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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 10.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Högrev
Prime, Irland, färsk, ca 1,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 10

Kycklinginnerfilé
Garant, Sverige, fryst, 700 g. Jfr pris 47,14/kg.

Aubergine
Spanien, klass 1, Jfr-pris 15,00/kg.

Smör
Garant, gäller ej Eko, 500 g, jfr-pris 40,00/kg.

Skogaholmslimpa
Skogaholm, skivad, 775 g, jfr-pris 19,35/kg.

5:-
/st

4995
 

/kg

20:-/st

för Bonuskunder

15:-/st

för Bonuskunder

Tuc kex
Lu, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.

Zucchini
Spanien, klass 1, Jfr-pris 14,00/kg.

99:-
3 för

för Bonuskunder 5:-/st

för Bonuskunder

Invigningsklippningen hjälptes eleverna Valter Carlsson, William Grolander, Ylva Janveden, 
Felicia Mattiasson och bibliotekarie Erika Ribacke Sandberg åt med.

Nu digitaliseras 
skolbiblioteken
Melleruds kommun har beslutat att 
samtliga skolbibliotek ska digitaliseras. 
I fredags var det Åsebro skolas tur, med 
bandklippning, tal och information hur 
det nya biblioteket fungerar. På plats 
var Erika Ribacke Sandberg, barnbibli-

otekarie i Mellerud. Tidigare har biblio-
teken på Rådaskolan och Karolinersko-
lan genomgått digitalisering.

– Sidan 8 –

15-åriga Malena Norrman, BMK Stinget. Arkivbild.

SM-guld till Malena
Efter en rafflande final i U-17 SM i Uppsala den 
gångna helgen vann Malena Norrman, BMK 
Stinget guld. Hon lyckades vinna både kvarts-
final och semifinal, där semin fick avgöras i tre 
set. I finalen mötte hon en hemmaspelare från 
Uppsala.

– Detta var mitt första SM-guld, säger en glad 
och tacksam medaljör.

– Sidan 18 –

MELLERUD

Framtidskommunen

En tidning om det lokala näringslivet

Onsdag 9 mars 2016 
Till hushåll och företag. Medföljer

även som bilaga i Melleruds Nyheter.

Satsningar på 200 

miljoner i kommunen
– Sidan 3 –

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 

Lördag 10–14 

BUTIK: Landsvägsgatan 80, Mellerud  

Tel. 0530-730 740 

info@bildelsshopen.com

bildelsshopen.com

BILDELSSHOPEN

Vi på BDS har ett brett sortiment av reservdelar 

och biltillbehör. Vi får dagliga leveranser och kan 

garantera snabb och effektiv service till våra kunder. 

Upptäck hur vår kunskap och omtanke kan underlätta 

för just dig. Välkommen!
Läs mer om oss på bds.se

Butik & verkstäder

i lokalt samarbete

TA DEL AV HELA 
KATALOGEN PÅ 

BDS.SE

Anna Björk är personalansvarig på Beamon AB i Mellerud. Hon beställer material, packar 

och sköter alla administrativa uppgifter.

Fem miljoner i 
investeringar de 

senaste fem åren

Beamon AB startade i blygsam skala 2006 hemma i ladugården hos Peringe 

Björk i Håltane. Planerna var att hålla verksamheten på en ganska låg nivå 

med lite svetsjobb och byggnation av rallybilar. Det blev inte riktigt så. Före-

taget växte rejält och flyttade 2011 till Samhalls lokaler på 2 700 kvadratmeter 

på Ymers gata i Mellerud. Idag har man tio anställda och har investerat fem 

miljoner kronor i nya maskiner de fem sista åren. Beamon är i första hand 

legotillverkare, exempelvis olika typer av axlar, svetsbussningar, röranslutningar, 

påkörningsskydd och hydraultankar till JOAB i Dals Rostock.

– Sidan 4 –

Renoverat varuhus 

rustar för framtiden
– Sidan 8 –Betongbranschen 

har medvind– Sidan 12 –

Framtidstro 
i Mellerud!
Vår 16-sidiga näringslivsbilaga är fylld av 
nyheter om och djupdykningar hos några 
av våra välmående företag. En läsning som 
andas framtidstro. Förutom det räknar kom-
munen med att göra satsningar på cirka 200 
miljoner kronor fram till år 2020.
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Maggan Lindholm 0530-125 40
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GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se
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Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

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

Succéprogrammet tillbaka för sjunde året i rad!
Åtta sångare och musikanter 

från Visklubb -67 i Säffle
ger Evert Taube sin hyllning

Kulturbruket på Dal
Söndag 13 mars kl 16.00

Entré 150 kr/ungdom 50 kr
Bilj: tel 077-170 70 70 eller www.ticnet.se 

samt vid entrén 30 min före konsert

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle

Evert 
Taube 
i våra 

hjärtan 

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

ÅRSMÖTE
Socialdemokraterna i Melleruds kommun 

kallar alla medlemmar till årsmöte

Onsdag 16 mars kl. 1900 på ”11:an” 
Medverkan av Partidistriktet

Varmt välkomna!

Sönd 20 mars kl. 14.00
Västerråda klubbhus

Sedvanliga förhandlingar

Kaffe och fralla     Välkomna!

Årsmöte
Veteran Classic 

Dalsland

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

Fredag 11 mars • kl. 19.00
Fröken Elvis
– Elvis låtar på svenska med fem musiker

En konsert i föreställningsformat med Elvis låtar i nya 
arrangemang och med nya svenska översättningar. 
80 minuter med humor, värme, lite allvar och med 
musik, kärlek och räkor.

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

Entré: 225 kr för vuxna; 160 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär.
Arr:  Kulturbruket på Dal
Kaféet är öppet från kl. 18.00. 

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

Earth Hour
Lördag 19 mars kl. 20.30-21.30

Melleruds kommun uppmanar alla att
släcka allt elektriskt ljus denna timme
Konsert i Kulturbruket kl. 20.15

Biljetter kan hämtas på Medborgarkontoret
En marschall = En biljett

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

9 mars - 16 mars 2016
Jungfru Marie Bebådelsedag

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Tor 18.30 Församlingsafton i Grinstads församlingshem.  
  Margareta Olsson, Högsäter, berättar om  
  svenska kyrkans internationella arbete.
Sön 11.00  Gudstjänst i Grinstads kyrka, Kerstin Öqvist.  
  Körsång: Accentus, Dirigent: Therese Asp.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel: 362 00.
Ons 19.30 Aftonsång i Kyrkans hus, Marit Järbel och  
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns  
  sångkör.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Tor 18.30  Vårkväll i Kyrkans hus. Kaffe, lotterier,  
  åror. UnderhållningGåvor mottages 
  tacksamt. Arr: Holms internationella grupp.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Kyrkans hus,  
	 	 Pär-Åke	Henriksson.	Kyrkfika	med	våfflor.
Tis 15/3 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 15/3 14.30 Andakt på Bergs, Kerstin Öqvist.
Tis 15/3 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus.
Ons 16/3 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl. 11.00 tel:362 00.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 17.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Sång:  
  Sarah Olsson och Madde Pettersson. 
	 	 Kyrkfika	med	våfflor.
Tor 17/3 18.30 	 Livet	värt	att	leva	”En	kortfilm	om	mod”		
  Åsens bio. Moderator Claes Hellberg, i  
  samarbete med Åsens bio, COOP i Åsen och  
	 	 Annas	Design.	Fruktfika.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.
Sön 14.00  Mässa i Örs församlingshem, Pär-Åke 
	 	 Henriksson.	Sång:	Signe	Nilsson.	Kyrkfika		
	 	 med	våfflor.
Mån 15.00  Örs kyrkliga syförening träffas i Örs 
  församlingshem.
Ons 16/3 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  16.000  - 51 rop
VSH - JACK 7.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 10/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

Lådbingo Jack ca 2.000:-

Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Magnus Olsson 
berättar om sin 

verksamhet inom 
kommunen

Måndag 14/3 

Skålleruds Fiberförening 
INFORMATIONSMÖTE 

OM ATT ANSLUTA SIG TILL FIBER!
MÅNDAG 14/3 18.30 
Kulturbruket på Dal

VÄLKOMNA!

DU VILL VÄL VARA MED !
Informationsmöte för alla er som ännu inte bestämt er om att ansluta  
er till fiber. Passa på att gå med före 15/4 eftersom det då  kommer att 

 bli 5 000 kr dyrare att ansluta sig.

Vi kommer att informera om:
Varför fiber, vad man får, kostnader och tidsplan.

Vi är nu över 350 medlemmar – Gå med du också!
Anmäl dig  på Skallerudsfiberforening.se

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

The Danish Girl 
Söndag 13/3 kl. 19.00
Från 11 år    2 timmar

Barn 50:- Vuxen 60:-

Vi har hörslinga

Kung FU Panda 
Söndag 20/3 kl. 16.00

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

 

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

Lördag 19 mars är 
det åter dags för den 
världsomspännande 
klimatmanifestation-
en Earth Hour. Under 
en timme uppmanas 
folk runt hela jorden 
att släcka allt elek-
triskt ljus för att visa 
att man bryr sig om 
klimatet.
Melleruds kommun har 
deltagit i manifestationen 
varje år sedan 2009. Alla 
år utom ett har man under 
Earth Hour ordnat en hela-
kustisk konsert i stearinljus-
belysning i Kulturbruket på 
Dal. Konserten har blivit 
en kär tradition för många 
Mellerudsbor. Förebilden är 

de ”Music by Candlelight” 
som regelbundet anordnas 
i kyrkan St Martin-in-the-
Fields vid Trafalgar Square i 
London.

I år blir det som vanligt 
konsert en timme på kväll-
en. Vid årets föreställning 
medverkar Alban Faust, Lars 
Stam, trion Kajsa Henriks-
son, Pernilla Svan och Gun-
Britt Gustafsson, en stråken-
semble från Kulturskolan i 
Mellerud under ledning av 
Agnes Casimir Lindholm 
samt sångerskan Liisa Paiste. 
På plats finns också en liten 
kompgrupp. Kickie Nilsson 
Teveborg kommer att läsa 
dikter om klimat och miljö 
inskickade av Mellerudsbor.

En annan tradition är att 
biljetterna till konserten kos-
tar en marschall per styck. 
De på detta sätt insamlade 
marschallerna kommer att 
tändas utanför Kulturbruket 
och välkomna konsertbe-
sökarna. Biljetterna släpps 
onsdag 9 mars och finns 
tillgängliga på Medborgar-
kontoret på Storgatan i Mel-
lerud.

Klimatmanifestation
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FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Lars Lerin & Alsters Herrgård
Fagerås * Dagstur i Dalsland

Stockholm med musikal

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:-

Praktikertjänst söker dig som varit patient hos 
Tandhälsan i Mellerud under perioden 2007-07-02 till  

2014-08-31 då verksamheten bedrevs i Praktikertjänsts regi 

Om du är missnöjd med tandvården du fått under den 
aktuella perioden vid praktiken Tandhälsan i Mellerud ber vi  

dig att kontakta Praktikertjänsts Reklamationsnämnd. 

Alla patienter som behandlats av tandläkare eller  
tandhygienister i Praktikertjänst kan reklamera vård till  
Praktikertjänsts Reklamationsnämnd på telefonnummer  

010-128 36 00 eller via e-post: synpunkter@ptj.se. 

Vi ger dig råd om och hur du kan åberopa försäkringsskydd.  
All tandvård utförd av tandläkare i Praktikertjänst är också 

försäkrad enligt tandskadelagen.

Sedan 1 oktober 2015 drivs Tandhälsan i ny regi, av  
tandläkare Leonardo Gomez.

0555-130 15 | www.grums.nu

Karlstad-Grums-Säffle-Mellerud-Gbg

Grums-Säffle-Åmål-Mellerud-Göteborg

Telefonöppet även lördagar & söndagar!

Bruce Springsteen
Ullevi, Göteborg

27/6 Endast bussresa t/r ...... 690:-

23/7 Biljett + bussresa t/r ...1.395:-

The Danish Girl
Är en fantastisk kärlekshisto-
ria baserad på Lili Elbes och 
Gerda Wegeners liv. Året är 
1926 och i Köpenhamn bor 
konstnärsparet Einar och 
Gerda. Einar är känd för 
sina landskapsmålningar och 
Gerda för sina porträtt. De-
ras äktenskap är starkt och 
kärleksfullt, om än en aning 
kryddlöst. Bristen på dra-
matik undanröjs dock med 
besked den dag då Gerda ber 
sin make täcka för en kvinn-
lig modell i ett porträtt hon 
snabbt måste få klart. Einars 
upplevelse av att bära klän-
ning inleder en inre trans-
formation, och hon inser att 
livet som Lili är ett uttryck 
för hennes äkta jag. 

Visas på Centrumsalong-
en i Mellerud onsdag 9 mars. 

Aktuellt
 på bio

Fiber i Mellerud
Installation av fiber med början 
vecka 12 på följande adresser:
Näckrosgatan, Vassgatan, Båtgatan, Fyrgatan, 
Odengatan 4-10, Södergatan, Gränsgatan 
21-29, Långgatan 21-30, Kvarngatan och 
Viaduktgatan 25-33

Det går fortfarande  
att anmäla sig på  

fibertillalla.se

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

44
BLOMMOR

YOU
GÖTEBORG AB

Magnus 0723-281006

ÄNTLIGEN!
Fredag 11 mars 9-17

Påskliljor
från

10:-

Tanumstrand Grebbestad
Lörd 19 mars (Eventhallen) 0525-190 00

KL.21-02

Se mer evenemang på  www.dragetnoje.se •  0304-527 33
077-170 70 70Biljetter på

Tors 31/3 kl. 19 (Säffle) 
Medborgarhuset

Fre 1/4 kl. 19 (Uddevalla) 
Östraboteatern

Sön 3/4 kl. 18 (Strömstad) 
Strömstads Gymnasium
Fre 8/4 kl. 19 (Mellerud) 

Kulturbruket på Dal

PARTYPARTY

Temaveckan ”Livet värt att leva”
För sjätte gången 
arrangerar Karlstads 
stift temaveckan 
”Livet värt att leva” 
den 12-19 mars. Tema-
veckan är ett arrange-
mang för allmänheten 
i Dalsland och Värm-
land. 

Pastoraten och församlingar-
na i stiftet gör program i sina 
församlingar och där ett vik-
tigt kriterie är att man måste 
samarbeta med organisatio-
ner, företag och föreningar 
där arrangemanget ska ligga 
utanför Svenska kyrkans lo-
kaler. Människor som bor 
och verkar i regionen ska få 
möjlighet att reflektera över 
viktiga existentiella frågor 
som berör och gör – Livet 
värt att leva. Varje år finns 
också en underrubrik vilken 
för i år är ”Mod”.

Vad händer i  
vårt närområde?
Steneby pastorat har samar-
bete med Stenbyskolan och 

deras program i samlingssa-
len måndag 14 mars inleds 
med att tre av skolans ”lära-
re” visar bilder och berättar 
om sina arbeten enskilt och 
tillsammans med elever.  
Dessa tre är: Jan Hilmersson, 
adjunkt och programan-
svarig för metalgestaltning, 
Alexander Grûner Moström, 
universitetsadjunkt i tex-
til-kläder-formgivning och 
Pasi Valimaa, professor i tex-
til-kläder-formgivning. Vårt 
mod att prata om verktyg 
i sorgeprocessen är en röd 
tråd. 

Efter en fikastund startar 
huvudpunkten ”Verktyg i 
en sorgeprocess”. Vad har 
det materiella för betydelse 
i en sorgeprocess? Kan ett 
föremål ge oss mod att ta 
farväl? Behöver vi något att 
ta på i tomheten? Birgit-
ta Nordström, doktorand 
i konsthantverk vid HDK, 
berättar om sin undersök-
ning av begrepp som iklä-
dande, svepning och begrav-
ning. Studenter och lärare 

vid utbildningarna Metall-
gestaltning och Textil-Klä-
der-Formgivning visar ob-
jekt och berättar om hur de 
arbetar undersökande kring 
avsked och ritualitet i ett 
mångkulturellt perspektiv. 
Det blir också ett soffsamtal 
med Birgitta Nordström och 
biskop Esbjörn Hagberg. 

Arrangörer är ”Mötesplats 
Steneby”, HDK Steneby, 
Svenska kyrkan.

Filmkväll om mod
Torsdag 17 mars är det film-
kväll om mod på Åsens bio 
i Åsensbruk. Under kvällen 
tittar man på olika kortfil-
mer på temat ”Mod”. Vad 
är mod? Vem är modig? Vad 
gör motsatsen/rädslan med 
oss? Efter filmerna blir det 
samtal och fika. Samtalen 
leds av Claes Hellberg. Ar-
rangörer är Annas Design, 
Coop, Föreningshuset Al-
liansen Åsen, Håfreströms 
bio, Svenska kyrkan. 

Samma tema är det fredag 
18 mars i Brålanda Sporthall, 
Brålanda. Det blir intervjuer 
och samtal om mod med bi-
skop Esbjörn Hagberg och 
lokala gäster om att hitta 
mod i nuet och inför framti-
den. Det blir också musik av 
Brålanda Gospelkör med fle-

ra och mingel. Arrangörer är 
Equmeniakyrkan, Smyrna-
kyrkan, Företagarföreningen 
och Svenska Kyrkan. 

Känd dansare föreläser för elever
15 mars kommer 
Tobias Karlsson, känd 
från Let’s Dance, till 
Centrumsalongen i 
Mellerud och ger två 
föreläsningar för elever 
i årskurs sex till nio. 
Föreläsningen hand-
lar om hans liv och 
uppväxt och har temat 
”Allt är möjligt”. 

Tobias är född i Hallsberg 
1977. Han har dansat se-
dan han var åtta år och va-
rit professionell dansare och 
koreograf sedan 1999. Han 
har medverkat i 14 säsonger 
av ”Let´s Dance” runt om-
kring i Skandinavien, med 
bland andra Arja Saijonmaa 
och Tina ”Mat-Tina” Nord-
ström, Trina Igelsias (Norge) 
och Tina Lund (Danmark).

Nu är han aktuell med 
sitt eget danskompani Move 
Your feet och sin dansskal.

Lite information om före-
läsningen  ”Livet – Inte all-
tid en dans på rosor”: Tobias 
Karlsson kanske ni känner 
igen från TV4:s ”Let´s Dan-
ce”, som den glada dansaren 
som fört fram en rad kvin-
nor till stordåd. Hans liv har 
dock inte alltid varit så. En 

barndom kantad av mobb-
ning och hemligheter höll på 
att bryta ner honom totalt, 
men har också gjort honom 
starkare och till den han 
är idag. Hör hans historia 
om de tidiga skolåren, där 
mobbningen löpte parallellt 
med en dansvärld fylld av 
beröm och ryggklapp. Hör 
om hur hans homosexualitet 
påverkat honom och hans 

Tobias Karlsson, känd 
från Let’s Dance, 
gästar Mellerud.

omvärld och om hur Let´s 
Dance fått drömmen att ver-
ka lite närmare.

Han säger själv: Genom 
att lyssna till signalerna om-
kring dig, din egen intuition 
och genom att ibland ta 
emot en hjälpande hand från 
en vän, har jag lärt mig att 
man kan uppnå drömmen! 
MEN om du inte är lycklig 
under resan gång, då kom-
mer du inte heller bli det när 
du uppnår drömmen. 

Personal på berörda en-
heter är inbjudna till en in-
spirationstimma med Tobias 
och ”prova på dans”. 
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VECKANS LUNCH
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 14/3: Ugnsstekt falukorv med 
stuvad vitkål och potatis. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 15/3: Fiskbullar i dillsås med potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 16/3: Köttbullar med sås, potatis, 
bukettgrönsaker och lingonsylt.  
Dessert:  Blandad fruktkräm.

Torsdag 17/3: Hedvigsoppa. Mjukt bröd 
med ostpålägg.   
Dessert:  Äppelpaj med vaniljsås.

Fredag 18/3: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis och romanabönor.  
Dessert: Aprikossoppa. 
Lördag 19/3: Kaviarströmming med  
potatismos och blomkål.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 20/3: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 11 
Mån: Fisk Bordelaise med potatismos och 
grönsaker. Tis-sön:  Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

Vecka 11
måndag Stekt falukorv* med 
potatismos och broccoli.
Alt:  Vegetarisk korv.

tisdag Fiskbullar** i dillsås med 
kokt potatis och gröna ärtor.
Alt: Kikärtsbiff med dressing.

onsdag Köttbullar* med  
makaroner, bukettgrönsaker.
Alt: Falafel.

torsdag Hedvigsoppa*. Mjukt bröd 
med ostpålägg*.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

fredag Kycklinggryta med vitlök 
och timjan*, matvete/ris och romana-
bönor. 
Alt: Quorngryta.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Damkören Accentus 
gästar Grinstad kyrka
Grinstad kyrka får 
besök av kören Ac-
centus, från Grums, 
på söndag 13 mars.  
Kören medverkar med 
körsång under guds-
tjänsten. 

Accentus är en damkör där 
medlemmarna är mellan 

18-55 år. Man är ett 20-tal 
tjejer som sjunger under led-
ning av Therese Asp, kantor 
i Grums pastorat.  Kören 
tycker om utmaningar och 
hittar gärna på olika saker 
men vi samtidigt en tradi-
tionell kyrkokör som med-
verkar vid kyrkans olika 
högtider. 

– Vi är ju med och sjung-
er på sånger för livet på lör-
dagen och vi valde att göra 
körresan lite längre med en 
övernattning. Då fick vi 
chansen att få sjunga och 
medverka i gudstjänsten i 
Grinstad kyrka, säger The-
rese Asp.

Söndag 13 mars gästar damkören Accentus från Grums Grinstad kyrka.

Säsongsstart på konstmuséet
Lördagen den 19 mars 
öppnar Dalslands 
konstmuseum igen 
efter vintervilan. Då 
slår man upp portarna 
för årets första ver-
nissage med tre nya 
utställningar.
I övre utställningshallen 
visas samlingsutställning-

en ”SVART VITT…helt 
enkelt” med fem olika 
konstnärer som visar bilder, 
teckningar, broderier och 
skulpturer i svart och vitt.

Tematiken kring rubriken 
är aktuell och har alltid va-
rit ett redskap för konstnärer 
att hitta in i bildvärlden; att 
bringa reda i intrycken och 
att fästa detta på papper, duk 

eller i form – på ett person-
ligt sätt. 

Magnus Gramén. Hans 
teckningar och måleri fångar 
ögonblick ur livet, vardagen, 
med fokus på detaljer och 
minnen, hur livet sker, vad 
som fastnar och vad som 
är viktigt. Med en till synes 
skissartad teknik fångar han 
känslor, detaljer och händel-

Basketlamp av Juan Cappa.

Stor målning i olja av Jennie Sundén och Åsa Norberg.

Grenverk i blyerts av Annika Lindfors.

ser på ett mycket personligt 
sätt. 

Ulf Sveningson, en teck-
ningens virtuos med en lång 
framgångsrik karriär som 
tecknare på Göteborgspos-
ten bakom sig. En mästa-
re på att fånga karaktärer 
och ansiktsdrag från alla de 
människor han studerat och 
fångat på papper. Deltar på 
utställningen med nya stora 
porträtt  i blyerts.

Annika Lindfors, deltar 
med ett antal teckningar 
på träd, grenverk. Med stor 
detaljrikedom och ett till 
synes realistiskt avbildande 
blir grenverken till abstrakta 
mönster, kartbilder. Hennes 
noggranna sätt att avbilda  
grenar och knoppar för tan-
karna till fotografi men utan 
dess absoluta form.

Jennie McMillen, deltar i 
utställningen med broderier 
gjorda med svart tråd på vit 
botten. Utbildad på HDK 
textil konst har Jennie bli-
vit uppmärksammad i hela 
landet för sina personliga 
bilder; alla sydda i på ett 
mycket mödosamt och tids-
krävande sätt.

Per Brandstedt.  Per del-
tar med svarta träskulpturer 
där formerna  är abstrakta 
med en varm träkänsla. 

I nedre utställningshal-
len visar vi utställningen ”A 
Movement Made By Hand” 
med konstnärerna Åsa Nor-
berg och Jennie Sundén. 
Utställningen visar måleri 
och objekt.  Åsa och Jennie 
är båda utbildade vid Konst-
högskolan i Umeå och har 
parallellt med egen konst-
närlig verksamhet arbetet 
som duo sedan 2005. De är 
båda medlemmar i konst-

tidskriften Palettens styrelse 
och driver tillsammans Hit 
projektrum för samtidskonst 
i Göteborg. 

I Galleriet visar Juan Cap-
pa designer från Colombia, 

vidareutbildad på HDK 
Steneby och numera verk-
sam i Köpenhamn,  sina 
lampor. De har alla den kva-
liteten som design bör ha – 
funktionella, vackra, praktis-
ka och med ett ljusspel som 
minner om grenverk, strim-
mor av sol som letar sig ner 
i regnskogen; en plats som 
betytt mycket för Juan un-
der hans uppväxt i Colom-
bia. Hans känsla för trä som 
material och hans tekniska 
förmåga ger honom redskap 
att skapa kommande klassi-
ker inom designområdet. 

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

   23
mars

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

    Öppet
Vard. 10-18
Lörd. 10-16
Sönd. 11-16

Välkommen in!

Onsdag 16/3 & torsdag 17/3 
har vi stängt

Se vår annons 
nästa vecka

Välkommen på nyinvigning 
 fredag 18/3 kl 10.00

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Kapselmaskin

199:-

Electrolux Éspria kapselmaskin 
ELM3100BK

Ord. pris 995 kr

Äkta italienskt kaffe med  
Electrolux smidiga kapselmaskin!

Grovdammsugare
Nilfisk Multi 20. Perfekt för hemmet, bilen 
och hobbyverkstaden för uppsugning av 
vatten och smuts.

Månadens vara

Mars
Just nu: 
1195:-

Visklubb -67 
underhåller
Söndagen den 13 
mars är det dags igen 
för Visklubb -67 från 
Säffle att hylla Evert 
Taube på hans födel-
sedag. 
Det är en sed visklubben 
haft alltsedan 2010 och nu 
är det alltså sjunde året i rad 
som Taubekonserten äger 
rum i Kulturbruket på Dal i 
Mellerud.

Några av de medverkande 
har varit med alla år, andra 
flertalet gånger. Men i år är 
det också dags för en ny-
komling, Anette Svanelind, 
att ta plats i gänget. Öv-
riga är Anders Falk, Pelle 

Jonsson, Staffan Jönsson, 
Karl-Gustav Karlsson, Per 
Nilsson, Henrik Olsson och 
Svante Olsson.

Som vanligt blir det ett 
blandat urval av Evert Tau-
bes cirka 215 visor som pre-
senteras. I två välmatade av-
delningar framför gruppen 
ett 25-tal visor med kända 
guldkorn som Maj på Malö, 
Stockholmsmelodi, Pieri-
na, Nudistpolka och Sjösala 
vals varvat med mera sällan 
framförda Rönnerdahl må-
lar, I dina drömmar, Kärle-
ken och vinden och Serena-
den i Prästgatan.

Visklubben firar för sjunde året i rad Evert Taube på hans 
födelsedag den 12 mars i Kulturbruket på Dal i Mellerud. 
Sittande: Anette Svanelind, Karl-Gustav Karlsson och Svan-
te Olsson. Stående: Per Nilsson, Henrik Olsson, Pelle Jonsson, 
Anders Falk och Staffan Jönsson. Foto: Rune Bryngel.

Mellerudskalaset 
ny del av Kanalyran
I år händer det något 
alldeles extra på Kana-
lyran. Efter dagsak-
tiviteterna på torget 
fortsätter festen på 
Österrådaplan med 
artister, mat, dryck 
och skönt häng med 
vänner och familj. Gör 
er redo för Mellerud-
skalaset! 
Bakom Mellerudskalaset 
står två av initiativtagarna 
till KAOS- ‐festivalen, som 
tre gånger tidigare bjudit 
upp Mellerud och Dalsland 
till fest. Med det nystartade 
företag Venga Vamos är må-
let att ge Mellerud och dess 
invånare en kalashelg de sent 
kommer glömma.  

– Vi vill skapa en skön 
känsla, ett kalas för melle-
rudsborna där man kan um-
gås i en härlig miljö, äta och 
dricka gott och lyssna på bra 
livemusik. En plats vi själva 
skulle vilja besöka om vi gick 
på stadsfest, säger Henrik 
Wallin Pérez som tillsam-
mans med Susanna Wallin 
är Venga Vamos. 

Tankarna kring att ge-
nomföra något på Kanalyran 
har länge funnits och för 
första gången genomförs nu 
Mellerudskalaset. 

– Vi brinner för att arrang-
era event och gör det allra 
helst på vår hemort. Den 
här gången kommer vi ska-
pa ett gemytligt och folkligt 
evenemang med livemusik 

som förgyller kvällen, säger 
Henrik. 

Just nu håller artisterna på 
att bokas och de kommer 
presenteras under våren. 
Mellerudskalaset kommer i 
nära samarbete med Kana-
lyran att bygga något lång-
siktigt med målet att gynna 
hela evenemanget, andra ar-
rangörer och krögare.  

– Redan i år kommer vi 
boka namnkunniga, svenska 
artister som vet hur man le-
vererar bra drag på scen och 
i framtiden hoppas vi kun-
na erbjuda en ännu bredare 
artistuppställning, avslutar 
Henrik.  

Nytt och gammalt på Yran
Med mindre än fyra 
månader kvar börjar 
konturerna på som-
marens Kanalyra att 
klarna. Här är ett 
axplock av vad Melle-
rudsbor och tillresta 
kan vänta sig helgen 
1-3 juli. Som vanligt 
en blandning av nytt 
och gammalt.
Fredagseftermiddagen blir 
som vanligt barnens. Temat 
för årets barnkortege är cir-
kus. Detta eftersom vi har 
lyckats engagera Johanna 
Abrahamsson, mer känd 
som Cirkusexpressen, som 
underhållning för våra yng-
re. Johanna var här för fem 
år sedan och gjorde succé.

Senare på eftermiddagen 
blir det både vernissage för 
Konst i Centrum och kopre-
miering, det senare i form av 
Dalbokon.

Nytt för i år är att vi kon-
centrerar dansen till fredags-
kvällen, men håller istället 
på lite längre, 20.00-23.30. 
I år har vi lyckats engagera 
Date, som i vår är aktuella 
med en ny skiva.

Givetvis kör både Mejeriet 
och Smyrnas cafétält som 
vanligt fredag och lördag.

En del nytt på lördagen
En nyhet på lördagen är att 
vi flyttar kortegen till klock-
an 12.00. Vi kommer också 
att satsa hårt på att få fören-

Johanna Abrahamsson, Cir-
kusexpressen underhåller bar-
nen på fredagen.

Date står för underhållningen och dansen på torget under fre-
dagskvällen.

Partybandet Bröderna Haaks avslutar på scenen under lör-
dagen.

ingar att visa upp sig i den. 
Inbjudan kommer att gå ut 
under mars.

Veteranbilsutställningen 
flyttar ner till P D Lund-
grensparken. Där kommer 
också ABF att sätta upp ett 
musiktält med öppen scen 
för den som vill uppträda.

Vänersborgs Stadsmusik-
kår återkommer för fjärde 
året i rad. De kommer att 
vara med på invigningen, gå 
i spetsen för kortegen och 
kanske spela på något mer 
ställe under dagen. Dess-
utom kommer Dalslands 
Spelmansorkester och gör 
framträdanden runt om i 
centrum.

Vattenbollarna är ett 
populärt inslag som åter-

kommer. Likaså dyker 
Goldwingklubben upp och 
jordbruksutställningen med 
tunnbrödsbakning.

Scen, ”busslinje”  
och Starke man
Två programpunkter är kla-
ra för scenen. Kajsa Hen-
riksson, Pernilla Svan, Gun-
Britt Gustafsson och deras 
kompband med några av 
Melleruds vassaste musiker, 
kommer att framträda med 
delar av sitt ABBA-program.

Avslutare på stora scenen 
blir det Bröderna Haaks, ett 
populärt ”partyband” från 
Bohuslän. De presenteras 

av en grupp Mellerudsföre-
tag, XL Bygg Mellerud, Dals 
Bygg, Norgrens Plåt, Krynes 
entreprenad, Dina Försäk-
ringar Väst och Lindab Plåt

Dotorps traktorklubb 
kommer att köra besökare i 
traktor och skrinda hela da-
gen. Det blir som en ”buss-
linje” mellan P D Lund-
grensparken och Torget.

Starke Man är en tradition 
vi inte ändrar på. Som 2014 
och 2015 blir det två grenar 
i Melleruds centrum på lör-
dagen och två i Håverud på 
söndagen.

Håverud på söndagen
För söndagen återstår många 
detaljer att lösa. Klart är att 
Akveduktsjoggen återkom-
mer för tredje året i sin nya 
tappning. Likaså inleds da-
gen ”som vanligt” med en 
friluftsgudstjänst i parken 
utanför Dalslands Konstmu-
seum.

Teater Mimulus gästade 
Håverud för två år sedan och 
återkommer i år på mångas 
begäran. I Hallingsalen i 
Dalsland Center blir det ver-
nissage för sommarens stora 
glasutställning, ordnad med 
anledning av att Dalslands 
Glashytta firar 30 årsjubi-
leum i år.

Fest på Österråda
Som en fristående del blir 
det ett separat arrangemang 
på Österrådaplan fredag och 
lördag. Det är några av dem 
som stod bakom Kaos som 
startat ett eventbolag. Deras 
första arrangemang är döpt 
till ”Mellerudskalaset – en 
del av Kanalyran”.  Mer in-
formation om det kommer.

Summa summarum
Detta är en del av det som 
kommer att finnas med i 
sommarens yra. Det återstår 
många detaljer som måste 
falla på plats.  Grundprin-
cipen är dock att vi bygger 
vidare på de senaste årens 
koncept, men lägger till och 
utökar. Allt är bäddat för en 
stor folkfest i dagarna tre.

 För Kanalyran 
Lars Nilsson
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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.

  

Vår älskade  

Karl-Erik Olsson 
* 9 november 1935  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Åsensbruk 26 februari 2016 

GURLI 
Jörgen och Tina 
Anki och Janne 
Sören och Karin 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Du bäddas i hembygdens 
soliga famn 

Där inga bekymmer 
skall trycka 

Vid barndomens kyrka 
Du hunnit i hamn 

Där Dina kära Din kulle 
skall smycka 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av famil-
jen. Ljungdahls Begrav-
ningsbyrå 0530-10045. 

Vår älskade Mor 
Mormor, Antikmormor 

Gunvor Szostek 
f. Karlsson 

* 15 maj 1929 Tidaholm 

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i sorg och saknad. 

Åsensbruk 
29 februari 2016 

IRENE 
Mia 

Steve 
Jim och Anna 

Leelo 

Begravningen sker i kretsen 
av familjen. Ljungdahls Be-
gravningsbyrå 0530-10045. 

Vår älskade Pappa 
Svärfar och Farfar 

Karl Einar 
"Kalle på Rud" 

Johansson 
* 16 augusti 1933  

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 

Dalskog 2 mars 2016 

Kenneth och Maj-Britt 
Emma 
Anette 
Örjan 

Broder och svägerska 
Släkt och vänner 

Ditt hem som Du älskat 
där blommor har spirat 

det lämnar Du nu 
för en skönare värld. 

Mor har räckt ut handen 
Far har fattat den 

På den andra stranden 
Mötas de igen 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Dalskogs kyrka 
tisdag 22/3 kl. 13.00. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i Bystugan. Svar om 
deltagande önskas till 
Ljungdahls Begravnings-
byrå tel. 0530-10045 senast 
17/3. 

Varmt tack 
till vänner och släktingar 

för ert deltagande 
vid vår älskade  

Birgit Karlssons 
bortgång och begravning. 

OVE och ANNETTE 
          ANITA 

Barnbarn med familjer 

Vår käre 

Rolf Gustavsson 
* 17 september 1951  

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Ryr 3 mars 2016 

MARGIT 
Daniel och Frida 

Barnbarn 
 

Släkt och vänner 

Nu slut är smärtan 
Du funnit frid 

men lämnat hjärtan 
som saknar Dig. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
tisdagen den 29/3 kl. 13.00. 
Avsked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund i kyrkstugan. Anmäl 
deltagande till Ljungdahls 
Begravningsbyrå tel. 0530-
100 45 senast 21/3. Hedra 
gärna Rolf med en gåva till 
Cancerfonden givartelefon 
020-59 59 59. 

Vår älskade pappa, bror 
och livskamrat

Lars Ihrén
* 16 mars 1953

har hastigt lämnat oss
Khon Kaen  

5 januari 2016
Jenny och Daniel
Kristian och Jenny
Kerstin och Håkan

Maria
Ploenjit

Övrig släkt och vänner

Begravningen äger rum i 
Skålleruds kyrka fredag 
18 mars kl. 11.00. Akten 
avslutas i kyrkan. Valfri 
klädsel.
Hedra gärna Lars minne, 
att genom en gåva hjälpa 
till att förverkliga hans 
vision och dröm om ett 
Håverud även för alla de 
unga besökarna. 
Lars Ihrén minneskonto 
bg. 239-0805.

Varmt tack
till Er alla som stöttat oss  
i vår outsägliga sorg och  

hedrat minnet av  
vår älskade

Mathias Lästh
vid hans bortgång. Tack 
för er närvaro, blommor 

och minnesgåvor, sång och 
musik vid begravningsguds-
tjänsten. Ni har alla bidragit 
till att ge oss ett fint minne.

LISA
MOR och FAR 

Alexandra och Niclas 
Elias, Elsa

DÖDSFALL

JORDFÄSTNING

SORGTACK

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Alva Sund, Dalskog. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Maria An-
dersson ”Gammal fäbodp-
salm” av O. Lindberg. Akten 
förrättades av komminister 
Lena Hildén. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 248 ”Tryggare 
kan ingen vara” samt psalm 
297 ”Härlig är jorden”. 
Till minne av Alva var ko-
ret vackert dekorerat med 

blommor från dottern Eleo-
nor, barnbarnen Marie-Lou-
ise och Peter med familjer 
och släktingar. Vid kistan 
tog familjen och släkten sitt 
avsked. Akten avslutades i 
kyrkan med ”Där rosor ald-
rig dör” av Osborn/Miller. 
Familjens tack framfördes av 
entreprenör Christer Åker-
stedt, Mellerud, som även 
läste upp inkomna minnes-
blad. Efter akten gravsattes 
kistan på Dalskogs kyrko-
gård.

Välkommen Harry! Den 9 oktober föddes Tyra Jalkmars 
lillebror Harry, som vägde 3910 gram och var 51 cm 
lång. Stolta föräldrar är Katarina Eklundh och  
Sebastian Jalkmar.

FÖDDA

Hurra hurra! 13/3 fyller vår 
solstråle Alfred 1 år.

Grattiskramar från  
mamma, pappa och 

storebror Melker

Alfred Berglöv, den 13:e 
mars han 1 år fylla. Detta 
vill vi gärna hylla. Ett barn-
barn så fantastiskt go. Du 
sprider glädje och lycka. Om 
dig kan man bara tycka.

Många grattiskramar från 
mormor Marianne och  

morfar Stig-Arne

Vi önskar vårt bonusbarn-
barn Vincent Grimstad en 
fantastisk 5-årsdag den 13 
mars.

Många grattiskramar från 
Marianne och Stig-Arne

Vi skulle vilja gratulera vår 
lille gosse Hugo som blir  
1 år på lördag 12/3. 

Många grattiskramar från 
mamma, pappa, storasyster 

Emilia, mor- & farföräld-
rar, Maud och Oscar samt 

övrig släkt och vänner

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj. och 
administrationsmöte. Tisd 
9.30 Bönedag i Töcksfors - 
anmälan.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 17 
Gudstj. Emanuel Georgs-
son. Offer till pastors- & 
diakonutbildning. Kvällsfi-
ka. Tisd 10-12 Tisdagskaffe 
& Rastplats. 11 Sång Inge-
gerd Mellberg. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. David C. 
Församlingens årshögtid, 
lunch.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 19 Stickcafé & Kvälls-
macka. Sönd 11 Gudstj. 
Åke Moberg, kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. i Servicehuset. 

Anette Jarsved Carlson. 
Sönd 11 Gudstj. i fsh. Tho-
mas Holmström, konfir-
manderna. Ssk. kaffe med 
våfflor. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé i 
fsh. Tisd 19 Veckomässa i 
fsh. Thomas Holmström.
Gestad: Torsd 10-11.30 
Förmiddagskaffe i fsh. To-
ner och tankar med Dan 
Rosengren. Kyrkbil 321 18. 
Fred 12-14 Fredagslunch i 
Gestads bygdegård i sam-
arbete med LRF. Sönd 14 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 18 
Musikcafé ”Dick med vän-
ner” sjunger, andakt, serve-
ring. Tisd 18 Ekumenisk 
passionsandakt, Sigward K. 
Ruben B. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Tisd 18 Missionskyrkan. 
Matt. 26:30-56.

Veckans ros...
...till alla som ställt upp för mig 
när jag legat på sjukhus, ingen 
nämnd ingen glömd.

Kram Jonas Björndahl

www.mellerudsnyheter.se
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Melodikrysset v.10 - 12 mars

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

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

Melodikrysset v. 10 – 12 mars

Ärad på kvinnodagen
Centerkvinnorna Agnes 
Svensson och Gunborg 
Fredriksson överraskade 
diakonen Irja Lignell med 
blommor och diplom på 
internationella kvinnodagen 
igår, den 8 mars. Irja fick 
utmärkelsen för att ” hon är 
en driven, kreativ och stark 
kvinna som är en förebild 
för oss alla”.

– Jag är överväldigad ! 
Hade aldrig tänkt att jag 
skulle få något sådant, säger 
en glad och överaskad Irja 
Lignell.

Agnes Svensson, Irja Lignell och Gunborg Fredriksson på Irjas 
kontor i Kyrkans Hus i Mellerud, där hon överraskades med 
blommor och diplom på internationella kvinnodagen.

PRO Mellerud inbjöd till öppen körövning
Ett 20-tal deltagare 
mötte upp när PRO 
Mellerud bjöd in till 
öppen körövning under 
temat ”Sjung med 
oss”.
Ledaren för kören, John-Er-
ik Ryhr, hälsade välkom-
men. Gun-Britt Gustavsson 
är den som tränar och leder 
kören. Gun-Britt är nyligen 
utsedd till lektor vid Musik-
högskolan i Stockholm, är 
verksam vid skolan sedan ca 
28 år. Bättre ledarskap får vi 
verkligen leta efter.

Det hela började i sam-
band Kulturnatten, hösten 
2004. John-Erik Ryhr var 
ordförande i PRO. Han lyss-
nade på och träffade Gun-
Britt vid ett kulturinslag. Då 
fördes på tal om att even-
tuellt starta upp en sångkör 
inom PRO. Det lär ha fun-
nits någon tidigare. 

På eftermiddagen den 20 

februari, samlades kören för 
att lägga upp arbetet för vå-
ren. Fyra nya medlemmar 
till kören hade mött upp, 
hälsades särskilt välkomna. 

Men kören saknar karlar 
som kan förstärka det hela. 
Var finns ni? undrade Gun-
Britt och John-Erik. Ett syfte 
med träffen var att locka fle-
ra att komma samman och 
ha roligt. Inga krav ställs, 
utan det är bara hänga med.

Kerstin Olsson som var 
med för första gången ytt-
rade: 

– Sjunger hellre än bra, 
roligt att få komma tillsam-
mans. Jag fick ett bra mot-
tagande och det kommer 
med all säkerhet att bli jät-
tetrevligt. Vi uppmanar fler 
att hänga med, både damer 
och herrar.

Träffas hos Gun-Britt
Alla övade först på Älvan, 
men numera träffas kören 

Deltagarna i PRO:s öppna körövning. Man hoppas dock bli fler.

Körledaren Gun-Britt Gustavsson.

Rätt hästägare
Under sportlovet anordnade 
Melleruds RK ett flertal akti-
viteter. Bland annat islands-
hästuppvisning och ridning 
under torsdagen. I artikeln 
från ridskolan framgick det 
att de tre islandshästarna 
som deltog tillhörde Helena 
och Emil Sundström. Det 

gjorde två av dem. Den vita 
islandshästen Embla ägs av 
elvaåriga Melinda Lindahl 
från Mellerud, som tillsam-
mans med Emil stod för 
uppvisningen samma dag. 
Melinda satsar dessutom på 
att kvala in till junior-SM 
för islandshästar.

Bytte ordförande

Efter att ha haft ordförandeposten för Liberalerna i bortåt 30 
år överlämnade Stig Larsson ordförandeklubban till Mauri 
Simson. Detta skedde vid Liberalerna i Melleruds 105:e års-
möte den 2 mars. Stig avtackades därefter med blommor för 
allt arbete som lagts ner under åren. Foto: Anette Levin.

hemma hos Gun-Britt på 
Solgläntan i Gunnarsnäs. 
Hon berättar att hon står för 
bröd/fika och är uppe extra 
tidigt på fredagarna för att 
baka, då kören möts.

Torsten Hagström möter 
upp med sitt dragspel och 
stödjer sången mycket fint 
med sitt ackompanjemang. 
Torsten har nu varit med i 
tio år.

John-Erik och Torsten be-
rättar att kören bland annat 
besöker kommunens äld-
reboenden. Kören besöker 
också Missionskyrkan några 

gånger per år. Vidare finns ju 
kören med på våra medlems-
möten. 

Kören sjunger sällan i 
stämmor, men stämningen 
är hög vid träffarna och det 
är ju det viktiga. Mycket 
bygger på sociala gemytet 
och att ha roligt. 

– Det är bra med sång, 
säger Gun-Britt. Det stärker 
magmusklerna och stimu-
lerar endorfinet i kroppen. 
Man ska inte kunna allt, 
bara öva är mottot. 

Kören sjunger det mesta 
av svenska kompositörer, 

denna dag var Evert Taubes 
visor på agendan.

Kan bara intyga efter 
ett par timmar att det var 
mycket trevligt, deltagarna 

bjöd verkligen på sina rös-
ter, skratt och någon historia 
hanns med.

Text och foto: 
Evert Magnusson

Årsmöte för Aktiespararna 
i Vänersborg. Aktiesparar-
na är en politiskt oberoende 
intresseförening för aktie- 
och fondsparare med cirka  
69 000 medlemmar varav 
cirka 390 i Vänersborg/
Mellerud. Måndagen den 
18 januari höll Aktiesparar-
nas lokalavdelning årsmöte i 
Kulturhuset med 79 perso-
ner närvarande.

Mötet inleddes av att Mi-
chael Johansson hälsade alla 
välkomna och då särskilt 
Aktiespararnas legendariske 
bolagsbevakare Gunnar Ek. 
Till ordförande för 2016 

omvaldes Michael Johans-
son.  Till medlemmar i 
ledningsgruppen på två år 
omvaldes Jan-Olof Korp och 
Peter Andreasson samt nyval 
av Helena Piirainen och om-
val på ett år Ros-Marie Alm-
qvist. Ledamöter med ett år 
kvar: Jan Carlstein, Kristina 
Bick och Kent Jacobsson. 
Astrid Lundin avgick och 
avtackades med blommor 
och vin.

Därefter följde en presen-
tation av Absolent Group 
AB av dess VD Tony Landh. 
Absolent verkar inom områ-
det luftfiltrering av process-

luft och har sitt huvudkon-
tor i Lidköping. Huvudägare 
är Melker Schörling. Gun-
nar Ek höll ett intressant 
föredrag om läget inom 
världsekonomin och hur det 
påverkar aktiebörsen.

Gunnar gav vidare några 
aktietips.

Efter förtäringen besva-
rade Gunnar Ek även på 
många frågor från deltagar-
na. Michael Johansson gick 
igenom vårens program och 
tackade därefter alla för en 
trevlig sammankomst.

Jan Carlstein

ÅRSMÖTE

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

   23
mars

Bil & Motor
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Rockband på resa
Indierockbandet Blomba 
från Karlstad var i fredags på 
väg till en spelning på Jazz-
huset i Göteborg. 

De gjorde en paus i Mel-
lerud, hade sett hästen på 
torget i något sammanhang 
och ville se den i verklig-
heten. Dessutom är deras 
musik omtyckt av ägaren till 

Thairestaurangen, där de åt 
lunch, spelade några låtar 
och drog vidare mot Göte-
borg. 

Håkan Hellströms band 
såg Blomba under en spel-
ning i Karlstad och rekom-
menderade en spelning på 
Jazzhuset i Göteborg.

Indierockbandet Blomba från Karlstad, bestående av Chris-
toffer Zetterlund, Filip Larsson, Björn Johansson, Batt-Honke 
Schwark och Simon Don Alexander Inkin gjorde ett stopp i 
Mellerud.

Gångstavar är  
vårens nyhet
på biblioteket
Nu kan alla hitta något att 
låna på biblioteket. För vå-
rens nyhet är gångstavar. 
Biblioteket har tio stavpar 
och dessa kan lånas ut precis 
som en bok i lånedisken. En 
hel månad kan du behålla 
dem.

Detta är ett led i arbetet 
med bibliotekets ”hälsohyll-
eprojekt” som man har till-
sammans med Folkhälsan. 

En daglig promenad kan ju 
göra susen, både för blod-
tryck, blodsocker och det 
psykiska välmående. Kanske 
har man inte råd att investera 
i stavar själv, då finns nu en 
möjlighet att ändå komma 
igång. Stavarna är utrustade 
med både vinter- och som-
martillbehör som hjälper till 
att göra promenaderna så  
användbara som möjligt. 

Personalen på biblioteket har testat stavarna. På bilden syns 
Annika Karlsson och Anna-Lena Forsman. Foto: Privat.

Digitalisering av skolbibliotek

Läraren Anna Sundelius och barnen i F-1 lyssnar när bibliotekarie Erika Ribacke Sandberg berättar om det nya systemet för att 
låna böcker.

Så fort de får lånekortet ska de låna dessa böcker. Alice Stang, 
Isabella Berg, Ylva Janveden och Elina Hammar hoppas låne-
korten snart är klara.

Elias Karlander, Arvid Lorentzon och Artyom Hasselberg kas-
tade sig över några intressanta böcker

I fredags morse samlades och 
trängdes alla elever på Åse-
bro skola utanför sitt biblio-
tek för att var med när det 
nyligen digitaliserade biblio-
teket invigdes.

Läraren Anna Sundelius 
höll ett tal innan biblioteka-
rien Erika Ribacke Sandberg 
och eleverna Ylva Janveden, 
Felicia Matiasson, William 
Grolander och Valter Carls-
son tillsammans klippte 
bandet.

Sedan fick eleverna gå in 
klassvis och Erika Ribacke 
Sandberg berättade hur bib-

lioteket nu skulle fungera 
och användas.

Hon visade bilden på hur 
de olika symbolerna ser ut 
för exempelvis Lättläst, Klas-
siker och Hästar. Eleverna 
fick utifrån symbolerna se på 
hyllorna var de olika böcker-
na finns.

– För att det ska vara lätt 
för alla att hitta böckerna 
måste ni ställa tillbaka dem 
på sin plats, poängterar bib-
liotekarien.

Tyvärr hade elevernas lå-
nekort inte blivit klara till 
invigningen så de får ge sig 

till tåls några dagar innan de 
kan börja låna.

Lätt att hitta
– Jag har hållit på några 
veckor för att få i ordning 
och registrerat alla böcker-
na i datasystemet. Nu är det 
klart och det ska bli lätt för 
barnen att via webbsystem 
och IPad att hitta böckerna. 
De kan sitta i klassrummet 
och se böckerna. Nu blir det 
också lättare att hitta och få 
hit böckerna då jag ser vem 
som lånat dem, säger Erika.

– Kommunen har beslutat 
att alla skolbibliotek ska di-
gitaliseras och Åsebro är det 
tredje som är klart.  Karoli-
nerskolan och Rådaskolan 
är klara och de fungerar bra, 
säger Erika, som förövrigt är 
barnbibliotekarie i Melle-

ruds kommun. Hon har an-
svar för alla skolbiblioteken i 
kommunen.

– Det blir lite hattigt för 
mig, det bästa vore om vi 
kunde ha en bibliotekarie 
hela tiden på varje skola. 
Men å andra sidan så har jag 
ju förmånen att träffa alla 
eleverna, konstaterar Erika.

 Klass F-1 var första grup-
pen och de var ivriga att se 
ut några tänkbara böcker de 
vill läsa när de får börja låna.

I Åsebro skolbibliotek 
finns det 3 000 böcker och 
på kommunens bibliotek 
finns 10 000 böcker.

 Marianne Karlsson

En upplevelsestund med mat, musik, ljud och dofter
Musik och mat, ljud 
och dofter, är saker 
som kan stimulera 
minnet för den som 
har en minnesförlust.

Hushållningssällskapet dri-
ver projektet ”Mat, Musik, 
Minnen” som ska visa att 
mat och musik kan stimule-
ra minnet, men även ge en 
stund av glädje. 

Projektet har ansökt om 
pengar hos allmänna arvs-
fonden och gör cirka 40 fö-
reställningar per år. Dagens 
tema var skog och vilt men 
jul med lutfisk och ris à la 

Malta eller korvgubbe är an-
dra teman som projektet har 
på sin repertoar. 

I projektet ingår Jane 
Hedberg, anhörigkonsulent 
och Inger Petersson, ordfö-
rande i Melleruds Demens-
förening, vilken stöttade de 
två föreställningarna på Fa-
gerlidshemmet i Mellerud 
under torsdagen. 

Estradörer
De två estradörerna, Jonas 
Eriksson, kock som arbetat 
bland annat på Operakäl-
laren i Göteborg, och Jonas 
Franke-Blom, skådespelande 

musiker med cello som hu-
vudinstrument, hälsades väl-
komna av Inger Petersson.

Med fågelkvitter i bak-
grunden startade föreställ-
ningen, Kock-Jonas lagade 
maten som serverades efter-
hand som den blev färdig.

 Musik-Jonas spelade både 
cello och munorgel blandat 
med sång och hade även 
trevligt småprat däremellan. 

Flott meny
Ljuvliga dofter spred sig 
bland besökarna alltefter-
som matlagningen fortgick. 
En  flott meny hade kocken 

satt ihop, eller vad sägs om 
pumpernickel med gravad 
lax och hovmästarsås som 
förrätt, en huvudrätt som 
bestod av älgfärsbullar med 
potatis, svampsås och rårör-
da lingon och sist kom en 
mandelmussla med sylt och 
grädde, toppad med ameri-
kanska blåbär. 

Alla åt med god aptit och 
lät sig väl smaka, det var en 
uppskattad stund med god 
mat och lättare underhåll-
ning.

AnnChristine Ivarsson

  

Maj-Britt och Kjell Björkstål, Ingrid och Karl-Einar Johansson 
tittar och lyssnar intresserat när det lagas mat till cellomusik.

Nu är det tredje skolbiblioteket i Melleruds 
kommun digitaliserat och eleverna på Åsebro 
skola längtar till att de ska få sina lånekort och 
kunna kasta sig över de 3 000 böckerna.
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Nya tandläkare på Bergsgatan
Tandläkarhuset är det 
nya namnet på tand-
läkarmottagningen i 
det röda tegelhuset på 

Bergsgatan i Mellerud 
som förut hette Tand-
hälsan. 

Leonardo och Veronica 

Veronica och Leo Gomez har tagit över tandläkarmottagning-
en efter Göran Johansson. Tandläkarhuset är det nya namnet 
på tidigare Tandhälsan.

Annorlunda mässa med knytkalas
Förra helgen var det 
Brödets söndag och 
det firades med mässa 
och knytkalas i Skålle-
ruds församlingshem.

Söndagens gudstjänst i Skål-
leruds församling var en an-
norlunda gudstjänst. Temat 
var bröd eller i vidare be-
märkelse mat och vad var då 
naturligare än att inbjuda de 
asylsökande på Konferens-
gården i Håverud tänkte för-
samlingsherde Marit Järbel 
och övrig personal. Hon tog 
kontakt med kocken Linda 
Larsson på asylboendet som 
hjälpte till med förberedel-
serna. 

Fullsatt i lokalen
I församlingshemmet laga-
des det mat hela fredagen 
som skulle bjudas på efter 
söndagens gudstjänst.

När söndagen kom med 
mässa och efterföljande mat 
i Skålleruds församlingshem 
fylldes gudstjänstlokalen 

En fullsatt gudstjänstlokal i Skålleruds församlingshem på Brödets dag.

Marit Järbel och Martin Niklasson visar att delar man med sig räcker brödet till många.

Föreställning 
som trollband

Fredagens humorkväll 
på Kulturbruket på 
Dal med två ståuppko-
miker fick stundtals 
publiken att vrida sig 
av skratt.

Föreställningen var uppde-
lad i två delar med en inle-
dande akt där Moa Svan un-
derhöll. Efter pausen var det 
dags för föreställningen ”En 
komisk depression” av och 
med Nour El Refai.

Moa Svan debuterade som 
ståuppkomiker redan för 
elva år sedan och har varit 
programledare i både radio 
och TV. Hon är lesbisk och 
hennes erfarenheter utifrån 
detta omvandlar hon till 
humor. Moa är full av liv 
och  berättar med både ar-
mar och ben vilket hon har 
utläggningar om klitoris, lat-
temammor eller kändispap-
por. Hon skämtar målande 
och med stor humor om oli-
ka saker och händelser som 
sker i livet. Med stor intensi-

tet och i en rasande fart utan 
några döda sekunder får hon 
publikens uppmärksamhet 
hela tiden.

Efter pausen kom Nour El 
Refai upp på scenen. Hon 
har varit med i olika filmer 
sedan 2004, sammanlagt 
drygt ett 15-tal, stått på scen 
och varit med i olika radio-
program sedan 2008. Nour 
är född i Syrien men kom till 
Sverige bara några månader 
gammal. 

Trots att hon bott hela sitt 
liv i Sverige fick hon höra att 
hon inte såg svensk ut och 
fick ofta frågan vilket som 
var hennes hemland. Nour 
berättade om ekomat som 
är en klassfråga, hennes katt 
som är ett litet svin, mobb-
ning, att inte vara älskad, 
sin depression som hon haft 
redan som barn och längtan 
efter modern som flyttat till 
Dubai. Det var en föreställ-
ning som trollband med 
både glädje och sorg.

AnnChristine Ivarsson

Ståuppkomikern Moa Svan i full aktion på scenen i Spar-
bankssalongen.

Nour El Refai i föreställningen  ”En komisk depression” som 
trots sitt namn innehåller även mycket glädje och humor.

Gomez, han tandläkare, 
hon tandhygienist, nume-
ra receptionist, flyttade till 
Mellerud i höstas och tog 
över praktiken efter Göran 
Johansson. Sedan dess har 
ytterligare två tandläkare 
anställts, Eva Heller som är 
specialist i protetik och Si-
amak Tahmasebi. En tredje 
tandläkare är på gång i april. 
Den övriga personalstyrkan 
är oförändrad.

Trivdes direkt
Leonardo och Veronica 
kommer från Stockholm 
och arbetade senast på en li-
ten klinik i Dalarna.

– Vi hittade den här kli-
niken hos en klinikmäklare 
och trivdes direkt vi såg den. 
Det är en fantastisk tand-
läkarlokal och vi vill gärna 
vara på en liten ort, berättar 
de.

Tar kontakt
Sedan  de tog över arbetar 
tandläkarna på Tandläkar-
huset med att beta av ett 
uppdämt behov av tandvård 
hos tidigare patienter på 
Tandhälsan, där Göran Jo-
hansson till slut var själv.

– Vi kommer att ta kon-
takt med gamla patienter  ef-
ter hand och tar just nu inte 
in några nya. Självklart får 
patienter höra av sig akut, 
säger Leonardo.

Både Veronica och Leo-
nardo är utbildade på Karo-
linska institutet i Solna.

– Vi älskar våra jobb, säger 
de.

Leonardo föddes i Chile 
och kom till Sverige som li-
ten. Familjen bodde några år 
i dåvarande Jugoslavien och 
förutom spanska och svens-
ka behärskar han några av de 
språk som talas där.

Karin Åström

snabbt. Det blev en annor-
lunda mässa, bara evang-
elietexten lästes men både 
på svenska, engelska och 
arabiska. Predikan var en 

pantomim utförd av Marit 
Järbel och församlingsassis-
tent Martin Niklasson som 
visade att delar man brödet 
räcker det till många.

Olika sorters mat
Efteråt var det dags för mat 
från olika länder. Kyckling 
och ägg i stark sås från Er-
itrea, Kofta kebab, nötkött, 
vegetariska vinbladsdolmar, 
och Tabbouleh sallad från 
Syrien, fetaostpaj och ugns-
stekt lamm i yoghurt från 
Albanien och Sambusa, 
köttfärspiroger, från Tad-
zjikistan. Det fanns också 
smörgåstårta och sallad från 
Sverige. 

Alla plockade åt sig av 
de olika sorterna, lät sig väl 
smaka och snart var det inte 
mycket kvar på faten.
 Det var jättegott men lite 
starkare än vad vi är vana vid 
sade Eva Blom som var en av 
alla besökare.

Efteråt serverades det kaffe 
och olika tilltugg, även här 
var det en blandning från 
flera olika länder. En mässa 
med mycket mat och många 
leenden, ett trevligt initiativ 
som länge kommer att sitta 
kvar i minnet.

 AnnChristine Ivarsson
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Frändefors  
Hembygdsförenings

ÅRSMÖTE
Onsdag 16/3 kl. 19.00
i Ekebro Bygdegård

Årsmötesförhandlingar 
Lotterier     Servering

Underhållning av  
Uqulelelirarna  
från Brålanda

Välkomna!

Köp din nästa 
maskin av mig 

–jag är till för ER

MASKIN AB

KL

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Idag onsdag 9/3 kl. 15.00
Lilla Antikrundan
med Sten och Patrik
Ta gärna med föremål för 
bedömning och värdering.
Servering
Tisdag 15/3 kl. 11.00 
Tidiga tecken på demens del 2
Gäster: Roger Möller, 
Demensf. och anhörigstödet i 
Vbg-kommun. Sopplunch.
Anmälan senast torsdag 10/3 
till 0521-313 13 (10.00-12.00)

Brålanda • Frändefors

SaRaha till final i 
Melodifestivalen
Efter intensiva veckor 
med sikte på Andra 
chansen är SaRaha nu 
i final i Mellodifestiva-
len. 
SaRaha från Vänersborg gick 
segrande ur striden i Andra 
chansen där hon mötte Isa. 
Nu väntar finalen i Melodi-
festivalen på Friends arena 
på lördag.

SaRaha fick ladda om för 
en duell mot Isa, som hade 
varit storfavorit i sin deltäv-
ling. Båda tävlande menade 
på förväg att det var en väl-
digt oviss utgång eftersom 
låtarna skiljde sig så mar-
kant. Men när tittarna sagt 
sitt så var det SaRaha som 
stod som vinnare.

SaRaha var i ett lyckorus 
direkt efter sin duellseger.

– Det här är så fantastiskt 

och det är väldigt roligt.
Segern skulle självklart fi-

ras på afrikanskt sätt.
– Det blir dans, mycket 

dans och champagne!
När segerruset har lagt sig 

så är det återigen full fart, för 
nu handlar det om att stäl-
la om till finalen på Friends 
arena.

– Det ska bli mer energi! 
Afrikapopen är nog här för 
att stanna och någon del i 
det har jag väl.

SaRaha skickar en häls-
ning till Gestad, Vänersborg 
och alla i hela Sverige som 
röstat på henne.

– Jag vill tacka alla er som 
har röstat på mig. Det är så 
fantastiskt, tack för stödet! 

Självklart hoppas Sara 
Larsson på fortsatt stöd.

 Marianne Karlsson

Stor konsert till förmån för de fattiga
På lördag den 12 
mars är det dags för 
Läkarmissionens stora 
körprojekt ”Sånger För 
Livet”.

Närmare 200 körsångare 
under ledning av Mats Back-
lund, professionella musiker 
och folkkära Shirley Clamp, 
kommer till Frändefors kyr-
ka. Sånger För Livet turnerar 
Sverige runt för att inspirera 
nya ”Skyddsänglar” till att 
bli en del av ”Vill du bli min 
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.

De vill genom social om-
sorg och utbildning göra det 
möjligt för fattiga människor 
att gå från beroende till obe-
roende.

Både Mats Backlund och 
Shirley Clamp har på plats 
i olika delar av Afrika fått 
bevittna Läkarmissionens 
Skyddsängelarbete och kom-
mer att dela med sig av sina 
oförglömliga upplevelser.

Körsångare från Dalsland, 
Västra Götaland och Värm-

land kommer och deltar. 
Den 27 februari träffades 
170 sångare i Frändefors och 
övade med Mats Backlund.

På konsertdagen finns kö-
ren naturligtvis i koret och 
man hoppas på en fullsatt 
kyrka.

– Han var en bra körledare 
och han fick oss att slappna 
av. Det ska bli roligt, säger 
Ralph Liljegren, Frändefors.

– Övningen var lättsam 
och trevlig och det kommer 
att bli en härlig konsert, 
konstaterar Barbro Magnus-
son, Brålanda.

 Marianne Karlsson Körsångare i Frändefors Kyrka under ledning av Mats Backlund. Foto: Barbro Magnusson.

Konstrunda med ögonfröjd
Nu blir det konstrunda 
i Brålandabygden med 
konstnärer som visar 
upp sin konst i sina 
hem, i sin ateljé eller 
inne i samlingsutställ-
ningen som finns inne 
i Brålanda Galleria.
Temadagen andra lördagen 
i mars 2016 är ”konstrun-
da” och bjuder på många 

Smakprov från 2015 års konstrunda.

Turistutvecklingsträff i Brålanda
Brålanda Företagar-
förening tillsammans 
med Visit Trollhättan 
Vänersborg bjöd in 
till en turistuveck-
lingsträff torsdag 25 
februari.
Kajsa Olsson som är turist-
byråchef för Vänersborg gav 
tips och råd kring att utveck-

la turismen. Christina Milén 
Jacobsson, ordförande i 
Brålanda Företagarförening, 
berättade om de olika tem-
adagar som arrangeras andra 
lördagen i varje månad un-
der året. 

Därtill det tredagarsevent 
kring julmarknadshelgen 
som gjordes förra året.

Under kvällen diskutera-
des vad besökare efterfrågar, 
man kan vidareutveckla och 
bygga vidare med för att få 
fler att upptäcka området 
södra Dalsland. Hur kan 
man vidareutveckla turis-
men och koppla ihop Vä-
nern med Kroppefjäll, cykel-
turismen, loppisrundan  var 

några av alla förslag som 
kom upp. 

– Vi kommer att ha ny 
uppföljningsträff i april, be-
rättar Christina. 

Representanter från nä-
ringen, Gestad, Lions, 
Brålanda Vandrarhem, fö-
retagare som jobbar med 
temadagarna med flera fanns 

på plats. Med vid mötet var 
också Vänersborgs kom-
muns näringslivsutvecklare 
Karolin Olsson och evene-
mangsansvarig Stefan Leijon 
som betonar vikten av tu-
rism, evenemang och före-
tagsutveckling. 

Foto: Privat

Dick Netterlid, Vänersborgs Gäst-
hamn och Marina AB samt Stefan 
Leijon, evenemangsutvecklare Vä-
nersborgs kommun.

Annika Wallöf, Brålanda Vandrar-
hem.

Under kvällen diskuterades hur man 
ska kunna locka fler besökare till om-
rådet.

Kajsa Olsson, turistbyråansvarig i 
Vänersborg.

konstarter. En karta för att 
hitta och inte missa någon 
av bygdens konstnärer som 
har möjlighet att ställa ut i 
år kommer att finnas i Brå-
landa Galleria och på face-
booksidan.
 Konstväggen i Gallerian vi-
sar alster av de lokala konst-
närer som deltar dagen till 
ära. Ateljé Lars Gardebrandt, 
med sina Dalslandsmotiv, 
ramverkstad och konstnärs-
material. Kerstin Johansson 
och Lillemor Andersson 
samt Arvid Lundqvist öpp-
nar upp hemma.

Kjerstin Parsmo, Lisbet 
Tell, Gun Gustafsson, Gun-
nar Abrahamsson och De-
signgolv kommer att finnas 
i Gallerian.

Yolandas Barnhjälp visar 
och tillhandahåller scarfar 
som cancersjuka barn i Sri 
Lanka har tillverkat.

På bygdens fika- och mat-
ställen serveras vackra bak-
verk och maträtter som vid 
en anblick påverkar smak-
lökarna positivt och kanske 
gör det svårt att välja.

– Besökarna kommer att 
möta flera konstarter och 
butikerna brukar ju tol-

ka konsttemat på sitt sätt, 
ibland med ordlekar, säger 
konstnären Lars Gardebran-
dt, som hoppas att många 
kommer till Brålanda och 
tar del av de olika konstnä-
rernas uttryckningssätt.

 Marianne Karlsson  
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Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

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

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

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

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

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

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

Mammas MatFräscha upp huset!
Vi tar bort alger, mossa m.m.

Ring
Tel. 0521-430 11, 070-532 11 82 

Gert Carlsson

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

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

ENTREPRENAD

RING ULF
0702-937600

Brålanda • 0521-312 25

ADR-transporter
Högtrycksspolning
Slamsugning

Jobbar med hundars hälsa
Michaela Perlöv driver 
företaget Tassainn i 
Frändefors. Hon är dip-
lomerad hundfysiotera-
peut och har förutom 
det kompetenser på 
en rad olika områden 
när det gäller hundars 
hälsa. Näringslära, 
träningsmetoder och 
problemlösning är 
några exempel.

Själv tävlade hon sin första 
hund när hon var tolv och 
hundintresset har häng med 
hela livet. Nu är det ompla-
ceringshunden Diego som 
tagit plats i Michaelas hem 
och hjärta, en ståtlig schä-
fer med en problematisk 
uppväxt som Michaela med 
mycket arbete givit förtroen-
det för människan och livs-
glädjen tillbaka.

Företaget Tassainn star-
tade hon 2013 och i den 
lilla stugan i trädgården på 
Snickaregatan i Frändefors 
finns utrustning som löp-
band, vibrationsplatta, in-

Michaela känner igenom hunden noggrant. Spända muskler avslöjar hur hunden mår.

Diego njuter på vibrationsplattan. Alla hundar gillar inte att 
få massage och då är plattan ett bra alternativ.

traljud, laser och annat som 
behövs för att lösa hundars 
eventuella fysiska problem.

– Det jag gör är ett kom-
plement till veterinärvård, 
betonar Michaela.

Friskvård
Michaela berättar att hon 
vid en hunds första besök 

tittar på hur den rör sig, 
filmar den i rörelse och stäl-
ler frågor till ägaren. Hon 
känner sedan över hundens 
kropp. Spända muskler be-
rättar mycket om hur hun-
den mår och var ett problem 
kan ha sitt ursprung. 

– Ibland kan man upp-
täcka början till artros bara 

genom att känna på hunden, 
säger Michaela.

Michaela brinner för 
friskvård och älskar att job-
ba förebyggande. Hon gör 
personliga träningsprogram 
för idrottande hundar, som 
draghundar och hundar som 
tränar i rallylydnad till ex-
empel. Man kan förebygga 

det mesta med bra kost och 
rätt motion, menar hon.

Rehabilitering
Är olyckan framme och 
hunden får en skada finns 
flera rehabiliterinsgalterna-
tiv som Michaela kan erbju-
da.  I samråd med veterinär  
gör hon träningsprogram 
och/ eller behandlingar med 
novafon, laser, vibrations-
platta, stretching och mas-
sage.

– Jag har haft patienter 
med korsbands- och patel-
laskador som blivit helt åter-
ställda, berättar Michaela. 

Nyligen startade hon ett 

samarbete med Trestads 
Djurklinik och i butiken  
Fido´s i Trollhättan gör hon 
fyskoll någon gång i månad-
en och ger tips om kost och 
motion. Då och då håller 
hon föreläsningar på olika 
brukshundklubbar.

Kundkretsen är stor, från 
Lilla-Edet i söder till Värm-
lands Nysäter i norr. Hos 
dem som har svårt att ta sig 
till Frändefors görs hembe-
sök.

– Jag älskar att jobba fö-
rebyggande, säger Michaela 
Perlöv.

Karin Åström
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Pensé 10-pack
90

hos blomsterhalle
n i V

änersborg

Trädgårdsmässa

10 -13 m
ars

Sättpotatis 2 kg
St pris 4990

Italienska kryddor
Ord pris 3990

1990

299
Förmakspalm 
140 cm 
Ord pris 599:-

29903 FÖR 120:- 50

Öppet: vard 10-19, lör 10-16, sön 11-16.
www.blomsterlandet.se

Annonsen gäller mellan 10/3-13/3 2016. Reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Lev livet lite gronare
Vänersborg Brogatan 1 

Tel. 0521-72 41 10 

:

Priserna gäller på
mässdagarna 10-13 mars

Behovet av fler hyreslägen-
heter i Mellerud har ökat 
och kommer sannolikt att 
öka, så långt kan vi hålla 
med skribenterna. Men att 
därifrån dra slutsatsen att 
detta bäst löses genom reno-
vering av utdömda fastighe-
ter på Ugglan är rent non-
sens. Dessutom finns inga 
andra statliga medel än de 
som kan sökas via Länssty-
relsen eller Migrationsverket 
och som då är villkorade för 
enbart nyanlända. 

Innebörden av detta är 
begränsad handlingsfrihet 
under minst två till sex år 
framåt vilket vi inte tycker 

är en framkomlig väg för att 
tillgodose behovet för alla. 

Hade fastigheterna på 
Ugglan varit i sådant skick 
att det långsiktigt varit för-
svarbart att renovera hade 
vi redan påbörjat detta. Vi 
har med stöd av Melleruds 
Bostäder och egen personal 
granskat fastigheterna vid 
flera tillfällen och de blir ty-
värr inte bättre hur mycket vi 
än vill. Detta har också kom-
munens tjänstemän redovi-
sat för kommunstyrelsen.   

Vi väljer därför att ge Mel-
leruds Bostäder uppdrag 
att i ett första steg påbörja 
byggnation om minst 20 

nya lägenheter med start un-
der 2016. Kommunen har 
dessutom påbörjat arbetet 
med ett antal nya detaljpla-
ner för att öka beredskapen 
för kommande byggnation 
och bostäder. Dessutom ser 
vi just nu över ett antal an-
dra möjligheter att få fler lä-
genheter centrumnära i och 
med köpet av kommunfast-
igheten.

De här åtgärderna borde 
inte vara okända för någon 
av debattörerna och då påstå 
att vi begravt något djupt i 
en byrålåda är rent förtal.  

Tommy W Johansson (S) 
Gunnar Karlsson(C) 

Svar ”Fler hyresrätter snabbt!”

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Både tillgång till bostad och 
hyrorna är ett problem idag, 
det är inte som förr, att när 
det var dags att flytta hemi-
från så var det given sak att 
man fick tag i en lägenhet 
med en hyra man klarade 
av. Eller när det var dags att 
byta upp eller ned sig. Idag 
är det, som ni påpekar lång 
kö till det bostadsbestånd vi 
har och något måste natur-
ligtvis göras.

Att budgetrenovera Tor-
stenssonhusen skulle ju na-
turligtvis kunna vara ett al-
ternativ, men vad händer då, 
om detta blir verklighet?

Man kan lätt föreställa sig 

ett starkt segregerat bostads-
område, där företrädesvis 
nyanlända fyller upp husen 
ganska snabbt. Risken är stor 
att detta scenarie blir verk-
lighet hur vi än gör, bygger 
nytt eller väljer att renovera 
redan existerande bostäder. 

Vi vill inte se en utveck-
ling där den sortens undan-
trängningseffekter drabbar 
våra svenskfödda ungdomar 
framförallt. Samma proble-
matik finns ju naturligtvis 
för alla grupper, men ungdo-
men är trots allt vår framtid, 
de måste vilja stanna här och 
känna att det finns plats för 
dom också.

Svar angående Torstenssonshusen

Det är bra att Sverigedemo-
kraterna visar vad dom har 
för människosyn. Fjärran 
från den solidaritet och in-
sikt om alla människors lika 
värde som bygger Sverige.

 Pål Magnussen (V)

Bygg för alla

Vi vill se ett kvoterings-
system där kommunala bo-
städer viks för svenskfödda, 
annars är risken uppenbar 
att ungdomen väljer att läm-
na Mellerud och lägga sina 
framtida skatter någon an-
nanstans.

SD-Mellerud 

Musikaliskt möte i Mellerud
Manglerud og Høyer-
hall skolekorps från 
Norge och Melleruds 
Kulturskolas blåsor-
kestrar har haft en ge-
mensam träningshelg 
på Kulturbruket.
Sent på fredagskvällen an-
lände de norska gästerna, 
efter att bussen på grund av 
en trafikolycka fått köra en 
omväg över Bengtsfors.

De norska gästerna, 
Manglerud og Høyerhall 
skolekorps, var inkvarterade 
i Mellerudl. På lördag för-
middag startade träningarna 
i Kulturbrukets lokaler. Både 
det norska skolekorpset och 
Kulturskolans blås hade 
deltagare i olika åldrar och 
med olika kunskaper så det 
övades både var för sig och 
gemensamt. 

Kulturbruket har många 
lokaler så det går bra att 
dela på sig. Efter lunchen 
var ett besök på badhuset 
inbokat för att bli av med 
lite överskottsenergi innan 
eftermiddagens träning star-
tade. Gemensam måltid på 
Gruzzolo med efterföljande 
disco avslutade lördagen, då 
de flesta nog stupade i säng 
efter en lång och jobbig dag. 
Söndagen innehöll även den 
övning, övning och åter öv-
ning som resulterade i en 

Norska och svenska skolorkestrarna spelar tillsammans under ledning av Renske Spek.

eftermiddagskonsert där de 
olika orkestrarna fick visa 
upp vad de lärt sig under 
helgen. Dagen avslutades 
med att alla blåsare tillsam-
mans spelade Bruremarsj av 
Jan Magne Førde.

Dirigent för Manglerud 
og Høyerhall skolekorps 
var Wenche Tjentland och 

för Kulturskolans orkestrar 
Renske Spek och Peter Sö-
derlund. Den norska orkes-
tern har själv stått för sina 
kostnader och behov. Sko-
lorkesterns föräldraförening 
har, som alltid, stöttat och 
ställt upp på ett fantastiskt 
sätt. De har brett smörgåsar, 
blandat saft och fixat frukt.

– Kulturskolans blåsare 
har inte varit i Norge och 
de norska blåsarna har inte 

varit i Sverige tidigare, så 
vem vet, det kanske blir en 
tradition efter denna första 

lyckade helgen, sa Peter Sö-
derlund

AnnChristine Ivarsson
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Filmprogram finns på biblioteken

B i o p r e m i ä r  4  d e c e m B e r

VINNARE I BERLIN FÖR BÄSTA MANLIGA OCH KVINNLIGA HUVUDROLL

EN FILM AV PETER GRÖNLUND

B-REEL OCH TRIART FILM PRESENTERAR
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Visas 13 januari

FRÅN SKAPARNA AV FROST OCH BIG HERO 6
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VISAS I 3D/DisneySverige

www.be-film.se

PROGRAM  24:e FILMFESTIVAL PÅ DAL 11-20 MARS 2016

Köp filmkort!!! Se ”alla” filmer för 150 / 260:- Alternativt 3 filmer för 150:-
 C:a 65 långfilmer  •  5 biografer

ODÉON, BENGTSFORS
Lör 12/3 16.00 Biet Maya (Sv. tal)
  19.30 En man som heter Ove
  22.00 Efterskalv (Sv. text)
Sön 13/3 14.00 Lassemajas Detektivbyrå   
   -Stella Nostra
  16.30 En underbar jävla jul (Sv.text)
  19.30 Mia madre
Mån 14/3 17.00 The Wolfpack
  19.30 Dior & I
Tis 15/3 17.00 En bekant främling
  19.30 Victoria
Ons 16/3 17.00 Fantompojken
  19.30 The Swedish Theory of Love  
   (Sv. text)
Tor 17/3 17.00 45 år
  19.30 Min lilla syster
Fre 18/3 17.00 Insidan ut
  19.30 Kärlek vi första slaget
  21.30 The Girl King
Lör 19/3 15.00 Ett, tu, tre (40 kr)
  16.30 Det borde finnas regler 
   (Sv. text)
  19.30 Tjuvheder
Sön 20/3 14.00 Fem trappor upp
  17.00 Taxi Teheran
  19.30 Daddys Home

SVEA BIO, ED
Lör 12/3 14.15 Mamma Mu & Kråkan (40 kr)
  16.00 Fem trappor upp
  18.00 Tjuvheder
  20.00 Marshland
Sön 13/3 13.30 Fantompojken
  15.15 Suffragette
  17.30 45 år
  19.30 Kvinnan i guld
Mån 14/3 18.30 Spionernas bro
Tis 15/3 18.30 Det vita folket
  20.15 Marguerite
Ons 16/3 18.30 The Danish Girl
  20.45 Mandarinodlaren
Tor 17/3 18.30 He named me Malala
   Utställning av SFI
  20.30 Taikon
Fre 18/3 18.30 How to be Single
   Förfilm: Hagaskolan 
   - En skola för alla
  20.45 Bränd
Lör 19/3 14.45 Den gode dinosaurien (40 kr)
  17.00 En man som heter Ove
  19.15 Star Wars 
   - The Force Avakens
Sön 20/3 15.00 Havets sång
  17.00 Efterskalv
  19.00 Hail Ceasar

CENTRUMSALONGEN, MELLERUD
Lör 12/3 15.00 Zootropolis
   Filmtecknare Ritva Kahrila-  
   Utter berättar om tecknad film
  17.00 Kvinna i Guld
Sön 13/3 15.00 Jag är Ingrid
  17.30 Amy
  20.00 En andra chans
Mån 14/3 19.00 En man som heter Ove
Tis 15/3 19.00 The Hateful Eight
Ons 16/3 17.00 He named me Malala
  19.00 Spionernas bro
Tor 17/3 19.00 En underbar jävla jul
Fre 18/3 19.00 Min lilla syster
Lör 19/3 15.00 Den unge Zlatan
   Melleruds IF medverkar
  17.00 Vinterboj
  19.00 Efterskalv
Sön 20/3 15.00 Alvin & Gänget 
   - Gasen i botten
  17.00 45 år
  19.00 Louder than Bombs

FOLKETS HUS, LÅNGED
104-årig kulturbiograf, 35 mm film   En av Sveriges äldsta biografer
Sön 13/3 18.00 Tali-Ihantala 1944 
   - Slaget om Finland (Film)    
   Träff Militärfordon kl. 17.00
Tis 15/3 19.00 Igelkotten
Tor 17/3 19.00 Förälskad i Rom (Film)  
   - Cecilia Hedborg berättar 
   om Italien & Rom
Fre 18/3 20.00 Filmfestival Göken  
   - Hemlig film. Bjudcider. 
   Ev. Filmpremiär
Sön 20/3 19.00 Mannen på taket (Film)  -    
   F.d. Kulturchef Lena Grönlund  
   berättar om Sjöwall Wahlöö

CENTRUMBIO, HÖGSÄTER
Fre 11/3 18.00 INVIGNING
  19.00 Det helt nya testamentet
   (Sverigepremiär)
Lör 12/3 16.00 In the heart of the Sea
  19.00 Hail Caesar
Sön 13/3 16.00 Snobben
  19.00 Under körsbärsträden
Mån 14/3 19.00 Joy
Tis 15/3 19.00 Carol
Ons 16/3 19.00 Våga älska
Tor 17/3 19.00 Sauls son
Fre 18/3 19.00 The Assassin
Lör 19/3 16.00 Mustang
  19.00 Suffragette
Sön 20/3 16.00 Zootropolis
  19.00 En labyrint av lögner

Festivalkort: Alla filmer, alla biografer 260:-, Ungdom t.o.m. 19 år 150:- Trefilmskort 150:-, Enstaka biljetter 70:-.
Annat pris anges i programmet! Filmkort garanterar ej plats - kom i tid! Återköpes ej!  Programändringar kan förekomma.
Allfilmskorten är personliga. Skall alltid innehålla namn och personnummer. Trefilmskorten kan ej användas av flera på samma föreställ-
ning.
Försäljningsställen: Biblioteken i Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelandas kommuner, Bengtsfors Bok och Pappershandel och 
samtliga biografer.
Servering/Café: Biograferna håller öppet filmcafé i anslutning till filmerna. Därtill diverse överraskningar!

FÖR MER INFORMATION:
Mellerud: Gunnar Landegren 0705-42 74 00. Ed: Lena Edman 0534-190 68. Långed: Åke I Andersson 0531-408 83.  
Bengtsfors: Göte Magnusson 0531-309 92. Högsäter: Bror Karlsson 0528-407 65 / 070-290 02 29.
www.be-film.se www.facebook.com/filmfestvaldal info@be-film.se

BIOGRAFERNA: Centrumsalongen, Mellerud: 0705-42 74 00 Odéon, Bengtsfors: 0531-104 05. Svea Bio, Ed: 0534-191 52.
Långeds Bio: 0531-400 38. Centrumbio, Högsäter: 0528-407 65 / 070-290 02 29.

Arrangör: Filmföreningen på Dal, Biograferna i Mellerud, Bengtsfors, Färgelanda & Dals-Eds kommuner. Med stöd och hjälp av Mellerud, 
Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda kommuner, Västra Götalandsregionen, Dalslands Sparbank, Svenska Filminstitutet, Våra Gårdar, Dals-
länningen, Melleruds Nyheter, Film i Väst samt övriga som stöttar filmfestivalen.

Film-
Föreningen på

dal
– grundad 1993 –

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 FilmFeSTiValSVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL
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-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Erikstad
Tel. 0530-512 51

Tel. 0530-414 00

Reservdelar & tillbehör för bil&släpvagn 

Stort utbud av
                                   

batteri

Landsvägsgatan 80 • 0530-730 740
Alltid till nettopriser 

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

Tel. 0521-402 58

0530-411 18
Storgatan 8 

Mellerud 
Tel. 0530-125 90

0530-360 90

TRYCK 
MARKNADSFÖRING 

REKLAM

www.optimera.se

Gör som proffsen!
— Var brukar 
du handla 
dina grejer?

— Vill jag ha bästa 
service och kvalitet 
är valet spikat!

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

Mellerud 
0530-133 01

Vi stödjer Filmfestivalen på Dal

Vi säljer biljetter till 
filmfestivalen 

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

GRATTIS!
Här följer vinnarna av biljetter 

till filmkortstävlingen.

Allfilmskort
Irene Eriksson

Ryr Ödegården 6
Köpmannebro

1 st trefilmskort

Göran Aronsson 
Järbo Grösäter 16 

Högsäter

IngBritt Asp
Ripgatan 3 
Mellerud

Vinsterna hämtas på Melleruds Nyheter

Rätt svar:
1. Zootropolis eller Myrsan som skrek  
2. Melleruds kommun
3. 40 år
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0530-44440
roybil.se

Tel. 010-747 09 00 070-328 08 60, 0530-600 66
Lars, Bäckefors

Tel. 0530-600 66, mob. 070-328 08 60
lars@dalslandsantennservice.se
Gamla Bruksgatan 21, Bäckefors

Säljer även tv

Däckarna
i Mellerud AB

Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se

Öppet 
Måndag-fredag 

7.00-17.00

Koll på
din pension?

Ta med ditt
orange kuvert och

prata med oss!

Handelsbanken
Mellerud • Tel. 0530-360 30

Alla dagar 8-22

Matglädje i Mellerud
Torget

Spelbutiken finns 
nu hos oss!

Hemköp Mellerud Torget

www.lundgrensbygg.se

Joacim
070-585 67 09

MASKIN AB

KL

0521-57 73 80
www.klmaskin.se

0530-101 00

& Bokhandel
0530-100 69

Peters Plåtslageri 
utför allt inom plåtslageri

 • Kompletta takarbeten, bandtäckningar, även profilerad plåt. 
 • Skorstensbeslag, skorstenshuvar och ventilationshuvar. 
 • Tillverkning av beslag, plåtlister och fönsterbleck.
 • Ventilationsarbeten

Välkommen till Sapphultsgatan 14

% 0530-417 34
   070-794 01 70
info@petersplat.se

Vid E45 i Brålanda
Tel. 0521-306 40

www.rasta.se

Storgatan 1
Mellerud

0530-124 00
www.thairestaurangen.se

ALLT I DÄCK
DÄCKHOTELL

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

0521-315 55 • Brålanda
www.thoresdack.se

Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,0. CO2 g/km: 48–186 (V60 Twin Engine D6 – XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. 
Reservation för ev. slutförsäljning och tryckfel.

Slutförsäljning modellår 2016 
Nu har du chansen att köpa en ny Volvo till riktigt 
bra pris. En bil som dessutom står här och väntar 
på dig. Välkommen på en provtur!

SNABB LEVERANS. 
BÄSTA PRIS.

7 st Volvo V60 D4 Momentum BE Aut.
Nu 315 000:- (Ord. 359 700:-)

4 st Volvo V60 D4 AWD R-Design BE Aut.
Nu fr. 339 900:- (Ord. fr. 357 700:-)

V60 CC D4 AWD Momentum BE 
CKK293, Aut, Svart.
Nu 339 900:- (Ord. 362 000:-)

7 st V70 II D4 AWD Classic Sport Aut.
Nu fr. 349 900:- (Ord. fr. 376 800:-)

5 st XC70 II D4 AWD Classic Summum Aut.
Nu fr. 369 900:- (Ord. fr. 390 700:-)

2 st S80 D4 Classic Summum Aut. 
Nu fr. 329 900:- (Ord. fr. 392 700:-)

Du hittar fl er bilar på www.brandtbil.se

JUST NU FÅR DU 
VINTERHJUL PÅ KÖPET

Gäller S60, 
V60, V60 CC, 
XC60 modellår 
2016. Värde 
ca 12-17000:-

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

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

UTV och 4-hjulingar 

Öppet: 
Vardagar 10–18 
Tel. 0530-130 30

www.west-bike.se 
Landsvägsg. 34, 

Mellerud

Tel: 0530-330 00
mellerud.xlbygg.se 

Öppet: 
Vard 7-18 • Lörd 9-14

Vi stödjer Filmfestivalen på Dal
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”Jag hittar motiv överallt”
36-årige Daniel Lahn 
från Mellerud vann 
Melleruds Nyheters 
fototävling om finaste 
vinterbilden. Han skaf-
fade sin första kamera 
sommaren 2015 och 
blev jätteglad över 
vinsten.

Daniel flyttade till Mellerud 
från Tyskland 2006, efter att 
ha hittat kärleken här under 
en Sverigesemester 2004. 
Förutom hustrun Linn be-
står familjen av tre barn. 
Daniel arbetar på en reklam-
byrå i Kungälv. Han har all-

tid tecknat mycket och den 
konstnärliga ådran lyser ige-
nom i hans fotograferande.

– Jag blev rekommende-
rat att skaffa mig en hobby 
och började fotografera. Min 
första kamera skaffade jag 
förra sommaren, nu har jag 
en Nikon D7100, berättar 
han.

Daniel har lärt upp sig i 
konsten att fota genom att 
läsa och titta på instruk-
tionsfilmer på youtube.

– Foto är en supertrev-
lig hobby. Jag tycker det är 
intressant att kameran har 
så många inställningar och 

man kan påverka resultatet 
själv. Jag hittar motiv över-
allt och har fotat mycket för 
att prova mig fram, berättar 
Daniel, som gärna stannar 
på vägen till eller från jobbet 
för att fotografera. 

Han hittar ibland ett 
lämpligt motiv med rätt 
komposition ena dagen, 
men väntar sedan in en an-
nan dag med ett bättre ljus 
för att knäppa bilden.

Vinnarbilden togs med ett 
Tokina vidvinkelobjektiv. 
Men själva motivet var det 
faktiskt sexårige sonen som 
upptäckte.

 – Vi var ute vid Hjortens 
udde och såg så många fina 
isformationer. Min son Wil-
fred är ju liten och får ett 
annat perspektiv, så det var 
han som hittade motivet. 
Jag hade aldrig upptäckt den 
vinkeln utan honom, kon-
staterar Daniel.

På sin hemsida lägger 
han ut bilder med informa-
tion med sina tankar kring 
komposition, ljussättning, 
tekniska inställningar med 
mera. Här finns fantastis-
ka experimentella bilder på 
vattendroppar, rök, eld och 
färgsprut varvat med vackra 

Daniel Lahn, Mellerud t.v hämtar ut sitt pris, ett kamerasta-
tiv, på Audio Video i Mellerud. Nicklas Alkstrand överlämnar.

landskapsbilder och stille-
ben. Daniel blev jätteglad 
när han såg att han vann 
tävlingen.

– Jag visste inte min bild 

så bra såpass bra. Nu har 
jag skickat artikeln till min 
mamma i Tyskland, förkla-
rar Daniel leende.

Susanne Emanuelsson

Arbetsplatsambassadörer klara
stress och kommunikation, 
härskartekniker och svåra 
samtal. 

– Det har varit en bra kurs 
säger Frida Karlsson, en av 
deltagarna. Jag har fått en 
annan syn på saker, vi har 
pratat om olika situationer, 
så jag tycker jag har lärt mig 
mycket.

Alla fick diplom som bevis 
på genomgången utbildning 

och de två lärarna Johanna 
och Lena fick varsin fin or-
kidé av sina elever.

Dessa är certifierade ar-
betsplatsambassadörer:

Annelie Sundholm, 
Christian Salomonsson, 
Britt-Marie Olsson, Ulrika 
Andersson, Daniel Olsson, 
Weronica Magnusson, Anna 
Jansson Rosenberg, Weroni-
ca Rundberg, Hans-Roger 

Larsson, Jonas Söderqvist, 
Lotta Olsson, Maria Mar-
tinsson, Karoline Larsen, 
Karolina Tellander, Jenny 
Stam, Ulrika Hedlund, Britt 
Johansson, Annika Dover-
häll Falk, Jessica Erving, 
Frida Karlsson och Birgit 
Strömme.

AnnChristine Ivarsson

Melleruds kommuns nya arbetsplatsambassadörer med sina utbildare Lena Sehlberg och Johan-
na Topp. Saknas på bilden gör Jenny Stam.

Föreningar vill jobba med integration
Torsdag 3 mars var 
det möte i Tingshuset 
angående de pengar 
som avsatts för för-
eningars arbete med 
integration.  
På förra kommunfullmäk-
tigmötet beslutades att 500  
000 kronor av det extra 30, 
7 statliga miljoner kommu-
nen fått ska gå till föreningar 
som jobbar med integration.   

Torbjörn Svedung, chef 
för arbetsmarknadsenheten 
i Melleruds kommun och 
kommunalrådet Tommy W 
Johansson höll i mötet och 
en mängd olika föreningar 
hade slutit upp. Här fanns 
representanter för Håfre-
ströms IF och Föreningshus-
alliansen, Kroppefjälls IF, 
Melleruds Innebandyklubb, 
Studieförbundet Vuxensko-
lan, Hyresgästföreningen 

Melleruds IF, Missions-
kyrkan, Skålleruds Byalag, 
Svenska Kyrkan, Melleruds 
Kristna Center, Smyrna, 
Röda Korset, Dalslands Fot-
bollsförbund, ABF och Mel-
leruds Ridklubb.

Beskriva projekt
Pengar kan begäras från och 
med nu. Föreningen ska an-
söka med en beskrivning av 
sitt planerade projekt  och 
ansökan kommer att be-
handlas av Kommunstyrel-
sens arbetsutskott. 

Bland de närvarande för-
eningarna fanns de som 
sedan länge arbetar med in-
tegration i lyckade projekt. 
Ett exempel är KIF som i 
samarbete med asylboendet 
på Kroppefjäll och  Röda 
Korset i Dals Rostock har en 
mängd aktiviteter som bi-
drar till att göra asylsökandes 

Möte för föreningar som vill jobba med integration hölls i Tingshuset.

Ny lag om
glasögonbidrag
Regeringen tog i 
februari 2016 ett 
beslut om att alla 
ungdomar från åtta 
till och med nitton år 
ska få ersättning för 
glasögonbidrag eller 
kontaktlinser med 800 
kronor.
Lagen som trädde i kraft den 
1 mars har tillkommit för 
ge alla barn i landet samma 
förutsättningar – hittills har 
vissa landsting inte gett nå-
got glasögonbidrag alls och i 
de andra har bidragets stor-
lek varierat.

I Västra Götalandsregi-
onen beslutades 2012 om 
riktlinjer för glasögonbidrag 
till barn 0-16 år. De gamla 
reglerna gäller därför just nu 
parallellt med de nya. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen ser 
nu över regionens riktlinjer 
så att de harmoniseras med 
regeringens beslut och kom-
mer att gälla alla barn 0-19 
år i Västra Götaland.

Ett beslut om detta vän-
tas i slutet av mars och fram 

till dess gäller VGR:s gamla 
regler för barn som är 0-7 
år gällande enstyrke-, fler-
styrke- och behandlingsglas 
samt 8-15 år gällande be-
handlings-och flerstyrkeglas.

Vad innebär den nya lagen?
För att få bidrag för glasö-

gon eller kontaktlinser krävs 
ett aktuellt recept eller or-
dinationsunderlag från en 
ögonläkare, ortoptist eller 
optiker. Man kan bara få 
bidraget en gång per år – 
om inte ett nytt recept eller 
ordinationsunderlag har 
ordinerats på grund av nya 
styrkor. Bidraget för glas el-
ler kontaktlinser dras sedan 
av hos optiker, resten betalar 
patienten själv.

Om kostnaden för glas-
ögonen eller kontaktlinser-
na är lägre än 800 kronor 
ska bidraget uppgå till den 
faktiska kostnaden. Bidrag 
lämnas inte heller för glasö-
gon eller kontaktlinser som 
har skadats eller tappats bort 
eller kostnad för reservglas-
ögon eller motsvarande kon-
taktlinser.

För första gången 
finns det i Melleruds 
kommun 21 nyutbilda-
de arbetsplatsambas-
sadörer. 

AME, arbetsmarknadsenhe-
ten, i Melleruds kommun 
har i dagarna avslutat en 
utbildning av arbetsplatsam-
bassadörer. Johanna Topp 
och Lena Sehlberg, båda an-
ställda inom kommunen, är 
certifierade utbildare inom 
konceptet arbetsplatsam-
bassadörer. Detta bygger på 
att skapa en god arbetsplats 
samt bra rutiner för att ta 
emot praktikanter.

– Alla har varit otroligt 
engagerade och motiverade 
säger Johanna. Vi vill gär-
na fortsätta att utbilda flera 
arbetsplatsambassadörer i 
kommunen. Rickard Hed-
lund har lett utbildningen 
i kommunikation och härs-
kartekniker och Eva Gerdén 
kulturella likheter och olik-
heter.

21 anställda från 19 olika 
enheter inom kommunen 
har fått förmånen att gå 
denna utbildning. Kursen 
har innehållit ämnena: ar-
betsmiljö, introduktion, 

Att träffa svenskar är något 
de asylsökande efterfrågar 
och ett enkelt sätt att koppla 
samman detta intresse med 
de som är intresserade av att 
hjälpa till med integrationen 

och träffa nya människor ef-
terlystes.

Någon behöver jobba med 
detta, tyckte man.
 Tommy W Johansson men-
ade att  kommunen enbart 

har resurser att ta hand om 
de som säkert får stanna och 
inte de som väntar på sina 
besked. 

Karin Åström

långa väntan på besked mer 
dräglig. Andra exempel är 
ABF som håller körkortskur-
ser och språkcafé och bjuder 
in föreningar till samarbete. 

Melleruds Ridklubb har 
en praktikant som går bred-
vid ordinarie personal vilket 
resulterat i att det kom 40 
nyanlända till senaste aktivi-
teten där man fick prova att 
rida.

Samordnare önskas
Det föreslogs från förening-
arna att de projekt som god-
känts ska läggas ut på kom-
munens hemsida, så att man 
vet vad andra gör.

Vad som efterlystes av flera 
var en aktivitetssamordnare 
och en kommunal plattform 
dit de som är intresserade av 
att hjälpa till kan vända sig. 
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Vinterbilder med hedersomnämnande
Här presenteras de vinterbilder som 
tilldelats hedersomnämnande i Melle-
ruds Nyheters fototävling om ”Finaste 

vinterbilden”. Förra veckan avslöjades 
Daniel Lahn’s vinnarbild som före-
ställde läckra isskulpturer vid Hjortens 

udde. Redaktionen fick in omkring 
140 bilder av 34 fotografer.

Annika Jonassons härliga bild på kvinna som tolkar efter en 
get (!).

Hjortens udde förevigad i kallt vinterljus av Rolf Linder.

Tilltalande komposition av Mai-Louise Willner.

Leif Guldbrandsens vackra bild på stugor i Köpmannebro. Tänk vad snö och is kan skapa! Foto av Conny Strand.

Segraren Daniel Lahn fick även med den här stämningsfulla 
landskapsbilden.

Akvedukten i Håverud i vinterskrud, fotad av Erik Broberg.

Erik Nordhagen var ute och fångade norrskenet.

”Vinterstigen i norrsken” av Oleg Lysenko.

Skidtur i vinterlandskap av Sven Johansson.
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SPORT
Malena Norrman bäst i Sverige

Malena Norrman fick kliva högst upp på prispallen i U17 SM 
i Uppsala i helgen efter en riktigt rafflande final. Foto: Sune 
Norrman.

Viktigt poäng för Åsebro
FOTBOLL 
Åsebro IF fick med 
sig ett poäng från 
DM-matchen mot IFK 
Åmål. En liten skräll 
kan man tycka, men 
enligt spelande-träna-
ren Peter Eriksson så 
borde alla tre poäng-
en åkt med hem till 
Rudevi.

DM är igång på allvar och 
Åsebro IF visade direkt for-
men mot division 4-laget 
Åmål. 

0-0 stod sig länge på Mos-
sängens IP i Åmål innan för-
re Åsebrospelaren Argjend 
Mollapolci flyttades upp ett 
steg från mittback till inner-
mittfältare inför den andra 
halvleken. 

Draget från IFK:s bänk 
resulterade direkt i 1-0 för 
hemmalaget, trots misstänkt 
offside.

Bara fem minuter senare 
var det utjämnat i årets för-
sta tävlingsmatch för båda 
lagen.

I mål
I en tilltrasslad situation 
framför Åmåls keeper kunde 
Marcus Larsson glidtackla in 
bollen i mål, men det dröj-
de inte länge innan det var 
hemmalaget som hade fördel 
i matchen. Mollapolci gjorde 
2-1 i matchen och även den-
na gång tycktes det att den 
assisterande domaren kunde 
ha vinkat med sin flagga.

IFK Åmål– Åsebro IF 
2-2 (0-0)

Dalsland DM 
grupp B

Målskyttar:
49’ 1-0 Argjend Mollapolci 
54’  1-1 Marcus Larsson 
58’ 2-1 Argjend Mollapolci 
84’ 2-2 Peter Eriksson (straff)

SLUTRESULTAT

Tredje klubbrekordet i år
FRIIDROTT 
I helgen har Intersport 
Indoor games i friidrott 
avgjorts i idrottens hur 
i Göteborg. En mycket 
väl arrangerand tävling 
av Mölndals AIK.

Intersport indoor är en stor 
ungdomstävling som locka-
de hela 851 friidrottare  va-
rav sex aktiva som represen-
terade Vänersborgsklubben 
Dals Södra FFI. 

Linnea Hallsten F10 gjor-
de debut på distansen 600 
meter. Jonathan Sörgren 
F14 gjorde en bra tävling 
med personligt rekord i kula. 
Max Nielsen P12 gjorde 
tävlingsdebut i sin favorit-
gren 600 meter och Aman-
da Behrendtz F12 tävlade 
i längdhopp, kula och 200 

I helgens tävling i friidrott i Göteborg med över 800 anmälda 
i åldrar från tio till 17 år var Dals Södra FFI på plats med 
sex unga aktiva. Här Frida Hansson F13 på 60 meter häck.

Efter några veckors sjukdom 
verkar Malena Norrman vara 
tillbaka i fin form, trots att 
hon själv säger att hon har 
en bit kvar till toppen. Men 
i helgen visade hon sin klass, 
när hon tog hem SM-guldet 
till Mellerud efter ett tufft 
slutspel, men framför allt en 
nagelbitare till final.

– Den var väldigt hård 
faktiskt. Jag hade väldigt 
mycket problem i början av 
slutspelet, men det släppte 
när jag kom till åttondels-
final, då jag mötte en hem-
maplansspelare som hade 
publiken med sig, sa Male-
na i snöovädret på väg hem 
från Uppsala där tävlingarna 
hölls.

Norrman lyckades vinna 
både kvartsfinal och semifi-
nal, där den sistnämnda fick 
avgöras i tre set, där det sista 
slutade 21-16 till Malenas 
favör.

– I finalen  mötte jag en 
tjej från Uppsala, alltså en 
hemmaplansspelare, som 

hade hela publiken med sig. 
Detta gjorde att jag hade 
väldigt svårt att koncentrera 
mig, men jag lyckades vinna 
första set med 23-21. Andra 
set så fick hon övertag och 
vann med 21-12 vilket gjor-
de att finalen fick avgöras i 
ett tredje set. Där tar jag led-
ningen med 8-3, som jag se-
dan tappar till 8-6 men lyck-
as utöka ledningen till 11-8, 
berättar Malena om finalen i 
U17-SM.

Kommer ikapp
– Jag tappade en gång till och 
denna gång tar hon ledning-
en med 11-14. Jag kommer 
ikapp till 13-14, men tappar 
igen till 13-16. Jag vänder 
och kommer ikapp och tar 
ledningen med 19-17, men 
där tappar jag återigen till 
19-19, säger Malena om fi-
nalen där hon hade publiken 
emot sig.

– Jag får matchboll och 
leder med 20-19 men slår 
sedan ut en boll och det blir 
20-20. Nästa boll missar jag 

hade hon inte lika stor fram-
gång. I dubbeln åkte hon 
och partnern Matilda Kapell 
ut redan i första matchen. I 
mixed åkte hon och Hugo 
Söderberg från Ulricehamn 
ut i kvartfinalen.

– Vi åkte ut mot två väl-
digt tekniska spelare. Efter 
en lång dag i hallen med 
sex matcher så blev allt väl-
digt segt och vi spelade den 
sista matchen för dagen när 
vi förlorade kvartfinalen, sa 
Malena om mixade spelet.

– Singeln är jag nöjd med, 
samtidigt tycker jag att vi 
borde varit mer på hugget i 
mixen. 

Text: Tobias Coster

meter med bra personliga 
resultat. 

Amanda blev åtta i kula 
med 7,19 meter. Johanna 
Hallstens formkurva i F13 
pekar verkligen uppåt,  åter-
igen nytt personligt- och 
klubbrekord med 29,84 sek-
under på 200 meter vilket 

räckte till en total åttonde-
plats bland 26 startande. 

Frida Hansson F13 käm-
pade på i den svåra men ro-
liga teknikgrenen 60 meter 
häck.

Fredrik Behrendtz, tränare 
Dals Södra FFi

– Det märks att Argjend är 
viktig för dem. Vi stod upp 
bra även om de var bättre än 
oss i den första halvleken, 
sade spelande tränaren Peter 
Eriksson som skulle spela en 
viktig roll för Åsebro i slutet 
av matchen.

Straff
Med fem minuter kvar av 
matchen blev Robin Svens-
son knuffad i ryggen när 
han skulle upp och nicka 
Peter Erikssons hörna vilket 
tvingar domaren till att peka 
på den vita punkten mitt i 

straffområdet. Eriksson ste-
gar upp själv för att ta straf-
fen och förvaltar den på allra 
bästa sätt.

2-2 var dock i underkant 
för gästande ÅIF. Fredrik 
Grenander vara nära att göra 
3-2, så även tränaren själv på 
ett friläge, men matchen slu-
tade 2-2.

– Vi var närmast segern, så 
lite besviken är jag att vi inte 
vann. Vi gör vår bästa match 
för året och det märktes att 
det var en tävlingsmatch. 
Det är kanon med DM, rätt 
timing på säsongen och bra 

med tävlingsmatcher. Men 
det hade varit skönt med en 
seger eftersom bara grupp-
vinnaren går vidare till slut-
spel, sade Peter Eriksson ef-
ter matchen.

Tobias Coster

och hon tar ledningen med 
20-21, men jag kommer 
ikapp och vinner med 23-
21 då hon slog en boll precis 
utanför linjen, säger Malena, 
vilket gjorde att hon fick 
ställa sig högst på pallen i 
Uppsala.

Alla odds emot
– Jag hade nog alla odds 
emot mig, detta var ju väl-
digt stort då detta var mitt 
första SM guld. Jag skulle 
också vilja tacka min pappa 
och coach Sune, Utan ho-
nom hade jag absolut inte 
klarat det, säger 15-åriga 
Malena.

Hon spelade även mix och 
dubbel i Uppsala, men där 

BADMINTON     
I helgen avgjordes U-17 SM i Uppsala där Male-
na Norrman fanns representerad från BK Stin-
get. Där fick hon maximal utdelning och vann 
SM-guld i singel efter en rafflande final.

Dalslandsresor
byter ägare
Dalslands främsta tu-
rismpaketerare, Dals-
landsresor har bytt 
ägare. Lotta Eurén 
som grundade företa-
get 2006 har lämnat 
över till Eva Fabbe. 
Dalslandsresor har i Lottas 
regi blivit en mycket viktig 
del av den dalsländska tu-
ristnäringen. Företaget har 
erbjudit en mängd olika 
paket där upplevelser har 
paketerats med boende och 
transporter. 

– Det känns väldigt bra 
att Eva nu tar över den verk-
samhet som jag har levt med 
under tio år, säger Lotta Eu-
rén.

– Det är väldigt spännan-
de att dra igång en ny fas i 
livet, säger Eva Fabbe. Att 
Lotta finns med som men-
tor och support gör att jag 
känner stor tillförsikt inför 
framtiden, fortsätter Eva.

Eva Fabbe har sin bas i Ed-
sleskog och nu väntar myck-
et arbete med förberedelser 
inför säsongen och många 
kontakter med hotell och 
andra turismföretagare.

– Det är mycket tillfreds-
ställande att Lottas arbete 
nu får en fortsättning, säger 
Johan Abenius på Dalslands 
Turist, Dalslandsresor fyller 
en mycket viktig funktion i 
vår destination.

Regionen är positiv 
till ägande av  
sprututbytesansvar
Att göra regioner och 
landsting till huvud-
man för sprututby-
tesverksamhet ökar 
möjligheten till lika-
behandling och jämlik 
vård i hela landet. 
Det är summeringen av Väs-
tra Götalandsregionens svar 
på socialdepartementets re-
miss om ökad tillgänglighet 
till sprututbytesverksamhet, 
vilket behandlades under 
onsdagens hälso- och sjuk-
vårdsstyrelsemöte. Styrelsens 
1:e vice ordförande, Melle-
rudsbon  Tony Johansson, 
Miljöpartiet, är positiv till 
beslutet:

– Det här är en fortsätt-
ning på regionens enträgna 
strävan att få införa en forsk-
ningsbaserad missbruksvård 
som utgår från ett folkhäl-
soperspektiv, menar Johans-
son.

Västra Götalandsregionen 
beslutade redan för över ett 
år sedan att sondera möj-
ligheterna för sprututbytes-
program med de kommuner 

som inhyser större akutsjuk-
hus.

 – Vi har fått positiv re-
spons från främst Trollhät-
tan och Mölndal, men även 
Borås och Skövde. Förhopp-
ningen är att vi genom att 
regionen får ta över ägarska-
pet av frågan kan få till en 
förnyad dialog också med 
de kommuner som hittills 
valt en annan linje, säger 
Johansson. Vi välkomnar att 
Göteborg nu öppnar för nya 
samtal, och ser fram emot 
att tillsammans arbeta för ett 
sprututbytesprogram med 
hög kvalitet.

Västra Götalandsregionen 
ställer sig även bakom beslu-
tet om en sänkt åldersgräns 
till 18 år.

– Det är logiskt för att 
kunna minska smittöverfö-
ringsrisken. Därtill är det ju 
så att vi inte lockar nya miss-
brukare genom att erbjuda 
rena sprutor. Inte så länge 
sprututbytet sker inom ra-
men för ett evidensbaserat 
missbruksvårdsprogram, av-
slutar Johansson.

Två laddstationer
Naturvårdsverket har bevil-
jat Melleruds kommun ett 
bidrag på 66 000 kronor för 
att sätta upp laddstolpar för 
elbilar. Det kommer att bli 
två laddstationer, med två 
stolpar på varje station. Sta-
tionerna kommer att place-

ras i Melleruds tätort. Exakt 
var är inte klart.

Villkoren för bidraget är 
att kommunen ställer upp 
med lika mycket och att sta-
tionerna är klara senast den 
1 september i år.

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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BIF vann derbyt

Frändefors IF – 
Brålanda IF 
1-4 (0-4)

Dalsland DM
grupp D

Målskyttar:
3’ 0-1 Johan Svensson 
10’ 0-2 Marcus Andersson 
36’ 0-3 Marcus Hermansson (straff) 
39’ 0-4 Fredrik Falk
59’ 1-4 Mattias Karlsson

SLUTRESULTAT

Fotboll på gång
Serieprogrammen är nu kla-
ra för klubbarnas representa-
tionslag. Åsebro/Brålandas 
damlag i division två inleder 
24 april hemma mot IK Rös-
se Uddevalla 2. Bland herrla-
gen startar Melleruds IF sitt 
division fyra-spel borta 16 
april och har sin första hem-
mamatch 24 april mot IFK 

Åmål.  I division fem inleder 
Åsebro hemma 23 april mot 
Ellenö. Håfreström har först 
en bortamatch och tar sedan 
emot Åsebro IF på Brunns-
vallen 1 maj. Kroppefjälls IF 
i division sex har bortamatch
6 maj och sedan hemmamat-
ch 15 maj mot Brålanda 2.

Storförlust för 
Håfreström IF
FOTBOLL 
I Håfreströms första 
tävlingsmatch för året 
blev det stor förlust 
mot division 4-laget 
IF Viken. 8-2 slutade 
matchen efter två 
tidiga mål för hemma-
laget på Mossängens 
IP i Åmål.

Viken tog ledningen efter 
en kvart i första gruppspels-
matchen i DM. Division 
5-laget Håfreström fick se-
dan en straff emot sig, två 
minuter efter första målet.m 
En riktigt tung start och 
inte blev det bättre när Vi-
ken gjorde 3-0 precis innan 
pausvilan.

Röda kort
Spelande tränaren Kresh-
nik Bytyqi gav Håfreström 
en liten gnutta hopp i den 
53:e minuten, när han gjor-
de 1-4. Men kort därefter 
fick Viken in sin femte boll 
för dagen och Håfreströms 
nyförvärv Ahmed Bachalan 
fick syna det röda kortet av 
domaren Christian Ragnevi.

Dock blev det utjämnat 
i den 72:a minuten, i antal 
röda kort, då även Vikens 
Lars Jingfors fick se rött, 
men vad hjälpte det när 
hemmalaget gjorde både 6-1 
och 7-1 därefter. 

Dock höll sig den noto-

 IF Viken – 
Håfreströms  IF 

8-2 (3-0)
Dalsland DM

grupp C
Målskyttar Håfreström:
53’ 4-1 Kreshnik Bytyqi 
87’ 7-2 Kreshnik Bytyqi 

SLUTRESULTAT

riske målskytten Kreshnik 
Bytyqi, tillika nyförvärv och 
spelande tränare, framme 
när 2-7 gjordes i den 87:e 
minuten.

Trafikproblem
Finns väll inte mycket att 
säga egentligen. De var helt 
klart det bättre laget. Vi fick 
ingen optimal uppladdning 
efter ett stopp på E45:an 
som gjorde att vi kom fram 
lagom till matchstart, sa spe-
lande tränare Anton Öhrling 
efter matchen mot Viken.

Det blir tufft för Håfre-
ström i det fortsatte grupp-
spelet i DM efter förlusten 
mot Viken. Bara ett lag i fy-
ralagsgruppen tar sig vidare 
till slutspel, men ingenting 
är omöjligt när det handlar 
om fotboll. 

I grupp C finns även 
Bengtsfors IF och Kroppe-
fjälls IF, vars match ställdes 
in i söndags på grund av 
snön.

Tobias Coster

Derby i årets första 
tävlingsmatch tillika 
gruppspelsmatch i 
Dalslands DM. När 
Frändefors bjöd till 
match på Vänersvallen 
i Vänersborg var det 
Brålanda som drog det 
längsta strået.
Det såg ut att bli en förkros-
sande seger i derbyt mellan 
Frändefors IF och Brålanda 
IF i fredags kväll. Brålanda 
tog ledningen efter bara tre 
minuter genom hemvända-
ren Johan Svensson. Kort 
därefter utökade Marcus 
Andersson till 2-0 för bor-
talaget.

När domaren blåste av 
den första halvleken ledde 
BIF med hela 4-0 i derbyt 
som dock inte lockade mer 
än 35 personer.

I den andra halvleken fick 
Frändefors ett tröstmål ge-

nom Mattias Karlsson, trots 
att man innan blivit en man 
mindre efter Andrej Save-
mos röda kort i den 51:a 
minuten.

1-4 slutade derbyt i Vä-
nersborg, där Brålanda tar 
upp kampen mot gruppfa-
voriten Högsäter om slut-
spelsplatsen.

Tobias Coster

Tredje gången gillt för Giants

Melleruds IBK – 
Billingsfors IBK

7-5 (3-0, 3-2, 1-3)
Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
Mikael Lind, 2 
Lars Lundberg
Mio Forsberg 
Eric Johansson 
Dennis Sahlin
Daniel Blücher

SLUTRESULTAT

Giants vann med 7-5 mot Billingsfors i en händelserik match. Foto: Marcus Ek

Melleruds Innebandyklubb, Giants, fick revansch i lördags. 
Foto: Marcus Ek

Två pokaler i helgens tävling

Elvira Olsson (i mitten), BMK Stinget, kammade hem en väl-
förtjänt silverpokal.

Alexander Strandberg, BMK 
Stinget, vann en bronspokal i 
Knalleträffen i Borås.

BADMINTON 
Lördag den 5 mars var 
det dags för badmin-
ton och Knalleträffen 
i Borås. Elvira Olsson 
och Alexander Strand-
berg tog hem pokaler.

Från BMK Stinget fanns föl-
jande spelare representerade: 
Alma Olsson, Elvira Olsson, 
Julia Jonsson och Alexander 
Strandberg. Det blev en lång 
dag med många matcher och 
mycket bra spel av samtliga 
ungdomar. 

Elvira lyckades kamma 
hem en välförtjänt silverpo-
kal i DS U13. Hon hade två 
tuffa tresets matcher i poo-
len som hon vann och gick 
därmed vidare till slutspel. 

I kvartsfinalen blev det 
vinst över Annie Nordberg 
-Saxberg från Trollhättan vil-
ket gav en biljett till finalspel 
och sedan en fin andraplats.

Stentuff pool
Alexander Strandberg spe-
lade både singel, mixed och 
dubbel denna tävling. Resul-
tatet blev ett brons och två 
kvartsfinaler. 

I singel tog sig Alexander 
vidare från en stentuff pool, 
och fick möta Joel Holm-
berg, Tellus i första slutspels-
matchen, där det blev vinst 
för Alexander i en tresetare. 

I kvartsfinalen tog det 
stopp mot Rickard Jin, Gö-
teborg som sedan vann hela 
turneringen.

Alexander spelade dub-
bel med Toste Isaksson från 
Trollhättan och paret spela-
de sig till semifinal mot Elli-
ot Mari, Göteborg och Ture 
Nilsson, Järnvägen. 

Det var en mycket jämn 
match där motståndarna till 
slut vann för att sedan kam-
ma hem hela turneringen.
En fin tredje plats blev det 
för Alexander och Toste i 
HD U13.

Mixed
I mixed spelade Alexander 
med Sofia Kleibrandt som 
hoppade in efter sjukåterbud 
på morgonen. Alexander 
och Sofia slutade här med en 
kvartsfinalplacering.

 Julia Jonsson spelade DS 
U13 och vann en match i 
poolen. I dubbel spelade Ju-
lia tillsammans med Elvira 
Olsson, Stinget och här blev 
resultatet 10-21, 10-21 mot 
Frida Andersson/Elin Ryd-
berg, Racket .

Alma Olsson kämpade 
väl i en tresetare mot Maya 
Garlén och en tvåsetare mot 
Linné André i poolen, men 
tyvärr räckte det inte till 
poolspel denna gång.

BMK Stinget

INNEBANY 
7-9 och 6-13, så har 
de tidigare matcher-
na den här säsongen 
slutat mot Billingsfors 
IBK. Men i lördags 
kom revanschen, på 
hemmaplan, för Giants 
som spelar i division 6 
Bohuslän/Dalsland.

– Det är väldigt härligt, vi 
har ju förlorat de två tidigare 
matcherna, extra roligt när 
vi nu hade en specialmatch 
där vi gick in tillsammans 
med yngre spelare, sa spe-
lande tränaren Mio Forsberg 
efter segern.

Hemmapubliken hade 
många skäl att jubla, inte 
minst efter den första peri-
oden där Giants levererade. 
1-0 kom efter sex minuter 
när rutinerade Lars Lund-
berg stänkte in bollen efter 
passning från Ove Zetter-
ström. 

Åtta minuter senare spela-
de Zetterström fram till 2-0, 
då var Mikael Lind sist på 
bollen. 

Mål nummer tre kom när 
två minuter återstod, då ge-
nom Mio Forsberg som spe-
lades fram av lagets gigant 
Mikael Lind.

– Första perioden gjorde 
att vi vann matchen, vi sat-
te våra chanser trots att de 
pressade oss, sa målskytten 
och tränaren Forsberg efter 
matchen.

Andra perioden
I den andra perioden kom 
Billingsfors lite närmare, 
men Melleruds Innebandy-

klubb fortsatte att vara kli-
niska framför motståndar-
nas kasse. 

4-0 gjorde 19-årige Da-
niel Blücher elva minuter in 
i andra perioden, ”Billing-
en” gjorde sitt första mål i 
matchen sekunderna efter, 
men då utökade Giants ge-
nom 18-årige Dennis Sah-
lin.

– Vi blev lite stressade 
när de pressade oss. Vi vill 
kunna etablera ett spel, men 
ibland fick vi panik och bara 

slängde upp bollen, sa Mio 
Forsberg.

Grymma räddningar
Billingsfors kom allt närma-
re trots att Mikael Lind gjort 
sitt andra mål i matchen 
som betydde 7-2 till Giants 
i början av tredje perioden.

 När Billingsfors gjorde 
7-5 återstod det bara femton  
sekunder och segern var i 
hamn för Giants.

– Målvakten Christian 
Alexandersson räddade oss, 

gjorde grymma räddningar. 
Sedan var de inte lika heta 
framför mål som vi var. 
Vi hade ett tight försvars-
spel vilket kanske gjorde 
att tröttheten kom i slutet 
av matchen och vi släppte 
in några bollar. Det är bra 
att vi har en bred trupp så 
att vi kan rotera på spelare 
i matchen och att alla kan 
spela med varandra, vi är bra 
synkade, säger en nöjd Fors-
berg efter matchen.

Tobias Coster
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angelicashundcenter.se

Hundkurser
Startar:  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

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

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

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

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.

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

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

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

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

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

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

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

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka NU för våren 2016!

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

Vi letar efter engagerade och glada 
medarbetare inför säsongen 2016

Vi söker dig som kan sprida glädje bland både gäster 
och övriga medarbetare samt sprida en hög servicenivå 
och bidra med ett värdskap i världsklass.

Medarbetare till Restaurangen.  
Över 18 år och restaurangvana.

Kassapersonal till butiken, Över 18 år.

Kvalifikationer oavsett tjänst
Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och 
stresstålig.

Du är serviceinriktad och ger alltid våra gäster ett 
korrekt och positivt bemötande. Det är viktigt att du 
alltid bjuder på ett leende, även i stressade situationer.

Språkkunskaper och kunskap om närområdet är också 
meriterande.

Anställningstid oavsett tjänst juni - augusti 
(upplärning maj, juni), rullande schema med varierad 
arbetstid

Ansökan
Sista ansökningsdag 31 mars. 
Ansökan med CV och ett personligt brev till:  
mail@vitasandarscamping.se

 www.vitasandarscamping.se

UTHYRES

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

Målning o renovering. Städ o hemhjälp 
Trädgård o gräsklippning m.m.

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

2 ST VEDSPISAR, Husqvarna 
nr: 727 - 723. 2 st järnkaminer 
Husqvarna samtl. ren. obj. 
Tel. 070-796 66 17.

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

BEG. JANFIRE PELLETS-
BRÄNNARE, med 2 meter 
skruvar. Tel. 070-795 22 77.

F03 Nord
HF Orust - GF Kroppskultur 2 12-16 
Ale HF - Melleruds IF 11-12

Melleruds IF 13 11 0 2 207 - 132 22 75
GF Kroppskultur 2 15 10 0 5 210 - 169 20 41
Ale HF 14 9 1 4 183 - 141 19 42
Stenungsunds HK 13 6 1 6 170 - 139 13 31
Lysekils HK 12 6 1 5 195 - 168 13 27
Kungälvs HK 3 12 6 1 5 159 - 143 13 16
KFUM Trollhättan 12 4 0 8 114 - 166 8 -52
HF Orust 12 3 0 9 129 - 174 6 -45
HK Höfers 13 1 0 12 84 - 219 2 -135

Pantamera Pojkar 13

Åmåls IBK - Melleruds IBK 9 - 7 
Överby IF - Ljungskile SK P-02 5 - 4 
Dingle AIK - Billingsfors IBK 2 - 6

Billingsfors IBK 14 12 0 2 114-48 66 36
Åmåls IBK 13 11 0 2 107-40 67 33
Stenungsunds IBK 13 8 0 5 106-85 21 24
Melleruds IBK 14 6 0 8 92-100 -8 18
Dingle AIK 13 5 0 8 65-77 -12 15
Orust IBK 12 4 0 8 57-81 -24 12
Överby IF 12 3 0 9 49-102 -53 9
Ljungskile SK P-02 13 3 0 10 47-104 -57 9  

Pantamera Pojkar 15 år

Stenungsunds IBK - Myggenäs IBK 2 - 1

Grundsunds IF 12 8 3 1 53-30 23 27
Herrestads AIF 9 6 3 0 43-28 15 21
Åmåls IBK 11 6 0 5 41-39 2 18
Melleruds IBK 11 4 4 3 37-36 1 16
Stenungsunds IBK 12 4 2 6 46-49 -3 14
Dingle AIK 12 4 1 7 45-49 -4 13
Myggenäs IBK 11 0 1 10 28-62 -34 1

Herrar Div 6

Herrestads AIF - Överby IF 7 - 5
Melleruds IBK - Billingsfors IBK 7 - 5
Orust IBK (H-6) - Grundsunds IF 10 - 7

Dingle AIK 18 13 0 5 148-88 60 39
Billingsfors IBK 17 12 0 5 158-107 51 36
Orust IBK (H-6) 17 11 0 6 135-121 14 33
Herrestads AIF 20 11 0 9 151-146 5 33
Melleruds IBK 18 9 0 9 126-120 6 27
Överby IF 14 8 1 5 97-69 28 25
Grundsunds IF 17 2 3 12 87-124 -37 9
IBK Walkesborg 99 19 1 2 16 75-202 -127 5

INNEBANDY

HANDBOLL

TABELLER

Flera inställda 
matcher i helgen
Fyra matcher ställ-
des in i helgen i vårt 
område, dels på grund 
utav spelarbrist, dels 
på grund av snöoväd-
ret. Det handlar om 
träningsmatcher, DM 
samt handboll.

Melleruds IF skulle möta 
IFK Kristinehamn i lör-
dags hemma i Rådahallen i 
handbollen division 3. Den 
uppskjutna matchen, som 
skulle spelats tidigare under 
säsongen, kan komma att 
bli ospelad till MIF:s stora 
förtret efter en hackig säsong 
med mängder av uppskjutna 
matcher och WO-segrar.

Även för Melleruds fot-
bollsherrar blev en match 
mot IFK inställd. Det var 
IFK Trollhättan som sent 
omsider tackade nej till att 

komma upp till Dalsland, då 
man skyllde på spelarbrist.

För Tösse IF blev det sam-
ma kalldusch för matchen 
som skulle spelas i lördags 
eftermiddag. Matchen ställ-
des in då Bäckefors inte kun-
de få ihop lag i årets första 
tävlingsmatch, i Dalslands 
DM.

Matchen mellan Kropp-
efjälls IF och Bengtsfors IF, 
i samma turnering, ställdes 
också in, men denna gång av 
mer legitima orsaker, nämli-
gen snöovädret. 

Snön gjorde Dalslands 
Sparbanks Arena ospelbar 
och det hade varit rent av 
farligt för de båda lagets spe-
lare att sparka boll.

När dessa matcher i Dals-
lands DM kommer spelas 
istället, återkommer vi med.

Tobias Coster

Seger i Värend 
Box Open
BOXNING 
5-6 mars avgjorde Värens 
Box Open i Växjö. Det blev 
seger för Mellerudskillen 
Albin Albinsson på teknisk 
knock out i tredje ronden i 
semifinalen i 81-kilosklassen 
mot Fredrik Johansson, Ox-
elesund. I finalen vann Albin 
över Blendin Zejnullahu, 
BK Ringen Jönköping med 

samtliga domarröster 3-0, 
där även Blendin fick ta en 
räkning i tredje ronden.

En solklar seger för Albin 
och en turnering där Albin 
visade att han är tillbaka i 
fin form. Han fick också fick 
priset som turneringens bäs-
te seniorboxare.

         Tage Isaksson,  
IK Ymer Borås

Albin Albinsson tillsammans med tränaren Tage Isaksson. 
Foto: Privat.
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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 Ei saa peittää
21.30 Gympaläraren 
 - teckenspråkstolkat
22.30 Mat med Kira
23.00 Cirkus familj
23.30 Edit: N.Y. stories

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 Simma lugnt, Larry!
22.15	 Springfloden
23.00 Lake placid 1980 - Miracle 
 on ice
00.10 Akuten

21.00 Edit: N.Y. stories
21.25 Edit: Parisa Amiri
21.55 Gengångare
23.00 Kära dagbok
23.30 Mat med Kira

20.00	Melodifestival	final	
 teckentolkat
22.25 Uncle
22.55 It's love, actually
23.15 Treme
00.10 Akuten

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	 En	djävul	till	flickvän
23.00 Simpsons
23.30 Family guy
01.00 American dad
01.30 Scrubs
02.00 Scrubs
02.25 How I met your mother
03.15 Family guy
03.35 Family guy
04.00 My name is Earl
04.25 American dad
04.45 Våra värsta år
05.35 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
21.00 Identity thief
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.40 Scrubs
01.15 Scrubs
01.45 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 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
21.00	 Defiance
22.00 The cold light of day
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.25 Scrubs
02.20 How I met your mother
03.10 Family guy
04.00 My name is Earl
04.25 American dad
04.45 Nattsändningar

06.30 Seinfeld
09.00 The exes
09.30 Amazing race
10.30 Jims värld
11.00 Jims värld
11.30 Jims värld
12.00 Ink master USA
13.00 NCIS: Los Angeles
14.00 NCIS: Los Angeles
15.00 Marry me
15.30 Marry me
16.00 Brooklyn nine nine
16.30 Brooklyn nine nine
17.00 Almost genius
17.30 Almost genius
18.00 The vampire diaries
19.00 Grimm
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Family guy
21.30 Family guy
22.00 Identity thief
00.20 Edge of darkness
02.25 Born to raise hell
04.00	 Defiance
04.45 Brooklyn nine nine
05.10 Brooklyn nine nine
05.35 Marry me

12.00 Världens natur: 
 Alaska
13.00 Världens museer:
14.00 UR Samtiden
17.00 En stad - en historia
17.05 Lärlabbet
17.35 Antikmagasinet
18.05 Min irakiska familjehistoria
19.05 Studio Plus
19.35 Kinas mat
20.05 Black dandy - makt och 
 mode
21.00 The Tribe
21.50 Förintelsen - historiens 
 värsta brott
22.45 Asien från ovan
23.30 Borgens hemligheter
00.30 Mindre ger mer

12.00 Världens fakta: Nästa
  jätteskalv
13.00 Skattjägarna
13.30 Camilla Plum och 
 den svarta grytan
14.00 UR Samtiden
17.00 Historiska personligheter
17.20 Min irakiska familjehistoria
18.20 Skattjägarna
18.50 Medialized
19.20 Min genetiska upptäcktsresa
20.15 Rovdjuren erövrar Europa
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!
00.50 Berättelsers värde i 
 affärsvärlden

12.00 Min irakiska 
 familjehistoria
13.00 Låna för livet!
13.30 Schrödingers katt
14.00 UR Samtiden
17.00 Historiska personligheter
17.25 Världens natur: Alaska
18.15 Sapmi sessions
18.45 En tyst världsomsegling
19.30 Antikmagasinet
20.00 Seriestart: Kvinnors makt i
  världshistorien
21.00 Fukushima
22.00 Black dandy - makt och 
 mode
22.55 Rovdjuren erövrar Europa
23.40 Studio Plus
00.10 Actors studio: Denis Leary

09.00 UR Samtiden
15.00 En stad - en historia
15.05 Världens museer
15.50 Actors studio: Denis Leary
16.35 En tyst världsomsegling
17.20 Fukushima
18.20 Asien från ovan
19.05 Det vilda Kanada
20.00 Världens fakta: Olösta 
 mord
21.00 Seriestart: Kvinnors liv och
 möjligheter
21.55 Världens fakta: Nästa 
 jätteskalv
22.45 Dokument utifrån: Vem är 
 Kim Jong-Un?
23.45 Kinas mat
00.15 Actors studio: Danny
 DeVito

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Gympaläraren
11.45 Roliga timmen
12.45 Mästarnas mästare
13.45 Tvärs över Sydamerika
14.15 En stad - en historia
14.25 Matiné: I nöd och lust
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Stina om Ludmila Engquist
17.00 Vem vet mest?
17.30 Längdskidor: Världscupen
 Ski Tour Kanada
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 Längdskidor: Världscupen
22.00 Scenerna som förändrade 
	 filmen
22.30 Diktatorn
23.00 Rapport
23.05 Lifestyle
23.20 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 En stad - en historia
10.55 Stina om Ludmila Engquist
11.25 Uppdrag granskning
12.25 Sverige!
12.55 Cirkus familj
13.25 Mat med Kira
13.55 Skavlan
14.55 Gift vid första ögonkastet
15.40 Gomorron Sverige
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
00.15 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Hem till byn
11.45 Plus
12.45 Antikrundan
13.45 Funny boy
15.55 Gomorron Sverige
16.15 Mord och inga visor
17.00 Vem vet mest?
17.30 Längdskidor: Världscupen
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 Längdskidor: Världscupen
23.30 Rapport
23.35 Game of Thrones
00.30 Hem till byn
01.30 Antikrundan
02.30 Gympaläraren
03.30 Opinion live
04.15 Uppdrag granskning
05.15 Fråga doktorn

06.00 Go'kväll
06.45 Opinion live
07.30 Hem till byn
08.30 Vintermagasin
09.30 Vinterstudion
10.00 Alpint: Världscupen
 Lenzerheide
11.00 Vinterstudion
11.30 Alpint: Världscupen 
 Kvitfjell
12.30 Vinterstudion
13.15 Fotboll: Svenska cupen
15.45 Full tid
16.00 Skavlan
17.00 Världens fakta
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: 
 Final
22.10 Melodifestivalen: 
 Eftersnack
22.25 Krig och fred
23.25 Rapport
23.30 Nattsändningar

08.10 Akuten
09.00 SVT Forum
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum
15.30 Rakt på
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Mitt Sverige
16.50 Besök i Karelen
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Längdskidor: Världscupen 
 Ski Tour Kanada
19.00 Vem vet mest?
19.30 Seriestart: Där ingen skulle
  tro att någon kunde bo
20.00 Säsongstart: När livet 
 vänder
20.30 Längdskidor: Världscupen 
 Ski Tour Kanada
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Lake placid 1980 - Miracle 
 on ice
23.25 Nattsändningar

09.00 SVT Forum
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 När livet vänder
16.50 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Emma hittar hem
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hjärtevänner
20.00 Spökraketerna
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Säsongstart: Edit: Parisa 
 Amiri
22.50 Leave to remain
00.15 Rakt på
00.45 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.25 Nyhetstecken

09.00 SVT Forum
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Min sanning: Göran 
 Hägglund
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Längdskidor: Världscupen 
 Ski Tour Kanada
19.00 Vem vet mest?
19.30 Dödsryttarens dröm
20.00 Extramaterial
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Filmklubben: Broken
23.15 Seriestart: Treme
00.15 Mitt Sverige
00.45 24 Vision
01.00 Rapport
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Besök i Karelen
02.00 Nattsändningar

08.00 Ei saa peittää
08.30 Hjärtevänner
09.00 Rapport
09.05 Akuten
10.00 Rapport
10.05 It's love, actually
10.30 Vem vet mest?
11.00 Rapport
11.05 Vem vet mest?
13.10 Trähusstaden Levanger
13.20 Lake placid 1980
14.30 Spökraketerna
15.30 Liv och Horace i Europa
16.00 Sverige idag på romani
16.05 Rapport
16.10 Sverige idag på romani
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Världens natur: Alaska
18.10 Akuten
19.00 Kulturstudion
19.05 En riktig hit vad är det 2016?
19.40 Kulturstudion
19.45 Inte bara för pantertanter
20.40 Kulturstudion
20.45 K-märkt
20.50 Längdskidor: Världscupen
23.15 Edit: N.Y. stories
23.40 Edit: Parisa Amiri
00.10 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.40 Dallas
13.35 Halv åtta hos mig
14.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.00 Skidskytte
17.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
17.55 Äntligen hemma
18.25 Lotto, joker och 
 drömvinsten
18.35 Äntligen hemma, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Vädret
19.30 Farmen
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Ingvar Kamprad
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Vädret
23.00 Wentworth
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.40 Dallas
13.35 Halv åtta hos mig
14.00 Halv åtta hos mig
14.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.00 Skidskytte
17.25 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
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 Brottsplats Sverige
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Vädret
23.00 Wentworth
00.00 Brottskod: försvunnen
00.55 The following
01.55 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
11.35 Hem till gården
12.10 Hem till gården
12.40 Dallas
13.35 Hemma hos Jamie
14.10 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.00 Skidskytte
17.15 Hemma hos Jamie
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 Let's dance
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Vädret
22.25 What's your number?
00.30 Kingdom of heaven
03.30	Mardrömsflygningar
04.20 Hemma hos Jamie

06.10 Hemma hos Jamie
06.50 Hemma hos Jamie
07.25 Hemma hos Jamie
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.30 Sveriges mästerkock
14.30 Tareq Taylors nordiska 
 matresa
15.00 Skidskytte
16.55 Världens roligaste djur
17.55 Keno
18.00 Trav: V75 Direkt
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Vädret
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och 
 drömvinsten
20.00 Torpederna
21.00	 Uggla	flyttar	in
21.30 Brynolf & Ljung - Street 
 magic
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 World War Z
00.30 300
02.50 Tucker & Dale vs. Evil

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Mellerud – Holms Torp 8
Lantlig t hus beläget i mysig skogsglänta ! Flera eldstäder, 
modernt kök, trägolv, sovlof t och förråd. 1-planshus 
med sovlof t. Boarea 50 m2 med 2 rok. Byggår: 1950. 
Tomtarea : 2.397 m2. Pris : 495.000 kr / bud.

Erikstad Bön 2
Souterrängvil la, f lera utgångar t i l l  balkong och altan. 
Fint kök och fräscha badrum. Öppen spis. Garage och 
carpor t. 2 plan. Boarea 139 m2 med 5 rok. Byggår 1975. 
Tomtarea 934 m2. Pris 1.350 000 kr / bud. 

NYINKOMMET!
VISNING 20 /3 11.30 -12.30 NYINKOMMET! RING FÖR VISNING !

Ör – Linde 1
Torp med murad öppen spis, breda plankgolv och synliga 
t immerväggar. 1-planshus med vind. Boarea 50 m2 med 1 
rok. Tomtarea : 3.470 m2. Pris : 295.000 kr / bud.

NYINKOMMET!
VISNING 20 /3 13.00 -14.00

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
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Liv och Horace i Europa
22.30 Tvärs över Sydamerika
23.00 Gift vid första ögonkastet

21.00 30 grader i februari - syntolkat
22.00 Melodifestivalen 2016: 
 Final - syntolkat
00.10 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.40 Akuten

21.00 Mästarnas mästare - syntolkat
22.00	 Springfloden	-	syntolkat
22.45 Game of Thrones
23.35 Akuten

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 Crank: High voltage
22.55 Family guy
23.55 American dad
00.25 Scrubs
01.25 How I met your mother
02.25 Family guy
03.10 My name is Earl
03.35 American dad
04.00 Våra värsta år
04.50 Nattsändningar

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
01.50 How I met your mother
02.35 Family guy
03.20 American dad
04.05 Amazing race: All-stars
04.50 The exes
05.10 Marry me
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
01.35 How I met your mother
02.30 Last man on earth
02.50 Sex and drugs and rockn'roll
03.15 Family guy
04.00 My name is Earl
04.20 Nattsändningar

09.00 UR Samtiden
15.00 Arkitekturens pärlor
15.10 Världens fakta: Nästa 
 jätteskalv
16.00 Sapmi sessions
16.30 Lärlabbet
17.00 En stad - en historia
17.05 Schrödingers katt
17.35 Världens museer: National 
 Maritime Museum
18.20 Black dandy - makt och mode
19.15 The Tribe
20.05 Det vilda Kanada
21.00 Uppdrag Uganda
21.55 Kvinnors makt i världshistorien
22.55 Förintelsen - historiens värsta 
 brott
23.50 Sapmi sessions

12.00 En tyst världsomsegling
13.00 Medialized
13.30 Kinas mat
14.00 UR Samtiden
17.00 Historiska personligheter
17.20 Sapmi sessions
17.50 Schrödingers katt
18.00 Låna för livet!
18.20 - 19.10 Världens fakta: Nästa 
 jätteskalv
19.40 Studio Plus
20.10 Världens natur: Alaska
21.00 Att bota homosexualitet: 
	 bluffläkarna
21.45 Kvinnors liv och möjligheter
22.40 Skattjägarna
23.10 Lärlabbet

12.00 Lärlabbet
12.30 Antikmagasinet
13.00 Asien från ovan
14.00 UR Samtiden
17.00 En bild berättar
17.05 Studio Plus
17.35 Rovdjuren erövrar Europa
18.20 Kvinnors makt i världshistorien
19.20 Världens fakta: Olösta mord
20.20 Världens museer: Bardomuseet i 
 Tunis
21.00 Seriestart: Slottens hemligheter
22.00 Det vilda Kanada
22.55 Dokument utifrån: Frihandelns 
 pris
23.55 Schrödingers katt
00.25 Forskare för framtiden

06.40 Antikrundan
07.40 Auktionskammaren
08.30 Roliga timmen
09.30 Vinterstudion
10.00 Alpint: Världscupen Lenzerheide
11.00 Vinterstudion
11.15 Alpint: Världscupen Kvitfjell
12.15 Vinterstudion
13.00 Alpint: Världscupen Lenzerheide
13.45 Vinterstudion
14.15 Fotboll: Svenska cupen
16.45 En stad - en historia
16.55 Gympaläraren
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Melodifestivalen 2016: Dagen 
 efter
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00	 Springfloden
21.45 Fallet O.J. Simpson: American 
 crime story
22.25 Simma lugnt, Larry!
22.55 Rapport
23.00 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Tack för resan
10.20 Skavlan
11.20 Melodifestivalen 2016: Final
13.30 Melodifestivalen 2016: Dagen 
 efter
14.15 Matiné: Kurragömma
15.55 Gomorron Sverige sammandrag
16.15 Auktionskammaren
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Husdrömmar
21.00 30 grader i februari
22.00 Gift vid första ögonkastet
22.45 Cirkus familj
23.15 Rapport
23.20 Mästarnas mästare
00.20 Simma lugnt, Larry!
00.50	 Springfloden
01.35 Nattsändningar

06.00 Rapport
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Fråga doktorn
10.45 Auktionskammaren
11.30 Cirkus familj
12.00 Hundra procent bonde
12.30 Diktatorn
13.00 Sverige!
13.30 Husdrömmar
14.30 Matiné: Bröllopsbesvär
16.10 Gomorron Sverige sammandrag
16.30 Mat med Kira
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Gympaläraren
21.00 Veckans brott
22.00 Säsongstart: Kobra
22.30 Seriestart: True detective
23.30 Rapport
23.35 Tvärs över Sydamerika
00.05 Nattsändningar

08.30 Dödsryttarens dröm
09.05 Akuten, 10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chibi
11.05 Min sanning: Göran Hägglund
12.15 En riktig hit – vad är det 2016?
12.50 Kulturstudion
12.55 Inte bara för pantertanter
13.50 Kulturstudion,  13.55 K-märkt
14.00 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
14.30 När livet vänder
15.00 Extramaterial
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag på meänkieli
16.10 Duvhöken - skogens rovfågel
16.30 Severin
17.00 ¡Pregunta ya!, 17.10 Life on Scilly
17.24 #lovemilla, 17.35 Välj språk!
17.50 Tio lektioner i språkdidaktik
18.00 Seriestart: Teckenspråkstolkarna
18.30 Seriestart: Finnomani
19.00 Världens natur: Alaska
19.55 Fåglar kring ett dött rådjur
20.00  Kjell Albin Abrahamson
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Frihandelns pris
22.55 Gudstjänst
23.40 Nattsändningar

07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 ¡Pregunta ya!
08.10 Life on Scilly
08.24 #lovemilla
08.30	 Kortfilmsklubben	-	tyska
08.35 Välj språk!
08.50 Tio lektioner i språkdidaktik
09.00 SVT Forum
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Gudstjänst
17.05 Miraklet i Klara
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Dimmor
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Deadly 60
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

07.40 Deadly 60
08.10 Akuten
09.00 SVT Forum
12.00 Rapport
12.05 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Vetenskapens värld
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Vinter
18.10 Akuten
19.00 Vem vet mest?
19.30 Severin
20.00 Mitt Sverige
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 Uncle
22.45 Bienvenidos kamp - i tiggarnas 
 Stockholm
23.40 Ei saa peittää
00.10 Severin
00.40 Nattsändningar

06.05 Hemma hos Jamie
06.50 Hemma hos Jamie
07.25 Hemma hos Jamie
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 När och fjärran
12.30 Skidskytte
14.00 Tareq Taylors nordiska matresa
14.30 Bygglov
15.30 Skidskytte
17.00 Ingvar Kamprad
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: Rosor, kyssar och 
 döden
22.00 Nyheterna
22.05 Vädret
22.15 Maria Lang: Rosor, kyssar och 
 döden, forts
23.10 Michael Clayton
01.45 Beginners
03.45 Hemma hos Jamie
04.15 - 04.45 Hemma hos Jamie
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
23.00	 Hawaii	five-0
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
23.00	 Hawaii	five-0
00.00 Brottskod: Försvunnen
00.55 The following
01.55	 Hawaii	five–0
02.50 Revolution
03.50 House
04.45 - 04.46 Sändningsuppehåll
05.50 Nyhetsmorgon

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

ÅNIMSKOG – Slobol 803
1½-plansvilla lantligt belägen på stor härlig 
tomt på 10.016 kvm. Två sovrum samt kök med 
vedspis. Mysig altan. Flera uthus med möjlighet 
till viss djurhållning. Ca 1 km från Ånimmen.

Pris: 475.000:-

 

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

Pris: 390.000:-

Mån. kost. ca 5.900:-

Mån. kost. ca 3.500:-

Välkommen att 

kontakta oss om du 

funderar på att sälja 

eller köpa fastighet!

HÅVERUD – Ramslökevägen 10
Hemtrevlig villa med stort vardagsrum som har 
öppen spis med braskassett. Rymligt kök med 
bra arbetsytor. Charmig tomt i olika etage. Käl-
lare med direktutgång till rejält garage.  

Pris: 680.000:-

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

Pris: 495.000:-

Mån. kost. ca 4.800:-

Mån. kost. ca 5.000:-

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Åsensbruk / Håverud / Envägen 13
Bostadsrätt i mycket attraktivt och lugnt område. Närhet till akvedukten i Håverud och badplats. Två öppna altaner i väster- och öst-
erläge. 3 rok, boyta: 82 kvm och 5 kvm förråd. Samt parkeringsplats. Månadskostnad 1.112:- inkl. kabel-tv, ej värme. Pris: 350.000:-

Mellerud / Sjöbod Sunnanå hamn / Kulingvägen 34
Mycket fräsch sjöbod med platsbyggt kök och härifrån når man altanerna i syd och norr. Trevligt sovrum på plan två med toalett. 
Nästan granne med servicehuset. Pris: 780.000:-

Boka för visning

Boka för visning
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 10. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Crème Fraiche
ICA. 2 dl. 
Jfr pris 25:00/liter.
Max 1 köp/hushåll.

Apelsiner
ICA. Marocko. Klass 1.
Jfr pris 10:00/kg.

Potatis
Gällenäs. King Edward. 5 kg.
Jfr pris 3:98/kg.

Skinkstek
ICA.Ursprung Sverige. 
Ca 1100 g. Av gris. 
Jfr pris 39:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Bröd
Pågen. 900-1200 g. Jättefran-

ska, Rasker, Pågenlimpa. 

Jfr pris 16:67-22:22/kg.10:-
/kg

Smör
ICA. 500 g.
Jfr pris 49:80/kg.

Pasta
Barilla. Pasta 500 g. Pasta Bluebox. 
Gäller ej Tagliatelle och Lasagne.
Jfr pris 10:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

5:-
/st

3990 
/kg

20:-
/st

Grädde
Arla. 2 dl.
Jfr pris 25:00/liter.

15:-
2 för

2490
/st

5:-
/st1990 

/påse

15:-
/st

Falukorv
Lithells. 800 g.

Jfr pris 18:75/kg.

Max 1 köp/hushåll.

super
klipp

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

STIHL MOTORSÅG MS 211 C-BE
Bra till vedsågning. Hårdmetallkedja
som håller skärpan 10 gånger längre.
• Snabbkedjespänning
• Easy2Start
• Hårdmetallkedja ORD PRIS

4.190:-
NU 

3.590:-

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:-

Emil ”på Korsgården” till Island
Svenska Islandshäst-
förbundet satsar på 
ungdomar. Avelsvisar-
beståndet inom Svens-
ka Islandshästförbun-
det behöver föryngras 
och satsar därför på 
tre yngre förmågor. 
Emil Sundström på 
Korsgården i Järn är 
en av dessa.

Emil Sundström har inte all-
tid hållit på med hästar. Han 
började visserligen rida som 
liten men slutade snart. 

I övre tonåren lockades 
han av Nina Andersson, 
Melleruds Ridklubb, att 
börja igen och på den vägen 
är det. Idag har Emil  ett tio-
tal islandshästar på Korsgår-
den i Järn och två av dem, 
Smaeka och Eldros kommer 
han att använda sig av i en 
avelsvisarutbildning som 
han ska gå.

Utbildning
Emil har en gedigen utbild-
ning bakom sig. Han starta-

Emil Sundström med Smaeka och Eldros, de två hästar som han ska arbeta med för avelsvisning.

Emil Sundström och hans mentor Gudmund Einarsson
Foto: Jeanette Krafft.               de med treårig bygglinje och 

arbetade några år. Så sadlade 
han om och gick en ridle-
darutbildning på Wången i 
Östersund. 

Han fortsatte med en två-
årig hovslagarutbildning i 
Skara. Emil är också C-trä-
nare för islandshästar. För 
att bli det skulle han på åtta 

veckor få fem unghästar, 
rid- och hanterbara. När de 
åtta veckorna gått tittade 
två domare på ridningens 
gångarter, dressyr, markar-
bete, longering och hur häs-
ten gick vid hand. Alltså en 
vetgirig ung man som gärna 
letar mer kunskap.

Projektet ”Unga 
avelsvisare”
Tillväxten är dålig bland av-
elsvisarna och medelåldern 
börjar bli hög. Därför har 
islandshästförbundet startat 
ett projekt, där de utbildar 
unga lovande förmågor. 

Det var i Sverige trettio 
sökande som hade skickat 

in sina meritlistor till  för-
bundet. Det var tre platser 
och Emil knep en av dessa 
platser. 

Det är ett fantastiskt till-
fälle och en stor förmån att 
kunna få denna utbildning 
där Svenska Islandshästför-
bundet står för kostnader-
na. Bland annat åker Emil 
i början av april till Island 
där han får vara på en gård 
och tanken är att han skall få 
råd om hur man bygger upp 
en avelshäst för uppvisning. 
Det finns många duktiga 
avelsvisare på Island som 
kan ge ungdomarna tips och 
inspiration som de kommer 
att ha med sig i framtiden.

Mentor
Efter det kommer mycket 
tid att tillbringas i Öster-

sund där avelsdomare trä-
ningsbedömer, ger råd, hjäl-
per dem med mål att arbeta 
mot. Emil har en mentor, 
Gudmund Einarsson, som 
kommer att följa honom 
under hela projektet. 

För att bli godkänd mås-
te Emil till hösten ha byggt 
upp två hästar, fått dem 
klara för avelsvisning, visa 
upp dem och rida dem för 
bedömning.

– Man behöver ha bra 
hästmaterial om man ska få 
höga poäng vid en bedöm-
ning. Det är både gångarter, 
energi och exteriör som blir 
bedömt, säger Emil Sund-
ström.

AnnChristine Ivarsson

Ringa narkotikabrott
En man född 1962 står åta-
lad för ringa narkotikabrott. 
Han har olovligen använt 
hasch eller annat canna-
bispreparat samt amfetamin, 

som är narkotika. Det hän-
de den 27 februari 2015 i 
Mellerud. Mannen erkänner 
brott. Åklagaren yrkar på  
1 500 kronor i dagsböter.

Strypgrepp på kvinna
En kvinna född 1971 står 
åtalad för ofredande efter 
att ha tagit ett grepp om en 
annan kvinnas hals den 17 
februari 2016 på ett hotell 

i Brålanda. Målsäganden 
yrkar på skadestånd med  
5 000 kronor. Den tilltalade 
förnekar brott.

Hade revolver olovligt
En man född 1957 står åta-
lad för vapenbrott efter att 
ha haft en revolver utan att 
ha rätt till det. Det hände 
den 2 oktober 2015 i Sik-

hall, Vänersborgs kommun 
Den tilltalade som erkänner 
de faktiska omständighet-
erna, men förnekar brott. 

Olovlig körning
En man född 1992 står åta-
lad för olovlig körning. Det 
hände den 19 februari i 
Dals Rostock. Mannen, som 

saknar behörighet att köra 
personbil, erkänner. Åklaga-
ren yrkar på 1 500 kronor i 
dagsböter.




