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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 8.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Blandfärs
Garant, Sverige, färsk, max 20% fetthalt, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 8

Enportionsrätter
Findus, fryst, 380-400 g.

Falukorv
Garant, 800 g, jfr-pris 25,00/kg.

Apelsiner
Spanien, klass 1.

Ägg
Garant, från frigående höns inomhus, stl L,  
10-pack, jfr-pris 2,00/st.

5:-
/st

4995
 

/kg 20:-/st

för Bonuskunder

20:-/st

för Bonuskunder

1995
/st     

10:-/kg

för Bonuskunder

Nachochips
Santa Maria, 185-200 g,  
jfr-pris 25,00-27,03/kg.

Äntligen
sportlov!

Sportlovsaktiviteterna i Rådahallen är populära och hallen är full av pigga barn. Foto: Karin Åström.

Nu är det sportlov i Melleruds kommun och många 
lediga skolelever besöker de olika aktiviteter som an-
ordnas. Måndag till onsdag denna veckan kunde de 

välja mellan ett flertal sportaktiviteter i Rådahallen, 
till exempel badminton, innebandy och hinderbanor.

– Sidan 14 –

på massor av vinterjackor, tröjor 
och träningskläder

50-70%
SLUTREA

REA
Även nya reaplagg

Bygger på Ängenäs
Det planeras ett särskilt boende med 45 platser på Än-
genäsområdet, norr om de nybyggda enplanshus som 
finns där idag. En ny detaljplan ska vara klar innan 
årsskiftet, byggstart kan ske efter sommaren 2017. 
Byggnaden planeras bli 3 500 kvadratmeter stor.

– Sidan 5 –

Färre sjukskrivna
Mellan 2014 och 2015 sjönk sjukfrånvaron på kultur- 
och utbildningsförvaltningen med 1,2 procent, ett 
trendbrott sett till hela riket. Tomas Öhberg jobbar 
som rehabsamordnare sedan 2012.

– Sista sidan –

Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

www.uteinne.se

Nu har vi fyllt 
butiken med

VÅRNYHETER!
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Bolstad
Prästgård

Årsmöte 
Lördag 5 mars  

kl 15 i Prästgården 
Visning av bilder från året

Styrelsen

Årsmöte 
Dalskogs 

bygdegårdsförening
Onsdag 2 mars kl. 19.00 

i Källhults bygdegård
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, 

bildvisning med nostalgitema.  
Vi bjuder på fika.  

Välkommen önskar styrelsen  

ÅRSMÖTE
Dalskogs Tennisklubb & Byalag  

Lördag 12 mars kl. 15.00
Plats: Bystugan, Dalskog

Sedvanlinga årsmötesförhandlingar 
Vi bjuder på kaffe och våffla  

samt planerar årets Dalskogsdag!     

Varmt välkomna! www.dalskog.nu

Härmed kallas du  
som medlem i  

Sektion Dalsland till  

Årsmöte
Ons 9/3 kl. 18.30 – ca 21.00 

Plats: Dalslands folkhögskola 
Färgelanda

Vi bjuder på mat  
(tänk på att anmäla allergi).

Ur dagordningen:  
• Val av styrelse  

• Behandling av verksamhetsberättelse  
• Sedvanliga möteshandlingar

Anmälan senast: onsdag  
2/3 till sektionen på  

tel. 010-442 85 11 eller mail  
mellerud.vanervast@kommunal.se

Väl mött och välkomna!

Köpmannaföreningen
har

årsmöte
tisdag 8 mars kl. 18.30

i Dalslandsrummet

ÅRSMÖTE

I Mellerud
Onsdag 2 mars kl. 18.00 i 

Dalslandsrummet, Storgatan 14

Årsmötesförhandlingar

Information från Länsförbundet

Aktuella kommunala frågor

Kaffe

Alla Liberaler hälsas välkomna

ÅRSMÖTE
Söndag 13 mars kl. 17.00

i Örs bygdegård
Handlingar finns på mötet. Föreningsstadgar 

finns utlagda på hemsidan www.orsfibernat.se
Välkomna!             Styrelsen

Skålleruds Fiberförening 
ÅRSMÖTE 

lördag 27/2 kl. 15.00  Kulturbruket på Dal
VÄLKOMNA!

Årsmötesförhandlingar
Beslut om insatsavgift m.m. 

Vår tidsplan är att bli klara med förprojektering
och ansökan om statsbidrag den 1 mars
Anmäl dig som medlem innan dess på

Skallerudsfiberforening.se

DU VILL VÄL VARA MED !

ÅRSMÖTE
Tisd. 8 mars kl.1830

Föreningshuset
Skålleruds 

 soc.dem. förening
Styrelsen

Bolstad
Prästgård
Söndag 28 februari kl 15 
Gunnar Andersson, 

Brålanda:
Strippan och sexmannen 

– polisminnen från 
Dalslandsslätten

Entré m. kaffe: 75 kr. 
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. Vuxenskolan. 

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

ÅSENSBRUK OCH DESS OMGIVNING
måleri

Oton Berglez
Konstrummet 27 februari - 18 mars

Vernissage lördag 27 februari kl. 11-13
Välkomna!

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

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 206 45
www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Melleruds Demensförening 

Månadsmöte och samvaro
Måndag 29 februari kl. 18.00, Café Älvan

Vi serverar kaffe till självkostnadspris
Alla hjärtligt välkomna!  

Melleruds kommun 
bjuder in till föreningsträff kring föreningars 

medverkan i flyktingmottagandet. 

Torsdag 3 mars kl. 18.00 
i Tingshusets sessionssal. 

Obligatorisk föranmälan till www.mellerud.se/foreningstraff

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

24 feb- 2 mars 2016
3:e söndagen i fastan

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Tor 18.00  Församlingsafton i Grinstads församlingshem  
	 	 med	påskpyssel,	fika,	trevlig	gemenskap	och		
  andakt.
Sön 16.00  Musikgudstjänst i Erikstads kyrka 
  ”Musikaliskt fasteprogram” Nya 
  motettensemblen, Skepplanda. Dirigent Peter  
  Corneliusson. Andakt: Pär-Åke Henriksson.
Tor 3/3 18.30-20.00 Andrum	i	Klöveskogs	kyrka,	Kerstin	Öqvist

HOLMS FÖRSAMLING
Ons	 12.00	 Andakt	i	Kyrkans	hus	därefter	lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.
Ons	 19.30	 Aftonsång	i	Kyrkans	hus,	Kerstin	Öqvist	och		
  Peter Söderlund. 
Tor 10.00  Morgonmässa	och	Kafé	Kom	in	i	Kyrkans	hus.
Sön	 11.00		 Gudstjänst	i	Järns	kyrka,	Christer	Alvarsson.
Sön	 18.00		 Ungdomsmässa	i	Kyrkans	hus,	Lena	Hildén.
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Marit Järbel.
Tis 14.30 Mässa på Bergs, Marit Järbel.
Ons 2/3 10.30		 Förmiddagskaffe	i	Kyrkans	hus.	”Sånger	och		
	 	 psalmer	i	fastetid”	Christina	Svensson.
Tor 3/3 08.00 Morgonmässa i Kyrkans hus.
Tor 3/3 12.30 ” Maträtten-för allas rätt till mat” 
  Vegetarisk lunch i Kyrkans hus. Pris: 50:-  
  som tillfaller Svenska kyrkans internationella  
  arbete, fastekampanjen. Anmälan senast
  mån 29 feb tel: 362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons	 14-16		 Öppet	Kafé	i	Skålleruds	församlingshem.
Tor 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Christer  
	 	 Alvarsson.
Sön	 11.00		 Högmässa	i	kyrkan,	Lena	Hildén.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons	 12.15		 Andakt	på	Karolinen,	Kerstin	Öqvist.
Ons	 17.00		 ”Stilla	Stund”	andakt	och	kaffe	i	Stakelund,		
	 	 Kerstin	Öqvist.
Sön 18.00  Gudstjänst	i	Dalskogs	kyrka,	Christer	Alvarsson.
Ons 2/3 15.00		 Prat	och	kakkafé	i	Örs	församlingshem.
Ons 2/3 17.00		 ”Stilla	Stund”	andakt	och	kaffe	i	Stakelund,		
  Irja Lignell.
Tor 3/3 15.00		 Rostocks	kyrkliga	syförening	träffas	på		
  Karolinen.
Tor 3/3 18.00  Församlingsafton ”Bröd- kornets väg till  
  bröd” i Örs församlingshem. Mjölnare,  
	 	 odlare	med	flera	berättar.	Kaffeservering,		
  brödlotteri m.m. Andakt: Pär-Åke Henriksson.

 

Årsmöte 
för 

Melleruds kyrkliga 
syförening

tisdag 1 mars kl. 15.00 
Kyrkans hus, Mellerud

Välkomna

Personalklubben Råmeo

ÅRSMÖTE
Tisdag 2 mars kl. 18.30 
Café Gruzzolo

Sedvanliga mötesförhandlingar. 
Buffé, lotterier (tala om spec. kost gluten el. laktos) 
Bindande anmälan till Gruzzolo, tel. 126 64 senast lörd 27/2

Välkomna!

Årsmöte!

Söndagen den 28 februari kl.17.00 
Ungdomshuset Stinsen , Mellerud

Centerpartiet Mellerud
Årsmötesförhandlingar, kommunal infor-
mation, besök av riksdagsledamot Fredrik    

Christensson och så våffla med korv.
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www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
11–20 mars 2016

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

FILM- 
KORT

Företag, fackklubbar, föreningar m.fl. 
Beställ filmkort snarast: Fredagen den 11 mars 
startar film festivalen. 
Kontakta Göte Magnusson, 0531-309 92, 
Lena Edman, 0534-190 68, Åke I 0531-408 83. 
Högsäter Bror Karlsson, 0528-402 29,  
Mellerud Gunnar Landegren 070-542 74 00.
Allfilmskort 260:-, ungd. t o m 19 år 150:-,  
3-film 150:-, 1 film 70:-.

Fredag
26/2

22.00-02.00

Presenterar

Mikael
Rickfors

i puben med
Jonatan Stensson   Dick Johansson

James Walsk
Grillbuffé kl. 20.00 150:- Boka bord

Filmfestivalen 
på Dal

Dagens filmer

Kommande film

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Den unge Zlatan (Sv.text)
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

Deadpool

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  22.000  - 57 rop
VSH - JACK 5.000 – 38 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 25/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

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

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 1 mars

Semlor
2-pack 25:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 15 mars

Semlor
2-pack 25:-

0555-130 15, www.grums.nu

Vinresor
Piemonte & Italienska delikatesser
10/6, 10 dagar ................. 14.990:-
Franken & Pfalz, Tyskland
26/6, 7 dagar ..................... 8.980:-
Mosel, Champagne & Alsace
19/8, 10 dagar ................. 14.450:-
Hotell, måltider, provningar samt 
tillfällen till inköp!

Buss Värmland-Åmål-Gbg.

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Stig Bertilsson berättar  
om aktuella ämnen från 

media och idrott

Måndag 29/2 
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

Hail, Caesar! 
Söndag 6/3 kl. 19.00

Från 7 år    1 tim 48 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

 

Tragikomisk kväll med 
Nour El Refai och Moa Svan
Långt ifrån de sociala 
mediernas filtrerade 
glättighet och glamour 
bjuder Riksteaterns 
vårrepertoar på den 
ärliga och vassa En 
komisk depression av 
och med Nour El Refai. 
Föreställningen som ges den 
4 mars på Kulturbruket på 
Dal i Mellerud beskrivs som 
en blandning av stand-up 
och soloshow. Ståuppko-
mikern Moa Svan inleder 
kvällen och tillsammans bju-
der de på humor och allvar, 
igenkänning och förtroende.

Kvällen med Nour El Re-
fai och Moa Svan ger en äkta 
och tankeväckande inblick i 
vardagen hos alla dem som 
på ett eller annat sätt befin-
ner sig utanför våra snäva 
normer:

– Föreställningen hand-
lar om när jag var ledsnast i 
världen. Året var 2012 och 
jag skickade 4000 fylle-sms i 
veckan. Mamma flyttade till 
Dubai och jag köpte en katt. 
Jag drog hem olika snygga 

Nour El Refai  gästar Mellerud tillsammans med Moa Svan 
(inramad). Foto: Anna Huerta.

människor och lekte flick-
vän några dagar och sedan 
ringde jag aldrig igen. Jag 
var ett as! Men ett roligt as. 
Alla blev kära i mig. Men det 
hjälpte inte. Det enda som 
gjorde mig lite glad var na-
turfilm och O’boy. Och Jal-
mert (katten)” säger Nour.

Ståuppkomikern Moa 
Svan inleder kvällen och ger 
en humoristisk men samti-
digt personlig inblick i sitt 
liv.

– Jag brukar prata om så-
dant som händer med mig 
just nu och sådant som 
känns viktigt, så min del 
kommer handla om barn 
och föräldraledighet. Min 
erfarenhet har varit att man 
som lesbisk får lite för många 
frågor. ”Hur gick det till när 
ni skaffade ert barn?” Det 
är ju en väldigt privat fråga, 
men som jag kan få när som 
helst, och som inte alls ställs 
till heteropar på samma sätt.

Nour El Refai slog igenom 
med sitt eget dolda-kame-
ran-liknande humorpro-
gram Raj Raj på TV4 och 
har sedan dess medverkat 
som programledare och skå-
despelare i en rad tv-, radio- 

teater- och filmproduktio-
ner. Hon har redan bockat 
av mycket: sommarpratare i 
P1, programledare för Me-
lodifestivalen och nu senast 
Lillebror i Karlsson på taket 
på Göteborgs Stadsteater.

Moa Svan debuterade som 
ståuppkomiker 2005 och 
har varit programledare för 
en rad program i P3, bland 
annat P3 Homo. Hon ledde 

invigningsgalan av Stock-
holm Pride 2010 och 2011. 
2014 nominerades hon till 
Årets komiker på Svenska 
Stand up-galan och 2015 
debuterade hon som förfat-
tare med den uppmärksam-
made fotbollsboken ”Det 
riktiga landslaget”.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Kulturkollo 
i sommar?
Fyrbodals Kulturkollo 
erbjuder sommar-
lovsminnen för 163 
ungdomar.
Sommarens kulturkollon 
har öppnat för anmälningar 
till en kreativ sommarlovs-
vecka. I år är deltagaravgif-
ten sänkt. Nytt är också att 
det på varje kollo deltar en 
praktikant som är nyanländ. 
På Popkust har man även 
öppnat upp för killar att 
söka, vilket betyder att alla 
kollona i år är för både killar 
och tjejer.

Det finns 163 platser för 
ungdomar mellan 11 och 16 
år. Cirkus, dans, sång och 
musik, skrivande, bild och 
form, hantverk, film och ska-
pande. På Fyrbodals Kultur-
kollo kan ungdomarna ägna 
en härlig sommarlovsvecka 
åt en massa kreativa även-
tyr ihop med nya kompisar 
i riktigt fina omgivningar! 
Med sina kollon vänder man 

sig även till ungdomar som 
bor i Norge. Vid stort antal 
anmälningar kommer ut-
lottning att tillämpas. Sista 
dag för anmälan är 8 april.  

2016 års kulturkollon:
• Skrivarkollo 3-7 juli, 
Skaftö, Grundsund, Lysekil.
• Popkust – Musikkollo 
19-23 juni, Skaftö, Grund-
sund, Lysekil.
• Danskollo. Vecka 25: 19-
23 juni, Vänerparken, Vä-
nersborg 11-13 år. Vecka 26: 
27 juni-1 juli Vänerparken, 
Vänersborg 14-16 år.
• Hantverkskollo 19-23 
juni,  Not Quite, Fengers-
fors, Åmål.
• Filmkollo 27 juni-1 juli, 
Skaftö, Grundsund, Lysekil.
• Bild- & Formkollo 27 
juni-1 juli,  Gerlesborgssko-
lan, Tanum.
• Cirkuskollo. Vecka 26 
27 juni-1 juli, Dramsvik, 
Uddevalla. Vecka 27 4-8 juli,  
Dramsvik, Uddevalla.

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE
Hör av dig till Christina  

eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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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
Skolan

       

Måndag 29/2: Köttbullar med potatismos 
och regnbågsmorötter. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 1/3: Falukorv med stuvade  
makaroner och broccoli.  
Dessert: Konserverade persikor.  
Onsdag 2/3: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert:  Björnbärskräm.

Torsdag 3/3: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert:  Semla.

Fredag 4/3: Kycklingfilé med dragonsås, 
potatis och skivade morötter.  
Dessert: Tropisk kräm. 
Lördag 5/3: Ugnsbakad lax med citron,  
hollandaisesås, potatis, ärtor, majs och 
paprika.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 6/3: Fina festgrytan (fläskkött), 
potatis och blomkål. 
Dessert: Drottningmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 9 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt. 

Vecka 9
måndag Köttbullar* med potatis-
mos och skivade morötter.
Alt:  Falafel.

tisdag Grillkorv* med makaroner 
och broccoli.
Alt: Vegetarisk korv.

onsdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis, gröna ärtor.
Alt: Broccoligratäng med bönor.

torsdag Ost- och skinksås med 
pasta och broccoli.
Alt: Ostsås och bönmix.

fredag Kycklinggryta* med mat-
vete/ris och romanabönor. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Grimsby
För att vara från en fattig fis-
keby på den engelska lands-
bygden har Nobby (Sacha 
Baron Cohen) allt han kan 
önska sig: nio barn och nor-
ra Englands kanske snyggas-
te flickvän (Rebel Wilson). 
Det enda som fattas honom 
är hans lillebror Sebastian. 
Efter att ha adopterats av oli-
ka familjer som barn har han 
spenderat de senaste 28 åren 
på att söka efter honom. 

När han till sist får reda 
på var hans bror befinner sig 
beger Nobby sig genast dit. 
Han vet dock inte att hans 
bror är en dödlig MI6-agent, 
som just avslöjat en plan 
som kan utsätta hela världen 
för fara. På flykt och ankla-
gad för ett brott han inte be-
gått, inser Sebastian att om 
han ska ha någon chans att 
rädda världen, behöver han 
hjälp av dess största idiot. 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud fredag 26 fe-
bruari. 

Aktuellt
 på bio

Gunnar berättar polisminnen
På söndag den 28 
februari berättar före 
detta kriminalinspek-
tör Gunnar Andersson, 
Brålanda polisminnen 
från Dalslandsslätten i 
Bolstad Prästgård. 

Han har varit polis i Brålan-
da åren 1965 – 1977 och 
därefter i Mellerud, Väners-
borg och Trollhättan fram 
till pensioneringen år 1996. 
Det kommer inte enbart att 
handla om tragiska händel-

ser i bygden som mord och 
rån utan även mer humoris-
tiska anekdoter. 

Gunnar Andersson bod-
de på gården Espesäter, 
Bolstads socken åren 1942 
– 1945 där föräldrarna var 
jordbruksarbetare. Han gick 
i småskola i Qvantenburgs 
skola för lärarinnan Olga 
Zetterberg. Det var sju dagar 
i veckan eftersom det hölls 
söndagsskola med Luthers 
lilla katekes på söndagarna. 
Ingen skolskjuts fanns utan 

Gunnar fick gå fyra kilome-
ter till skolan men det har 
medfört god kondition som 
han haft nytta av hela livet.

När Gunnar var 14 år 
började han jobba som till-
skärare på syfabriken Unit 
Konfektion, som låg vägg i 
vägg med biografen i Melle-
rud. Där var han kvar i sju 
år innan han blev järnvägare 
vid SJ i Mellerud. Det var 
cirka 200 anställda vid järn-
vägsstationen i Mellerud på 
den tiden men efter fem år 

där blev han bortrationalise-
rad. Han omskolade sig först 
på Färgelanda folkhögskola 
och därefter till polis. Första 
anställningarna inom poli-
sen var i Borås, Göteborg, 
Vargön och Borås igen inn-
an han kom till Brålanda. 
Polisen var kommunal på 
den tiden och det innebar i 
realiteten tjänstgöring hela 
dygnet. Det var ingen ord-
ning varken på ledigheter 
eller semestrar. 

Mikael Rickfors till Gruzzolo
Vem minns inte 
”Vingar för pengarna” 
med Mikael Rickfors? 
Nu kommer han till 
Gruzzolo i Mellerud på 
fredag kväll 26 febru-
ari.
Rickfors har skapat sig en sä-
ker plats som en av landets 
skönaste pop/rockröster. 

Han var sångare i The Hol-
lies under några år under 
1970-talet, därefter följde 
en framgångsrik solokarri-
är. Albumet ”Vingar” som 
släpptes 1988 blev en stor 
succé och säljer fortfarande 
bra. Rickfors låtar har även 
spelats in av artister såsom 
Percy Sledge, Cindy Lauper 
och Carlos Santana.

James ”Jimmy” Walsh (uppträder alltid i kilt) och Dick Johans-
son inleder och avslutar fredagskvällen på Gruzzolo.

Rocksångaren Mikael Rickfors bjuder på sina svenska hits och 
en del låtar från sin tid i bandet The Hollies på 70-talet.

Jonatan Stenson uppträder 
tillsammans med Rickfors. 
Foto: Carlo Bosco.

1990 bildades bandet 
Grymlings, med Rickfors 
som en av medlemmarna.

Till Mellerud kommer 
han med Jonatan Stenson, 
skicklig gitarrist och sångare. 
De bjuder på en 90 minuter 
lång show med Rickfors 
svenska hits blandat med lå-
tar från ”Hollies-tiden”.

Trubadurerna Dick Jo-
hansson och James ”Jimmy” 
Walsh, kommer att inleda 

och avsluta kvällen med 
skön upptempomusik.

Dick är uppväxt i Bengts-
fors och har efter 35 år i 
USA återvänt dit. Han job-
bar mycket med musik, är 
trubadur och ger gitarrkur-
ser. Mikael Rickfors träffa-
de han första gången i New 
York då det visade sig att de 
bodde grannar.

– Vi blev goda vänner, 
Micke har bland annat pro-

ducerat en av mina låtar. Vi 
har hållit kontakten och jag 
har spelat med honom både 
i Bengtsfors och Gustavs-
fors, berättar Dick.

James, eller Jimmy som 
han kallas, kommer från 
Skottland, bor i Göteborg 
och har flickvän i Mellerud.

– Det är en duktig musi-
ker och sångare, han låter 
som Rod Stewart. Dessutom 
uppträder han alltid i sin 
kilt, berättar Dick.

– Lita på att det blir bra 
drag, tillägger han.

Susanne Emanuelsson

Visas på teve
Dokumentärfilmen 
”Welcome to Järbo 
State” kommer att vi-
sas på SVT i sommar. 
Efter en lång process 
har filmens regissör 
Annelie Olsson kon-
traktet i sin hand.
Annelie Olssons dokumen-
tär ”Welcome to Järbo State” 
från 2012 har visats i många 

Regissören och producenten 
Annelie Olssons dokumen-
tär ”Welcome to Järbo State” 
kommer att visas på teve i 
sommar.

olika sammanhang, både här 
i bygden, nationellt och in-
ternationellt. 

Greven med den rosa ame-
rikanaren och folket i järbo-
bygden har vunnit många 
åskådares hjärtan och filmen 
har en facebooksida som gil-
las av 30 000 personer. 

Nu ska filmen visas på 
Sveriges Television. Annelie 
har kontraktet i sin hand 
och är mycket nöjd. Turerna 
har varit många, konkurren-
sen hård, men trägen vinner.

– Jag är glad att jag inte 
gav upp och tacksam över 
att den äntligen visas på teve, 
det är många som har frågat 
efter det, säger Annelie.

Filmen som är 74 minuter 
lång ska klippas ner till 58 
minuter. Det håller Annelie 
på med just nu. 

Vilka datum filmen kom-
mer att visas är i dagsläget 
inte klart, men att första 
tillfället blir i sommar, det är 
bestämt.

Karin Åström
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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)

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Mandolin

Keramisk  
skalare på köpet,  
värde 169 kr

299:-

Kyocera Mandolin  
CSN-202BK, CSN-202RD

Planerar särskilt boende på Ängenäs
Det planeras ett sär-
skilt boende med 45 
platser på Ängenäs. 
En arbetsgrupp har 
tagit fram beslutsun-
derlag och redovisning 
sker vid dagens bygg-
nadsnämndsmöte.

– Ny detaljplan för kvarteret 
Jupiter och Mars på Ängenäs 
ska vara antagen senast 31 
december 2016. Byggstart 
planeras till efter somma-
ren 2017. Arbetsgruppen 
kommer att göra ytterligare 
studiebesök. Nu handlar det 
om vilken upphandlings-
form vi ska använda oss av, 
berättar kommunchef Ing-
mar Johansson.

Byggnaden planeras bli på 
3 500 kvadratmeter. Tomten 
för det särskilda boendet är 
på cirka 10 000 kvadratme-
ter, då finns det plats för att 
bygga ut boendet. Förutom 
detta finns lika mycket mark 
till som föreslås bli vanliga 
hustomter.

Bakgrunden är att dagens 
två särskilda boenden, Bergs 
och Kroppefjäll, inte håller 
den standard som ställs på 
just särskilda boenden. Frå-
gan har varit om de skulle 

renoveras eller om det be-
hövs nybyggnation. Och var 
skulle denna vara belägen i 
så fall? I april 2015 tillsattes 
en arbetsgrupp som består 
av kommunchef, socialchef, 
sektorchef för vård och om-
sorg samt samhällsbyggnads-
chef. Ett flertal studiebesök 
har gjorts och utredningen 
har presenterats för ett flertal 
instanser och andra berörda.

Tog fram två förslag
Arbetsgruppen har tagit 
fram två förslag, varav det 
ena har valts ut av en enig 
arbetsgrupp. Det innebär 
nybyggnation av 45 platser 
på Ängenäs, en strategiskt 
bra placering med tanke på 
den framtida utvecklingen 
av samhället som kommer 
att växa ihop med Sunnanå 
och Vita Sannar i framtiden, 
menar man. Tillgången av 
mark är stor, utemiljön är 
bra och det finns möjlighet 
att bygga till fler platser i 
framtiden.  En nybyggna-
tion innebär låga energikost-
nader, en bra arbetsmiljö för 
de anställda och en bra bo-
endemiljö.

Läggs ner
Förslaget innebär att både 

Här på Ängenäs planeras ett särskilt boende med 45 platser. Det ska i så fall ligga ner mot Holmsån, till höger om de nybyggda 
enplanshusen som syns på bilden.

Bergs och Kroppefjäll läggs 
ner som särskilda boenden. 
Korttidsavdelningen kom-
mer att flyttas till en av 
avdelningarna på Fagerlids-
hemmet och rehab flyttas in 
i Bergs lokaler. De barack-
er där rehab huserar idag 
rivs. Det ska undersökas 
om hemtjänsten och hem-

sjukvården kan flyttas till 
Bergs. Det innebär i så fall 
att Melleruds Bostäder kan 
göra centrala hyresrätter av 
de lokaler som hemtjänsten 
idag hyr i Älvanhuset.

Det finns ett bokfört vär-
de på 3 800 000 kronor för 
Kroppefjällshemmet och det 
har tagits med i den kalkyl 

som tagits fram. Antingen 
säljs fastigheten eller så flyt-
tar annan kommunal verk-
samhet dit. Arbetsgruppen 
har inget förslag på vad lo-
kalerna ska användas till.

Investeringen av 45 nya 
platser för särskilt boende 
är den största investering 
som Melleruds kommun 

gjort, står att läsa i analy-
sen. I jämförelse med da-
gens hyror kommer den år-
liga nettokostnadsökningen 
vid ett nytt särskilt boende 
på 45 platser att bli cirka  
3 500 000 kronor årligen.

Susanne Emanuelsson

Befolkningen ökar mest i Mellerud
I Sverige ökade befolk-
ningen rekordmycket 
under 2015, men i 
Västra Götaland var 
befolkningsökning-
en något mindre än 
förra året. Här växte 
befolkningen med 
cirka 16 700 personer, 
jämfört med 2014 då 
befolkningen ökade 
med nästan 17 000 
personer. 

En orsak till att ökningen 
inte blir större 2015 än 2014 
trots det stora antalet asylsö-
kande under hösten, beror 
på att asylsökande inte folk-
bokförs i en kommun förrän 
de fått uppehållstillstånd, 
vilket för de stora grupperna 
av nyanlända under hösten 
tidigast kommer ske un-

der 2016. Totalt uppgår nu 
befolkningen i Västra Gö-
taland till cirka 1 649 000 
personer. 

Störst procentuell befolk-
ningsökning bland kom-
munerna i Västra Götaland 
var det i Mellerud (+2,6 
procent) följt av Töreboda 
(+2,4 procent) och Åmål 
(+2,2 procent). 

Av Västra Götalands 49 
kommuner var det bara åtta 
som hade en befolknings-
minskning, bland andra 
Skara, Tranemo och Mun-
kedal.

Migratioirka 
Liksom förra året är det 
framför allt det höga utrikes 
flyttningsöverskottet (vilket 
betyder att många fler flyt-
tat till Västra Götaland från 

utlandet än vad som flyttat 
i andra riktningen) som gör 
att befolkningen ökar. 

Det har även varit ett fö-
delseöverskott (antal födda 
minus antal döda) under 
året på cirka 4 500 personer.

Det var ungefär lika 
många som flyttade till, som 
flyttade från Västra Göta-
land från/till övriga Sverige.

Fler män 
I Sverige blev för första 
gången antalet män fler än 
antalet kvinnor under 2015, 
i Västra Götaland hände 
detta redan under 2014. Att 
antalet män ökar mer än an-
talet kvinnor beror i Västra 
Götaland till ungefär lika 
stor del på ett större födelse-
överskott (antal födda minus 
antal döda) som ett större 

Störst procentuell befolkningsökning 2015 var det i Mellerud 
som ökade med 2,6 procent.

utrikes flyttningsöverskott. I 
nio kommuner i Västra Gö-
taland, bland andra Göte-
borg och Borås, är det dock 
fortfarande fler kvinnor än 
män i befolkningen.
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Vår älskade 
mamma och syster 

Doris Törnkvist 
* 11 maj 1929  

har i dag stilla insomnat. 

Mellerud 
23 januari 2016 

Kjell 
Arne 
Ulla 

 

Släkt och vänner 

Ej sjukdom och oro 
nu mer gör Dig illa 

Skönt är att veta 
Du lider ej mer. 

 

Begravningen har ägt rum i 
stillhet. 
Ljungdahls Begravnings-
byrå. 

JORDFÄSTNING

TACK  
för visat deltagande vid 

vår kära

Doris Törnkvists 
bortgång. Tack till Birthe 
och Hemsjukvården för 
alla år och Berg avd. A.

Kjell, Arne

SORGTACK

Vårt varmaste tack  
till er alla för visad 

omtanke och vänlighet i 
samband med vår kära mor

Margit Björklunds
död och begravning.  

Tack för blommor och 
gåvor. 

Ett speciellt stort tack till 
Hemvården, Hemsjuk-

vården och Rehabteamet, 
för god omvårdnad, ett 

bra samarbete och ett fint 
bemötande.

Gunnel och Christina 
med familj

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

Välkommen in till oss!

20% rabatt på vårens bågar

Delbetala dina glasögon räntefritt!

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

och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

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

bruk. Tisd 9.30 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Kjell Åberg, nattv., 
kyrkkaffe. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Sönd 16 Gemensam gudstj. 
i Equmeniakyrkan. Sönd 
(13/3) 11 Församlingens 
årshögtid.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
i Equmeniakyrkan, ”Dela 
tro och dela liv - om de 
svåra frågorna”, Thomas 
Holmström, Musikgrupp, 
Sigward K. Servering. 
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset, 
Anette Jarsved Carlson. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
i Equmeniakyrkan. Sigward 
Karlsson, Thomas Holm-
ström m.fl. Ssk. Servering. 
Månd 11 Förmiddagsträff. 

Grattis Thella Persson på 
10-årsdagen 25 februari.

kramar från mamma,  
pappa och Selma

Grattis till vårt första barn-
barn Thella Persson som re-
dan fyller 10 år. Du är bäst.

Mormor och morfar

Massa grattis till Lucas som 
fyller 7 år den 28 februari.

Kramar från mormor 
och morfar

Stort grattis älskade Signe på 
din 1-årsdag den 22/2. Vi 
älskar dig!

Mamma och pappa

Hipp Hipp HURRA!

sjöng Maria ”Halleluja” av 
L. Cohen. Akten förrätta-
des av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 249 ”Blott en 
dag”, psalm 256 ”Var inte 
rädd” samt psalm 190 ”Bred 
dina vida vingar”. Till minne 
av Åke var koret vackert de-
korerat med blommor från 
döttrar, barnbarnen med 
familjer, barnbarnsbarn och 
släkt. Avsked av Åke togs av 
dottern Yvonne med familj, 
barnbarnen Elisabeth, Ma-
deleine och Michael med 
familjer, barnbarnsbarn, 
dottern Susanne och släk-
tingar. Efter avskedet sjöng 
Maria Andersson till eget gi-
tarrackompanjemang ”Vem 
kan segla förutan vind” av 
E. Taube. Akten avslutades 
med ”I am sailing” av G. 
Sutherland. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Melle-
rud, som även inbjöd till 
minnesstund i Kyrkans hus.
Gravsättning kommer att 
äga rum på Holms kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gestads kyrka för 
Ulf Andersson, Brålanda.
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Barbro 
Magnusson ”Air” av J. S. 
Bach. Akten förrättades av 
komminister Anette Jarsved 
Carlson. Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 249 ”Blott en dag” 
samt psalm 297 ”Härlig är 
jorden”. Till minne av Ulf 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från dottern 
Mikaela med familj, barn-
barn, syskon med familjer, 
släkt, grannar och vänner 
samt Vänersborgs kommun. 
Vid kistan tog familj, släkt, 
vänner och arbetskamrater 
sitt avsked. Efter avskedet 
sjöng Barbro ”Där rosor 
aldrig dör” av F. Sixten. Ak-
ten avslutades i kyrkan med 
”Som en bro över mörka vat-
ten” av P. Simon. Familjens 
tack framfördes av entrepre-
nör Christer Åkerstedt, Mel-
lerud, som även inbjöd till 
minnesstund i församlings-
hemmet, vid samlingen upp-
lästes inkomna minnesgåvor 
av Anette Jarsved Carlson 
som också avslutade stunden 
med minnesord. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Gestads kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Doris Törnkvist, Melle-
rud. Som inledning på ak-
ten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Stad i 
ljus” av P. Bäckman. Däref-
ter sjöng Anders ”Liljor” av 
A. Robertson. Akten förrät-
tades av församlingsherde 
Marit Järbel. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 261 ”Tack, min 
Gud, för vad som varit” 
samt psalm 248 ”Tryggare 
kan ingen vara”. Till minne 

av Doris var koret vackert 
dekorerat med blommor 
från sönerna Kjell och Arne, 
systern Ulla, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan tog 
familj och släkt sitt avsked. 
Efter avskedet sjöng Anders 
”När jag går över floden” av 
P. Karlsson. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Amazing gra-
ce” som är en folkmedodi. 
Familjens tack framfördes av 
entreprenör Christer Åker-
stedt, Mellerud. Gravsätt-
ning kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ingvar Johansson, Melle-
rud. Som inledning på ak-
ten spelade kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Som 
en bro över mörka vatten” 
av P. Simon. Därefter sjöng 
solist Ulrika Kronstrand ”I 
din himmel” av A. Aldén/P. 
Boström/B. Ljunggren. 
Akten förrättades av för-
samlingsherde Marit Järbel.  
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 249 
”Blott en dag”, psalm 190 
”Bred dina vida vingar” samt 
psalm 297 ”Härlig är jor-
den”. Till minne av Ingvar 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från dottern 
Britt-Marie, barnbarnen Pe-
ter, Thomas, Henrik, Maria 
och Ulrika med familjer, 
barnbarnsbarn, släkt, gran-
nar och vänner. Vid kistan 
tog familj, släkt och vänner 
sitt avsked. Akten avsluta-
des i kyrkan med ”Amazing 
grace” som är en folkmelodi. 
Familjens tack framfördes av 

entreprenör Christer Åker-
stedt, Mellerud, som även 
inbjöd till minnesstund i 
Kyrkans hus, vid samlingen 
upplästes inkomna minnes-
gåvor av Marit Järbel som 
även avslutade med minnes-
ord. Gravsättning kommer 
att äga rum på Holms kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Bo Harling Mellerud.
Som inledning på akten spe-
lade kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Tröstevisa” av 
B. Andersson. Var efter Val-
leyLand Rockers med Lucaz 
Harling sång och gitarr, Ja-
cob Harling kontrabas och 
Rickard Karlsson trummor 
framförde ”On the road 
again” av Willie Nelson.
Akten förrättades av kom-
minister Christer Alvarsson. 
Begravningsgudstjänsten in-
ramades av psalmerna 249 
”Blott en dag” samt psalm 
297 ”Härlig är jorden”. Till 
minne av Bo var koret vack-
ert dekorerat med blommor 
från familj, släkt, grannar 
och vänner. Innan avske-
det framförde ValleyLand 
Rockers ”Going down to 
the river” av Doug Seegers. 
Vid kistan togs avskedet av 
familjen, släkt och vänner.  
Akten avslutades i kyrkan 
med att Elisabette spelade 
”Strövtåg i hembygden” av 
Mando Diao. Anhörigas 
tack framfördes av entre-
prenör Christer Åkerstedt, 
Mellerud. Efter akten grav-
sattes kistan på Gunnarsnäs 
kyrkogård.

Maher Saifo berättar om 
resan till Sverige från Sy-
rien. 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch i fsh. 
15 Kyrkliga syföreningen 
träffas i fsh. 17-19 Kultur-
café i fsh. 
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. i fsh. Tho-
mas Holmström. Kyrk-
bil 308  70. Onsd (2/3) 14 
Kyrkliga syföreningen träf-
fas i fsh.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Torsd 11 
Dagledigträff, John Olsson 
berättar om Baltutläm-
ningen, kaffe m dopp, an-
dakt Sigward K. Sönd 11 
Gudstj. m HHN, Sigward 
K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem 
”Visor och Karl Karlsson” 
Erica Larsson sjunger och 
spelar. Sönd 10 Gudstj. 
Lennart Staaf.

Vår käre 

Morgan 
Johansson 

* 22 september 1940  

har hastigt lämnat oss  
i stor sorg och saknad. 

Åsensbruk 10 februari 2016 

BJÖRN och ULLA 
Anette och Urban 

med familjer 

Avsked sker i kretsen av de 
närmaste.  
Tänk gärna på en gåva till 
Hjärt- och Lungfonden  
givartelefon 0200-882400. 

...till den trevliga persona-
len på Kroppefjällshem-
met.

Else-Gerd, Anders och 
Lars med familjer

Veckans 
ros...

JORDFÄSTNING
Begravningsgudstjänst har 

ägt rum i Kyrkans hus, Mel-
lerud för Åke ”Frisco” Gus-
tavsson, Göteborg. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria Anders-
son ”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube. Därefter 

www.mellerudsnyheter.se
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Med reservation för slutförsäljning

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

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

Collegetröja
189:-

Många vårnyheter på hemtexavdelningen

Välkommen till Bloms
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Melodikrysset v. 8 – 27 februari
1 2 3 4 5

6 7 8

9

10

11 12

13

14 15

Melodikrysset v.8 - 27 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:...............................................................................................................................................

En oförglömlig kväll i salongen
Live, heter föreställningen. 
Den går i ett tempo som 
känns ovant men lugnande 
i tider då långamhetens lov 
inte sjungs ofta. Kent Sidvall 
sjunger sina jazzfavoriter på 
ett oförglömligt sätt, sakta, 
med pauser och med en röst 
som kommer djupt inifrån. 
Han är klädd i svart kostym, 
vit skjorta och en mörkblå 
fluga med vita prickar, som 
Winston Churchill, en man 
Sidvall håller högt.

Komplicerad historia
Han ackompanjeras av gitar-
risten Hans Lundquist och 
samspelet mellan dem är lika 
lugnt och värdigt som sättet 
att sjunga och tala. Ett annat 
tempo och en annan värld 
målas upp när Kent Sidvall 
varvar de musikaliska insla-
gen med högläsning ur sin 
bok ”En lång och kompli-

cerad historia”. Kent Sidvall 
har just en sådan. 

Han har gått från ett liv 
med missbruk och boende 
i trappuppgångar, till att stå 
på en scen och med ett helt 
eget uttryck förmedla det 
som livet innehållit. Långt 
bort från normen, långt bort 
från sentimentalitet. Rakt på 
sak och svindlande när man 
tänker på vad som ligger 
bakom de okonstlat formu-
lerade meningarna.

Mirakel har skett
Kent Sidvall klarade kurvan, 
tog sig upp på fötter och nu 
ger  han Sinatras och andra 
jazzlegenders hits en helt ny 
klang. Nat King Coles Litt-
le Joe,  My funny Valentine 
och flera andra pärlor har 
nog aldrig tidigare hörts på 
detta sätt. 

Sången ”I´m the man I 

Melleruds Missionsför-
samling höll sitt 134:e 
årsmöte den 14 februari. 
Årsmötet började med en 
gudstjänst då pastor Thomas 
Segergren predikade. Sedan 
var det gemensam lunch 
med pizza. Därefter hölls 
årsmötesförhandlingarna.

Val för 2016: Ordförande 
Ulrika Johansson, vice ord-
förande Kjell Åberg, kassör 
Anita Pettersson, vice kassör 
Sören Johansson, sekretera-
re Eva Andreasson och vice 
sekreterare Elisabet Åberg. 
Utan ”portfölj” är Kerstin 
Andreasson. Suppleanter: 
Lena Johansson och Oscar 
Ek. Lena och Sören Johans-
son omvaldes som värdpar 
för kyrkan. Pastor Segergren 
jobbar 40 procent hos oss.

Saxat ur årsberättelsen: På 
Trettondagen hölls julfest 
tillsammans med grupp-
boenden, för musiken stod 
Ingemar Bengtsson och 
Stig-Arne Larsson. 

Det ekumeniska samarbe-
tet med Holms församling, 
Smyrnaförsamlingen och 
Melleruds Kristna Center 
har fortsatt: Böneveckan för 
kristen enhet hölls 13-18 
januari. Vid en ekumenisk 
gudstjänst i mars hölls en 
konsert med Järns Sångkör 
under ledning av kyrkomu-
siker Anders Fredriksson och 
kyrkoherde Marit Järbel pre-
dikade. Vid Valborgsmässo-
firandet på Furusand hölls 
vårtalet av kommunalrådet 
Tommy W. Johansson.

På Midsommarafton 
var det midsommarcafé på 
sommarhemmet Furusand. 
I juli hölls två gudstjänster 
tillsammans med Smyr-
naförsamlingen. Vid Kana-
lyran hade församlingen ett 
partytält på Köpmantorget 
där bland annat vår pastor 
och Equmeniascouterna var 
med och berättade om vår 
verksamhet. Det var också 
loppis till förmån för Mel-

lerudshjälpen.  Vid den eku-
meniska friluftsgudstjänsten 
16 augusti, medverkade 
Pär-Åke Henriksson och kö-
ren Morgonstund. Ulrika 
Danielsson och Huggenäs 
Gospel gästade kyrkan 12 
september.

En skördefest hölls den  
4 oktober då Anja Wändal 
från Svanskog predikade. 
Vår regionsledare Tomas 
Hammar besökte oss 10 ok-
tober och predikade, samt 
informerade om vår nya re-
gion som har Göteborg som 
centrum och expeditionen 
finns i Överås i Örgryte.

Vid en cafégudstjänst i no-
vember gästades kyrkan av 
Gun Britt Gustavsson och 
PRO-kören.

På första advent predika-
de Segergren, några scouter 
invigdes och sångarna sjöng.

På julafton hölls en mid-
nattsgudstjänst, då bland 
annat Anders Pahlén och 
Ronja Gardtman medver-

ÅRSMÖTE
kade. På annandagen visade 
Smyrnakyrkans pastor Tom-
my Pettersson bilder och be-
rättade om sin resa till Israel 
under hösten 2015. En eku-
menisk nyårsbön hölls på 
nyårsafton i Kyrkans Hus, då 
Kerstin Öqvist och Katarina 

Kjörling medverkade. Det 
har varit Tisdagskaffe varje 
tisdagsförmiddag. Ingegerd 
Mellberg har ibland besökt 
tisdagskaffet och haft sång-
program med olika teman. 
Pastor Segergren har också 
kommit dit några gånger. 

Anders Pahlén har lett en 
psalmsångsgudstjänst och 
en gudstjänst med Önskep-
salmer. En auktion har hål-
lits då Per-Göran Asp höll i 
klubban. 

Kjell Åberg,  
sekreterare för årsmötet

wanna be since the blues 
took care of me”, skriven till 
Kent Sidvall, säger det mesta 
om vad som fick honom  att 
välja livet till slut.

 – Det har skett mirakel, 
Gud och musiken räddade 
mig, sade Sidvall, som gav 
publiken 55 gripande mi-
nuter och en resa till en för 
de flesta okänd värld, mitt 
ibland oss.

Applåder och must
Det var Kulturbruket på 
Dal/ junior & Senior i 
samarbete med Melleruds 

bibliotek som arrangerade 
föreställningen. Artisterna 
tackades med långa applåder 
och  Kulturbrukets sedvanli-
ga gåva bestående av traktens 
äppelmust. Den var gjord på 
äppelsorten Blenheim, ett 
namn starkt förknippat med 
Winston Churchill som väx-
te upp på godset med sam-
ma namn.

Efter föreställningen ring-
lade sig kön timslång till 
boksigneringen av ”En lång 
och komplicerad historia”.

Karin Åström

I torsdags gästades Kultubruket på Dal av Kent 
Sidvall och Hans Lundquist och de bjöd på en 
föreställning som inte lämnade någon oberörd.

Gitarristen Hans Lundquist.

Kent Sidvall gav mellerudspubliken en oförglömlig kväll.
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Qarlsson (C) ute på jobbresa

I fredags besökte 
riksdagsledamoten 
Annika Qarlsson (C), 
Mellerud för att träffa 
ett antal inbjudna 
företagare. Syfte var 
att lyssna på deras 
åsikter om situationen 
på arbetsmarknaden. 
Vad kan våra politiker 
göra för att öppna upp 
för de som står långt 
ifrån arbetsmarkna-
den, såsom unga och 
utrikesfödda?

– Jag startade jobbresan i 
tisdags för att resa land och 
rike runt och möta småfö-
retagare. Hur kan vi politi-
ker underlätta för dem att 
anställa. Viljan och kraften 
finns, då ska inte systemen 
bromsa, understryker Anni-
ka Qarlsson.

Hon nämner att elever i 
årskurs nio känner till 23 oli-
ka slags yrken – lika många 
som en andraklassare.

– Hur ska de då kunna 
göra ett väl avvägt val i yr-
keslivet? Vi måste se till att 
våra ungdomar får infor-
mation om vilka yrken som 
finns och att de får komma 
ut och prova på dem. Sedan 
kan de utvecklas det vidare, 
tillägger hon.

På plats i Dalslandsrum-
met fanns företagare från 
ett flertal verksamheter: Per-
Olof Hilmér, lantbrukare, 
Mikael Olsson, asylboendet 
på Kroppefjäll, Britt-Marie 
Dahlqvist, Hamrane Bak 
och Kaffestuga, Karin Re-
belius, handledare Veris Ko-
operativ, Johan Andersson, 
vd Emballator Melleruds 
Plast, Mona Christiansson, 
ordförande Melleruds Köp-
mannaförening och egen 
företagare samt Stig Nodin, 
teknisk chef på Nevs. Med-
verkade gjorde även Karin 
Nodin (C), ordförande i 
Mellerudskretsen och Mor-
gan E Andersson (C), ord-
förande i kommunfullmäk-
tige.

Infrastrukturen
En förutsättning för att be-
hålla kompetensen i områ-
det är enligt Stig Nodin att 
utveckla infrastrukturen i 
Västra Götalandsregionen 
och mot Norge.

– Vi måste dessutom få 

Från vänster: Johan Andersson, vd Emballator Melleruds Plast, Karin Rebelius, handledare Ve-
ris Kooperativ, Britt-Marie Dahlqvist, Hamrane Bak- och Kaffestuga och Mona Christiansson, 
ordförande Melleruds Köpmannaförening och egen företagare.

Kommunfullmäktiges ordförande Morgan E Andersson (C) 
och riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C).

Karin Nodin (C), ordförande Mel-
lerudskretsen.Stig Nodin, teknisk chef på Nevs.

Mikael Olsson, Kroppefjälls asylbo-
ende framförde många kloka tankar.

Bor i Sollebrunn
Ordinarie ledamot i riksdagen
Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant i Socialutskottet
Riksdagsledamot Västra Götalands norra, talesperson för 
frågor om arbetsmarknad och jämställdhet

Annika Qarlsson (C)

Föreningen Järnvägshis-
toria i Dalsland och Mel-
leruds Modelljärnvägs-
klubb höll sitt årsmöte den 
21 januari. Medlemmarna 
träffades i lokalen. Det är 
i år 10 år sedan föreningen 
bildades. Ordf Sture Bäck-
ström hälsade välkommen, 
årsmötespresidie valdes. 
Verksamhetsberättelse och 
kassarapport godkändes. 
Ansvarsfrihet beviljades sty-
relsen. 

Byggverksamheten har 
under året pågått tisdagar 
och torsdagar. Fortsatt för-
bättring av såväl spåren som 
landskap. I spårområdet har 
tillkommit en vändslinga, 
för att ge ökad variation i 
körningen. Detta arbete 
fortsätter under 2016. De-
taljarbetet kring landskapet 
ger anläggningen en fin in-
ramning. 

Den 14:e november ord-
nade föreningen en mo-
delltågsmässa på Dalsland 
Center i Håverud. Detta var 
så vitt vi vet, första gången 

ÅRSMÖTE

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland och Melleruds Modell-
järnvägsklubb höll årsmöte 21 januari.

något sådant genomfördes 
i Dalsland. Tidigare år har 
denna varit förlagd till Inn-
ovatum i Trollhättan. När 
denna ställdes in, grep för-
ening i Mellerud tillfället att 
bjuda in försäljare av mo-
delltåg med tillbehör. Kol-
legorna i Vargön, Rälsbiten, 
byggde upp en modulbana 
med intressanta material 
och körningar, mycket upp-
skattat. De flesta av försäl-
jare som tidigare kommit 

till Trollhättan, mötte upp 
i Håverud. Lokalerna var 
fyllda till bristningsgränsen. 
Cirka 550 betalande besöka-
re kom. I lokalen bedrev för-
eningen med hjälp av frivilli-
ga krafter en servering. Hela 
arrangemanget uppskattades 
av såväl utställare som besö-
kare och många har frågat 
om det blir en uppföljare. 

Under året har 35 med-
lemmar stöttat vår verksam-
het och vi hoppas att de vill 

fortsätta så och att flera skall 
uppmärksamma och stötta 
vår stävan att gestalta tåg-
verksamheten i Dalsland förr 
och nu. Medlemstidningen 
Dalspår, som utkommer fyra 
gånger per år, framställd av 
Claes Westling.

Planer för kommande år, 
är fortsatt bygge av den be-
fintliga anläggningen. Even-
tuellt kan en utbyggnad av 
lokalen ske, utrymme finns 
att tillgå. Allt hänger på hur 
den aktiva skaran orkar med. 
Några studiebesök är plane-
rade. Vidare diskuteras om 
vi fortsätter med Modell-
tågsmässa i Håverud. Öppet 
Hus och körkvällar kommer 
att anordnas.

Val av styrelse: Ordf. Stu-
re Bäckström, kassör Hans 
Dunbring, sekreterare Evert 
Magnusson, Övriga ledamö-
ter Ragnar Nielsen och Åke 
Karlsson. Ersättare, Kurt 
Kling och Conny Reinbäck. 
Revisor, Karl-Axel Nord-
ström.

 Evert Magnusson

ungdomarna att utbilda sig 
på rätt utbildning och väcka 
intresset för de traditionella 
utbildningarna igen, men-
ade han.

Johan Andersson, vd på 
Emballator och även med-
lem i Industrigruppen kon-
staterade att kompetensför-
sörjning är en gemensam 
fråga.

– Det sker mycket inom 
industrin. Marknaden för-
ändras och kravet på kom-
petens ökar. Tyvärr lockar 
andra regioner och större 
orter arbetskraften. Därför 
är infrastrukturen oerhört 
viktig, sa han.

– Vi behöver bättre infra-
struktur åt alla håll. Arbets-
förmedlingen i Vänersborg 
saknar ett lokalt nätverk i 
Mellerud, det behövs en 
bättre lokal service, under-
strök Karin Nodin.

Nyanlända
Det stora antalet nyanlända 
som står långt ifrån arbets-
marknaden diskuterades. 

– Det saknas utbildad 
personal som möter dem. 
Vänersborg har exempelvis 
startat en mobil traumaen-
het, underströk Stig Nodin.

– Vi ser de nyanlända som 
en jättepotential. Bland an-
nat har vi haft en grupp på 
75 stycken som besökte fa-
briken. Många nyanlända 
är högt utbildade. Det fanns 
personer i gruppen med er-
farenheter från plastindu-
strin, men språket är en stor 
barriär, berättade Johan An-
dersson.

– Jag önskar verkligen att 
de får börja läsa svenska di-
rekt, det är jätteviktig. Vi 
har en kvinna hos oss som är 
utbildad allmänläkare i sitt 
hemland. Vi skulle vilja få 
in henne på vårdcentralen i 
Mellerud, men det är väldigt 
svårt. Det finns så mycket 
mer att göra när det gäller 
integration, menar Mikael 
Olsson.

– Nyanlända borde få vali-
dera sin utbildning och hän-
syn bör tas till deras betyg 
och erfarenheter i arbetsli-
vet, sa Annika Qarlsson.

Enklare jobb
Hon vill se fler enklare jobb 
med lägre ingångslöner så att 
de som står långt från arbets-
marknaden kan få in en fot. 

Den svenska arbetsmark-
naden kännetecknas enligt 
centerpartiet av höga trösk-
lar som avskräcker företag 
från att anställa och hindrar 
människor att få ett jobb. 
Några exempel är stelben-
ta turordningsregler, dyra 
arbetsgivaravgifter, höga 
ingångslöner och krångliga 
regler. 

– Det finns instegsjobb, de 
är en möjlighet. Då får man 
SFI-utbildning snabbare 
också, tipsade Mona Chris-
tiansson.

– Många nyanlända är 
gravt traumatiserade. Vi kan 
hjälpa till med introduktio-
nen och samarbetar med till 
exempel arbetsförmedlingen 
och socialtjänsten. Ser bar-
nen att föräldrarna får arbete 
är chansen större att de själva 
går samma väg. Det ger en 
stolthet att ha ett arbete att 
gå till, vi ser hur mycket det 
innebär för hela familjen, 
framhöll Karin Rebelius.

Hon är handledare på 
Veris Kooperativ, där delta-
garna tar åt sig städuppdrag, 
catering, bakning till Kul-
turbruket på Dals arrange-
mang med mera. Mellan 30-
40 kvinnor har gått hos dem 
och 80 procent av dem har 

gått vidare till någon form av 
sysselsättning.

Britt-Marie Dahlqvist tog 
upp problemet för småföre-
tagare på landsbygden att få 
sätta upp skyltar.

– Det är svårt att finnas 
om man inte får synas. Nu 
har jag uppe en skylt vid E45 
i Erikstad där det står ”Bak-
stuga”, det är okej, sa hon.

– Det var jättespännande 

att få ta del av era synpunk-
ter, det finns en spännande 
dynamik hos er, sa Annika 

Qarlsson.

Susanne Emanuelsson
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Kulturskolans solister på scenen

Stella Erwing sjunger Främ-
ling på Kulturskolans solist-
konsert.

Maria Fredriksson spelar Romance för violin av Johan Svendsen.

Nathalie Norman och Agnes Casimir Lindholm, lärare på fiol, 
spelar ”Honey honey”.

När konserten varslut kom alla solister och lärare upp på scenen för att tacka publiken som kommit för att lyssna.

André Carlsson och Agnes Gustavsson framför en Starwars-me-
lodi tillsammans med sin klarinettlärare Renske Spek.

Kulturskolans duktiga solister visade upp sina 
färdigheter på Sparbankssalongens scen under 
onsdagskvällen.
Kulturskolans solistkonsert 
gick av stapeln under ons-
dagskvällen på Kulturbruket  
på Dal i Mellerud. Det var 
en lång rad duktiga elever 
som visade upp sina färdig-
heter. En blandning av sång-

are och instrumentalister 
medverkade på scenen och 
publiken fick lyssna till strå-
kinstrument som fiol, cello 
och gitarr men också träblå-
sinstrumenten tvärflöjt och 
klarinett. 

Den 17 februari höll PRO 
Mellerud sitt månadsmöte. 
Ordförande Barbo Olsen 
hälsade drygt 50-talet väl-
komna. Mötet började med 
information och rapporter

Från Vänersborg kom in-
bjudan till inomhusspel för 
boule på grus/sand, plan 
finns inomhus vintertid. 
Medlemsstatistik från riks; 
Mellerud har 301 medlem-
mar. Rapporter om diverse 
inköp till lokalen.

Börje Skoogh och Inger 
Råberg presenterade sty-
relsens förslag på resor och 
aktiviteter för våren. Det in-
nhåller många trevliga inslag 
för medlemmar och intresse-
rade av vår verksamhet.

Inger Råberg informerade 
om pågående utbildningar. 

Hon nämnde också att ut-
bildning för användadet av 
ipod startar nästa vecka, led-
are Lars Andersson.

Ordförande hälsade väl 
kvällens gäster välkomna. 
Eva-Lisa Fröjd Karlsson som 
är verksamhetschef på När-
hälsan i Mellerud samt Ag-
neta Larsson, fysioterapeut 
på Rehabmottagningen.

Eva-Lisa berättade om 
läkarsituationen, vi har nu 
tre fasta läkare samt fem 
utbildningstjänster som är 
besatta. Hoppas på att några 
blir kvar, i nuläget det histo-
riskt med så bra bemanning 
i Mellerud. Vidare finns det 
13 sjuksköterskor, dessa job-
bar sedan med flera speciali-
teter såsom diabetes, hjärt-
sjukvård, astma med mera. 

FÖRENINGSREFERAT

Från vänster Agneta Larsson och Eva-Lisa Fröjd Karlsson.
Efter fem år som ordförande lämnar Arne Pettersson t.h över 
ordförandeklubban till Stig Larsson.

ÅRSMÖTE
SPF Mellerudsbygden höll 
årsmöte den 9 februari och 
Stig Larsson tog över ord-
förandeskapet efter Arne 
Pettersson som hållit i klub-
ban i fem år. Stig Larsson får 
överta en förening med stark 
framtidstro. Medlemsanta-
let ökar, tack vare en duktig 
styrelse och många engage-
rade funktionärer. Vi har ett 
digert program med många 
olika aktiviteter alltifrån 
bingo, resor, föredrag, sång 
och musikunderhållning 
till boule. Vi spelar faktiskt 
boule året om. På vintern 
inomhus i idrottshuset, och 
på sommaren utomhus på 
den nya boulebanan invid 
idrottshuset. Vid årsmötet 
gästades vi av vår distrikts-
ordförande Kjell Hansson, 
som informerade oss om 
nyheter från distrikt och för-

bund. Han tipsade oss också 
om ett smartcard som var 
gratis de tre första åren och 
gav rabatter hos tre hundra 
olika inrättningar. Eftersom 
årsmötet hölls på fettisdagen 
bjöd styrelsen alla 90 närva-
rande medlemmar på kaffe 

och semla. Gå gärna in på 
vår hemsida. Där finns yt-
terligare information om vår 
verksamhet. Alla seniorer är 
välkomna att bli medlem-
mar.

Lars-Åke Svensson, 

presschef SPF

En läkare besöker kommu-
nens äldreboenden en gång 
per månad. Hon berättade 
att cirka 8.500 finns listade 
på Närhälsan i Mellerud, ett 
troget gäng mellerudsbor. 
Med övriga tjänster, finns nu 
cirka 50 anställda på Närhäl-
san.

Agneta Larsson beskrev 
sin verksamhet inom Rehab, 
här finns fyra anställda. De 
hjälper till med träningar av 
rörelseorgan efter olyckor, 
stroke samt belastningar. 
En arbetsterapeut hjälper 
till med hjälpmedel av olika 
slag. De samarbetar med Rå-
dahallen för bad och träning 
på gymmet. Under tid på 
onsdagar finns möjlighet för 
pensionärer att få träna med 
hjälp av instruktör. Gym och 
hall finns ju alltid till förfo-
gande under veckan. Gäster-
na svarade på flera frågor.

Lilla Bandet, idag förstärkt 
med Lars Stam stod för un-
derhållningen. 

Kaffeservering och lotte-
rier avslutade träffen, ordf 
örande tackade alla för en 
intressant och trevlig kväll.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Skolans musiklärare var 
med och hjälpte till, anting-
en som kompband eller så 
stöttade de eleverna på an-
nat sätt. Det ligger mycket 

arbete bakom en sådan här 
konsert, planering för lärar-
na och många års övning 
och envishet för eleverna för 
att komma så långt som de 
har gjort.

Först ut på scenen var 
Vincent Gal på elbas, han 
är en av Kulturskolans vux-
enelever. Sedan kom en lång 
rad duktiga tjejer med sång, 
Kimberly Johnsson med 
”Uncover”, Stella Erwing, 
”Främling” och Nathalie 
Norman med ”Ta mig till-
baka”. 

De följdes av tre violinis-
ter; Maria Fredriksson som 
spelade Johan Svendsens 
”Romance” och Alma Her-
mansson med ”Idreschottis” 
och Sanna Pettersson med 
”Trollens brudmarsch”. Så 
var det klarinetternas tur. 
André Carlsson och Agnes 
Gustavsson som tillsammans 
med sin lärare spelade en 
Starwarslåt. Jan Alexanders-
son var som vanligt finger-
färdig på sin gitarr och han 
framförde Ravels ”Bolero”. 
Sista ut före paus var Liisa 
Paiste på cello med Bachme-
nuetter.

Stötta eleverna
I pausen såldes hembakat 
fika och intäkterna kommer 
att stötta eleverna på olika 
sätt. Det var föräldrafören-
ingen som stod bakom detta 
för att förstärka kassan.

Efter pausen kom Natha-
lie Norman tillbaka, men 
denna gången med fiolen 
och ”Honey, honey”. Filip 
Sandström sjöng och kom-
pade sig själv på pianot till-
sammans med kompbandet. 

Aurora Kihlberg framförde 
Ed Sheereans ”Photograph”. 
Anselme Leroy, tvärflöjt, 
spelade tillsammans med 
Peter Söderlund ”Café ku-
bano”. Signe Nilsson avslu-
tade solistkonserten med att 
sjunga ”Crazy in love” från 
filmen Fifty shades of grey.

En trevlig konsert med 
duktiga lärare och ambitiösa 
elever som visar att övning 
ger färdighet.

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

Tisdag 8/3 kl. 14-17 
Brålanda Väntjänst
firar 10 år
med öppet hus.
Välkommen att fira
Kl. 18.00 Årsmöte
Onsdag 9/3 kl. 15.00
Lilla Antikrundan
med Sten och Patrik
Ta gärna med föremål för 
bedömning och värdering.
Servering
Onsdag 15/3 kl. 11.00
Tidiga tecken på  
demenssjukdom del 2
Sopplunch. Deltagaranmälan.
Se kommande annons.

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

200 körsångare

Sånger För Livet, 
Shirley Clamp och 200 
sångare ger konsert i 
Frändefors kyrka den 
12 mars. Ett unikt 
tillfälle att förena stort 
nöje med stor nytta.
Den 18:e säsongen av Lä-
karmissionens stora körpro-
jekt på går nu.  Sånger För 
Livet – då man kan komma 
och sjunga tillsammans med 
hundratals körsångare under 
ledning av Mats Backlund, 
professionella musiker och 
folkkära Shirley Clamp.

Sånger För Livet turnerar 
Sverige runt för att inspirera 
nya Skyddsänglar till att bli 
en del av ”Vill du bli min 

Körmedlemmar från Skållerud, Ör,  Sundals Ryr, Brålanda och Gestad samlade till övning i 
Gestad församlingshem.

Sveriges gästhamnar i fokus

Dick Netterlid, ny ordförande i Riksföreningen Gästhamnar i Sverige, vill verka för att visa att 
hamnar är en destination och en boendemiljö.

Dick Netterlid, Brålan-
da, har blivit vald till 
ordförande i Riksför-
eningen Gästhamnar 
i Sverige. Till vardags 
driver han Väners-
borgs gästhamn och 
Marina, med verkstad 
och vinterförvaring i 
Brålanda.

Dick Netterlid har i flera 
år varit ordförande i den 
ekonomiska, föreningen 
Gästhamnar i Vänern som 
är mycket positiv till det av 
kommunerna nybildade Vä-
nersamarbetet, en förening 
med alla kommuner runt 
Vänern.

Med detta grepp hoppas 
man på en bredare förank-
ring av det projektarbete 
som pågår för att utveckla 
Vänern som en intressant 
destination.

Destinationer
Gemensamt har man jobbat 
med vänerhamnarna när det 
gäller bemötande, service, 
teknik och miljö.

Carina Landström har tillverkat denna löpare med små kva-
drater som sytts ihop.

Intresse för lappteknik
Det fanns ingen grupp 
med lappteknik i när-
heten så då startade 
Agneta Carlsson en 
egen. Hon blev intres-
serad i ämnet då det 
anordnades ett par 
dagar med lappteknik 
vår och höst i Mis-
sionskyrkan/Equmeni-
akyrkan.
– Jag gillar lapptäcken och 
ville gärna lära mer. Det 
fanns en grupp i Vargön 
men jag tyckte det var onö-
digt långt att åka så jag be-
slöt att starta en egen grupp 
här i Brålanda, berättar Ag-
neta Carlsson.

Sagt och gjort, sedan ok-
tober 2015 träffas de i Brå-
landa Equmeniakyrkas sam-
lingssal med tyger, nål och 
tråd, symaskin och strykjärn. 
De träffas en tisdag i mån-
aden och har med sig allt de 
behöver inklusive egen fika-
korg. Deltagarna kommer 
från Frändefors, Brålanda, 
Grinstad och Bolstad.

För någon deltagare är det 
här nytt medan andra har 
lång erfarenhet av lapptäck-
en i många olika former och 
storlekar.

– Vi lär av varandra, säger 
de. Det är trevligt att träffas 
och prata också. De bedriver 

Carina Landström, Eva-Britt Andersson, Lisbeth Tell, Maj Jo-
sefsson, Agneta Carlsson, Anette Larsson, Siv Hedram och Åse 
Winsvold.

samlingarna i studieförbun-
det Bildas regi.

– Nu är vi så många som 
får plats och på höstens tem-
adag ”Hantverk” hoppas vi 
kunna ha utställning här, av-
slöjar Agneta Carlsson.

Lappteknik kallas även 

skarvsömnad, patchwork, 
och är en textil teknik där 
mindre tygbitar i olika geo-
metriska former sys ihop till 
större föremål, till exempel 
täcken och dukar.

Det ursprungliga syftet 
med lappteknik var att ta 
tillvara tygspill från annan 
sömnad. Detta utvecklades 
genom att tygbitarna syddes 
ihop i olika mönster, så att 
föremålen blev dekorativa. 
Det färdiga täcket bygger 
på upprepade mönster som 
byggts upp med olikfärga-
de lappar. Lapparna mäts 
noggrant och skärs i geome-
triska grundformer som gör 
dem lätta att ”pussla” ihop. 
Sömmarna måste sys med 
stor noggrannhet för att 
lapptäcket ska ligga plant.

Ett färdigt lapptäcke be-
står av tre lager: överst själ-
va lapptäcket, i mitten ett 
mellanfoder och underst ett 
stödlager. Ett luftigt materi-
al såsom vadd, ull, filt eller 
syntet läggs mellan två tyg-
lager. Man avslutar med att 
lapptäcket kviltas, då man 
syr, stickar, rakt igenom tyg-
lagren med fyllnadsmaterial-
et mellan för att det ska ligga 
på plats. Stickningen utförs 
med förstygn eller på ma-
skin. Stickningen kan göras 
som enkla linjer eller som 
mer komplicerade mönster, 
enligt Wikipedia.

 Marianne Karlsson

BRÅLANDA 
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Skyddsängel” – Läkarmis-
sionens viktiga arbete som 
förändrar framtiden för för-
äldralösa barn världen över 
och ger dem en trygg upp-
växt, en ny familj och en ljus 
framtid. Både Mats Back-
lund och Shirley Clamp har 
på plats i olika delar av Afri-
ka fått bevittna Läkarmissio-
nens Skyddsängelarbete och 
kommer att dela med sig av 
sina oförglömliga upplevel-
ser.

Körövningar
Körerna i vårt område trä-
nar nu inför den stora kon-
serten. Något av det som ska 
framföras är Strövtåg i hem-
bygden, Utan dina andetag 
och Närmare Gud till dig.

Nyligen samlades ett 50-
tal sångare från Skållerud, 

Ör, Brålanda, Sundals Ryr 
och Gestad och övade kon-
sertens sångnummer under 
ledning av kantorerna Bar-
bro Magnusson och Christi-
na Svensson.

– Konserten har genom-
förts i landet under hösten 
och vi körledare har fått 
inbjudan att delta med de i 
körerna som vill och på vil-
ken plats vi vill, säger Barbro 
Magnusson. Så det passar ju 
bra med Frändefors. På lör-
dag ska alla träffas och öva 
med Mats Backlund.

Totalt ska kören bestå av 
200 sångare förutom de i 
närområdet kommer sång-
are från Vänersborg och 
Värmland.

 Marianne Karlsson
 

– Hamnar är arbetsplat-
ser och viktiga i mötet med 
kommunen som i många fall 
är ägare till hamnen, säger 
Dick. Han betonar att kun-
skap och kompetens behövs 
och förväntas i dagens gäst-
hamnar.

– Det jag vill verka för är 
att visa att hamnarna är en 
destination och en boende-
miljö, säger Dick. 

Båtar och sjöliv har vari 
Dick Netterlids stora intres-
se sedan barndomen och att 
utveckla gästhamnar på na-
tionell nivå ser han som en 
rolig utmaning. 

– Vi  ska locka människor 
att bekanta sig med båtlivet. 
Alla vill vara nära vatten 
men steget att gå ombord på 
en båt är inte självklart. Det 
är viktigt att få känna på och 

det finns potential att växa 
när det gäller vattenrelatera-
de aktiviteter. Hela Sverige 
har ett fantastiskt vatten-
landskap och vi är en stor 
båtnation, men även husbi-
lar vill gärna stå i hamnen, 
avslutar Dick Netterlid.

Karin Åström



11ONSDAG 24 FEBRUARI 2016 MELLERUDS NYHETER 

40 år som byggvaruhandlare
I 40 år har hon varit 
företaget troget och 
varit med om en otro-
lig utveckling från en-
kel bygghandel i dåliga 
träskjul till välsorterat 
byggvaruhus. Marita 
Agnesson lämnar sitt 
älskade Brålanda Trä 
AB och minnena är 
många.
1963 köpte då tioåriga Ma-
ritas pappa, byggmästaren 
Nils Andersson, Brålanda 
Trä av Brynolf Magnusson.

Företaget låg något söde-
rut på Järnvägsgatan i Brå-
landa jämfört med idag. Det 
var låga, kalla och svårarbe-
tade träskjul. 

– Mitt första uppdrag var 
att packa spik. Jag vägde 
upp på vågen och slog in 
i tidningspapper och fäste 
med en spik i var ände. Man 
räknade upp 100 spikar och 
vägde dem, om det någon 
gång råkade bli ett par färre 
spikar fick pappa på pälsen 
av kunden ”hur kunde han 
ha en unge till att väga spi-
ken, det kunde ju bara bli 
fel!”.  

– Men dom sa aldrig något 
när det var för många, säger 
Marita.

 Maskiner och hjälpmedel 
fanns det inte mycket av.

– Allt fick handplockas, 
handlastas och lossas för 
hand. En cementsäck vägde 
50 kilo, idag väger de 25.

Hela årets virkesbehov be-
ställdes och kom med tåg en 
gång om året under 1960-ta-
let och man lastade av för 
hand. Från utsidan skickades 
reglar, brädor och plank in 
genom luckor i skjulen och 
togs emot på insidan och la-
des på avsedd plats.

Med egen bil
– De mesta av varorna häm-
tades med egen bil. Till 
exempel tegelrör för täck-
dikning hämtades i Åmåls 
hamn och många gånger var 
jag med och lossade båten 
och lastade på lastbilen. Det 
gjorde vi med hjälp av en 
grep och man fick vara för-
siktig så de inte gick sönder.

Almkvists magasin Järnvägsgatan 8 från 1910 revs i slutet av januari 2015 för att göra till-
gängligheten till Brålanda Trä AB, Järnvägsgatan 10, bättre. Till höger huset, Järnvägsgatan 9, 
som Nils Andersson flyttade och renoverade till kontor och bostäder.”Mitt älskade Brålanda Trä”, säger Marita Agnesson.

Marita har alltid varit snabb till ett leende och glada tillrop bakom disken till kunderna.

Som mest hade Nils tre 
lastbilar och de hämtade va-
ror från när och fjärran. Som 
barn åkte Marita gärna med 
i lastbilarna och minns spe-
ciellt en gång när det skulle 
hämtas virke i Dalarna på 
vintern.

– Jag åkte med för att häl-
sa på min kusin som bodde 
där, så medan de lastade 
bilen var jag hos kusinen. 
Det var fruktansvärt halt 
på hemvägen och i backar-
na vid Filipstad åkte bilen 
härs och tvärs över vägen. 
När vi stannade för att fika 
for chauffören omkull i hal-
kan. Det var en riktig pers 
för honom speciellt när che-
fens dotter åkte med. Han 
hade det svettigt, tog av sig 
skjortan och den var så blöt 
att han kunde vrida ur den, 
minns Marita. Jag gillade att 
vara med i lastbilarna och 
det hände allt ett och annat 
men inget allvarligare med 
personskador.

Byggde samhället
På den här tiden var Brå-
landa ett stationssamhälle. I 
slutet av 1960-talet och in 
på 70-talet byggdes Brålan-
da samhälle upp.

– Då hade vi mycket att 
göra, minns Marita.

Det började komma oli-
ka hjälpmedel och Marita 

minns att den första truck-
en hade cykelstyre och när 
de skulle förflytta tyngre 
brädpackar fick fem till sex 
gubbar tjäna som motvikt i 
bakänden.

Nils, som var modern, 
importerade senare en bra 
truck från England.  

– Den åkte vi och lyfte av 
tunga grejor med, ofta mon-
teringsfärdiga hus, minns 
Marita.

Livets skola
Som liten bodde Marita på 
Abbekälla och gick i Bagge-
bol småskola, Uleberg skola, 
Baggebol storskola och på 
Huvudnässkolan i Väners-
borg.

Nionde året valde Marita 
inriktning kontor och han-
del och lärde sig där grun-
derna i företagande.

– Jag visste ju vad jag vil-
le jobba med, så en vecka i 
månaden var jag hemma på 
pappas företag, jobbade och 
lärde mej hur det gick till på 
riktigt, säger Marita.

Från det att hon var 17 år 
har hon jobbat på Brålanda 
Trä.

– Det var inte självklart 
för kunderna att diskutera 
och göra affärer med en tjej, 
men det ändrade sig efter två 
till fem år. Jag minns speci-
ellt en äldre man som ringde 

BRÅLANDA 
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först och kollade ”så att hó 
tösa var på plats” för då kun-
de han komma och handla, 
berättar Marita.

– Ja det har varit många 
händelser, det skulle kunna 
bli en hel tidning.

Nya tider
Marita minns inte vilket år 
hennes pappa rev de gamla 
träskjulen och byggde upp 
den plåtbyggnad som skul-
le bli början på ett växande 
Brålanda Trä. På andra sidan 
av Järnvägsgatan köpte Nils i 
början av 70-talet huset som 
tidigare var Larssons hotell, 
för att ha till kontor och bo-
städer.

Huset behövde en ny 
grund och denna gjordes 
närmare samhället, sedan 
rullades huset på stockar och 
lyftes på plats av ett företag 
från Småland.

– Jag jobbade som vanligt 
på kontoret den dagen och 
det var häftigt att förflyttas 
med huset, minns Marita.

Huset renoverades så att 
det blev kontor i nedre vå-
ningen och bostäder på vå-
ning två och vindsvåningen.

Nils och fru Elna bodde 
på andra våningen och 1978 
bodde nygifta Marita och 
hennes Göran Agnesson, 

som är rörmokare, på vinds-
våningen. Första barnet, Ul-
rika, är uppväxt på kontoret. 
Hon fick hänga med mam-
ma till jobbet på kontoret 
eller vara hos mormor.  

Marita och Göran fick 
erbjudande att ta över före-
taget. Efter mycket funde-
rande och många sömnlösa 
nätter kom de fram till att 
släppa företaget. Marita fort-
satte som anställd.

1980 flyttade familjen Ag-
nesson in i sitt nybyggda hus 
på Maritas mormors tomt i 
Troneberg och två år senare 
föddes dottern Karolin. Ma-
rita var då hemma något år 
och sedan blev det dagmam-
ma för andra dottern.

Ägarbyten
Nils Andersson sålde företa-
get till Lennart Kristensson 
1980. Han öppnade den 
första lilla butiken.

– Där fick jag lära mig och 
ta ett stort ansvar för inköp, 
försäljning och ekonomi, 
berättar Marita.

Det byggdes på med större 
butik och ett allt större lager. 
1989 såldes företaget till en 
anställd, Jerker Toftered, 
och då expanderade företa-
get igen.

– Både Lennart och Jerker 
var fantastiska företagsledare 
som jag lärde mig mycket av, 
säger Marita.

2002 köptes företaget av 
Eva Grenness och ägs och 
drivs nu av Henrik Nilsson.

– Det har hänt myck-
et sedan 1963, från enkel 
bygghandel till välsorterat 
byggvaruhus. Det har varit 
en hel del ombyggnad på vä-
gen men 2015 hände väldigt 
mycket. Det gamla trämaga-
sinet mot före detta Utters 
bageri revs och gav plats för 
en stor asfaltsplan och man 
öppnade upp en stor port så 
att bilar kan köra in i lagret 
och lasta under tak.

Trivsam atmosfär
Utan kunder inget företag 
och många boende i Brålan-
dabygden och nästgårds har 

gjort sig ärende till Brålanda 
Trä för deras välsorterade 
butik. Det de inte haft hem-
ma har de oftast kunna be-
ställa hem.

Marita minns i början 
av 1990-talet en kund som 
kom från fjället med häst 
och släde. Han hade hört sig 
för i butikerna och hoppades 
nu att Marita kunde hjälpa 
honom.

– Jag vill köpa en ”sipara-
tor”, sa mannen.

– Tyvärr separatorer har 
vi aldrig sålt och det vet jag 
inte om vi kan få tag i heller, 
ni får höra med era grannar 
om de har någon de kan av-
vara, blev Maritas svar.

Många har varit anställda 
i Brålanda Trä genom åren 
och det har alltid varit en 
trivsam stämning i företaget. 
Visst har det funnits tråkig-
heter men det har man löst 
och glömt.

– Pappa var skojfrisk och 
slängde gärna käft med per-
sonal och kunder, det har 
följt företaget, säger Marita.

 Lyckönskningar
Totalt har Marita följt före-
taget i 53 år.

– Nu vid årsskiftet vid 63 
års ålder och med mer än 
40 år i Brålanda Trä:s tjänst, 
valde jag att kliva av med 
blandade känslor, säger Ma-
rita.

Men det har redan hänt 
att hon får rycka in när be-
hov uppstått.

Hur vill du sammanfatta 
dina drygt 40 år i företaget?

– Jag har haft så fantastis-
ka år med företaget, dess led-
are, alla trevliga kunder och 
sist men inte minst alla goa 
arbetskamrater och speciellt 
dom som nu driver företa-
get framåt tillsammans med 
Henrik.

– Brålanda Trä kommer 
alltid att finnas i mitt hjärta, 
understryker Marita. 

 Marianne Karlsson
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Välbesökt och trevlig invigning
Många visade sin upp-
skattning för att KL 
Maskin etablerat sig i 
Brålanda, till nytta för 
bland annat jordbruks-
bygden Dalboslätten. 
Anläggningen invigdes 
i torsdags kväll.

Försäljningen av traktorer, 
lantbruksmaskiner, motor-
sågar, gräsklippare, reservde-
lar, vissa förbrukningsvaror 
och moderna verkstäder för 
service av desamma finns 
centralt intill E45.

KL Maskin har anlägg-
ningar i Kvänum och Lid-
köping och utökar nu med 
en i Brålanda. Helt nytt är 
dock inte företaget här då en 
tidigare ägare, Leif Egonsson 
hade filial i Brålanda från 
1984 till 1991. Efter 15 år 
är de nu tillbaka. Företaget 
bytte namn till KL Maskin 
AB 1992, vilket står för Kvä-
num Lidköping Maskin AB 
och Per-Olof Jakobsson har 
varit ägare sedan 1995.

Ombyggt
När nedervåningen hos 
Magnus Gustafssons Eko-
nomi AB blev ledig fick 
de hyra och har under året 
byggt om och till och iord-
ningställt lokalerna efter de 
behov de har. Entrén delas 
med hyresvärden och här 

Många kom till invigningen.

Femårige William 
Larsson, Brålanda, 

var med pappa 
Håkan och passade 

på att provsitta 
en åkgräsklippare. 

Han har inte så 
mycket gräsmatta 
att klippa hemma 
med brukar sopa 
asfaltplanen med 

en sopmaskin.
Barnen fick dra lotterna. Per-Olof Jakobsson, VD, och Marcus 
Möller, försäljningschef MF Sverige håller koll.

Från Brålanda företagarförening uppvaktade Ingegerd Lund-
gren, Thore Johansson och Christina Milén Jacobsson. De är 
glada över nyetableringen som är betydelsefull för landsbygden 
och dess branscher.

Eddy Jonsson, Håkonebyn 
Bolstad, köpte en traktor till 
invigningspris.

Försäljare Tommy Håkansson, KL Maskin och Krister 
Magnusson, Frändefors, utbyter tankar.

Rolf Isaksson vid plocklagret som är sex meter högt och rymmer 
50 hyllor som klarar 300 kilos last styck.

400 hamburgare grillades och serverades under invignings-
kvällen.

finns en butik, kontor och 
personalutrymmen trevligt 
målat i traktormärkets fär-
ger.

Lagret för de något min-
dre varorna är ett plockverk, 
sex meter högt med 50 hyl-
lor som var och en tål en be-
lastning av 300 kilo. Med en 
knapptryckning på datorn 
tar Rolf Isaksson ner den 
hylla han vill hämta något 
i och den placerar sig i be-
kväm arbetshöjd. Med en ny 
knapptryckning placeras den 
åter på sin plats.

Invigning
På bestämd tid samlades be-
sökarna i stora verkstaden 
för invigning och det blev 
härligt trångt.

– Vi har använt lokala fö-
retag för att bygga om och 
det har blivit bra, sa Per-
Olof.

Med ett underlag på 2 200 
lantbruk och 400 traktorer 
av det märke företaget till-
handahåller i området, Vä-
nersborg till Säffle, tror KL 
Maskins ägare och vd, Per-
Olof Jakobson att det kom-
mer att fungera.

– Vi kommer att göra allt 
för att hålla bra kvalitet och 
god service, personalen kän-
ner ni ju sedan tiden med 
Anderséns. Nu kör vi igång 
för fullt. Vi är till för er.

Marcus Möller, försälj-
ningschef på MF Sverige, 
var invigningstalare. Han 
var imponerad över lokaler-
na och glad över satsningen. 
Möller uppmanade de när-
varande att hålla ögon och 
öron öppna då det nu hän-
der mycket omkring trak-
tormärket.

– Jag önskar företaget, 
personalen och kunderna 
lycka till, sa Marcus och 
klippte bandet som Magnus 
Gustafsson och Per-Olof Ja-
kobsson höll i var sin ände.

Så var det dags för lotte-
ridragningen där besökarna 
fått lotter av företaget med 
vinster från företagets leve-
rantörer. Barnen var ivriga 
att hjälpa Per-Olof att dra 
vinstnumren.

Det bjöds på hamburga-
re,  400 stycken grillade per-
sonalen och deltagarna njöt.

Glada kunder
En buss med kunder och 
andra intressenter kom från 
Kvänum och Lidköping.

Fredrik Gustavsson jobbar 
på företagets butik i Lidkö-
ping.

– Jättefina lokaler, det här 
blir bra, sa Fredrik.

Han fick medhåll av Maja 
Niklasson från Timmervik.

På motorsågssidan fanns 
Dag Josefsson, Husqvarna, 

med och pratade såg med 
bland annat Helge Magnus-
son, Karlsfält.

Barnen passade på att 
provsitta gräsklippare. Char-
lie Stark från Öttum och 
Wiliam Larsson från Brålan-
da gillade detta.

Andraklassaren Joel Bern-
dtsson tog god tid på sig och 
undersökte och fotade detal-
jer i hytten på traktorn som 
stod utställd i stora verksta-
den.

– Traktorer är det enda jag 
och min klasskompis tänker 
på, vi gillar traktorer, berät-
tade Joel.

Invigningserbjudandet 
med ett bra pris på en lek-
sakstraktor var populärt. 
Eddy Jonsson från Bolstad 
var en av de yngre besökar-
na som passade på att förnya 
sitt traktorinnehav.

Provkörning
Den som ville kunde få 
provköra och Gert Carlsson, 
Sannebo, passade på.

– Jag har provat en 5612:a 
och det var en trevlig upple-
velse, säger Gert.

Alla var glada att servicen 
för traktormärket blivit kvar 
i bygden.

– Det är trevligt och roligt 
att det händer något i byg-
den, menar Krister Magnus-
son, Frändefors, när han 

passar på att prata med för-
säljaren Tommy Håkansson.

Brålanda företagarfören-
ing var en av många som 
uppvaktade med en blom-
ma, genom Christina Milén 
Jacobsson, Ingegerd Lund-
gren och Thore Johansson.

– Fantastiskt roligt med en 
nyetablering, säger ordföran-
de Christina Milén Jacobsso. 
Det visar vilken stor bransch 
lantbruket är och att det är 
betydelsefullt för landsbyg-
den.

– En härlig invignings-
kväll, så många trevliga 
människor, sammanfattade 
Per-Olof Jakobsson. I mor-
gon kör vi igång för fullt.

 Marianne Karlsson

BRÅLANDA 
FRÄNDEFORS

EXTRA
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Erbjudandena gäller 25/2–6/3 2016, så länge lagret räcker. 

GRÖNARE ODLING OCH GLADARE DJUR.  
Besök oss i en av våra 109 butiker, ring 0771-222 444 
eller på granngården.se

79:-
Ord. pris 119:-

Flera färger. Med 2 stänglar,  
50 cm höga.

BRUDORKIDÉ

En idealisk  
nybörjarorkidé  
– lättskött och 

blomvillig!

Ord. pris 29:90/st 

Fröer Granngården
Välj ut fem av dina favoritfröer och spara 50:-.  
Alla ”ätbara” fröer är ekologiskt odlade. 

Klubberbjudande 

5 FÖR 100:-

från 99:-
Ord.pris 99–179:-/st

Hundtugg Dentastix
Mini/medium/large.  
Du får den billigaste  
på köpet. 28-pack.

149:-
Ord. pris 59:90/st

Trädgårdskalk Magnedol
Finkrossad kalk är ett 
jordförbättringsmedel, 
lätt att sprida. 25 kg.

3 FÖR2 FÖR 1

BRÅLANDA 
FRÄNDEFORS

EXTRA

Satsar på ny butik i Brålanda
Hon satsar på butik 
och lägenheter för 
ett allt attraktivare 
Brålanda.

Marita Westlund tror på 
Brålanda. Hon håller på att 
rusta upp ytterligare några 
lägenheter och det är flera i 
kö som önskar hyra. Ett par 
nyrenoverade lägenheter är 
belägna ovanför den nyligen 
öppnade butiken med hem-
elektronik, batterier, sladdar, 
barnartiklar, leksaker, böck-
er för barn och vuxna, kon-
torsmaterial, väggprydnader 
med mera.

Huset på Järnvägsgatan 
3, har tidigare inrymt det då 
välrenommerade Felts bageri 
och senast var här en loppis.  

Marita Westlund är gene-
ralagent för hörselhjälpmed-
let ”TV-ears” i Skandinavien 
med ett flertal butikskedjor. 
De kommer att finnas här 
liksom batterier till hörap-
parater.

– Jag kommer successivt 
att utöka sortimentet och 
ytan, säger Marita Westlund, 
som driver butiken Brålan-
da Hemelektronik, Böcker,  
Leksaker.

 Marianne Karlsson

Marita Westlund med några av varorna i butiken.

Sara gick vidare
SaRaha, artisten Sara Lars-
son, med röttera i Gestad, 
gick vidare till andra chan-
sen i melodifestivalens 
tredje deltävling i Norrkö-
ping i lördags med låten 
Kizunguzungu. 

Den medryckande låten 
med östafrikanska influenser 
fick många att vilja dansa. 
Den 5 mars är det dags igen 
för SaRaha att stå på scenen 
inför publiken i Halmstad 
och hela Sveriges tevepublik.

SaRaha, med låten Kizunguzungy (Yr) gick vidare till andra 
chansen i Melodifestivalen i lördags.

Brålanda kyrkliga sykrets 
har haft årsmöte för verk-
samheten 2015. Ordförande 
Märta Eriksson höll en pa-
rentation efter Annie Lars-
son, mångårigt arbetande 
medlem.

Årsmötesförhandlingar 
följde och ur verksamhets-
berättelsen kan man läsa att 
det har hållits två styrelse-
möten samt nio arbetsmö-
ten under året. Vårutflykt 
till Ekholmen, räksmörgås 
och kaffe och sedan berätta-
de Kjell Eriksson om Ekhol-
mens historia.

Missionskväll som sedvan-
ligt på Åkessons Loge, Bo-

dane med tårtkalas och lot-
terier. Föreläsare Catharina 
Nilsson om kyrkans arbete 
i Rumänien. Hon hade med 
sig handarbeten från Rumä-
nien till försäljning. Kvällen 
inbringade med lotterier och 
kollekt 10 010 kronor som 
gick till verksamheten i Ru-
mänien.

Sommarmöte som van-
ligt i Timmervik. Försam-
lingsafton 5 november med 
Brålanda Dragspelsklubb 
som underhöll med musik 
och allsång under Gunnar 
Johanssons ledning. Lotte-
rier, försäljning av bröd och 
kaffeservering inbringade  

ÅRSMÖTE

Lions Brålanda har haft 
medlemsmöte. Presidenten 
öppnade mötet med att be-
rätta att Lionsorkestern va-
rit på Ringhem i Frändefors 
och spelat och sjungit för de 
boende där, vilket var myck-
et uppskattat.

Rapport gavs också att 
cirka 500 flyktingar i Turki-
et fått ekonomisk hjälp från 
Lions i Brålanda.

Kommande aktiviteter 
kring nationaldagsfirande 
och allsångskvällar i augusti 
diskuterades. Programmen 
kommer att vara lika om-
fattande som 2015. Bland 
annat kommer pris till väl-
förtjänt kulturarbetare att 
utdelas.

Lotteriförsäljningen vid 
Cypressen och i Gallerian 
togs också upp liksom kom-
mande arbete med lotteri-
bodar och Lions klubbhus, 
Blå huset. Som avslutning 
rapporterades om ett kom-
mande möte med Visit, Fö-
retagarföreningen och för-
eningar 25 februari i Gula 
Huset och möte med Vän-
tjänst 8 mars.

FÖRENINGSREFERAT

Marita Westlund framför butiken på Järnvägsgatan 3 i Brålanda.

17 000 kronor. Andra ad-
vent med missionsombuden 
på församlingshemmet gav 
ett resultat på 2 785 kronor.

Styrelsen omvaldes för 
2016 och årsmötet beslöt 
fördela pengar till Svenska 
Kyrkans mission 3 000 kro-
nor, Lutherhjälpen 3 000 
kronor, Göteborgs stads-
mission 3 000 kronor, Lä-

karmissionen 2 000 kronor, 
Nordisk östmission 2 000 
kronor, samt Världens barn 
2 000 kronor.

Tack framfördes för 2015 
års arbete samt avslutades 
med samvaro och tack fram-
fördes till dagens värdinna.

Anna Lisa Fröjd

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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Full fart på sportlovet

Kul med rep i Rådahallen där det var laddat för många olika 
aktiviteter. Här laddar en hoppare inför språnget..

Ökad biltäthet
Antalet bilar i Melle-
rud ökade under förra 
året. Vid utgången 
av 2015 hade Melle-
rud 57 bilar per 100 
invånare vilket kan 
jämföras med rikssnit-
tet på 47 bilar per 100 
invånare. 
Under de senaste tio åren 
har biltätheten i Mellerud 
ökat från 50,0 till 57,0 bilar 
per 100 invånare.

– Med tanke på biltrafi-
kens klimatpåverkan och 
trafikträngseln i vissa regio-
ner kan man fråga sig om det 
är hållbart med en fortsatt 
ökning av antalet bilar, säger 
Anette Myhr, statistiker på 
Trafikanalys.

Under 2015 kunde 6,2 
procent av bilarna i Melle-
rud drivas med alternativa 
drivmedel som el, etanol 
och gas, en ökning från 0,2 
procent 2005. Samtidigt 
har andelen bilar som drivs 
med diesel ökat från 11 till 
31 procent, medan andelen 
som körs på bensin minskat 

från 89 till 63 procent.
Några fakta om bilpar-

ken i Mellerud vid utgång-
en av 2015:

• Andelen bilar som bara 
kan köras på bensin uppgick 
till 62,9 procent

• Andelen bilar som bara 
kan köras på diesel uppgick 
till 31,0 procent

• Andelen bilar som kan 
köras på etanolbränslet E85 
uppgick till 5,0 procent

• Andelen bilar som kan 
köras på fordonsgas uppgick 
till 0,7 procent

• Andelen övriga bilar 
(främst elbilar och hybrider) 
uppgick till 0,4 procent

• Totalt finns det 5 216 
bilar i Mellerud, en ökning 
med 110 (2,2 procent) sedan 
2014 och med 395 (8,2 pro-
cent) sedan 2005

Biltätheten varierar kraf-
tigt mellan de svenska kom-
munerna. Sundbyberg hade 
den lägsta biltätheten med 
31 bilar per 100 invånare. 
Älvdalen har landets högsta 
biltäthet med 69 bilar per 
100 invånare.

Begär bidrag
Melleruds Golfklubb begär 
bidrag till ungdomsverksam-
heten, vilken klubben själv 
finansierat. För inköp av 
golfsimulator 25 000 kronor 
och för kostnad för instruk-
tör 125 000 kronor. Dessut-

om begär man driftsbidrag 
på 120 000 kronor till utby-
te av dataanläggning för au-
tomatiserad bevattning och 
byte av sprinklers för green-
bevattning på sammanlagt 
300 000 kronor.

Fotbollsföreningar ställer skrivelse
Nordals Alliansen, 
intresseföreningen  
bestående av kom-
munens fyra fotbolls-
föreningar har ställt 
en skrivelse till Kom-
munstyrelsens Arbets-
utskott. 
Nordals Alliansen önskar 
avsatt tid hos kommunens 
tjänstemän för att tillsam-

mans med föreningarna 
arbeta fram förslag på hur 
mans ska samarbeta för 
att hålla anläggningar som 
Dalslands Sparbanks Are-
na och övriga anläggningar 
öppna för  ungdomar. 

”Dalslands Sparbanks 
Arena är en öppen anlägg-
ning med prioritet på ung-
domsfotboll och integration, 

därför är det viktigt för oss 
att vi tillåter spontanindrott 
på arenan samt att skolan 
och ungdomsfotbollen pri-
oriteras när man planerar 
träningstider och andra ak-
tiviteter”, skriver Nordals 
Alliansen. 

Vidare beskriver man det 
faktum att anläggningen 
behöver ett större underhåll 

vart femte år, vilket innebär 
stora kostnader som belastar 
föreningarnas driftsbidrag. 
”Dessa driftsbidrag har inte 
indexjusterats på minst tio 
år, vilket gör det svårt för 
föreningarna att förvalta 
kommunens anläggningar 
på en acceptabel och säker 
nivå”, skriver Nordals Alli-
ansen.

Nu är det sportlov 
för alla Melleruds 
kommuns elever och 
många föreningar är 
engagerade i att ge 
ungdomarna en hän-
delserik vecka. 
I Rådahallen arrangerar 

Folkhälsorådet tillsam-
mans, med Rådahallen och 
Ungdomshuset Stinsen, 
innebandy, badminton och 
mycket annat.  Friskis och 
Svettis riktar sig till ungdo-
mar hela veckan och Mel-
leruds Ridklubb har olika 

intressanta aktiviteter med 
inbjudna gäster varje dag. 

I Missionskyrkan kan 
sportlovslediga se film och 
spela spel, Släktforsknings-
arkivet i muséet är öppet, 
Centrumbiografen visar film 
för unga och biblioteket, 

bowlinghallen och Stinsen 
har olika aktiviteter på gång.

På söndag, lovets sista dag, 
planerar Dalskogs Tennis-
klubb och Byalag pimpelfis-
ke på Kabbosjön, om isläget 
tillåter. 

Karin Åström



15ONSDAG 24 FEBRUARI 2016 MELLERUDS NYHETER 

Från 189 900 kr

*Erbjudandet består av 3 års fri service, 4 vinterhjul och 5 års garanti. Värde på fri service: 7 800 kr. Värde på vinterhjul: 
16” vinterhjul ingår till alla versioner med undantag för 4x4 versioner, värde upp till 13 000 kr, 17” vinterhjul ingår till 
4x4 versionerna, värde upp till 16 500 kr. Gäller t o m 31/3 2016 och kan inte kombineras med andra erbjudanden eller 
företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: 3,8-5,6 l/100 km. CO2-utsläpp gram/km: 99-129 g/
km. Reserveration för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. **Finansiering med Renault Relax 
Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgi� er. Körsträcka 15 000 km/år. 
inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Gäller ej Bose versionen. Gäller endast lagerbilar t.o.m. 31/3 2016.

renault.se

3 års fri service + 4 vinterhjul + 5 års garanti 
Värde upp till 24 300 kr*

Renault KADJAR

En crossover för varje äventyr

Privatleasing från 2 749 kr/mån**

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

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

Bra försäljning på lyckat öppet hus

 Lille Wilmer Söderqvist häl-
sar gärna på pappa Rasmus.

Familjen Larsson, Dick, Linda, William och Amanda tittar runt lite på de olika båtarna till-
sammans med Daniel Fritzvik.

Jarl von Eyben demonstrerar Garmins marinelektronik för Ida 
Flodin- Uggla, Thomas Flodin och Linn Fritzvik.

Olovlig körning
Den 16/2 på kvällen stoppades en bil på Karolinervägen i 
dals Rostock. Fordonet var avställt och belagt med körför-
bud. Natten mellan 18/2 och 19/2 inträffade ännu ett fall av 
olovlig körning i dals Rostock.

Rådjurskollisioner
Den 17/2 kolliderade en bil med ett rådjur på E 45 vid Köp-
mannebro och an annan rådjurskollision inträffade i Källe-
berg, Holm.

Inbrott
Mellan 18/2 och 20/2 var det inbrott i OK Kroppefjälls 
klubblokal. Garageportarna hade brutits upp och tjuvarna 
hade stulit motorsåg, bensin och verktyg.
I Kärr i Dalskog var det inbrott i ett fritidshus natten mellan 
20/2 och 21/2. Alkohol och en TV stals.
En person förlorade plånboken när den glömdes på biltaket 
vid Q-Startappen i Mellerud på morgonen den 19/2.

Mer inbrott. Sett något?
Börsens Restaurang och Gatukök hade inbrott natten mellan 
måndag och tisdag. Tjuvarna krossade rutan till gatuköket 
och gick ut på baksidan med kontanter och TV-apparater. 
Om någon sett något hoppas polisen få kontakt.

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

Röjning av buskar
Rune Fredriksson, Dals 
Rostock har lämnat in ett 
medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen ska 
röja buskar, sly och träd i 

området mellan Bringsro-
vägen och Bergsliden så att 
alla kan njuta av vyn från 
utsiktsplatsen.

Föreslår lyktstolpar
Rune Fredriksson, Dals 
Rostock har lämnat in ett 
medborgarförslag där han 
föreslår att kommunen sät-
ter upp två lyktstolpar/ljus-

punkter på Bergsliden mel-
lan nummer nio och tjugo 
eftersom detta är en mycket 
använd promenadväg för 
fotgängare.

Mellerud 
i topp
I den undersökning som 
Bengtsfors kommun gjort 
om mätetal i grundskolor i 
Fyrbodal hamnar Mellerud 
i topp i flera kategorier. När 
det gäller andelen elever som 
når målen i samtliga ämnen 
ligger Mellerud bäst till med 
80 procent. Tvåa ligger Ta-
num och Vänersborg med 
79 procent. Vad gäller merit-
värdet toppar åter igen Mel-
lerud undersökningen med 
219. Tvåa ligger Vänersborg 
med 217.

Fritzéns Maskin AB 
hade öppet hela 
helgen och drive 
med sänkta priser på 
allting från båtar till 
vattenkokare.

Detta var tredje året med 
öppet hus i dagarna tre på 
hemmaplan. Fritzéns Ma-
skin AB, som ägs av Bengt 
Johansson, har även deltagit 
i båtmässan i Göteborg för 
några år sedan men den gav 
inte det de tänkt sig i förhål-
lande till arbete och kostnad.

– Det är roligt att kunna 
göra något på hemmaplan 
och det kommer besöka-
re från både Karlstad och 
Göteborg, berättade Daniel 
Fritzvik. När vi har öppet 
hus här hemma i Mellerud 
är det bara lite planering plus 
att vi märker om alla priser 
inför denna helgen. Under 
helgen är vi nio försäljare för 
att ta hand om kunder som 
tittar in. Vi har lagt mycket 
fokus på reklam bland annat 
på Blocket, Facebook, i Mel-
leruds Nyheter och med fyra 
veckors radioreklam.

Innanför dörren fick besö-
karna delta i en tävling som 
bestod i att gissa längden 
på ett rep i en matberedare. 
Det kom många svar under 
helgen alltifrån någon meter 
upp till tio meter, men när 
man på söndagskvällen mät-
te repet var det 3,25 meter 
långt. Vinsten, en juicepress, 
vanns av AnnChristine 
Ivarsson som gissat på centi-
metern rätt.

Båtar, båtmotorer och fyr-
hjulingar hade sin avdelning 
och vitvaror och hushållsma-
skiner stod samlade för sig. 
Bland båtarna fanns Håfver-
uds Rökeri & Brasseri där 
Jerry Rodal bjöd på smakbi-
tar ur deras sortiment. Där 
fanns även Jarl von Eyben 
som demonstrerade Gar-
mins marinelektronik för 
navigering till sjöss. På det 
digitala sjökortet visades inte 
bara raka spåret mellan två 
punkter utan man kunde få 
rutten utritad att gå efter. 

Bland vitvarorna stod Mi-
kael Leijon från catering-
företaget Calle Kock, Gö-
teborg och lagade mat som 
besökarna fick provsmaka. 
Tina Grenander var inbju-
den för att sälja sina aloe 
vera-produkter från Forever 
Living Products.

När helgen var över hade 
det provkörts och sålts ett 
antal fyrhjulingar, det hade 
sålts fler detta år än förra. 

Även båtar gick bra. En trev-
lig helg med många besöka-
re, det kom in en del göte-
borgare som var på hemväg 
efter sportlovet.

– Vi har sålt bra så jag är 
nöjd med helgen, sa en glad 
Daniel Fritzwik. Det blir 
samma nästa år, helgen efter 
båtmässans slut har vi öppet 
hus.

AnnChristine Ivarsson

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Körde mc rattfull
En 20-årig man står åtalad 
för grovt rattfylleri och olov-
lig körning. Den 20 juni har 
mannen kört motorcykel på 
Ängenäsgatan i Mellerud 
med 1,66 promille alkohol 
i blodet. Mannen hade dess-

utom inget körkort för att 
få köra mc, han hade enbart 
körkort B. Mannen erkän-
ner olovlig körning men har 
oklar inställning till grovt 
rattfylleri.

Svarar snabbt
I förra veckans Plus hade 
man testat hur snabbt 
kommunerna svarar på en 
e-postfråga om bygglov. 
Mellerud är en av de kom-
muner som svarade inom 
tolv timmar. Ytterligare en 

Dalslandskommun svarade 
inom tolv timmar;, det var 
Dals Ed. Åmål svarade inom 
24 timmar, Bengtsfors inom 
36 timmar och Färgelanda 
inom 48 timmar.
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Vi utför om-, till-  
och nybyggnationer

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

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BILVÅRD

Vaxar, polerar o. tvättar 

även mattvätt

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

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATIONBYGG

LEDIG PLATS
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MÅLERI

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRDFOTVÅRD

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

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

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Utför det mesta inom gräv

GRÄV

FÖNSTER

till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

• Husgrunder 
• Skorstenar
• Fasader
• Våtrum (har våtrumsberhörig)

Tel. 070-688 80 44

Kort om Rot och Rut
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för 
arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln 
för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller 
ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete med högst 25 000 kr per person 
och år. Skattereduktion för husarbete i förälders bostad: Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina 
föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som 
utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Du hittar mer information om husarbete på www.skatteverket.se

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

STÄD

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

INFORMATION
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SPORT

Oavgjort i DM-premiären

Simon Svensson nickade in 2-0 i en match som MIF såg ut att 
vinna, men Ellenö kom tillbaka sent i den andra halvleken. 
Foto: Marcus Ek.

Melleruds IF – 
Ellenö IK

2-2 (2-0)
DM Grupp A

Målskyttar:
11’ 1-0 Albin Broberg (straff)
44’ 2-0 Simon Svensson
69’ 2-1 Christofer Jansson
74’ 2-2 Pontus Larsson

SLUTRESULTAT

Åsebro tog seger 
mot KIF i derbyt
FOTBOLL 
Tredje gången gillt för 
Åsebro IF när laget 
spelade sin tredje 
försäsongsmatch för 
året. Motståndet stod 
Kroppefjälls IF som 
visade att man inte 
är en slagpåse mot 
bättre motstånd.

Åsebro IF vann med 3-2 mot 
Kroppefjälls IF i tränings-
matchderbyt på ett soligt 
Dalslands Sparbanks Arena.  

Förutom lite vind, som sig 
bör nere vid Råda, så sken 
solen och värmde publiken 
mer än spelet stundtals.

Första halvlek dominerade 
Åsebro, bland annat med ett 
billigt mål efter några minu-
ter.

– Vi vann, men det var 
allt som var positivt. Det var 
en klassisk träningsmatch 
med två enkla mål tidigt i 
matchen. Sedan slog vi av, vi 
började bra, men kom inte 
in i matchen igen. För då-
ligt med initiativ, om det var 
blåsten eller självförtroendet 
som påverkade vet jag inte, 
sa en något besviken tränare 
i Peter Eriksson efter match-
en.

Bättre chanser
Den andra halvleken blev 
bättre rent chansmässigt för 
båda lagen när spelet böl-
jade fram och tillbaka på 
det gröna plastgräset. Flest 
chanser skapade Åsebro med 
närmare tio hörnor. Men 
Kroppefjäll var heta på sina 

Det var Åsebro IF som vann en tät och svängig match i soli-
ga Mellerud i söndags eftermiddag, 3-2 slutade matchen mot 
Kroppefjälls IF. 

KIF – ÅIF
2-3 (1-3)

Träningsmatch
Målskyttar:
5’ 0-1 Jan Alexandersson
19’ 0-2 Peter Eriksson (straff)
36’ 1-2 Bekom Bunjaku
42’ 1-3 Peter Andersson
83’ 2-3 Mathias Skoogh-Olsson (straff)

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Melleruds IF och 
Ellenö spelade DM-pre-
miär i söndags för-
middag. Jämfört med 
MIF:s lördagsmatch så 
sken solen på konst-
gräset i Mellerud.

I grupp A finns just MIF och 
Ellenö IK samt Färgelanda 
IF och Ärtemarks IF. Det 
är bara vinnarna från varje 
grupp som får spela semifi-
nal senare i år. 

MIF sken ikapp med so-
len denna förmiddag när 

DM-gruppspelet inleddes, i 
alla fall inledningsvis.

Första målet för hemma-
laget stod Albin Broberg för 
från straffpunkten, utan tve-
kan satte han den bakom en 
annars duktig Ellenökeeper.

2-0 kom precis innan 
pausen, då sträckte Simon 
Svensson fram huvudet på 
hörna och nickade in bollen.

Men i den andra halvleken 

tog Ellenö över och sårade 
MIF:s tämligen unga lag. 

I den 69:e minuten, 
med tjugo minuter kvar av 
matchen, kom reducering-
en som betydde 2-1. Fem 
minuter senare kom kvitte-
ringen.

Lagen fick nöja sig med 
delad pott i denna första 
DM-match för säsongen.

Tobias Coster

omställningar och fick även 
utdelning på straff efter en 
kontring.

– Första halvlek var inte 
bra, men andra var mycket 
bättre. Vi kom närmare i an-
dra, skapade chanser. Orken 
var riktigt bra, vi höjde oss 
där. Det var positivt, sade 
en nöjdare tränare i Kroppe-
fjälls Michael Eriksson.

Tuff serie
Förra säsongen i division 6, 
där båda lagen möttes var 
Åsebro många nivåer bättre 
än alla andra lag. Denna sä-
song blir det spel i division 
5, som kommer bli en tuff 
serie med många bra lag. 
En av sakerna som betyder 
mycket för laget är anfalla-
ren Fredrik Grenander som 
gjorde sin första match i 
söndags för året.

– Det gör mycket att han 
är tillbaka. Känns direkt i 
uppbyggnadsfasen, en god 
fast punkt att ha i laget. 

Annars var det en annor-
lunda match, eftersom vi 
inte jobbat så mycket med 
anfallsspelet så fick vi oss en 
tankeställare, vi har myck-
et att jobba på där, sa Peter 
Eriksson som saknade ny-
förvärvet Robin Svensson i 
denna match.

Saknades gjorde även 
Kroppefjälls två förvärv i 
Fredrik Persson och Elias 
Wernheden. Men det tredje 
nyförvärvet, Dennis Moss-
berg, fanns på planen och 
spelade ungefär 60 minuter.

Tobias Coster

6A på Nordalsskolan 
vann Fair Play Trophy 

Några av eleverna med fotboll som elevens val. Stående fr.v: 
August Tellander 7A, Karl Lindberg 8C, Jacob Bachalan 8C, 
Albin Emanuelsson 8C, Signe Nilsson 8B, Alexander Karlsson 
7D, Nils Svensson 7D, Karl Svensson 7D. Sittande fr.v: Ras-
mus Larsson 8C, Marcus Melby 8B.

Match mellan Åsebro skola (i västar) och Hagaskolan i Ed.

Karolinerskolans tjejlag (utan västar) mötte här Hagaskolan i en spännande match.

Nordalsskolans elever som segrade i årets Fair Play Trophy. Foto: Privat.

Åtta klasser deltog 
i årets upplaga av 
futsalturneringen Fair 
Play Trophy i Rådahal-
len. Segrade gjorde 
Nordalsskolans 6A.
Det blev en härlig dag med 
många spännande matcher. 
I finalen möttes Nordals-
skolan 6A och Hagaskolan 
6A. Till slut stod Nordals-
eleverna som segrare med 
siffrorna 2-1. På en hedran-
de tredjeplats hamnade Ka-
rolinerskolan.

Skolorna som deltog var 
Hagaskolan i Dals Ed, Åse-
bro skola i Åsebro, Karo-
linerskolan i Dals Rostock 
och Nordalsskolan i Mel-
lerud. På plats var också de 
elever i årskurs sju och åtta 
på Rådaskolan som har fot-
boll som ”Elevens val”.

– Vi dömer matcher och 
tar hand om lagen idag, be-
rättar Rasmus Larsson 8C.

Idrottslärarna Calle An-
dersson och Henrik Olsson 
håller i deras utbildning som 
består av två träningspass i 
veckan plus teorilektioner.

– Det är Svenska Fotbolls-
förbundet som anordnar 
utbildningen. Vi har cirka 

30 elever i sjuan och åttan 
som har fotboll som ex-
traval. Det är andra året vi 
kör detta, målet är att även 
elever i nian ska kunna gå 
utbildningen, berättar Calle 
Andersson.

Klassvärdarna utser en tjej 
och en kille i varje klass som 
utmärker sig i fair play, det 
vill säga visar god kamratan-
da, uppvisar schysst spel och 
hjälper andra. Dessa tilldela-
des priser.

Matcherna spelas med 
femmannalag där tjejer mö-
ter tjejer och killar möter 
killar. Resultaten från de fyra 
delmatcherna läggs sedan 
samman och ger ett slutre-
sultat. Om tjejerna exempel-
vis vinner sina matcher med 
2-1 och killarna spelar totalt 
2-2 vinner klassen med 4-3.

Susanne Emanuelsson



19ONSDAG 24 FEBRUARI 2016 MELLERUDS NYHETER 

Delad poäng mot Sifhälla

Tim Svensson, lagkapten för dagen, sköt in Melleruds första mål i lördagens match mot SK Sifhälla. 

Melleruds IF – 
SK Sifhälla
2-2 (1-2)

Träningsmatch 
Målskyttar:
8’ 1-0 Tim Svensson
38’ 1-1 Johan Lind
40’ 1-2 David Andersson
82’ 2-2 Joel Lundgren

SLUTRESULTAT

Mirakelvändning för Giants på Orust
INNEBANDY 
Fredagens kvällmatch 
på Orust började inte 
bra för Melleruds Inne-
bandyklubb. På grund 
av sjukdom och annat 
fick man nästan inte 
ihop till ett lag, sedan 
när man väl var på väg 
till Orust, körde bilen 
med målvakterna fel 
och missade hela den 
första perioden. Trots 
det blev det seger till 
slut för Giants.

Allt talade emot Giants i fre-
dags när man mötte tabell-
trean Orust IBK. 

Först svårigheter att ens 
få ihop ett lag till matchen, 
sedan en felkörning som 
gjorde att laget saknade or-
dinarie målvakt i hela första 
perioden. 

– Herregud vilken match. 
Det sjukaste vi varit med 
om. Det löste sig till slut så 
vi fick ihop till två kedjor, 
men sedan fick vi reda på via 
telefon att bilen med mål-
vakterna och två utespelare 

kört fel och satt på båten 
över till Lysekil istället för 
att ta bron över till Orust, 
sade spelande tränaren Mio 
Forsberg efter matchen.

Burvaktare
Detta gjorde att utespelaren 
Christian Ragnevi vaktade 
buren hela den första peri-
oden och gjorde det med 
den äran. Efter en period 
stod det 3-4 till Giants efter 
mål av fyra olika målskyttar 
i Mio Forsberg, Bo Olsson, 
Daniel Blucher och Marcus 
Larsson.

– Sedan hände något, när 
vi hade fullt manskap i den 
andra perioden så tappade 
vi totalt. Orust pressade oss 
hårt och vi kom aldrig in i 
halvleken rätt, sa Forsberg 
efter fem insläppta mål i den 
perioden och underläge 8-4.

– Vi sade sedan att vi helt 
enkelt fick starta om till den 
tredje perioden och det gjor-
de vi. 

Lyckad omstart
Efter 20 sekunder in i den 
tredje och sista perioden 

slog Robin Larsson in första 
reduceringen. Sedan rullade 
det bara på för Giants. 

Underläget med fyra bol-
lar från den andra perioden 
var bara en bolls underläge 
när det återstod fem minuter 
av matchen.

Med lite drygt två minu-
ter kvar sätter Robin Larsson 
kvitteringen till 9-9 och i 
matchens sista minut, med 
50 sekunder kvar att spela, 
kliver lagkapten Mikael Lind 
fram och sätter avgörande 
9-10.

Två raka segrar
– Helt otroligt sett till våra 
förutsättningar. Den dåliga 
andra perioden och sedan en 
helt fantastiskt sista period. 
Bra gjort av killarna en sen 
fredagskväll på vår längsta 
bortamatch. Vi hjälper var-
andra hela vägen, en väldigt 
viktig kämparinsats, vi blev 
aldrig mätta utan ville vinna 
matchen, sa spelande träna-
ren Mio Forsberg som nu 
har två raka segrar med sitt 
lag, efter matchen.

På söndag ska de norrut, 

Orust IBK–
Melleruds IBK 

9-10 (3-4, 5-0, 
1-6)

Division 6 
Bohuslän/Dalsland

Målskyttar:
Robin Larsson 2
Marcus Larsson 2
Daniel Blücher 2
Mio Forsberg  1
Mikael Lind 1
Bo Olsson 1
Eric Johansson 1
Assist:
Mikael Lind 3
Daniel Blücher 2
Robin Larsson 1
Bo Olsson 1
Eric Johansson 1

SLUTRESULTAT

Fejzulovic tog 
silver i SM

FUTSAL 
Florijan Fejzulovic 
spelade SM-final med 
sitt IFK Uddevalla i 
söndags mot IFK Göte-
borg inför drygt 1500 
åskådare i Agnebergs-
hallen i Uddevalla. 
Fejzulovic låg bakom 
två av Uddevallas mål.
Två kamratföreningar möt-
tes i SM-finalen för säsongen 
2015/2016. Lagen vann sina 
semifinaler under lördagen 
och tog varsin finalplats.

 Där, inför tv-kameror 
och storpublik, fick Florijan 
Fejzulovic visa att han är en 
av Sveriges bästa futsalspela-
re.

– Det var riktigt mäktigt, 
det var 1500 människor, sa 
20-årige Florijan direkt efter 
matchen i Uddevalla.

– Det känns bra men gan-
ska surt efter vi har förlorat, 
men jag tyckte vi spelat bra 
och hela laget gjort sitt, men 
tyvärr så hade vi inte tur 
denna gången, säger han om 
sitt lags insats mot Sveriges 
bästa lag IFK Göteborg som 
försvarade sin SM-titeln.

Ljus framtid
Fejzulovic låg bakom Udde-

vallas 2-1 mål samt 3-3 mål 
och fick sedan spela som 
femte utespelare med mål-
vaktsväst när Uddevalla för-
sökte trycka på för en kvit-
tering vid underläge 4-5 i 
slutet av matchen. 

Det räckte inte hela vägen 
för Uddevalla, men Florijan 
ser ljust på framtiden.

– Nu kommer jag att spe-
la med MIF, sedan får vi se. 
Jag tror att min framtid med 
svenska landslaget kommer 
att bli bra, säger han.

Kanske Mellerud
Fejzulovic öppnar även för 
en flytt till FC Mellerud som 
klivit upp till högsta serien 
och blir seriekonkurrenter 
med hans IFK Uddevalla 
och Svenska mästarna IFK 
Göteborg.

– Jag vet inte än, har inte 
bestämt mig, men jag får 
se nästa säsong hur det blir 
med FC Mellerud, säger 
han.

I augusti kan spelare fritt 
byta klubb om man inte står 
under kontrakt. Då får vi 
hålla ögonen öppna för unge 
Fejzulovic och hans klubb-
val.

Tobias Coster

Florijan Fejzulovic gjorde två mål i SM-finalmatchen mot 
IFK Göteborg. Arkivbild.

Seger för BIF 
i årets första
FOTBOLL 
Brålanda IF spelade 
årets första tränings-
match när man i lör-
dag mötte Färgelanda 
IF i Vänersborg. Trots 
tungt snöfall spelades 
matchen som slutade 
3-2 till BIF.
Brålanda tog ledningen pre-
cis före paus genom Alfred 
Rydsmo. Efter pausen hade 
Färgelanda övertag, kvitte-
rade och tog även över led-
ningen efter två mål inom 
loppet av sex minuter.

Dock skulle lagkapten 
Oskar Andersson vända på 
steken. Brålanda tilldömdes 

straff i den sjätte minuten 
som Andersson tog han om. 
Dock räddade Färgelandas 
målvakt straffen, men lin-
jedomaren tyckte målvak-
ten klev fram för tidigt och 
straffen fick tas om. Den 
gången satte Oskar Anders-
son bollen i nätmaskorna. 
Med några minuter kvar 
av matchen tog Andersson 
tillvara på ett misstag i Fär-
gelandas backlinje och satte 
seger målet 3-2.

Nu på lördag ställs Brå-
landa mot SK Sifhälla i ny 
träningsmatch, på bortaplan 
i Säffle.

Text: Tobias Coster

till Dingle norr om Uddeval-
la för att försöka rubba serie-
ledarna och kanske inkassera 
tredje raka segern.

– Vi har en god gemen-
skap och har mer att ge hela 
tiden, vare sig vi ligger under 
eller leder, säger Mio Fors-
berg inför nästa drabbning.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Mellerud spelade en 
snöig match i lördags 
eftermiddag mot divi-
sion 4-laget SK Sifhäl-
la från Säffle. Match-
ens vara eller inte vara 
såg ut att vara osäker 
långt in på lördagen 
på grund utav det 
ymniga snöfallet som 
kom in över Dalsland, 
men tränaren Peter Jo-
nasson med stab gav 
klartecken för spel.
Dalslands Sparbanks Arena 
var vit av snön, men match-
en sparkades igång trots det. 
Det var Mellerud som tog 
initiativet direkt när Albin 
Broberg spelade bollen till 
en framrusande Tim Svens-
son, som sköt in 1-0 lågt 
bakom gästernas målvakt. Så 
långt var allt bra. 

Övertag
Mellerud fortsatte vara det 
bättre laget fram till sista 
kvarten av den första halv-
leken då Sifhälla tog över. 
Övertaget resulterade kort 
därefter i två snabba mål.

Först efter ett misstag i 
Melleruds backlinje när la-
get var på väg framåt. Bollen 
plockades upp av Sifhälla 
som ställde om snabbt och 
straffade Mellerud med ett 
kvitteringsmål. Knappt två 
minuter senare kom nästa 
mål för gästerna som var ef-
fektiva i sitt målskytte sett 
till att dom knappt skapat 
några skott på mål.

– Det är precis som det 
skall se ut så här års, vi blan-
dar och ger. Försvarsspelet 
kan bli ofantligt mycket 

bättre, vi joggar stundtals 
runt på våra positioner, så 
det finns detaljer att jobba 
på, säger Melleruds huvud-
tränare Peter Jonasson.

Byten
Till den andra halvleken 
kom en del byten från Mel-
leruds sidlinje. Detta gav 
MIF den injektion man 
behövde för att kunna öka 
takten en aning. Och man 
skapade mycket chanser, till-
räckligt många för att vinna 
denna träningsmatch.

Kvitteringen kom med 
tio minuter kvar av match-

en. Återigen är det Albin 
Broberg som spelar fram, 
denna gång till Joel Lund-
gren som skruvar in bollen. 
Samma Lundgren var nära 
på att skjuta in segermålet i 
matchens sista minut, men 
då sprattlar Sifhällamålvak-
ten till och gör en jätte-rädd-
ning.

– Killarna visade vilja och 
karaktär. Vi har ju många 
spelare med ungefär samma 
egenskaper och kvalitéer, så 
för mig handlar det nu om 
att kunna balansera detta. 
Sen har vi ju stora delar av 
truppen igång, bara några få 

spelare borta, så det är helt 
okej för att vara en tränings-
match, sade Peter 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

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

Bilnyckel
på ICA:s parkering 14/1 på 
em. Lämnas till Polisstatio-
nen i Mld eller på Melleruds 
Nyheter.

BORTTAPPAT

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

Stefan

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

LÖRDAGSÖPPET
ojämna veckor

Kapellgatan 1
Mellerud

0530-100 23

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

KL Maskin AB 
0521-57 73 80

www.klmaskin.se

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

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

LOKALER
UTHYRES

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

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

Är du vår nya kollega?
Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska till 

vårdcentralerna Brålanda-Torpa i Vänersborg, 
Stavre i Trollhättan och Lilla Edet

Vi söker även personal som kan tänka sig att 
arbeta extra vid behov och sommarvikarier

Hela annonsen hittar du på 
hemsidan www.medpro.eu

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

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

Munksjö Paper AB söker en

Ekonomiassistent 
till Billingsfors
Om oss
I Sverige har Munksjö Paper AB anläggningar i Billingsfors, Jön-
köping och Askersund. På det integrerade bruket i Billingsfors 
tillverkas pappersmassa som vidareförädlas till tunnpapper och 
Spantex. Vi är ca 270 medarbetare. 
Hur ser din arbetsdag ut?
I huvudsak ska du administrera leverantörsfakturor, med avse-
ende på kontering. 
I tjänsten ingår även kassahantering, avstämning av kund- och 
leverantörsbetalningar, momshantering, samt viss rapportering.  
Vem trivs här?
För att känna dig bekväm i tjänsten tror vi att du är självständig 
och ansvarsfull, har ett utpräglat ordningssinne samt en stor 
portion flexibilitet och ett positivt synsätt.
Du kommer att ingå i ekonomiteamet och du får ett bra stöd 
från ledning och kollegor. 
Din bakgrund
Du har minst ekonomisk gymnasieutbildning och gärna några 
års erfarenhet av liknande arbete. Har du dessutom arbetat i 
ekonomisystemet Movex är det till stor hjälp.
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta ekonomichef Fredrik Jacobsson på tfn: 0531-37 614.
Ansökan
Känner du att detta är jobbet för dig så skicka din ansökan och 
cv senast 160309 till: helen.oder@munksjo.com

Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi 
Munksjö är en världsledande tillverkare av 
avancerade pappersprodukter utvecklade med 
intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder 
och utvecklar kundspecifik innovativ design 
och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök 
och möbler till releasepapper, konsumentnära 
förpackningar och energiöverföring. Omställning-
en till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft 
för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta 
icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. 
Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar 
en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 
15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasi-
lien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och 
Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

Neova
villapellets

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

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

mikael@bilbudet.se

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

Har din hund ont?
Har din hund artros

Ska din hund rehabiliteras?

Tassainn.se
070-152 40 49

Erbjuder för din hund
Rehabilitering, Massage

Laser, vibbroplatta

Tassainn.se
070-152 40 49

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Tassainn.se
070-152 40 49

Din Hundsjukgymnast 
På Dal

Tassainn.se
070-152 40 49

TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

VÅRNYHETER!
Heminredning, 

metervara & färdigsytt

Chiffong 45:-/m

Fodertyg 40:-/m

Taft 50:-/m

Organza 30:-/m

Sy din fest, bal & 
brudklänning

Duschess 30:-/m

Samt 1000-tals meter tyg
Spets 30:-/m

Fin 1:a i Brålanda 
41 kvm. med möblerbart kök 
3.400:-/mån. Goda ref. Inga 
be.anm. Tel. 073-922 87 12,

UTHYRES

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:                                                

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

Storvägen 36
3 rok, 70 kvm, 
altan,underbar trädgård. 
Varmhyra. Tillgång till 
carport.

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER
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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.dackteam.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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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Mat med Kira
21.30  Ei saa peittää
22.00  Cirkus familj
22.30  Lasermannen
23.30  Akuten 

21.00  Gift vid första ögonkastet
21.45  Simma lugnt, Larry!
22.15  Kerrigan och Harding - 
 överfallet inför OS
23.35  Akuten 

21.00  Edit: N.Y. stories
21.25  Gengångare
22.20  Kära dagbok
22.50  Gift vid första ögonkastet
23.35  Akuten 

21.00  It's love, actually
21.25  Bo Kaspers - Vi kommer 
 aldrig att dö
22.25  Grammis 2016
23.55  Akuten 

12.00  Världens natur: 
 Atlantens vilda sida
13.00  Världens museer: 
 The Smithsonian 
 Institution
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.20  Lärlabbet
17.50  Antikmagasinet
18.20  Fosterland
19.20  Studio Plus
19.50  Kinas mat
20.20  70-talets USA
21.00  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  Marina mysterier
17.20  Fosterland
18.20  Skattjägarna
18.50  Fighten mot fobier
19.35  Camilla Plum och den 
 svarta grytan
20.05  Djur som botar djur
21.00  Antikmagasinet
21.30  Kinas mat
22.00  Studio Plus
22.30  Världens fakta: Olösta 
 mord
23.30  The Tribe
00.20  Låna för livet! 

12.00  Fosterland
13.00  Låna för livet!
13.30  Schrödingers katt
14.00  UR Samtiden
17.00  Marina mysterier
17.15  Världens natur: Atlantens 
 vilda sida
18.10  Sapmi sessions
18.40  Marknadsföringens
 hemlighete
19.30  Antikmagasinet
20.00  Borgens hemligheter
21.00  Fighten mot fobier
21.40  70-talets USA
22.25  Djur som botar djur
23.20  Studio Plus
23.50  Actors studio: Laura 
 Linney 

09.00  UR Samtiden
15.00  Marknadsföringens 
 hemligheter
15.50  Historiska personligheter
16.10  Världens museer: The 
 Smithsonian Institution
16.55  Actors studio: Laura Linney
17.40  Fighten mot fobier
18.20  Asien från ovan
19.05  Det vilda Kanada
20.00  Världens fakta: Olösta 
 mord
21.00  Situation Ryssland
21.55  Vår plats i universum
22.45  Dokument utifrån: Fotboll,
	 	fiffel	och	Fifa
00.15  Kinas mat
00.45  Actors studio: Ricky 
 Gervais 

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  Fun with Dick and Jane
22.45  Simpsons
23.20  Family guy
00.50  American dad
01.20  Scrubs
01.50  Scrubs
02.15  How I met your mother
02.35  How I met your mother
03.00  Family guy
03.20  Family guy
03.45  My name is Earl
04.05  American dad
04.30  Våra värsta år
05.20 The vampire diaries 

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  Olympus has fallen
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.40  Family guy
03.20  My name is Earl
03.45  American dad
04.05  Våra värsta år
04.55  The vampire diaries
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 	Defiance
22.00  Red
00.15  Family guy
01.15  American dad
01.50  Scrubs
02.40  How I met your mother
03.30  Family guy
04.20  My name is Earl
04.45  American dad
05.10  Våra värsta år 

06.30  Seinfeld
09.00  The exes
09.30  Amazing race
10.30  Jims värld
12.00  Ink master USA
13.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Marry me
16.00  Brooklyn nine nine
17.00  Almost genius
18.00  The vampire diaries
19.00  Grimm
20.00  Simpsons
21.00  Family guy
21.30  The tourist
23.40  Red 2
01.55  The Lazarus project
03.35 	Defiance
04.20  Brooklyn nine nine
04.45  Brooklyn nine nine
05.10  Marry me
05.35  Marry me 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Inför Grammis 2016
10.50  Cirkus familj
11.20  Familjer på äventyr
12.20  Roliga timmen
13.20  Inför Grammis 2016
13.25  Tvärs över Sydamerika
13.55  Matiné: Winchester '73
15.25  Gomorron Sverige
 sammandrag
15.45  Ted Gärdestad - 
 För kärlekens skull
16.30  Stina om Lars von Trier
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  Grammis 2016
22.30  Scenerna som förändrade 
	 filmen
23.00 Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Stina om Lars von Trier
11.15  Uppdrag granskning
12.15  Grammis 2016
13.45  En stad - en historia
13.55  Mat med Kira
14.25  Cirkus familj
14.55  Gift vid första ögonkastet
15.40  Gomorron Sverige
 sammandrag
16.00  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  Mat med Kira
00.50  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
09.25  Alpint: Världscupen
10.30  Hem till byn
11.30  Ted Gärdestad - För 
 kärlekens skull
12.15  Inför Grammis 2016
12.20  Alpint: Världscupen
13.30  X-games: Big Air Freestyle
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  Roliga timmen
21.00  Skavlan
22.00  Bo Kaspers - Vi kommer 
 aldrig att dö
23.00  Rapport
23.05  Game of Thrones
00.00  Hem till byn
01.00  Antikrundan
02.00  Familjer på äventyr
03.00  Husdrömmar
04.00 - 04.30  Scenerna som 
	 förändrade	filmen
04.45  Opinion live
05.30  Go'kväll 

06.15  Familjer på äventyr
07.15  Vem vet mest?
07.45  Vintermagasin
08.45  Vinterstudion
09.00  Längdskidor: Tjejvasan 
 2016
11.15  Vinterstudion
12.00  Alpint: Världscupen
13.00  Vinterstudion
13.30  Bandy: Elitserien
15.30  Vinterstudion
16.00  X-games: Freestyle & 
 Snowboard Big Air, Finaler
17.30  Vinterstudion
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Melodifestivalen 2016: 
 Deltävling 4
21.30  Unge kommissarie Morse
23.00  Rapport
23.05  Lördagsbio: Juno
00.40 	Nattfilm:	Ta	fast	tjuven
02.20  Skavlan
03.20  Stina om Lars von Trier
03.50  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Mitt Sverige
16.50  Severin
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
20.25  Skepparkurs för damer
20.30  Liv och Horace i Europa
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Kerrigan och Harding - 
 överfallet inför OS
23.35 	CJDG	–	en	film	om	Carl	
 Johan De Geer
00.35  24 Vision
01.00  Rapport
01.05 Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05-16-20  SVT Forum
16.20  Skepparkurs för damer
16.25  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
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  Blackout
20.55  In the shadow of the tree
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Wendy och Lucy
23.40  Liv och Horace i Europa
00.10  Hjärtevänner
00.40  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  Sportnytt
01.25  Nyhetstecken
01.35  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: Nahid
 Sarvestani
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  Designmästaren Børge 
 Mogensen
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: 12 years a 
 slave
23.55  Liv och Horace i Europa
00.25  Trädgården på Strömsö
00.55  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  Nattsändningar

08.30  Hjärtevänner
09.05  Akuten
10.05  Via Sverige
10.20  Alpint: Världscupen Soldeu
11.40  Fisketur med Anne
11.45  Spårköraren på Sognefjell
12.00  Rapport
12.05  Kerrigan och Harding - 
 överfallet inför OS
13.25  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
14.20  Ei saa peittää
14.50  Mitt Sverige
15.20  Blackout
16.15  Sverige idag på romani
16.25  Sverige idag på romani
16.30  Vetenskapens värld
17.30  Världens natur: Atlantens 
 vilda sida
18.25  Akuten
19.10  Ikväll är vi kungar
20.00  Kulturstudion
20.05  Femtastic - Girls up front
21.05  Kulturstudion
21.10  Kartellen - lys upp skug-
 gorna
22.25  Kulturstudion
22.30  Gengångare
23.30  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  Halv åtta hos mig
14.40  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  Palme: sista timmarna
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  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  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  Världens roligaste djur
21.00  Palme: sista timmarna
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  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  Hobbit: En oväntad resa
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Hobbit: En oväntad resa, 
 forts
01.05  Shoot 'em up
02.45 - 04.45  Aeon Flux
05.55  Jamie Olivers smarta rätter 

06.55  Jamie Olivers smarta
  rätter
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
13.00  Sveriges mästerkock
14.00  Shanghai noon
16.15  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
16.55  Palme: sista timmarna
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 Dröm-
 vinsten
20.00  Torpederna
21.00 	Uggla	flyttar	in
21.30  Hobbit: Smaugs ödemark
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Hobbit: Smaugs ödemark, 
 forts
01.10  Warrior
04.10 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

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Erikstad - Rossalen 3
Fritidsstuga, 2 rum med köksavd. Duschrum, toa 
och förrråd i separat byggnad. Grinstadvatten och 
godkänt avlopp. Tomt 4.351 kvm.

Pris: 350.000:-

Forsebol
Fritidsstuga med härligt läge vid forsen i Forsebol. 
Storstuga med köksavd., sovrum, skafferi, förråd 
och hall. Tomt 2.604 kvm.

Pris: 290.000:-

Dals Rostock - Lövåsvägen 37
Nyren. äldre villa, 4 rum o kök. Nytt kök, nya vitvaror, nya fönster. Ny till-
läggsisolering och ny brädfodring, ny stor altan med nedsänkt badtunna. 

Pris: 690.000:-

Köpmannebro - Slussen 2
Trevlig, välren. 1½-plansvilla med källare. 5 rum o. kök, boyta 123 kvm. 
Sjötomt. Altan o bryggor.  

Pris: 2.200.000:-
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  30 grader i februari - syntolkat
22.00  Melofestivalen 2016: Deltävling 
 4 - syntolkat
23.30  Sportspegeln - 
 teckenspråkstolkat
00.00  Akuten 

21.00  Landet runt - teckenspråkstolkat
21.45  Liv och Horace i Europa
22.15  Liv och Horace i Europa
22.45  De okuvliga
23.15  Tvärs över Sydamerika 

21.00  Godheten
22.20  Game of Thrones
23.15  It's love, actually
23.40  Edit: N.Y. stories
00.05  Akuten 

09.00  UR Samtiden
15.00  Lenas resor
15.10  Vår plats i universum
16.00  Sapmi sessions
16.30  Lärlabbet
17.00  Historien om telefonen
17.10  Actors studio: Ricky Gervais
17.55  Världens museer: The Smith-
 sonian Institution
18.35  70-talets USA
19.15  The Tribe
20.05  Det vilda Kanada
21.00  Richard Holbrooke - min pappa 
 diplomaten
22.35  Borgens hemligheter
23.35  Förintelsen - historiens värsta 
 brott
00.30  Sapmi sessions 

12.00  Marknadsföringens 
 hemligheter
13.00  Camilla Plum och den 
 svarta grytan
13.30  Kinas mat
14.00  UR Samtiden
17.00  En plats till låns
17.20  Sapmi sessions
17.50  Schrödingers katt
18.20  Vår plats i universum
19.10  Låna för livet!
19.40  Studio Plus
20.10  Världens natur: Alaska
21.00  Marknadsföringens hemligheter
21.50  Situation Ryssland
22.45  Skattjägarna
23.15  Lärlabbet 

12.00  Lärlabbet
12.30  Antikmagasinet
13.00  Asien från ovan
14.00  UR Samtiden
17.00  Studio Plus
17.30  Djur som botar djur
18.20  Borgens hemligheter
19.20  Världens fakta: Olösta mord
20.20  Världens museer: Slottet i 
 Versailles
21.00  Asien från ovan
21.45  Det vilda Kanada
22.40  Dokument utifrån: Mordet på 
 Nemtsov
23.35  Schrödingers katt 

06.30  Seinfeld
09.00  The vampire diaries
10.00  Grimm
11.00  Jims värld
12.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Almost genius
16.00  Cops
17.00  Simpsons
17.30  Simpsons
18.00  Amazing race: All-stars
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
20.30  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Fresh off the boat
22.00  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
01.55  How I met your mother
02.45  Family guy
03.10  American dad
04.00  Amazing race: All-stars
04.45 The exes
05.05  Cops
05.30  Cops 

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
02.45  Sex and drugs and rockn'roll
03.10  Family guy
03.55  My name is Earl
04.25  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  The expendables
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Family guy
03.20  My name is Earl
03.40  American dad
04.00  Våra värsta år
04.50  Nattsändningar 

06.10  Antikrundan
07.10  Auktionskammaren
08.00  Hem till byn
09.00  Vinterstudion
09.30  Alpint: Världscupen
10.15  Vinterstudion
10.30  Alpint: Världscupen Soldeu
11.30  Vinterstudion
12.30  Alpint: Världscupen
13.15  Vinterstudion
13.30  Alpint: Världscupen Soldeu
14.15  X-games: Freestyle, Superpipe
16.00  Vinterstudion
16.30  X-games: Freestyle, Superpipe
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
18.50  Seriestart: Olof Palme - osänt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Så ska det låta
21.00  Palme
22.45  Rapport
22.50  Simma lugnt, Larry!
23.20  Melodifestivalen 2016: Deltävling 4
00.50  Nattsändningar

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Olof Palme - osänt
10.10  Landet runt
11.00  Så ska det låta
12.00  Skavlan
13.00  Melodifestivalen 2016: Deltävling 4
14.30  Matiné: Godheten
15.50  Gomorron Sverige sammandrag
16.10  Auktionskammaren
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.20  Olof Palme - osänt
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  Bo Kaspers - Vi kommer aldrig att dö
00.20  Simma lugnt, Larry!
00.50 Nattsändningar 

06.00  Rapport
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Olof Palme - osänt
10.10  Auktionskammaren
11.00  Plus
12.00  Byggänget
12.15  Husdrömmar
13.15  Landet runt
14.00  Fråga doktorn
14.35  Matiné: Kan doktorn komma?
16.10  Gomorron Sverige sammandrag
16.30  Mat med Kira
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.20  Olof Palme - osänt
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Familjer på äventyr
21.00  Längdskidor: Världscupen Ski 
 Tour Kanada
21.30  Veckans brott
22.30  Deutschland 83
23.20  Nattsändningar

09.00  Rapport
09.05  Akuten
10.00  Rapport
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chibi
11.05  Min sanning: Nahid Sarvestani
12.10  Ikväll är vi kungar
13.00  Femtastic - Girls up front
14.00  Snökoja
14.10  Severin
14.40  Liv och Horace i Europa
15.40  Trädgården på Strömsö
16.10  Rapport
16.15  Sverige idag på meänkieli
16.20  Arkitekturens pärlor
16.30  Mitt Sverige, 17.00 ¡Pregunta ya!
17.10  Life on Scilly
17.24  #lovemilla
17.35  Välj språk!
17.50  Tio lektioner i språkdidaktik
18.00  Ei saa peittää
18.30  Fångarnas barn
19.00  Seriestart: Världens natur: Alaska
19.50  Skärgårdsörnar
20.00  Min sanning: Lina Axelsson Kihlblom
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  ¡Pregunta ya!
08.10  Life on Scilly
08.24  #lovemilla
08.35  Välj språk!
08.50  Tio lektioner i språkdidaktik
09.00-16.20  SVT Forum
12.00  Rapport
16.00  Rapport
16.20  Gudstjänst
17.05  Miraklet i Klara
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Rådjursliv
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  En sällsynt vanlig dag
19.50  Ta mig
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: En dröm om Colombia
23.35  Agenda
00.20  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  Rapport
12.05  SVT Forum
16.00  Rapport
16.05  SVT Forum
16.20  Vetenskapens värld
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Rådjursbrunst
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Längdskidor: Världscupen Ski 
 Tour Kanada
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  De okuvliga
22.45  Klimakteriet och jag
23.40  Liv och Horace i Europa
00.10  Liv och Horace i Europa
00.40  24 Vision
01.00  Rapport
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

06.50  Hemma hos Jamie
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  När och fjärran
12.30  En resa för livet
13.30  Bygglov
14.30  Tareq Taylors nordiska matresa
14.55  Päron i solen
15.55  Palme: sista timmarna
16.55  Med sikte mot Holmenkollen 2016
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00  Maria Lang: Kung liljekonvalje av 
 dungen
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Maria Lang: Kung liljekonvalje av 
 dungen, forts
23.05  Gåtan Christer Pettersson
00.05  Min farmor och förintelsen
01.05  Ondskans spår
03.35  Tareq Taylors nordiska matresa
04.10 - 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  Djurskyddarna
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 - 00.01  Primärval i USA
05.50  Nyhetsmorgon 

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nytt pris!

Mellerud / Sunnanå / Kulingvägen 93
Mycket fräsch flytande sjöbod med utsikt över Vänern. Här finns tillgång till servicehus med dusch / tvätt och gästrum. Badstege och 
båtplats i direkt anslutning till sjöboden. Pris: 1.650 000:-

Mellerud / Sunnanå / Kullen 7
Alldeles vid Melleruds golfklubb ligger detta fräscha 2-plans parhus med en underbar utsikt över golfbanan.  Med bara 10 minuters 
promenad når man Sunnanå Hamn och cykelväg till Vita Sannar med dess långa sandstränder.

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

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

Pris: 475.000:-

 

MELLERUD – Stockenäs Tallvägen 1
1-plansvilla nära Vänern. 3 rok varav 2 sovrum. 
Ljust härligt vardagsrum med stora fönsterpartier 
och tak öppet upp i nock. Utgång till stor solig 
altan. Öppen planlösning mot välutrustat kök.

Pris: 1.950.000:-

Mån. kost. ca 4.700:-

MELLERUD – Ör Assarebyn 3
Hemtrevlig villa med visst renoveringsbehov.  
7 rok varav 4-5 sovrum. Tre murade kakelugnar 
samt järnspis och bakugn i köket dock ej i drift i 
dagsläget. Möjlighet till generationsboende.

Pris: 395.000:-

Mån. kost. ca 6.000:-Mån. kost. ca 3.900:-

Vill Du veta vad 

Ditt hus är värt?

Kontakta oss och  

få en kostnadsfri 

värdering!*
*Gäller vid tecknande av  

förmedlingsuppdrag 

DALSKOG – Heden 6
Renoverad 1½-plansvilla, ladugård och flera 
uthus. Närhet till sjön Näsölen. Stort nytt lantkök 
med vedspis. Nyinstallerad bergvärme, verkstad/
garage samt flera uthus. Stor tomt 13.000 kvm.  

Pris: 775.000:-

SÅLD!



MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 8. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Polarpärlan
Polarbröd. 600 g. Vete, fullkorn.
Jfr pris 25:00/kg.

Päron Conference
ICA. Holland/Belgien. Klass 1. 
Jfr pris 10:00/kg.

Plommontomater
ICA. Spanien. 500 g. Klass 1.
 Jfr pris 20:00/kg.

Naturgodis

Fläskkarré
ICA.Ursprung Sverige. 
Ca 1000-2000 g. 
Med ben. I skivor. Av gris. 
Jfr pris 49:90/kg.

1090
/hg

15:-
/st

Primula
Enkelblommande. Krukstorlek 10,5 cm. 

Olika färger. Jfr pris 19:95/st.

3990
2 för

10:-
/kg

10:- 
/st

Matlåda
ICA Basic. 1,1 liter. Plast.
Flera olika färger. 15:-

/st

Familjefavoriter ost
Arla. Ca 750 - 1200 g. Fetthalt 
23-31%. Edamer, Gouda, Jämtgård, 
Storsjö, Ängsgården ca 1,2 kg. Port 
Salut ca 750 g. Jfr pris 49:90/kg.

4990
/kg

LED-lampor
ICA Home. Normal. 

Energiklass A+. Effekt: 

6-9 W=motsvarar 40-60 

W i glödlampa. 470-806 

lumen. E27-sockel.
Dra kortet!

39:-
/st

Kortpris

15000 
timmars 
brinntid!

Fredag

Lösbröd
Flera sorter

2:-
/st

4990 
/kg

 

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:-

Tomas Öhberg, personalassistent och rehabsamordnare samt förvaltningschefen Anders Pettersson gläder sig åt den sjunkande 
sjukfrånvaron inom kultur- och utbildningsförvaltningen.

Äntligen minskar sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron bland personalen på kultur- och 
utbildningsförvaltningen sjönk från 8,5 procent 
2014 till 7,3 procent 2015.

– Äntligen minskar siffrorna, det är första gång-
en sedan 2012 då jag började mäta sjukfrånva-
ron, säger Tomas Öhberg, personalassistent och 
rehabsamordnare på kommunen.
Han förklarar att sjukfrån-
varon ökar i övriga riket, 
därför är det något av ett 
trendbrott att se en minsk-
ning inom förvaltningen i 
Melleruds kommun. Största 
minskningen ligger i span-
net 15-90 sjukdagar.

– Jag har så kallad perso-
nalrond en gång i kvartalet 
med cheferna och går ige-
nom de rehabiliteringspla-
ner som skrivits. Det är vik-
tigt med tidiga insatser och 
ett uppföljande arbete, säger 
Tomas, som även rapporte-
rat resultatet till nämnden.

– Vi har ökat personal-
tätheten i förskolan, detta 
kan vara ett kvitto på att det 
var en bra satsning, menar 
Anders Pettersson, förvalt-
ningschef. 

De åtgärder som föreskrivs 
i rehabiliteringsarbetet är att 
rektor/förskolechef tidig tar 
kontakt vid sjukskrivning 
och när man ser en uppre-
pad korttidsfrånvaro. 

Chefen sätter sig ner i 
samtal med personal som 
har sjukfrånvaro vid minst 
tre tillfällen under sex måna-
der eller fler än fem tillfällen 
under ett år. En rehabilite-
ringsutredning görs sedan.

Täta avstämningar
Tillsammans med kommu-
nens rehabsamordnare har 
rektor/förskolechef täta av-
stämningar och följer upp 
sjukfrånvaron och åtgärder 
för rehabilitering.

Företagshälsovård kopplas 
numera in tidigare än förr. 

Arbetsbelastningen diskute-
ras i medarbetssamtalen och 
på arbetsplatsträffar.

Man ser över möjligheten 

att den sjukskrivne kan få 
andra tillfälliga arbetsupp-
gifter (utifrån dennes förut-
sättningar och förmåga) un-

der sjukskrivingsperioden.
När Tomas påbörjade sitt 
arbete som rehabsamordnare 
2012 möttes han av ett visst 
motstånd när det gällde al-
ternativa arbetsuppgifter för 
den sjukskrivne. Detta mot-
stånd har minskat idag.

– Bara för att man har 
ett läkarintyg är det inte 
självklart att man blir helt 
sjukskriven, utan det är ett 
underlag för personens ar-
betsoförmåga. Vi försöker 
hitta alternativa arbetsupp-
gifter i samråd med den 
sjukskrivne. Då jobbar du 
dessutom för vanlig lön och 
slipper inkomstminskningen 
som blir under en sjukskriv-
ning, säger Tomas.

Alternativa  
arbetsuppgifter
De första två veckorna un-
der sjukskrivningen bekostar 
kommunen dels sjuklönen 
och dels kostnaden för en 
vikarie. De kostnaderna kan 
minska genom att ge den 
sjukskrivne alternativa upp-
gifter.

– Minskad sjukfrånvaro är 
en win win-situation för alla. 
Även för eleverna som mer 
sällan blir av med sin ordina-
rie lärare och ledningen som 
inte behöver lägga tid på att 
söka vikarier, säger Rune 
Stenén, ordförande kultur- 
och utbildningsnämnden.

– Jag har sagt till chefer-
na att de under rehabilite-
ringssamtalen ska fråga om 
det finns alkoholproblem 
eller om personen använt 
narkotika. Till exempel om 
personen ofta är sjukskriven 

på måndagar. Om det finns 
problem på hemmafronten 
kan situationen förbättras 
om man ändrar arbetstider-
na eller arbetsuppgifterna, 
framhåller Tomas.

Arbetsmiljön
En stående punkt på arbets-
platsträffar är arbetsmiljön. 
Då kan medarbetaren lyfta 
frågan om arbetsbelastning. 
En vanlig orsak till sjukfrån-
varo är psykosociala pro-
blem.

– Jag vill hävda att i nio 
av tio fall är kombinationen 
arbete och hemmaförhållan-
den orsaken till utbrändhet. 
Som anställd får man vara 
beredd på frågor om hem-
förhållandena. Det före-
byggande arbetet är mycket 
viktigt. Man får tillbaka tre 
kronor på varje enkrona som 
satsas på förebyggande åtgär-
der, säger Tomas.

Det är också viktigt att det 
finns tid för cheferna att ha 
medarbetarsamtal och att 
det finns förutsättningar för 
det ”goda ledarskapet” som 
bland annat innebär att be-
kräfta medarbetare och er-
bjuda ett bra arbetsklimat.

– Våra rektorer känner sig 
starkare i sin roll som reha-
bansvariga med mig som 
stöd. Ibland kan det vara 
svårt som chef att tackla 
känsliga frågor, säger Tomas 
som arbetat med rehabilite-
ringsfrågor i 15 år.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Målet är att kom-
ma ner i en sjukfrånvaro på 
5,5 procent.

www.mellerudsnyheter.se




