  har 
hand om ärendet och vi ska 
diskutera frågan i mars, sa 
Marie Dahlin (S). Sedan ska 
frågan upp i kommunfull-
mäktige i april, maj.

– Så ni har lite tid på er att 
påverka kommunpolitiker-
na, se till att göra det, upp-
manade hon.  

Marie förtydligade också 
att om vinstkapitalet investe-
ras i skolans verksamhet har 
hon inga problem med att 
det är en friskola.

Flera hade varit i kontakt 
med regionstyrelsens ordfö-
rande Johnny Magnusson 
(M) då de var oroliga för att 
skolan stängs tidigare trots 
beslutet. Svaret de fått hade 
inte gjort dem lugnare. 

Gunnar Lidell (M) sitter 
med i naturbruksstyrelsen i 
VG-regionen:

– Har regionfullmäkti-
ge sagt att skolan ska drivas 
till vårterminens slut 2017, 
tycker jag att det gäller. Mina 
uppdrag gör att om det kom-
mer till ett eventuellt kom-
munalt beslut angående köp 
av Nuntorp, kommer jag att 
anmäla delikatessjäv och ber 
att detta respekteras.

Fem partier
Bo Carlsson (C) har aldrig 
tvekat om att naturbruks-

gymnasiet på Nuntorp be-
hövs.

– VG-regionen styrs av 
fem partier som värnar om 
friskolornas existens och alla 
partierna talar om behovet 
av kompetens inom de gröna 
näringarna, men är rädda för 
att tillåta en friskola i detta 
fallet. De gör en ideologisk 
kullerbytta. För Vänersborgs 
del är det även viktigt med 
en särskola här där eleverna 
kan få en uppgift och känna 
att de behövs.
  Än så länge är värderingen 
som VG-regionen gjort av 
fastigheten hemligstämplad.
De styrande partierna i 
VG-regionen är (M) (L) 
(KD) (C) och (MP).
  Monica Andersson Skall 
har även positiv kontakt 
med Näringsdepartementet.

Idésprutor
Avdelningschef Christina 
Milén Jacobsson, Hushåll-
ningssällskapet Väst, med 
ansvar för bland annat före-
tags- och landsbygdsutveck-

ling, uppmanade deltagarna 
att i grupper diskutera och 
komma med förslag inför 
de nya möjligheter en ny 
friskola ger. Av sorlet att 
döma så finns det gott om 
idéer. Många fullskrivna lap-
par blev det som nu ska gås 
igenom och förhoppningsvis 
bidrar idéerna till en mycket 
bra skola där många elever  
i alla åldrar kan få möjlig-
het att förkovra sig inom en 
mängd  ämnesområden.

Frågestunden gav även 
tips och idéer om finansie-
ring, marknadsföring med 
mera.

– Det här kan bli riktigt 
bra, menade arbetsgruppens 
Bertil Hagsgård, Mellerud.

Monica Andersson Skall 
var glad och förhoppnings-
full inför det fortsatta arbetet 
med så många entusiastiska 
medhjälpare och tackade alla 
för att de kommit.

– Skulle det nu behövas 
så har vi en plan B och en 
plan C. Men nu jobbar vi för 
detta.

– Vi ska ha nöjda elever, 
föräldrar, lärare och perso-
nal. Vi ska satsa på kvalitet 
och kompetens på alla områ-
den. Tillsammans gör vi nå-
got bra av det här, avslutade 
Robert Svensson.

Den som ville ha fortlö-
pande information kan läsa 
på Hushållningssällskapet 
Väst:s hemsida och face-
booksidan Dalslands Natur-
bruksgymnasium AB samt 
VG-regionens hemsida och 
även lämna e-postadress för 
att få senaste nytt.

 Marianne Karlsson
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Mer om oss och våra leverantörer hittar du på: w w w. k l m a s k i n . s e

BRÅLANDA 
Törnrosgatan 5
0521-57 73 80 

KVÄNUM 
Tegebruksgatan 2
0512-79 79 70

LIDKÖPING
Truckgatan 3 
0510-270 80

Säljare:

Mikael 070-529 24 55 
Claes-Göran 070-549 24 55 
Torvald 070-562 70 80 
Per-Olof 070-559 24 55 
Tommy 070-589 24 55

TÖRNROSGATAN 5, BRÅLANDA 

INVIGNING
LOKAL- OCH MASKINVISNING 18/2 18.00-21.00 

MF 7700 serie McHale Fusion 3

Vicon Geospread

Vicon slagklippare

Sampo C4MF6600 serie

Invigning kl. 20.00

av Marcus Möller, försäljningschef  
Massey Ferguson Sverige

Lotteri
Vinster till ett värde av  

10 000:- lottas ut efter invigningen!

Vår verkstad öppnar 19/2  
Ring Håkan och boka service:  

0521-57 73 89

KL Maskin  

60 år
Erbjudande 

Gratis t-shirt! 
Hjälp oss uppdatera er  

e-post och mobiltelefon.  
Ni erhåller 1 st/ kund
Gäller hela KL Maskin 

t.o.m. 31/3 2016

Buss från KL Maskin  
Kvänum & Lidköping kl. 17.00 

Anmäl er till våra säljare!

100 st leksakstraktorer (MF)
100:-/st inkl. moms (ord pris 275:-)
Begränsat antal. Först till kvarn...

Extraerbjudanden i butiken
Hjärtligt välkomna!

MF Beta

Husqvarna 
445 E Triobrake  

Kampanjpris 3.990:-  
inkl. moms 

(ord.pris 6.000:-)

MF 5609  
med lastare 

495.000:-  
+ moms
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Dikor bidrar till ökad mångfald

Djuren på gården Grinstad-Hagen äter enbart grovfoder. Gården är ekologisk och KRAV-certifierad.

Korna på gården Grinstad-Hagen trivs i den luftiga lösdriftshallen.

Herefordkor är lugna och trivsamma att jobba med.

Lars Svensson, Lena Svensson och Lars-Ove Karlsson driver dikoproduktion på gården Grin-
stad-Hagen.

Trotjänaren och guldklimpen, kanadensiska tjuren Olympian 
11 år, har blivit far till många kalvar i Grinstad- Hagen.

På gården Grinstad-Ha-
gen driver familjen 
Lars-Ove Karlsson 
och Lena Svensson 
dikoproduktion och 
firar 40 år med rasen 
Hereford.  Gården 
är ekologisk och 
KRAV-certifierad. 
Djuren äter enbart 
gräs, hö och ensilage 
från gårdens vallar och 
beten.

Lena och Lars-Ove tog över 
Grinstad-Hagen 1989. Går-
den har funnits i Lenas släkt 
i generationer, med familjens 
barn är det nu den femte. 

Lars-Ove som kommer 
från Väne-Åsaka hade med 
sig sin Herefordbesättning 
till Dalsland. Han började 

använde semintjurar av brit-
tisk Hereford i början, bland 
annat Ian och Jep av Sikhall, 
men sedan besättningen blev 
större köpte vi in stamboks-
förda tjurar, de senare av 
kanadensiskt ursprung som 
nedärver hornlöshet, berät-
tar Lars-Ove.

Glädje med djuren
På Grinstad-Hagen har man 
bevarat den mindre storlek-
stypen på korna. De ger ett 
fetare och mer marmorerat 
kött, vilket uppskattas av 
konsumenterna. 

För att förbättra kvalitén 
ytterligare har en tjur av ra-
sen Aberdeen Angus köpts 
in för att användas på kvigor 
och ge korsningskombina-
tionen Black Baldies, många 
kockars favorit. Den lilla 
svarta tjuren går under nam-
net Lakrits, på initiativ av 
dotter Lina som liksom sin 
äldre bror Lars delar föräld-
rarnas intresse och kärlek 
till djuren. Lars gick Natur-
bruksgymnasiet Nuntorp 
för några år sedan och ser sin 
framtid inom jordbruket.

Vän med djuren
Påfallande i Grinstad-Hagen 
är att alla djur är tillitsfulla 
och korna lever länge, går-
dens äldsta, Flory, blev 25 år 
gammal. 

– Mödrarna ska fortsätt-
ningsvis vara ren Hereford 
för de är helt oslagbara mo-
derdjur med sitt lugna tem-
perament, säger Lars-Ove.

– Rasen är helt underbar 
för att de är så lugna, det är 
befriande och ger sådan livs-
glädje att jobba med dem, 
tycker Lena.

Byggde lösdrift
2010 byggde familjen en 
lösdriftshall med plats för 95 
kor. Tidigare hade man dem 
i så kallad ranchdrift, ute-
drift med tillgång till ligg-
hall i den gamla ladugården. 
Med allt regnande de senaste 
åren blev beslutet att bygga 
nytt enkelt. Nu går djuren ut 
och in som de vill när väd-
ret tillåter, men har gott om 
plats inne i den luftiga hallen 
när blöta råder.

– Hallen var verkligen ett 
välkommet tillskott, särskilt 
under kalvningssäsongen 
när det kan komma fyra eller 
fem kalvar per dygn, säger 
Lena.

Under kalvningsperio-
den kalvar cirka 65 kor och 
kvigor som gått i fyra tjur-
grupper.

Säljer köttlådor
I samarbete med Dahlbergs 
Slakteri säljer Grinstad-Ha-
gen köttlådor, mot förbe-
ställning. Det ökade intres-
set för att köpa ekologiskt 
och närproducerat kött är 
något man tydligt märker av.

 – Det jag alltid tyckt var 
roligt har blivit efterfrågat 
och lönsamt idag. Jag vill ge 
en eloge till Dahlbergs som 
utvecklar sin verksamhet i 
Brålanda och är med som en 
aktör för hembygden, säger 
Lars- Ove, som tycker det är 
synd att inte de som slutar 
med mjölkproduktion och 
säljer av sina marker inte ser 
möjligheten.

– Det är roligt att ha kor 
utan att behöva mjölka och 
ekobönder behöver gödsel, 
säger han.

Bidrar till mångfald
Hushållningssällskapet har 
gjort fågelinventering på 

Grinstad-Hagen. Här finns 
rödlistade arter som sång-
lärka och hämpling kvar och 
här finns gott om storspovar, 
tofsvipor och ladusvalor. 
Länsstyrelsen gjorde både en 
ängsblomsinventering och 
en fjärilsinventering med 
glädjande resultat. 

Alla ängsblommorna som 
finns här gör gården till en 
idealisk plats för bisamhäll-
en och en biodlare har ställt 
sina kupor på ägorna.

– Långliggande vallar och 
betesdrift är ekologiskt håll-
bart, det ökar artrikedom 
och biologisk mångfald och 
allt sammantaget gör det 
roligt att vara bonde, säger 
Lars-Ove Karlsson och fa-
miljen på Grinstad-hagen.

Karin Åström

bygga upp den redan som 
ung, 1976, då Hereford var 
ganska nytt i Sverige. Från 
dessa kor härstammar de 
moderdjur som finns på går-
den idag, 40 år senare.

– Jag har alltid älskat kor 
och startade i liten skala. Jag 

ERIKSTAD 0530-512 50
facebook.com/aximaab • www.axima.se

SUZUKI
AXIMA EDITION

SUZUKI AXIMA EDITION
Stora hjul, heltäckande kraft iga bukplåtar av 
aluminium, extra frontbumper, servo och vinsch.

LTA 500XP  Aximapris: 89 900:-
LTA 750XP  Aximapris: 95 900:-
 Priser exklusive moms.

• Beställ vår skogsbruksplan. Då kan du planera skogs-
 skötslen hemma vid datorn eller via en app. direkt i fält.  

• Röj i tid. Hinner ni optimera tillväxten på era föryngringar? 
 Om inte så ta hjälp av oss för röjningarna. Det blir aldrig 
 billigare än att röja igår.  

• Bra skogsbilvägar. Ökar tillgängligheten och håller nere 
 samtliga kostnader för olika skogsskötselåtgärder.

Få en långsiktig 
och god lönsam-
het på din skog

Per Krokström
per.krokstrom@
storaenso.com
01046-770 52 

Jan Arvidsson
jan.arvidsson@
storaenso.com
01046-770 57
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www.moelven.se

1.  Summera 2015 
2. Uppdatera 
 skogsbruksplan 
3. Se över fastigheten, 
 vindfällen/vägar? 
4. Prioritera dina 
 skogliga åtgärder 
5. Deklarera 
6. Beställa plantor 
7. Beställa röjning 
8. Avverkningsplanera 
9. Skicka in 
 avverkningsanmälan

10.  Meddela 
 leveransvirke innan  
 SISTA MARS 
11.  Plantera 
12.  Kontrollera  
 återväxten 
13.  Röja 
14.  Gallra 
15.  Slutavverka 
16.  Plocka svamp 
17.  Plocka bär 
18.  Viltvård 
19.  Hämta julgran

HINNER DU MED?

Vi kan hjälpa dig med mycket men kanske inte att 
plocka svamp och bär eller hämta julgran.

Fredrik Karlsson 
Bengtsfors

070-561 14 44

Anders Johansson 
Mellerud/Vänersborg

070-542 19 99

Bengt Jansson 
Högsäter 

070-342 81 40

Stefan Lindell 
Färgelanda/Uddevalla

070-290 45 07

Christian Nilsson 
Ed 

070-661 67 31

Johan Hofström 
Bengtsfors 

072-736 22 10

Joakim Karlsson 
Åmål 

070-6008701

Att göra 2016

Mer TIMMER 
i skogen

BRÅLANDA – Industrigatan 13
Reservdelar: Hugo Broberg 010-556 02 80 
Maskinsäljare: Nils Högberg 010-556 26 29
www.lantmannenmaskin.se

Torsdag 18/2 kl 18

Väderstad
kväll

Välkommen till Brålanda och en trevlig kväll med fokus på Väderstad. 
Visning och information om de senaste nyheterna från Väderstad.  
Passa även på att träffa Bengt Marengård från Väderstad som går i  
pension nu i vår. Diskutera slitdelar med Hugo. Vi bjuder på förtäring!
Anmäl ditt deltagande till Nils Högberg  
eller Hugo Broberg.

Bengt Marengård

LH
16

02Digital teknik är vardag

Datorer och digital 
teknik är numera 
vardag i all redovis-
ning och utvecklingen 
fortsätter. Nya system 
för bokföring, redovis-
ning och analys ut-
vecklas kontinuerligt. 
Ett sådant är ”Digital 
skogsägare” som LRF 
Konsult lanserat från 
hösten 2015.

– Det här är en nyhet som 
i första hand vänder sig till 
skogsägare med helårsre-
dovisning, säger Thomas 
Johansson auktoriserad re-
dovisningskonsult vid LRF 
Konsult i Mellerud.

– För den som vill vara i 
framkant och utnyttja mo-
dern befintlig teknik och 
få ett mervärde av sin redo-
visning har ”Digital skogs-
ägare” många fördelar. Man 
slipper hålla reda på papper 
och pärmar och ökar säker-
heten i redovisningen. Utan 
att ha grundläggande kun-
skaper om bokföring har 
man alltid aktuella data om 
sitt skogsföretag och ser ett 
tydligare samband mellan 
ekonomi och skogens pro-
duktion, säger han.

En stor fördel är förstås 
också att tidsåtgången för 
rutinarbete minskas och 
man får mer tid för skogs-
bruket.

– Från  december har ett 
tiotal skogsbrukare startat 
upp tjänsten tillsammans 
med LRF Konsult i Melle-
rud. Både skogsägarna och 
vi tycker det är bra nu när 
vi kommit igång och göra 
bokslut på underlagen som 
framställts i ”Digital Skogs-
ägare”, säger Thomas.

Intresserade kan gå in på 
”lrfkonsult.se” och se vad er-
bjudandet omfattar. 

– Det är en bra tid att 
komma igång nu, tycker 
Thomas. Då kan man läg-
ga in hela året 2015 på en 
gång och därmed snabbt bli 
”varm i kläderna” som an-
vändare.

– Från december månad har ett tiotal skogsägare startat upp tjänsten ”Digital skogsägare” med 
LRF Konsult i Mellerud, berättar redovisningskonsulten Thomas Johansson.
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Du vet väl att det är enkelt att prissäkra nästa års skörd redan nu?
Kom in till ditt Handelsbankskontor så berättar vi mer!

Låt dina grödor växa
– inte riskerna

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för 
framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och 
minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade 
kapitalet. Fullständig information om Handelsbankens strukturerade 
placeringar, inklusive riskinformation, finns i ”Grundprospekt Svenska 
Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) MTN-, Warrant- och 
Certifikatprogram” som du hittar på handelsbanken.se handelsbanken.se/skogochlantbruk

Stor framtidstro hos 
satsande skogsföretag
2015 firade Rooth 
Skogsvård AB i Tös-
se 25-årsjubiléum. 
Samma år investerade 
man elva miljoner i nya 
maskiner och bilar.

– Vi har framtidstro 
och brinner för det vi 
gör. Vi har både bra 
medarbetare och kun-
der, säger delägaren 
Hans Rooth.
Tvillingbröderna Hans och 
Roger Rooth började arbeta 
som skogsarbetare 1985. Tre 
år senare investerade de i sin 
första skogsmaskin, en Zetor 
med processor och kran – 
inköpt hos Alvar Andersson 
i Mellerud.

– Vi kände att mekanise-
ringen var på väg in i sko-
gen. Det var ett vägskäl. Vi 
hade alltid varit intresserade 
av maskiner och ville prova 
på att starta ett handelsbo-
lag. Vi fällde manuellt och 
körde gallring. 1990 köp-
te vi en riktig skogsmaskin 
och bildade aktiebolag. Det 
var en tuff tid med tanke på 
ränteläget. Men vi satsade 
och idag är vi tolv stycken i 
företaget inklusive mig och 
Roger, berättar Hans.

Maskinparken består av 

Hans Rooth driver Rooth Skogsvård AB i Tösse tillsammans 
med...

... tvillingbrorsan och närmaste grannen Roger Rooth. Foto: 
Privat.

Kavelbro där virke lagts ut över sankmarken.

Nyaste maskintrailern med en av de nya skotarna på släpet. 
Exempel på kunder är Södra Skogsägarna och Karlstad stift. 
Foto: Privat.

För att skona vatten läggs stockmattor med täckande sprängmatta ut för att maskinerna ska ta 
sig över breda vattendrag. Foto: Privat.

Företagets slutavverkningsskördare. Foto: Privat.

sex skogsmaskiner (tre skör-
dare och tre skotare) samt 
två trailers. Företagets nisch 
är avverkningar (framför allt 
i Dalsland och Värmland) 
och trailerverksamhet (mest 
i Dalsland). 

– Vi flyttar egna och an-
dras maskiner, allt hjulburet 

och mindre larvmaskiner, 
förklarar Hans.

För något år sedan eta-
blerades kontakt med Norr-
skog, som hade behov av 
Rooths skogsmaskiner. Det 
resulterade i flera jobb i 
Norrland, senast förra veck-
an gällande stående skog.

Uppdaterade  
maskinparken
Under 2015 insåg bröderna 
att  det var dags att uppda-
tera maskinparken. Trailer 
nummer två inköptes för att 
öka servicegraden, en Volvo 
540 som innebär att man 
lättare kunde köra långt in 
på skogsvägarna. Två skotare 
ersattes med nya och ett an-
tal företagsbilar köptes också 
in. Samtliga skotare utrusta-
des med extra breda bärande 
band för att minska markpå-
verkan. 

– Vi kör på ris och berg el-
ler annan fast mark och be-
höver vi över ett dike har vi 
vägtrummor eller stockmat-
tor. Vi sätter stort fokus på 
markpåverkan, understryker 
Hans.

Största utmaningen i 
skogsarbetet är väderomsla-
gen, som inte är enkla att 
parera. Han framhåller att 
det ibland krävs både finger-
topps- och magkänsla.

Att driva ett företag till-
sammans med sin tvilling-
bror funkar mycket bra.

 – Vi kompletterar varan-
dra. Roger sköter slutavverk-
ningar och trailerverksam-
heten, medan jag ansvarar 
för båda gallringsgrupperna 
och en stor del av de admi-
nistrativa uppgifter. Vi tar 
även hjälp av en tjej med 
löner med mera, säger Hans.

Hänsyn som vi tar
En viktig del i arbetet är att 
visa stor hänsyn till natur-, 
kultur- och vattenvården. 
Hans planerar gallringarna, 
snitslar där maskinerna ska 
köra och läser av naturen.

När han ser kulturmin-
nen, exempelvis torpruiner, 
jordkällare, kolarkojor och 
kolbottnar så markerar han 
detta i fält och sedan fixar 
skördaren med att göra kul-
turstubbar som är 1,3 meter 
höga – allt för att tydliggöra 
att här är det ett kulturmin-
ne för framtida skogsbruk 
att ta hänsyn.

– Då vet även markägaren 
var dessa finns, konstaterar 
Hans.

Susanne Emanuelsson
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SÅ RENOVERAR DU ENERGIKLOKT 
OCH BRANDSÄKERT
En tilläggsisolering med PAROC Stenull sänker energiförbrukningen 
och är en god investering för framtiden. PAROC Stenull är ett effektivt 
brandisolerande material som tål temperaturer över 1000°C utan 
att smälta. I konstruktioner som isolerats med stenull bromsas eller 
förhindras spridning av brand effektivt. Dessutom varken absorberar 
eller lagrar den fukt. Välkommen in till oss så berättar vi mer!
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PARO
C.S

E 15 % februari månad ut

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka NU för våren 2016!

Gunvor lever för sina hundar

På åttonde plats bland 
de tio populäraste 
hundraserna i Melle-
ruds kommun hittar 
vi tibetansk spaniel 
med 13 registrerade 
hundar 2015. Vi hälsar 
på uppfödaren Gunvor 
Sörensen som fött upp 
rasen sedan 1985 och 
har fem vuxna hundar 
och fem nioveckors 
valpar hemma.
Tre tikar hälsar glatt på un
dertecknad vid ankomsten. 
Valparna tultar runt inne på 
köksgolvet och är bedårande 
söta. Gunvors två hanhun
dar får vara utomhus under 
besöket, då en av tikarna 
löper. ”Det är lugnast så”, 
menar hon. Ytterligare en tik 
är utlämnad på foder.

Gunvor och maken Sigur 
flyttade till Mellerud från 
Alta i norra delen av Norge 
för drygt tolv år sedan. Hun
dar har Gunvor sysslat med 
i hela sitt liv. 1975 inköptes 
första labradoren, ett par år 
senare kom första valpkull
en. Sigur  använde dem un
der sina jaktturer och Gun
vor ställde ut och tävlade 
med dem. Under flera år låg 
hennes Kennel Bergrabben i 
topp när det gäller mest all
sidigt premierade labrador. 
Då gällde det meriter i jakt, 
spår, lydnad och på utställ
ning.

Bra representant
– Det är viktigt att jobba 
med sin hund och visa att 
den är en bra representant 

Gunvor Sörensen med tre av sina fem ”tibbar”. Från vänster:  
China, Hanna (valparnas mor) och Whita.

Två av valparna, Casanova och Columbus.

Cindy My Rose, precis hemkommen från veterinärbesiktningen 
inför försäljningen, hamnar i Norge.

Mysstund med lille Columbus, nio veckor gammal.

Gunvor tillverkar prisroset-
terna till norska rasklubbens 
utställningar.

På besök hos en uppfödare

Raspresentation
Till sin karaktär är en tibetansk spaniel en liten söt, självsä-
ker, pigg, självständig och mycket alert hund som man kan 
ha med sig överallt, från fjällvandringen till fredagsmyset i 
soffan. Liksom förfäderna i Tibet älskar den att ligga högt 
med god uppsikt över sitt revir. Den älskar sin familj och de 
som en gång vunnit en tibetansk spaniels förtroende har 
en vän för alltid

Det är en frisk och sund ras ca 25 cm hög och väger cirka 
sex kilo. Pälsen är lättskött, en grundlig genomborstning 
en gång i veckan med koll av klor och ett bad då och då är 
allt som behövs. En tibetansk spaniel kan bli mycket gam-
mal, det finns de som blivit såväl 15 år som äldre.

Källa: Svensk Specialklubb för Tibetansk Spaniel

Vanligaste 
hundraserna 
i kommunen

MELLERUD
Jack russell terrier
Golden retriever 
Shih tzu
Tax
Schäfer
Labrador retriever 
Rottweiler 
Tibetansk spaniel 
Chinese crested dog 
Mops

28
26
19
17
15
15
13
13
11
11

Statistik hundregistret 2015. 
Källa: www.jordbruksverket.se

för rasen, understryker hon.
Första tibetanska spanieln 

kom till familjen 1983 och 
uppfödningen av ”tibbar” 
startade 1985.

– Efter ett antal år med la
bradorer tyckte jag det skulle 
vara roligt med en mindre 
hund att ta med till utställ
ningar, som jag är mycket in
tresserad av. Jag valde mellan 
tibetansk spaniel och bichon 
frisé, men valde en ”tibbe” 
eftersom de har en mycket 
mer lättskött päls. Mina tre 
första ”tibbar” köpte jag från 
Sverige, berättar Gunvor.

Hon förklarar att det är en 
självständig ras som gillar att 
bestämma själv. Så det gäller 
att använda sin list för att få 
hunden att göra det man vill. 

– De är glada i alla 
människor, men säger ifrån 
när det kommer någon 
på besök så man behöver 
dämpa deras vaktinstinkt. I 
rastandarden står att rasen 
är lite reserverad men det 
märker jag ingenting av, sä
ger Gunvor, som samtidigt 
poängterar vikten av social 
träning av valparna.

Föräldrarna ska vara testa
de för PRA3 som är en form 
av ögonsjukdomen PRA. Ett 
gentest skickas till England 
för att få information om 
hunden är bärare av sjuk
domen. Är båda föräldrarna 
fria blir även avkomman det. 
Vanlig ögonlysning för att 
kontrollera om hunden har 
PRA görs också. Föräldra
djuren ska även vara fria från 
patellaluxation (problem i 
knäleden). En annan ras
sjukdom är PNP (njursvikt).

Hälsa och mentalitet
När Gunvor ska ta en kull 
valpar är de viktigaste krite
rierna föräldradjurens hälsa 
och mentalitet plus att de 
ska vara premierade på ut
ställningar.

Själv ställer Gunvor ut sina 
hundar i hela Europa. En 
hane har 23 (!) titlar (cham
pion och vinnartitlar) och är 
Sveriges enda ”tibbe” som är 
rysk och tysk utställnings
champion.

– Jag älskar hundutställ
ningar, det är så roligt! ut
brister Gunvor. Hon är 73 
år, men planerar att fortsätta 

resa runt med sina hundar 
ett tag till. Att hon dessut
om är allergisk mot hundar 
är inget som hindrar hennes 
stora engagemang.

– Det finns mediciner, 
konstaterar hon. Jag har valt 
detta livet.

Multichampions
Sjuåriga Bergrabben’s Xclu
sive Xahna ”Hanna” som 
är mor till valpkullen är 
multichampion, det är ock
så fadern som dessutom är 
Norges högst meriterade 
hanhund inom rasen. För
hoppningarna på kullen är 
med andra ord höga.

Gunvor tar max en till 
två kullar per år. Hon har 
exporterat labradorvalpar 
till bland annat USA, Ung
ern, Polen och tibbevalpar 
till Tjeckien, Danmark och 
Norge. Hon är mycket noga 
med vem som får köpa valp 
hos henne. De flesta säljs till 
Norge där hon är välkänd se
dan många år.

Det gäller att hålla hun
darna i bra kondition. 
Många av läsarna kanske har 
mött 77årige Sigur när han 

är ute och cykeltränar famil
jens hundar – ibland upp till 
fyra ”tibbar” samtidigt.

Susanne Emanuelsson
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Trailer-
transport

utföres av

Rooth
Skogsvård AB

Flyttning av
skogsmaskiner,

entreprenadmaskiner,
lantbruksmaskiner m.m.
Kontakta Daniel
070-671 89 60

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Kattpensionat  
Tassen

Ni är alla hjärtligt välkomna till oss 
under semestrar, ferier m.m.

Vi lovar att ta hand om era älsklingar väl.
För mer info: www.kattpensionattassen.se

Förser Dalsland med skogsplantor

Tommy och Roger Gustafsson, plantförsäljare och skogvaktare, säljer cirka 4,5 miljoner skogs-
plantor till skogsägare i Dalsland och Bohuslän. Här besöker de ett hygge i Bäckefors som plan-
terades för några år sedan.

Noggrant utvalda fröer skickas till legoodlare i Tyskland där de växer till sig snabbare än här. Efter tre år kan de planteras. 

Vitrysk gran flyttar några breddgrader norrut och trivs bra i 
kalla trakter som Bäckefors.

Bohus-Dals Skogs-
plantor förser skogs-
gårdar i Dalsland och 
Bohuslän med plantor 
av framförallt barrträd 
men också lövträd och 
buskar. 

Företaget drivs av bröderna 
Tommy och Roger Gustafs-
son med rötterna i Låkön, 
söder om Bäckefors. De har 
gjort framtagning och för-
säljning av plantor till sin 
specialitet. 

Plantor är grunden i fö-
retaget sedan början av 
1990 -talet. Aktiebolaget 
Bohus-Dals Skogsplantor 
bildades för fem år sedan 
och under en säsong leve-
rerar man drygt fyra miljo-

ner plantor till skogsägare i 
Dalsland och Bohuslän.

Tysk legoodling
Frön skickas till legoodlare 
utanför Hamburg i Tysk-
land, där klimatet är gynn-
samt för att plantorna ska 
växa till sig snabbt. 

De blir färdiga på tre år 
och skickas med lastbilar 
(250 000 plantor i varje) till 
ett fryslager i Skåne. I mars 
när planteringssäsongen när-
mar sig skickas plantorna till 
Bohus-Dals Skogsplantors 
depåer i Jortorp i Strömstad, 
Låkön i Järbo, Ökna i Ed 
och till Munkedal.

Utvalda fröer
De fröer som används är 
noga utvalda. En del kom-
mer från ett av Skogssty-
relsen godkända områden i 
Sverige, till exempel Laxarby, 
andra från Vitryssland, Po-
len, Estland och USA, bland 
annat.

– De vitryska flyttar någ-
ra breddgrader norrut. De 
skjuter skott senare, får där-
igenom en bättre tillväxt för 
att de växer längre fram på 

hösten och risken för frost-
skador minskar. De passar 
bra i trakter som Bäckefors 
och Ödskölt där det är platt 
och kallt, säger Roger Gus-
tafsson.

Plantorna finns i två vari-
anter, barrot, eller täckrot. 
Barrot är det vanligaste här 
i vårt område, de är större 
än täckrotsplantorna och 
kan konkurrera bättre med 
annan vegetation. Hos täck-
rotsplantor är som namnet 
säger, rötterna täckta och 
mindre känsliga för torka. 
De är vanligare norrut och 
marken måste beredas innan 
plantering. De är billigare 
och lättare att plantera.

Plantering
Bohus-Dals Skogsplantor 
erbjuder också skogsplante-
ring. Planterare från Litauen 
kommer varje säsong för att 
arbeta åt företaget.

– De arbetar i lag med 
en arbetsledare och får var-

je morgon sina plantor och 
GPS- koordinaterna för det 
hygge som ska planteras. De 
är rutinerade och snabba, sä-
ger Tommy Gustafsson.

För den som själv vill 
plantera sin skog finns red-
skapen att köpa från plant-
försäljaren. Planteringsrör i 
olika storlekar, bärselar och 
planteringsborr hör till stan-
dardsortimentet.

– Mest är det barrplantor 
som planteras här i våra trak-
ter men många skogsägare 
sätter löv i skogsbrynen, som 
skydd för skogen. Då kan 
det handla om ek, rönn, sälg 
och vildapel som älgen gär-
na äter, berättar Roger och 
Tommy Gustafsson.

Karin Åström

www.mellerudsnyheter.se
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DIGITAL 

SKOGSÄGARE

399:- 
i månaden

exkl. moms

BLI DIGITAL 
SKOGSÄGARE. 

PROVA GRATIS UNDER 30 DAGAR.

Kombinera våra unika digitala tjänster med tryggheten att ha 
kunniga och aktiva rådgivare nära dig. I Digital Skogsägare ingår 
även bokslut och deklaration samt skatterådgivning kopplad till 
din skogsfastighet. 

Genom Digital Skogsägare slipper du kvitton i hög och kan enkelt 
följa dina viktiga nyckeltal och utvecklingen i din skogsekonomi. 

VILL DU VARA FÖRST ATT BLI DIGITAL SKOGSÄGARE? 
Anmäl intresse på WWW.DIGITALSKOGSAGARE.SE eller kontakta 
oss på telefon 0771-27 27 27, så kan du prova gratis i 30 dagar!

Nyhet! Nu kan du bokföra direkt i mobilen!

DIGITAL SKOGSÄGAREDIGITAL SKOGSÄGARE

Öna 850 • Frändefors
Tel. 070-654 43 50

Lantströ
Stallströ

Ströpellets
SH Foder     

Lantbruk AB

Fullt pådrag vid skogsdag

Lennart Olsson jobbar med både skog och lantbruk. Här kol-
lar han in nyheterna bland motorsågarna och får råd av Dag 
Josefsson, Husqvarna.

Det förkom en del frågor angående kläder, hjälmar och annan skyddsutrustning.

Nils Andersson Torbjörn 1,5 år från Brålanda gillar att ratta 
allt som brummar. Pappa Lars Andersson håller uppsikt.Morgan Broberg, platschef och säljare på Axima i Erikstad och Richard Petersson, anställd som 

servicetekniker för Husqvarna sedan oktober 2015.

Treårige Edwin Johansson tyckte att korv med bröd var en per-
fekt traktering.

Maskinhandelsföretaget 
Axima verkar på orterna 
Erikstad, Floby, Grästorp, 
Jönköping, Kungälv, Lid-
köping, Munkedal, Skövde, 
Vetlanda och Veddige.

Fakta

När Axima i Erikstad 
hade skogsdag lörda-
gen 6 februari var det 
fullt pådrag. Platschef 
Morgan Broberg var 
mer än nöjd över både 
tillströmning och för-
säljning.

– Vi har många intro-
kampanjer idag och av 
intresset att döma blev 
det lyckat, säger han.
Skogsdagens fokus låg på 
butikens relativt nya märke, 
Husqvarna. När dörrarna 
öppnades vid tio vällde det 

in besökare och försäljning-
en av motorsågar, kedjepaket 
och Aspen bensin gick över 
förväntan.

– Det är första gången 
vi har en skogsdag med 
Husqvarna som inriktning 
och det har gått väldigt 
bra. Vi har gjort om i buti-
ken och utökat sortimentet. 
Dessutom bjudet vi på korv 
och bröd, säger Sune Eklund 
som är reservdelsansvarig.

På en åkgräsklippare sit-
ter en nöjd liten grabb, Nils 
Andersson Torbjörn 1,5 år 
gammal. Hans pappa Lars 
Andersson berättar att Nils 
är väldigt förtjust i allt med 
ratt som brummar.

– Det gör jag själv också, 
jag är en bondpojk, avslöjar 
Lars.

I korvkön hittar vi Ric-
hard Johansson från Väster-
gården, Erikstad. Han har 
treårige sonen Edwin på ar-
men.

– Jag tycker det är kul att 
komma hit och titta och 
träffa folk, Edwin tycker det 
är bra att få en korv, säger 
Richard leende.

Husqvarnas representant 
Dag Josefsson står och dis-
kuterar motorsågar med 
Lennart Olsson.

Uppdämt behov
– Det är sällan vi ser ett så-
dant här stort intresse, helt 
fantastiskt roligt. Det finns 

många gårdar här i trakten, 
så underlaget finns, liksom 
ett uppdämt behov. Våra 
handlare måste hålla hög 
kvalitet, därför anordnar vi 
utbildningar och avancerade 
kurser, säger Dag och be-
römmer Aximas stora kund-
krets.

Morgan Broberg berättar 
att företaget brukar ha jord- 
och skogsdagar. I höstas an-
ställdes 20-årige Richard Pe-
tersson som servicetekniker 
på Husqvarnas sortiment. 
Han visar sin servicebänk 
där det går att koppla upp 
motorsågen mot datorns 
felsökningsprogram.

– Det är samma teknik 
som vid felsökning för bil el-
ler traktor. Jag ser exempelvis 
hur varm eller kall motorså-
gen varit vid start, informe-
rar Richard.

Han förklarar att intresset 
för just motorsågar är stort. 
Några har lämnat in för ser-
vice och några för reparation 
under dagen.

– Och vi har sålt väldigt 
bra, säger Richard glatt.

Susanne Emanuelsson



10 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 17 FEBRUARI 2016

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

Munksjös bruk i Billingsfors har funnits här ända sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och hållbart samarbete med oss.

Jörgen Andersson 
Åmål – Mellerud     
Tel. 070-2292171

Per Larsson 
Bäckefors – Färgelanda   
Tel. 070-3537620

Nytta och nöje med hönor

Grannarna Need Lund-
blad och Kjeld Peder-
sen delar intresset för 
hönor och andra fjä-
derfän. Strax utanför 
Mellerud håller de sina 
fåglar efter konstens 
alla regler.

– Det var Kjeld som fick mig 
att skaffa höns, säger Need 
och Kjeld Pedersen ser nöjd 
ut. Han är uppväxt med fåg-
lar och andra djur som förr 
hörde ett lantbruk till. 

Gemenskap
Vaktlarnas lågmälda läte, 
hönsens kackel, duvornas 
kutter och gässens snattran-
den och rop är musik i de 
båda herrarnas öron. Utan 
att känna varandra innan 
köpte de var sitt ställe på 
samma infartsväg 2002, 
knappt hundra meter skiljer 
de båda gårdarna. Det blev 
både vänskap och delat in-
tresse av deras möte.

I Kjelds hönshus, eller rät-
tare sagt fågelhus finns både 
hönor, vaktlar, brevduvor 
och gäss. Med brevduvorna 
tävlade han förr i världen. 
Gässen vankar runt i träd-

gården, brevduvorna flyger 
fritt ut och in. 

Needs hönor pickar vete 
på gårdsplanen och sprätter 
i gräset på ängen medan tra-
fiken på E 45 susar förbi ett 
stenkast bort.

– Hönorna går aldrig ut 
på vägen, de känner på sig 
att det är farligt, säger Need.

Enkelt med höns
– Det är enkelt att ha höns, 
de tar inte mycket plats, men 
de behöver daglig tillsyn, 
färskt vatten, mat och rent 
och snyggt i huset. Höns-
gården behöver ett spjältak 
och nätväggar som skydd 
och bor man nära ska man 
tänka på att fråga grannen 
innan man skaffar några, sä-
ger Ned.

Tuppen bland hans hönor 
heter Roffe och kommer 
från en annan granngård. 
Han är stilig som få och va-
kar över sina hönor.

– Han varnar för rovfågel, 
är äggdrivande och håller 
ordning och reda i flocken. 
Han är en ledare som lugnar 
hönorna, säger Ned och be-
rättar att duvhöken då och 
då dyker upp på tomten. 

Hönsflocken pickar vete på gårdsplanen. 

Stora och små. Vaktelägg och gåsägg.
Grannar med gemensamt intresse. Kjeld Pedersen och Need 
Lundblad i Kambol.

Trivsel i hönshuset med sittpinnar och reden. Åtta till tolv ägg 
per dag kan Need Lundblad hämta ur hönshusets reden.

Knölgäss på Kjeld Pedersens gräsmatta.

Blixtsnabbt varnar tuppen 
och hönorna tar snabbt 
skydd under det som finns 
närmast till hands.

Vackra färger
Inne i hönshuset finns det 
sittpinnar och värpreden. 
På golvet och i redena lig-
ger värmebehandlad hackad 
halm som är garanterat fri 
från mögel. 

Hönorna är av olika raser 
som Orpington, Plymouth 
Rock, Sussex och en mix 
av dessa. Fjäderdräkterna är 
blänkande svartgröna, bruna 
och svartvita. Kjelds höns 
har andra färger, den ljus-

bruna värphönan Lohman, 
fläckiga Wyandotte och den 
skimrande roströda Welsu-
mer. Vackra allihop.

Kjeld och Ned tar fram 
egna kycklingar och när de 
behöver genetisk förnyelse 
köper de ägg. 

– Att köpa ägg är det bäs-
ta, då slipper man sjukdo-
mar, säger Kjeld.

Både Ned Lundblad och 
Kjeld Pedersen är med i 
Nordvästra Götalands Ras-
fjäderfäklubb. Ordförande i 
klubben är Christer Mattias-
son, Mellerud.

Karin Åström

Generationsskifte
kan ge nya jobb
Under de närmaste 
fem åren kommer 
svenska skogsfastig-
heter för 77 miljarder 
kronor att byta ägare.  

– I potten ligger 
många små orters 
överlevnad, säger John-
ny Arvidsson, skogsex-
pert på Nordea i Karl-
stad.

När skogsfastigheterna byter 
ägare sker det ofta genom 
ett generationsskifte. Så har 
det varit väldigt länge. Men 
den stora skillnaden idag är 
att den nya ägaren allt ofta-
re inte bor där skogen står. 
Avgörande för avkastningen 
och bygdens överlevnad blir 
då hur aktivt skogsbruket 
på fastigheten kan bedrivas 
trots att ägaren inte finns på 
plats. 

– Är ambitionen att bru-
ka skogen aktivt kommer 
det att betyda mycket för de 
mindre orterna i skogslänen, 
menar Johnny Arvidsson.

Ett aktivt skogsbruk ökar 
avkastningen men också 
nödvändigheten av att köpa 
tjänster för att både sköta 
skogen och byggnaderna. 
Den nya generationen ak-
tiva skogsägare som själva 
inte bor på fastigheten kom-
mer förmodligen att behöva 
köpa tjänster lokalt i en helt 
annan omfattning än de ti-
digare ägarna gjorde. Det 
skapar förutsättningar för 

Björn Johansson, vd på Mo-
elven Skog

Johnny Arvidsson, skogsexpert 
på Nordea i Karlstad

fler jobb och en tryggad sys-
selsättning i bygder som idag 
är hotade av utflyttningen.

– En viktig del av genera-
tionsskiftet är att inte bara 
ägandet av skogen går vidare 
inom familjen, utan också 
kunskapen. Med mer kun-
skap ökar man andelen tim-
mer som går att få ut ur en 
areal, säger Björn Johansson, 
vd på Moelven Skog.
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Däck för allt inom lantbruk
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KE:s BIL & DÄCK
Sven-Ingvar Andersson
Atterud, Mellerud
Tel. 0521-301 16, 070-254 03 30

Försäljning och inackordering 
av fåglar,kaniner,marsvin och hamstrar

Kloklippning drop-in alla dagar

Tag med annonsen  
och få

15% 
rabatt på en valfri vara

Gäller tom 160331

Föreningsgatan 10 C, Trollhättan • 0520-146 40

Vi fräser
bort dina
stubbar!

Stigande priser på skogsmark 2015
All time high i södra 
Sverige och bruten ne-
gativ pristrend i norra 
Norrlands inland. När 
LRF Konsult, Sveriges 
största fastighetsmäk-
lare av skogsfastighe-
ter, summerar 2015 
visar statistiken att 
priset på skogsmark 

stigit kraftigt i södra 
och mellersta Sverige 
och att den negativa 
pristrenden brutits i 
norra Norrlands inland.

Genomsnittspriset för skogs-
mark i Sverige steg år 2015 
till 389 kr/m³sk (skogsku-
bikmeter) enligt LRF Kon-
sults statistik. Det är en 

ökning av riksgenomsnittet 
med 4,8 procent jämfört 
med 2014. Det låga räntelä-
get, ett lägre utbud jämfört 
med tidigare år samt ett ökat 
intresse för investering i skog 
är faktorer som påverkat ut-
fallet.

I södra Sverige fortsatte 
priset för skogsmark att stiga 
2015 till en genomsnittlig 

Inom vårt område har inte varken minskningar eller ökningar 
av skogspriset varit särskilt dramatiska över tid.

skogen är densamma, oav-
sett ränteläge framstår inves-
tering i skogsmark idag som 
en attraktiv placering för 
den som har kunskap, alter-
nativt tar hjälp av rådgivare. 

– Det finns dock farhågor 
att se upp med, understryker 
Thomas. 

Det är för närvarande en 
kraftig prispress på flertalet 
råvaror som till exempel olja 
och basmetaller. Troligt är 
att det skakiga värdsmark-
nadsläget påverkar den för 
Sverige viktiga exporten av 
skogsråvara vilket kan leda 
till lägre intäkter för skogs-
ägaren och påverka priset på 
skogsmark.  

– Sammantaget blir LRF 

Konsults bedömning att 
marknaden för skogsmark 
fortsatt kommer vara stabil 
under 2016 men att världs-
marknadsläget och priset för 
skogsråvara blir viktigt att 
följa. 

Prisstatistiken för 
skogsmarkspriser 
Prisstatistiken grundas på 
genomsnittspriset på skogs-
mark för de fastigheter som 
förmedlats via LRF Konsults 
fastighetsmäklare under 
perioden 1 januari till 31 
december 2015. Statistiken 
redovisas på riksnivå, upp-
delat i tre regioner samt på 
detaljnivå i tio geografiska 
områden.

nivå om 567 kr/m³sk. Det 
är en ökning med 5,5 pro-
cent jämfört med 2014 och 
det högsta priset som upp-
mätts i södra Sverige sedan 
LRF Konsult startade sina 
mätningar 1995. I mellersta 
Sverige har priset på skogs-
mark stigit med 6,8 procent 
till 405 kr/m³. 

– Inom vårt område (om-
råde sex i tabellen) har inte 
varken minskningar eller 
ökningar varit så dramatiska 
över tid. Det tycker vi är bra 
och ger en stabilitet och en 
förutsägbarhet, säger Tho-
mas Johansson på LRF Kon-
sult i Mellerud.

– Andelen tillköp, där 
redan befintliga skogsägare 
köper mer skogsmark och 
därmed utökar sin areal, 
utgör 65 procent av de affä-
rer LRF Konsult förmedlat 
2015. Det är en ökning jäm-
fört med 2014. Den redan 
etablerade skogsägaren som 
ofta är lågt belånad och som 
får en mer rationell bruk-
ningsenhet vid tillköp, kan 
ofta betala lite mer med bi-
behållen lönsamhet. 

Prognos framtida  
prisutveckling
– Det låga ränteläget bidrar i 
högsta grad till den stabilitet 
och prisökning vi upplevt. 
Av Riksbankens räntebana 
att döma förväntas den vik-
tiga styrräntan (reporäntan) 
vara fortsatt låg under hela 
2016. Detta borgar för fort-
satt stabilitet, konstaterar 
Thomas. 

Av Skogsbarometern 
2015, som presenteras av 
Swedbank och LRF konsult, 
framgår att fler skogsäga-
re än tidigare (62 procent) 
anser en investering i skogs-
mark som lönsam. Andelen 
skogsägare som tror på fort-
satt stigande fastighetspriser 
har också ökat. 

Det låga ränteläget med-
för lägre avkastning på rän-
tebärande placeringar och i 
kombination med en hitin-
tills volatil börs finns det an-
ledning att tro på ett fortsatt 
ökat intresse för investering 
i skogsmark. Då tillväxten i 

Ovanligt många fall 
av salmonella på katt
Statens veterinärme-
dicinska anstalt (SVA) 
får in många fall med 
katter som smittats 
med salmonella. Hit-
tills i år har 72 posi-
tiva prover från katt 
analyserats vid SVA. 

Under hela 2015 var 
motsvarande siffra 83.

– De rapporterade fallen är 
antagligen färre än det verk-
liga antalet salmonellasmit-
tade katter, säger veterinär 
Elina Lahti, SVA. 

En orsak till diarré hos 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får in många fall 
med katter som smittats med salmonella. Troligtvis smittas 
många vid fågelborden. Foto: Susanne Emanuelsson.

katter kan vara salmonella. 
Sjukdomsbilden kan variera 
från infektion som inte ger 
några symptom till allvarlig 
mag-tarminfektion med fe-
ber, kräkningar och diarré. 
I värsta fall kan infektionen 
på katt leda till döden. Kat-
ten kan även smitta sina 
familjemedlemmar med sal-
monella.

– Den här tiden på året får 
vi alltid in prover från kat-
ter som har blivit smittade 
med salmonella. I år är det 
ovanligt många katter för att 
bara vara februari, säger Eli-
na Lahti.

Katterna smittas troligtvis 
av fåglar. Vid fågelbord där 
småfåglar matas kan salmo-
nellasmitta spridas via fåg-
larnas avföring. Hittills i år 
har SVA dock inte fått in 
några rapporter om småfåg-
lar som bär på salmonella. 
Rått kött, smittat kattfoder, 
gnagare samt miljö kan ock-
så vara smittkällor för katter.

Generellt så ökar både 
antalet smittade fåglar och 
katter på vårvintern. Även 
för människor bedöms vil-
da fåglar vara en smittkälla 
för salmonella. Genom att 
noga tvätta händerna efter 
kontakt med fågelbord och 
katter minskar risken för 
smitta. Det bästa sättet att 
hindra katter från att smit-
tas av salmonella är att hålla 
dem borta från fågelbord.
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Stor maskinell utveckling 
inom mjölkproduktionen

Efter sjuårig folkskola gjorde 
han dagsverken hemma och 
på andras gårdar för att få 
praktik och för att efter tre år 
studera på Nuntorps Lant-
bruksskola, en 23-veckors 
teoretisk kurs om lantbruk. 
Därpå blev det lumpen och 
samma dag han muckat sök-
te han arbete på Hellbergs 
Industrier AB i Mellerud. 
De tittade på betygen och 
han fick börja jobbet med 
kyl- och frysrumsdörrar 
inom en vecka.  Lars-Åke 
blev kvar i fem år. 

Han såg en annons att 
Alfa-Laval AB sökte servi-
ceman i Dalsland. Något år 
tidigare, 1973, hade föräld-
rarna satt in rörmjölkning 
och utgödsling med hjälp av 
en serviceman. Lars-Åke var 
med och tyckte det verkade 
vara ett trevligt jobb så han 
svarade på annonsen och 
blev antagen.

Alfa Laval AB (före 1993 Alfa-Laval, med bindestreck) är en 
världsledande tillverkare av pumpar, ventiler, värmeväxla-
re och separatorer.

Alfa Laval har sitt huvudkontor och tillverkning av vär-
meväxlare i Lund. Företaget har även ett stort kontor i 
Tumba. Utöver tillverkningsenheterna i Sverige har Alfa 
Laval även fabriker och utvecklingsenheter i bland annat 
Danmark, Frankrike, Finland, Nederländerna, Belgien, Stor-
britannien, USA, Indien, Italien, Polen, Brasilien och Kina.

Företaget grundades 1883 av Gustaf de Laval och Oscar 
Lamm J:r under namnet AB Separator. 1963 bytte AB Se-
parator namn till Alfa-Laval AB. 2000 blir de DeLaval och 
den huvudsaklig inriktning på produktionen är utrustning 
till mjölkproduktion, där de är världsledande av tillverk-
ning till mjölkstallar. De har en dominerande ställning på 
flera marknader i världen. Företaget har satsat mycket på 
att utveckla robotmjölkning, vilket innebär att korna blir 
automatiskt mjölkade i en speciell maskin kallad Voluntary 
Milking System (VMS).

Källa: Wikipedia

Fakta:

Lars-Åke Petterssons första servicebuss 1975. Foto: Berith Pettersson.

En av Alfa-Lavals första 
spannmaskiner var av kop-
parplåt. Spenkoppcentralen 
är cirka tre centimeter. Da-
gens spenkoppcentraler är cir-
ka tio centimeter.

Här har Lars-Åke Pettersson en av de äldsta spannmaskinerna 
intill en skylt med nuvarande namn DeLaval.

Ko som mjölkas i en Alfa-Laval mjölkningsrobot. Arkivbild

Lars-Åke Pettersson har de senaste 40 åren 
varit med om en enorm utveckling från hand-
mjölkning till mjölkningsrobot.

På föräldragården Anolfsbol i Ör bor Lars-Åke 
Pettersson med fru Berith sedan 1989. Lars-
Åkes familj flyttade hit när han var elva år. För-
äldrarna hade mjölkkor och grisar och det har 
alltid varit naturligt för Lars-Åke att hjälpa till 
med djuren och jordbruket.

ta spannmjölksanläggningen 
hade tre kor.

Lars-Åkes område var i 
början södra Dal från Erik-
stad i norr och Frändefors i 
söder. Då bodde Lars-Åke, 
Berith och de två döttrarna 
i Brålanda. När de flyttade 
till Anolfsbol 1989 fick Lars-
Åke ansvar för norra Dals-
land och en kollega för södra 
Dalsland. En försäljare fanns 
också i området

– Men naturligtvis hjälp-
tes vi åt utifrån vilka behov 
som uppstod.

Fem regioner
I mitten av 1970-talet var 
Alfa-Laval AB indelat i fem 
regioner, men nu är det bara 
en för hela landet.

När Lars-Åke började 
1975 var komedeltalet i be-
sättningarna tio-elva kor och 
när han slutade 2014 var det 
60 kor. Mindre besättningar 
slutade och de större växte.

1960 hämtades mjöl-
ken på gårdarna varje dag i 
mjölkflaskor och lantbruka-
ren körde dem med häst och 
vagn där mjölkbilen hämta-
de.

– Bara på vår väg här 
var det då sex leverantörer, 
minns Lars-Åke. Pappa och 
grannarna turades om att 
köra mjölken till mjölkbor-
det vid landsvägen, som se-
dan mjölkbilschauffören las-
tade och körde till mejeriet i 
Brålanda.

De flesta hade spann-
mjölkmaskin men 1976 
upphörde flaskmjölkshämt-
ningen och mjölken häm-
tades i gårdens mjölktank. 
Med mjölktankarna kom 
diskmaskiner till dessa.  Det 
var tungt att lyfta mjölk-
spannen högt för att hälla 
i mjölken. Nu tog investe-
ringen i rörmjölkningsan-
läggningarna fart. Mjölken 
transporterades i rör ovanför 
korna och ner i mjölktan-
ken.

För djurens skull
Lars-Åke har genom året 
monterat och servat åtskil-
liga mjölk- och foderanlägg-
ningar samt utgödslingar.

Vad har varit roligast med 
arbetet?

– När bonden ringde akut 
att mjölkningsanläggningen 
inte fungerade, jag åkte dit 
och vi fixade det. Det kän-
des väldigt bra för mig och 
lantbrukaren blev glad för 
att det gick att mjölka igen 
om än något försenat.

Det tråkigaste då?
– Det var inte trevligt att 

stå bakom en ladugård i 20 
minusgrader och laga en 
utgödsling full med gödsel. 
Overallen fick tas av och 
spolas av innan den kunde 
tvättas och jag fick komma 
in och duscha.

– När en lagård drabbades 
av brand fick vi ju se till att 
få i ordning en mjölknings-
möjlighet utomhus för kor-
na som klarade sig.

Utveckling
– Det har ju varit en enorm 
utveckling från hand-
mjölkning via spann- och 
rörmjölkning till mjölk-
ningsrobot. De tidiga mjölk-
maskinerna var av koppar, 
men den fälldes ut i mjölken 
så de fick tillverkas i rostfritt. 
Jag har inte jobbat med ro-
botar.

Lars-Åke har varit med 
att från att utfodra för hand 
med skopa till olika sätt att 
mäta och väga fodret, olika 
fodervagnar och till helt au-
tomatiserade foderanlägg-
ningar.

– Gödseln lastades för 
hand i kärra balanserades 
ut på plankor och tippades 

i stacken, sedan kom skra-
putgödsling med länkar och 
vajer som även den gjorde 
en stack men underlättade 
mycket. 1975 kom den hy-
drauliska tryckutgödslingen 
till en brunn.  Det har varit 
mycket teknik och datorer 
att lära sig men det har ju 
underlättat arbetet för lant-
brukaren.

Tidigare stod korna upp-
bundna och släpptes ut mel-
lan mjölkningarna under 
betesperioden. Numer byggs 
lösdriftsstallar där korna går 
lösa och väljer om de vill 
vara ute eller inne.

Under sin första tid som 
serviceman var det kutym 
att hantverkare fick kaffe och 
middag på gården.

– När både mannen och 
kvinnan jobbade hemma på 
gården så blev jag nästan all-
tid bjuden på mat och kaffe. 
Det ändrade sig oftast när 
vanligtvis kvinnan började 
arbeta utanför gården, säger 
Lars-Åke. Ibland hade jag 
med mig något, åt på lunch-
restaurang eller åkte hem på 
lunchen.

Familjeföretag
Innan mobiltelefonens tid 
ringde kunden hem till Lars-
Åke och de bestämde tid för 
servicebesök och det kunde 

bli många samtal om kväl-
larna.

– Om någon behövde få 
tag i mig akut ringde de ju 
hem och frun svarade. Hon 
visste ju vart jag skulle men 
det var ju svår att veta exakt 
när. Hon uppgav namn och 
telefonnummer dit jag skul-
le så de fick ringa till den 
lantbrukaren. Oftast svarade 
kvinnan på gården och om 
jag var kvar kom hon ut och 
sa vem som sökt mig, jag 
lånade telefonen och ring-
de upp eller åkte dit. Hade 
jag åkt ifrån ett ställe fick de 
ringa till nästa. Ja, det har ju 
hänt att frun fått skäll om de 
inte fick tag i mig så fort de 
önskade.

– Mobiltelefonen under-
lättade ju mycket för alla. Jag 
har haft ett fritt och trevligt 
jobb med trevliga lantbruka-
re i 39 år och trivdes bra med 
företaget oavsett vilket namn 
det bytte till.

Som pensionär tycker 
Lars-Åke att det är gott att 
kunna ta dagen som den 
kommer. Gå till skogen och 
hugga veden, så och skörda 
spannmålen på de 42 hekta-
ren åker, ta hand om den lil-
la besättningen med suggor 
och slaktsvin och köra barn-
barnen till deras aktiviteter.

 Marianne Karlsson

Serviceman
– Först fick jag åka med 
en erfaren serviceman i tre 
veckor, sedan blev det en 
tvåveckors  grundkurs på fö-
retagets gård Hamra i Söder-
tälje, sedan fick jag börja på 
själv, berättar Lars-Åke.

Han fick sin första av sex 
servicebilar som hade för-
säljningsavdelning med re-
servdelar och förnödenheter. 
Den andra delen var verk-
stadsdel med verktyg.

– Då skulle vi sälja reserv-
delar och allt som behövdes 
och vi hade lager hemma.  Vi 
skrev servicekontrakt med 
mjölkproducenterna, ringde 
och gjorde upp om när jag 
skulle komma, säger Lars-
Åke, och så åkte jag när det 
hände något akut. Det hän-
de att när jag kommit hem 
från en lantbrukare ringde 
grannen om något akut så 
det var bara att åka tillbaka 
dit.

På senare tid finns ett la-
ger i Falköping där det mes-
ta finns och det går att åka 
dit och hämta och då kan 
kunden få hjälp samma dag.  
Annat kan beställas från lag-
ret i Hamburg och kommer 
då dagen efter.

Varje serviceman hos Al-
fa-Laval hade mellan 200 
och 300 mjölkgårdar att 
serva. Då fanns det många 
mjölkgårdar i varje socken 
men idag är de ett fåtal och 
de flesta är större.

– Den största var nog 
Västergården med cirka 90 
kor och de minsta hade en 
handfull kor. Den minsta 
besättningen jag sålde och 
monterade rörmjölkning 
hos hade sex kor. Den mins-


