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HANDSÅG

Rek. ca pris 89:-

59:-
NP-22

MÅNADENS VARA

4 par för

Rek. ca pris 45:-/par
Eller 29:-/par
100:-

MÅNADENS VARA
MARS

Vattenpass
466-600 + 600-1800

Rek. ca pris 999:-

669:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 11.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

15:-
 

/kg

Svensk nötfärs
Garant, Sverige, färsk, max 12% fetthalt, ca 1-2,2 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 11

Kaffe
Gevalia, malet, 450-500 g. Jfr pris 46,00-51,11/kg.
Max 1 köp/hushåll/vecka 11

Kassler
Matlaget, 400 g, Jfr-pris 50,00/kg.

Äpplen Royal Gala
Italien, klass 1.

Toalettpapper, 
Hushållspapper
Edet, soft, 4-8-pack, jfr-pris 29,94-44,96/kg.

5:-
/st

Sill
Garant, flera sorter, 220/106-110 g, 
jfr-pris 45,45-47,17/kg.

69:-
3 för

för Bonuskunder

25:-/st

för Bonuskunder

5995
/kg

för Bonuskunder 20:-
 

/st

Ta 3 betala för 2 
reaplagg

SLUTREA
Gäller alla reavaror! Den billigaste varan på köpet

Ta 3
betala för 2

Börjar torsdag 17/3

Hade öppet hus

Boule 
med 
mjuka 
klot

Hjärtat klappar 
för Dalskog

Engagerade boulespelare i Idrottshuset i måndags förmiddag. Foto: Karin Åström.

Boulespelandet i Idrotts-
huset i SPF:s regi har 
pågått varje måndag hela 
vintern. Nu i måndags 
var spelarna fler än nå-
gonsin. 32 personer, både 
vana boulespelare och 
gröna nybörjare kastade 
klot och diskuterade po-
sitioner. 

I maj, då snön förhopp-
ningsvis är ett minne 
blott, flyttar boulespelan-
det ut till utomhusbanan 
som invigdes i höstas. I 
tretton år har SPF-med-
lemmar spelat boule i 
Mellerud.

– Sidan 13 –

Torsten Lindblom med några 
av fotopärmarna med bilder 
från Dalskog.

Eldsjälen Torsten Lind-
blom har under två års 
tid samlat in bilder och 
information om gårdar i 
Dalskogs socken. Förra 
veckan överlämnade han 
40 pärmar med 3 500 
bilder till Dalskog Ten-
nisklubb och byalag vid 
deras onsdagskaffe i By-
stugan. Där kommer det 
digra materialet att finnas 
till påseende för alla in-
tresserade. Bilderna kom-
mer även att visas upp 
under Dalskogdagen.

– Sista sidan –

SM-brons till Ida
14-åriga synskadade Ida Jacobsson från Mellerud tog 
SM-brons i racketsporten Showdown under helgen.

– Sidan 13 –

Erik Arenstrand och Jonathan Örnroth säljer elevalster som 
visar olika  svetstekniker som använts.

Förra veckan hade yrkesutbildningarna i de gamla 
fabrikslokalerna i Åsensbruk öppet hus. Vuxenutbild-
ningen och Dahlstiernska gymnasiet har förlagt två 
utbildningar; VVS och svets, till Åsensbruk. Planer 
finns att utöka så att även SFI-elever ska kunna gå här.

– Sidan 9 –
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Bolstads Hembygdsförening
ÅRSMÖTE

Bolstads Bygdegård tisdag 22/3 kl. 19.00 
Göran i Rödjan visar film från snövintern 65-66

 VÄLKOMNA! Styrelsen

Boulealliansen
håller 

 ÅRSMÖTE
Onsdag 30/3 kl. 11.00 i Templargården

Kaffeservering
Alla intresserade föreningar är välkomna!

Melleruds Demensförening 

ÅRSMÖTE  
Måndag 21 mars kl. 18.00  i Café Älvan

Vi bjuder på fika!  Alla hjärtligt välkomna!

ÅRSMÖTE
Nedre Upperudsälvens Fiskevårdsområde
Torsdag 31/3 kl. 19.00, Wärdshuset, Café Gruzzolo

Uppgifter om vilka fastigheter som ingår i FVO 
finns på föreningens hemsida.

www.nedreupperudsalvensfvo.dinstudio.se

 VÄLKOMNA! Styrelsen

EN KVÄLL OM MOD
Fredag 18 mars 18.30 i Brålanda Sporthall

(insläpp från klockan 18)    Fri entré
Soffsamtal med biskop Esbjörn Hagberg och tre gäster: 

Ivan Sarac, Marie Dahlin och Pether Åstrand. 
Brålanda Gospel sjunger. Mingelfika.

Arrangörer: Svenska Kyrkan, Smyrnakyrkan, 
Equmeniakyrkan och Företagarföreningen

VÄLKOMNA!

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

Se ”alla” filmer 260:- t.o.m. 19 år 150:- O 3 filmer 150:- O 1 film 70:-
C:a 65 långfilmer visas.  Ej medlemstvång eller reserverade platser

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
11–20 mars 2016

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda

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

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

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
onsdag 23 mars 2016, kl. 18.00.

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

16 mars - 23 mars 2016
Palmsöndagen
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Tor 18.30-20 Andrum i Klöveskogs kyrka, Kerstin 
  Öqvist
Sön 11.00  Högmässa i Bolstads kyrka, Marit Järbel,
  Eva Marklund.
Ons 23/3 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem. Marsipantillverkning med Jan Berglöv. 
  Andakt: Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch,  
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:36200.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Fre 11.00  Vardagsgudstjänst ”Påsken” i Kyrkans hus,  
  Lena Hildén och Pär-Åke Henriksson.
Sön 11.00  Gudstjänst i Kyrkans hus, Lena Hildén. 
  Musik: Brolins. Efter gudstjänsten Födelse-
  dagsfest för inbjudna.
Mån 18.30  Passionsandakt i Kyrkans hus, Marit Järbel
Tis 22/3 11.30  Andakt på Fagerlid, Irja Lignell.
Tis 22/3 14.30 Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 22/3 18.30  Passionsandakt i Kyrkans hus, Lena Hildén.
Ons 23/3 12.00 Andakt i Kyrkans hus därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:36200.
Ons 23/3 19.30 Aftonsång med Passionsandakts texterna i 
  Kyrkans hus, Kerstin Öqvist och Anders 
  Fredriksson. En ensemble ur Järns sångkör.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor	 18.30		 Livet	värt	att	leva	”En	film	om	mod”	Åsens	
  bio. Moderator Claes Hellberg, i samarbete 
  med Åsens bio, COOP i Åsen och Annas 
	 	 Design.	Fruktfika.
Sön 17.00  Gudstjänst i kyrkan, Lena Hildén.
Ons 23/3 18.00  Passionsandakt i Kyrkan, Marit Järbel.
Sön 27/3 11.00 Påskgudstjänst i Kyrkan, Marit Järbel. 
  Skålleruds församlingskör och barnkör.  
  Påsklunch på Skålleruds Gård. 80:- 
  Anmälan senast fre 18/3, tel. 362 00.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund, 
  Kerstin Öqvist.
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets Årsmöte och 
  symöte på Karolinen.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Dalskogs 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson. Örs barnkör 
	 	 medverkar.	Fruktfika.
Ons 23/3 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Ons 23/3 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund, 
  Irja Lignell.

Parkerings- och inträdesavgift  
på 50 kr familj/bil.

lör 28 - sön 29 maj
kl. 10.00 - 15.00 

Vill du vara utställare hos oss?
Till dessa dagar bjuder vi in gamla och nya 

utställare så som företagare, privat- 
personer, skolor och föreningar som vill 
visa upp sina verksamheter under dessa 

två dagar.  
 

Anmäl er till Marie Robertsson 
0707-618257 

marie.m.robertsson@vgregion.se

PÅSKBASAR
med försäljning av hantverksprodukter m.m.

Lördag 19 mars kl. 14.00-17.00
Sockenstugan Salebol, Ånimskog

Servering av kaffe & smörgås
Västsidans i Ånimskog Intresseförening

Besök vår hemsida www.viaif.se

Släktforskningens dag lördag 19/3 
 Melleruds Museum, Tingshuset, Mellerud

10-11 Visning av föredrag: Släktforska med DNA
11-13 Föredrag: Hur börjar jag & hur visar jag mina resultat?
11-14 Arkivet öppet – hitta dina rötter, vi hjälper dig igång!

Lotteri, fika och bokförsäljning
   Arr: Släktforskare på Dahl

 

Vill du vara med och spela barnrevy?
Alla barn är välkomna!

Söndag 20 mars kl. 16.00-17.30
Erikstad bygdegård

För mer info: Ring Marita Johansson, 076-894 28 04
Lämna gärna meddelande så ringer jag upp.

Vad händer i Templargården 
Postgatan 25, Mellerud  Långfredag 25/3 kl.17.00

Jo, IOGT-NTO Mellerud inbjuder till påskfest där  
Strandersson: Lena och Klas-Göran underhåller med  
visor och folkmusik samt besök av PRO:s teatergrupp 

Servering, lotteri - Entré 50:- 
Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt...

Anm. om deltagande senast onsdag 23/3 Inger 0530-121 08,  
Ing-Britt 0530-418 21 

Välkomna!
 IOGT-NTO Mellerud NBV  Våra Gårdar

www.mellerudsnyheter.se
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Bolstad
Prästgård
Söndag 20 mars kl 15 
Ingrid Kennborn, 

Ljungskile:
Kvarnminnen från 

Dalsland.
Entré m. kaffe: 75 kr.

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner i 
samarb.  m. Vuxenskolan. 

Våren är här!
 Vernissage 19 mars kl 14

Jennie Sundén & Åsa Norberg 
»A Movement Made By Hand«

Juan Cappa
Design

Per Brandstedt, Magnus Gramén, 
Annika Lindfors, Jennie McMillen, 
Ulf Sveningson
»SVART VITT helt enkelt …«

Öppet: ons–sön kl 11–17
Vi har öppet hela påsken

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se
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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 70

Tors 31/3 kl. 19  
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

0533-68 16 00

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

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

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  17.000  - 52 rop
VSH - JACK 8.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 17/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

TIPSPROMENADSSTART
Sönd 20/3 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor.
Servering • Lotterier • Välkomna!

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

Rotary
Mellerud

Besök hos Föreningen 
Järnvägshistoria  

i Dalsland, Gamla  
Lastbilscentralen

Måndag 21/3 

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Vi öppnar för säsongen
Torsdag 17/3 kl. 9.00

Som vanligt står kaffet på och för att 
fira öppningen så har vi  

kvällsöppet med mingel 18-21

Välkommen önskar Göran med personal

Kulturbruket på Dal
Lördag 2 april    Klockan 19.30
Biljetter förköp: 076-391 08 99 Maria

         Arr: Kroppefjälls IF Pris: 275:- 

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 19/3  
Kl. 2100-0100

0555-130 15, www.grums.nu

Legoland
24-26/7, 14-16/8

Bussresa via Göteborg- 
Frederikshavn t/r, 2 övern. 
på Scandic Hotel Regina i 
Herning, 2 middagar, 2 fru-
kostar, entré till Legoland. 
Vuxen 3.490:-, barn-12 år 1.990:-.

Läs mer & boka på vår hemsida!

Kommande

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

Batman v Superman:
Dawn of  Justice 

Onsdag 23/3 kl. 19.00
Från 11 år    2 tim 32 min

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:-

 Konst i Centrum
I samband med Kanalyran 
blir det vernissage för årets 
upplaga av Konst i Centrum, 
där konstnärer med Melle-
rudsanknytning ställer ut i 
skyltfönster längs Storgatan 

och runt Torget. Inbjudan 
har gått ut. Intresserade kan 
kontakta Lars Nilsson, kul-
tur- och fritidsutvecklare i 
Melleruds kommun.

Earth Hour stundar
Årets medverkande under 
Earth Hourkonserten 19 
mars är: 

• Alban Faust och Josué 
Trellar. 

• Kajsa Henriksson, Per-
nilla Svan och Gun-Britt 
Gustafsson. 

• Liisa Paiste. 
• Lars Stam. 
• Stråkensemble från Kul-

turskolan. 
• Kompgruppen består av 

Glenn Nordling, Lars Nils-
son, Mikke Nilsson Teve-
borg och Sören Blom.

• Dikterna läses av Kickie 
Nilsson Teveborg. 

• I samband med konser-
ten visar den unga Mellerud-
skonstnären Linnea Jensen 
upp en eldskulptur utanför 
konsertbyggnaden.

Biljetter finns på Medbor-
garkontoret och priset är en 
marschall per biljett.

Vårshow har premiär

Elvira Olsson, Julia Nordling, Anton Johansson, Johanna Soppi och Emma Johansson har skri-
vit teaterstycket ”Blackout”, estetprogrammets vårshow 2016.

Med premiär ikväll är 
det åter dags för Dahl-
stiernska gymnasiets 
estetelevers årliga 
vårshow. I år heter 
den ”Blackout” och är 
en dramakomedi med 
musikinslag. 
Stycket handlar om ett kom-
pisgäng i Mellerud och vad 
som händer när både ström-
men och internet slås ut av en 
solstorm. En värld utan nätets 
alla möjligheter till kommuni-
kation och snabba svar öppnar 
sig för de unga. 

Det är tredjeårseleverna 
Emma Johansson, Julia Nord-
ling, Johanna Soppi, Anton 
Johansson och Elvira Olsson 
som tillsammans skrivit styck-
et och arbetet  med det har på-
gått i mer än ett halvår.

På scenen och i kulisserna 
medverkar de yngre estetel-
verna, totalt är 16 personer 
engagerade i projektet. Repe-
titioner pågår för fullt under 

ANNA´S design
Öppettider i påskveckan

hos

Tisdag	 10-18
Onsdag	 10-18
Skärtorsdag	 10-18
Långfredag	 10-15
Påskafton		 10-14
Påskdagen		 10-13
Annandag	påsk	 Stängt

/22 3

På	långfredag	är	
det	återigen	dags	
för	vår	härliga	
&	inspirerande	
påskmarknad

se	annons	
nästa	vecka

/23 3

/24 3
/25 3

/26 3

/27 3
/28 3

ledning av Kirsti Aasum och 
Jonathan Bryntesson som är 
lärare på estetprogrammet. 

Tre kvällar i rad ges före-

ställningen på Kulturbruket 
på Dal.

Karin Åström
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Börsens
Restaurang & Pizzeria

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

       

Måndag 21/3: Fläskköttgryta med potatis 
och skivade morötter. 
Dessert: Konserverade persikor. 
Tisdag 22/3: Ugnsfärs med sås, potatis, 
broccoli och lingonsylt.  
Dessert: Fruktsoppa.  
Onsdag 23/3: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert:  Aprikoskräm.

Torsdag 24/3: Vårsoppa.   
Dessert:  Våffla med sylt.

Fredag 25/3: Påskbuffé.  
Dessert: Mandeltårta. 
Lördag 26/3: Wallenbergare med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Påskbakelse.

Söndag 27/3: Lax med créme fraichetäcke, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Ananaspaj med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 12 
Mån: Järpar med potatismos och grönsaker. 
Tis: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Ons-tors: Järpar med potatismos 
och grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise med  
potatismos och grönsaker. Sön: Järpar med 
potatismos och grönsaker. 

Vecka 12
måndag Fläskköttgryta* med 
bulgur och skivade morötter.
Alt:  Vegetarisk gryta.

tisdag Köttfärs i ugn* med sås och 
kokt potatis, broccoli, lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs.

onsdag Fiskgratäng med kokt pota-
tis och gröna ärtor.
Alt: Selleristick.

torsdag Pannkakor med sylt och 
grädde, morotssallad.
Alt: Redd grönsakssoppa.

fredag Långfredag.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

VECKANS LUNCH

Weeping 
Willows
till Mellerud

Sångaren Magnus 
Carlson stod förra 
året inför en fullsatt 
salong på Kulturbruket 
på Dals scen, till-
sammans med Simon 
Ljunggren. 
Lördagen den 1 oktober 
kommer Magnus tillbaka 
med bandet Weeping Wil-
lows och redan nu, efter stor 
efterfrågan, släpps biljetter-
na den 18 mars. 

1 oktober gästar Weeping Willows Kulturbruket på Dal.

Magnus och övriga band-
medlemmar, som oftast 
spelar för utsålda hus, bör-
jade skriva egen musik och 
debuterade 1997. Bandet 
har tidigare inspirerats av 
bland annat Depeche Mode 
och Morrisey. De har gjort 
sig kända för sina tankfulla, 
känslosamma låtar, starkt 
präglade av Magnus Carl-
sons röst. Några av deras 
mest framgångsrika låtar är 
”Touch Me” och ”Blue and 
Alone”, signaturmelodin till 
tv-serien Pistvakt.

Den 11 mars släpper de 
sin nionde platta, Tomorrow 
Became Today. Musikaliskt 
är det troligen den mest va-
riationsrika plattan bandet 
släppt sedan debuten. 

 Weeping Willows består 
av Magnus Carlson, sång, 
Ola Nyström, gitarrer, An-
ders Kappellin, bas, Anders 
Hernestam, trummor och 
Niko Röhlcke, gitarrer, pedal 
steel och keyboard.

Biljetterna till Weeping 
Willows släpps efter stor 
förfrågan redan nu på fredag 
den 18 mars på Ticnet. 

Arrangör är Kulturbru-
ket på Dal. Föreställningens 
längd är cirka 90 minuter 
utan paus.

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Christina

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se

Gamla skolor i Holms socken
Förra veckan invig-
des utställningen om 
gamla skolor i Holms 
socken. Den visas hela 
2016 på Melleruds 
museum i Tingshuset.
Bakom den intressanta ut-
ställningen, som består av 
75 uppsatta bilder plus 85 
insatta i en pärm, står Melle-
rud-Holm-Järns hembygds-
förening. En del kommer 
även att visas i en digital 
ram. Man håller extraöppet 
på söndag eftermiddag för 
att visa upp utställningen. 
Annars har muséet öppet 
som vanligt under vardagar.

– Vi började prata om 
utställningen i september 
2015. Sedan har det varit 
mycket arbete med att samla 
in material, att hitta gamla 
skolkort har inte varit det 
lättaste. Det finns väldigt lite 
information i litteraturen, 
förklarar Marja Jansson.

Ingvar Asp klippte bandet vid 
invigningen av utställningen.

Ingela Gerdén, Anders Levin och Marja Jansson, Melle-
rud-Holm-Järns hembygdsförening, är några av dem som ar-
betat med utställningen om skolor i Holms socken.

Modellen som visar hur Mellerud såg ut 1908 har restaurerats.

Kambol skola söder om Mellerud, snarlik Bergs skola strax norr om köpingen.

– Om någon vill köpa ut-
skrifter på fotopapper så kan 
vi ordna det, berättar Anders 
Levin.

De skolor som utställ-
ningen omfattar är Kambol, 
Gerdserud, Bergs, Västerrå-
da, Centralskolan, Holms, 
Linderuds och två skolor på 
Nordkärr. De äldsta bilderna 
är från 1890-talet och de ny-
aste härstammar från 1970.

Dessutom har ett rum 
inretts med dryga 100-ta-
let gamla mellerudsbilder.  
I samma rum står en modell 
över Mellerud anno 1908, 
samma år köpingen bild-
ades. Den tillverkades för 
övrigt 1993, men har nu res-
tauretats med varsam hand.

Gruppen som arbetat med 
utställningen är Marja Jans-
son, Anders Levin, Jimmy 
Glimblad, Ingela Gerdén, 
Annika Ryman, Rita Öder 
och Monica Johansson. I 
uppstarten deltog även An-
ders Perme, Annelie Anders-
son och Axel Ljung.

För att samla in material 
har man frågat runt på mö-

ten, annonserat, efterlyst via 
artikel i Melleruds Nyheter 
och facebook.

Nästa år blir det en ny ut-

ställning, medlemmarna tar 
gärna emot idéer.

Susanne Emanuelsson
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Country Thyme
Present & Dekor

i Countrystil
Kika in och ta en fika!
Massor med varnyheter

Öppet: mån-fre 10.00-18.00 lör 10.00-14.00
Linderud 6 • Mellerud 0530-41500

VÄLKOMNA!

.

Viktig information!

– 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

På grund av påskhelgen måste vi ha 
materialet till nästa veckas tidning 
senast torsdag 24 mars kl. 12.00

0530-
125 40

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Stekpanna

49:-

Tefal

(Begränsat antal och max 1 per 
hushåll)

Kvarnminnen i 
Bolstad Prästgård
På söndag eftermiddag den 
20 mars berättar Ingrid 
Kennborn från Ljungskile 
kvarnminnen från Dals-
landsslätten i  Bolstad Präst-
gård. Hon tillhör styrelsen 
för Bohusläns hembygdsför-
bund och leder dess kvarn-
grupp som ägnar sig åt att 
berätta kvarnminnen från 
Bohuslän och Dalsland. 

En av deltagarna är Olle 
Olsson, Brålanda som är 
före detta mjölnare vid 
Vena kvarn, Bolstads sock-
en. Kvarngruppens uppgift 
är att stimulera hembygds-
föreningar som äger gamla 

kvarnar till erfarenhetsut-
byte och arrangemang av 
kvarndagar på samma da-
tum. 
 Ingrid Kennborn, född Jo-
hansson, kommer från Ge-
stads socken och är uppväxt 
på en gård i Torgunnehagen. 
Hon har tidigare varit ord-
förande i Ljungskileortens 
hembygdsförening. Till yr-
ket är hon socionom och ar-
betar med utvecklingsarbete 
inom handikapp- och äld-
reomsorg. Ingrid Kennborn 
uppskattar om åhörarna 
kommer med egna minnen 
från kvarnbesök.  

VÄRMDAL & TRAKTORSERVICE
Öppet Måndag - fredag 7.00 - 16.00
Eldaregatan 4, www.varmdal.com 
Tel. 0530-511 85

Vi har nu en komplett 
slangverkstad
Allt från slangpressning  
till komplett reparation

Hydraulolja
Handel 46, 20 liter
499:- 
+ moms

Stort sortiment 
av slang, rör, 
kopplingar, 
ventil m.m.

Mellerud roligaste kommunen i Dalsland
I fastighetsägarnas 
undersökning om 
”Sveriges roligaste 

kommun” hamnar 
Mellerud på 86:e plats 
av 290. Det innebär Urval från rankingen över 

Sveriges roligaste kommu-
ner:
1. Åre
3. Stockholm
30. Göteborg
43. Karlstad
86. Mellerud
129. Dals Ed
151. Åmål
173. Bengtsfors
188. Trollhättan
200. Färgelanda
269. Vänersborg
290. (Sist) Essunga

Källa: Fastighetsägarna

Rankingen

Kulturbruket på Dal står bakom ett brett utbud av nöjeseve-
nemang. Arkivbild.

att Melleruds nöjes-
utbud rankas högst i 
Dalsland.

Resultatet baseras på tre va-
riabler: antalet restauranger, 
antalet serveringstillstånd 
och antalet nöjesföretag per 
10 000 invånare.

I Mellerud finns ett stort 
antal restauranger och nöj-
esutbudet är stort. Vi har 
bland annat Kulturbruket 
på Dal och Café Gruzzolo.

– Det är positivt. Till det-

ta kommer de som erbjuder 
underhållning på somma-
ren, som Vita Sandar cam-
ping, musikunderhållningen 
på Dalsland Center i Håver-
ud, Hamnkrogen i Sunnanå 
och trubadurunderhållning-
en på våra restauranger. Det 
är nog mer än vad vi tänker 
på, så jag tror nog att under-
sökningen är ganska rättvis, 
säger Tommy W Johansson, 
kommunstyrelsen ordföran-
de.

Susanne Emanuelsson

Fröken Elvis tog publiken med storm
Elvis Presleys låtar 
med annat arrange-
mang, kvinnliga röster 
och med svensk över-
sättning tog publiken 
med storm.

Fredagskvällens underhåll-
ning på Kulturbruket i Mel-
lerud var proffsig ända ut i 
fingerspetsarna. Fem musi-
ker, som alla gått Kungliga 
Musikhögskolan i Stock-
holm och brinner för vad de 
gör, det måste bli bra. 

Fröken Elvis består av Ca-
milla Fritzén, sång, Lisa Bo-
delius, trombon, Maria Ols-
son, slagverk, Josefin Berge, 
gitarr och Sanna Andersson, 
bas. De hade därutöver med 
sig mandolin, munspel, 
dragspel och melodica, men 

inte nog med detta, de skif-
tade instrument med var-
andra hela förställningen 
igenom.

Elvis-kvalitet
Musikerna pratade mellan 
låtarna och berättade att 
Elvis Presley hade sålt lika 
mycket som Michael Jack-
son och Madonna ihop och 
hans musik lever fortfaran-
de. 

Eftersom det är sådan 
kvalitét på Elvis musik tillå-
ter hans låtar att man sätter 
jazz- eller rockstil på dem. 

Elvis filmade också, i fem 
år, men det blev inte som 
han tänkt sig utan han åter-
vände till scenen igen. 

The King avled 1977 och 
först 2027 får hans fans reda 

på dödsorsaken om vilken 
det har spekulerats mycket.

Välkända låtar
Många välkända låtar fram-
fördes under kvällen med 
stämsång och med stor 
precision  som till exempel 
Always on my mind (Jag 
glömmer aldrig dig) In the 
Ghetto (I betongen) och It’s 
now or never  (Vem är Jo-
hanna). 

Kvällen avslutades med 
Love me tender (Älska mig 
för den jag är).

Efter föreställningen sam-
lades Fröken Elvis tillsam-
mans med publiken ute i 
foajén, svarade på frågor och 
signerade sin debutskiva, 
”Elvis på svenska”.

AnnChristine Ivarsson Fröken Elvis, ett glatt och proffsigt gäng med fullt ös hela kvällen.

Föreslår sex nya storregioner
Förra veckan presen-
terade regionutred-
ningens indelnings-
kommitté sitt förslag 
som innebär att 
dagens länsindelning 
ersätts av sex nya 
storregioner.
Kommittén föreslår bland 
annat att Västra Götaland  
slås ihop med Halland och 
Värmland. Tillsammans 
blir man då den folkrikaste 
regionen tillsammans med 
Stockholm/Gotlandsregio-
nen med drygt 2,2 miljoner 
invånare och 71 kommuner.

– Jag tror detta är nödvän-
digt, men man behöver se 
över så att regionerna blir så 
jämspelta som möjligt. Väs-
tra Götaland är redan så stor 
region att jag inte tror det 
har någon avgörande bety-
delse för oss. Om Värmland 
kommer med så hamnar vi 
mitt i en region och inte i 
utkanten som idag, säger Jo-
hansson.

Han nämner att mycket 
handlar om infrastrukturfrå-
gor När man idag diskuterar 
trafikfrågor (järnvägen och 
E45) går man in i ett annat 
län när man passerar Åmål.

– Idag måste man prata 
med två olika bolag, Väst-
trafik och Värmlandstrafik. 
Vid en sammanslagning 
blir trafikplaneringen enk-
lare. Sträckan Göteborg och 
Karlstad är en viktig bit runt 
Vänern, fortsätter han.

Hur Dalslands sjukhus 
i Bäckefors påverkas av en 
eventuell sammanslagning 
kan Johansson inte svara på.

– Men vid senaste mötet 
med hälso- och sjukvårds-
nämnden framkom det 
att Praktikertjänst har fått 
något av en nytändning i 
Bäckefors. Jag hoppas att 
dalslänningarna passar på 
att utnyttja att de finns på 
sjukhuset. Det blir ju en 
avlastning för både Näl och 
Uddevalla sjukhus.

Idag är Västra Götaland, 
Stockholm och Skåne de tre 
största regionerna

Övriga föreslagna sam-
manslagningar: 

Norrbotten, Västerbot-
ten, Jämtland och Väs-
ternorrland som består av 
44 kommuner med totalt  
880 000 invånare. 

Gävleborg, Uppsala, Da-
larna, Örebro, Västmanland 
och Södermanlands län. Det 
handlar om 64 kommuner 
och 1,7 miljoner invånare. 

Stockholm och Gotland; 
27 kommuner och 2,2 mil-
joner invånare.

Blekinge och Skåne. 38 
kommuner och 1,4 miljoner 
invånare.

Jönköping, Kronoberg, 
Kalmar och Östergötland. 
1,2 miljoner invånare.

Målet med sammanslag-
ningen är att minska byrå-
kratin och få en mer effektiv 
vård. Ett antal landshöv-
dingposter befaras försvinna 
och en del residensstäder 
kommer att förlora sin sta-
tus. 

Susanne Emanuelsson
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DÖDSFALL

PREDIKOTURER

Vår älskade 

Anders 
Andersson 
* 30 januari 1952  

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Mellerud 
3 mars 2016 

ANNELI och TOBIAS 
Sofie och Rasmus 

BARBRO 
 

Släkt och vänner 

Nu sover du skönt, det är 
lugnt i ditt bröst 

Det lindrar vår sorg och 
skänker oss tröst 

I vårt minne Du lever, 
Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser dig Dig 
precis som du var. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka fre-
dagen 1/4 kl. 11.00. Akten 
avslutas i kyrkan. Hedra 
gärna Anders med en gåva 
till Hjärt-Lungfonden givar-
telefon 0200-882400. 
Ljungdahls Begravnings-
byrå. 

Vår käre pappa 

Ingemar 
Björklund 

* 25 september 1936  

har lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Mellerud 4 mars 2016 

Anders och Lisette 
Mats 

Ann-Sofie och Anders 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Syskon med familjer 

Stilla, så stilla Du 
käre nu slumrar 

Borta från sjukdom 
och strid 

Stor är vår saknad men 
dock vi Dig unnar 

Vila i frid. 

Avsked har tagits i stillhet. 
Varmt tack till all personal 
på Fagerlidshemmet och 
Hemsjukvården. 

Vår käre 

Birger 
Andersson 

* 4 december 1943  

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Tuten 
7 mars 2016 

EVA 
Anders och Camilla 

Albin, Robin 
Anneli och Roger 

Jonatan 
 

Släkt och vänner 

Du bäddas i hembygdens 
soliga famn 

Där inga bekymmer 
skall trycka 

Vid barndomens kyrka 
Du hunnit i hamn 

Där Dina kära Din kulle 
skall smycka 

Det är barndomens 
klockor som ringa 

Och frid är den hälsning 
de bringa. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Erikstads kyrka 
torsdagen den 31/3 kl. 
13.00. Avsked tages i kyr-
kan. Efter akten hälsas alla 
välkomna till minnesstund 
i Erikstads Bygdegård. Svar 
om deltagande till Ljung-
dahls Begravningsbyrå tel. 
0530-100 45 senast 24/3. 
Lika välkommet som blom-
mor är en gåva till Cystisk 
Fibros pg. 900228-8. 

Vår älskade 

Katarina 
Johansson 

* 27 december 1964  

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Ör Hagen 
11 mars 2016 

ULF 
Evelina 
Josefine 
Anton 

Mamma Gunvor 
 

Släkt och vänner 

En ängel har kommit hem 
 

Vår älskade mamma, 
fru, syster, dotter och vän 

har fortsatt sin resa 
bortom jordelivet 

Hennes kämpaglöd, mod, 
tacksamhet och kärlek 

kommer alltid 
att finnas hos oss 

Du är världens bästa 
och vi kommer alltid 

att sakna Dig 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Örs kyrka tisda-
gen 5/4 kl.13.00. Avsked ta-
ges i kyrkan. Ljus klädsel. 
Stöd gärna Cancerfonden 
med en gåva, givartelefon 
020-59 59 59. 

Hipp Hipp HURRA!

Begravningsceremoni har 
ägt rum i Gunnarsnäs för-
samlingshem för Janne Falk, 
Ekholmen. Som inledning 
på akten spelades ”Amazing 
grace ” varefter alla gäster 
hälsades välkomna. Under 
akten framförde Ingemar 
Johansson, sång och gitarr 
samt Bertil Fransson, drag-
spel följande stycken, ”Gun-
nar Vägman”, ”Jag väntar 
vid min mila” och ”Det är då 
som jag tänker på dig”. Till 
minne av Janne var urnan 

vackert inramad med blom-
mor från familj och många 
vänner.  Minnestal hölls 
av officiant Anders Grim-
heden, som också tackade 
för den stora mängd blom-
mor och minnesgåvor som 
kommit in. Som avslutning 
spelades ”Kultändarsången”. 
Efter akten gravsatte famil-
jen urnan på Gunnarsnäs 
kyrkogård och därefter bjöds 
samtliga gäster på kaffe med 
tilltugg.

JORDFÄSTNING

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcafé 
- för dig som vill lära svenska. 
Sönd 11 Gudstj. Glenn An-
tonsson och Lp vänner, kaffe. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 

18.30 Städ & Trivs. Månd 
19 Sångövning. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Fred 18.30 Ekumenisk kväll 
i idrottshallen. En kväll om 
mod. Biskop Esbjörn Hag-
berg med gäster, intervjuer, 
Gospelkören med Rosengren. 
Mingelfika. Sönd 11 Gudstj. 
Dela tro och liv. Anette 
Jarsved Carlson, Sigward 
Karlsson, musik, Ssk. Ming-
elfika. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården. Onsd 
(23/3) 19 Bön.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 19 Stickcafé & Kvälls-
macka. Fred Gemenskaps-
träff inställd. 18.30 Ekume-
nisk samling i sporthallen 
om Mod, Esbjörn Hagberg, 
Marie Dahlin m.fl. gäster, 
gospelkör och servering. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. i 
Smyrna. Anette Jarsved Carl-
son, David Celinder. Sönd 16 
Andakt Sjukkyrkan NÄL, 
Sigward K.
Brålanda: Fred 18.30 En 
kväll om mod i Brålanda 
sporthall. Biskop Esbjörn 
Hagberg i samtal med gäster 
i soffan; Ivan Sarac, Marie 
Dahlin, Pether Åstrand, Brå-
landa Gospel under ledning 
av Dan Rosengren. Insläpp 
från kl. 18. Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. i Smyrnakyrkan, 
David Celinder, Sigward 
Karlsson, Anette Jarsved 
Carlson m.fl. Ssk och kyrkfi-
ka. Månd 11 Förmiddagsträff 
i Brålanda fsh. Samuel Jo-
hansson berättar om sin resa 
till Rumäninen. 12 Middags-
bön i fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
15.30 Kyrkliga syföreningen i 
fsh. 17-19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. i fsh. Anet-
te Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308 70.

Grattis Elin på 3-årsdagen den 11 mars!  Grattis Ellen på 
1-årsdagen den 17 mars!

Alla vi i släkten vill gratulera de fina kusinerna

Vi vill gratta vårt goa barn-
barn Milo på 3-årsdagen 
19/3.

Kramar från farmor, farfar, 
mormor och morfar

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Musikskolans konsert. 
Lörd 10 Vårbasar, kaffe och 
våffla, brödbod mm. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrkkaf-
fe. 
Frändefors: Tisd 18 Pas-
sionsgudstj. i Missionskyr-
kan. Matt 26:30-56. Sigward 
Karlsson. Sönd 11 Familje-
gudstj. Ljuständning för barn 
födda 2015. Jubilatekören 
med musiker. Fastekampan-
jen avslutas med offergång i 
fsh. Lennart Staaf. Kyrkkaf-
fe med våfflor serveras i fsh. 
Tisd 13.30 Gudstj på Ring-
hem. Lennart Staaf.

Hipp Hipp 

HURRA!

Vårauktion i 
Missionskyrkan
Vårauktionen i Mis-
sionskyrkan är ett 
årligt återkommande 
vårtecken.

Samlingen började med en 
andakt som pastor Thomas 
Segergren höll i och därefter 
var det servering med hem-
bakade bullar, kakor och 
bakelser.

Efter gemenskapen vid 

kaffeborden var det dags för 
auktionen. 

Per-Göran Asp höll i klub-
ban och han auktionerade 
ut alla skänkta varor med 
bravur. Under kvällen såldes 
också ett flertal åromgångar 
och kvällen avslutades med 
dragning i det stora vårlot-
teriet. Kvällens resultat blev 
närmare 18000 kronor till 
församlingens arbete.

De skänkta alstren som auktionerades ut. Foto: Privat.

ÅRSMÖTE
Kroppefjälls Rödakors- 
krets höll årsstämma i ser-
vicehuset Karolinen söndag-
en den 21 februari. Drygt 
20 medlemmar hälsades 
välkomna av ordföranden 
Maud Halvarsson. Efter 
sedvanliga årsmötesförhand-
lingar, som leddes av Stig 
Larsson, bjöd kretsen på 
kaffe och semla. Cajsa Löf-
qvist informerade om en ak-
tivitet för en grupp kvinnor 
på asylboendet Kroppefjäll. 
Man samlas några gånger 
per månad och fikar, talar 
om svenska traditioner med 
mera. Vi fick också under-
hållning av Lennart Anders-
son som sjöng kända sånger 
av Evert Taube, Stefan De-
mert med flera, till eget gi-
tarrackompanjemang.

Av verksamhetsberättelsen 
för 2015 framgår att kretsen 
har arrangerat eller deltagit 
i ett flertal aktiviteter, varav 
kan nämnas besöksverksam-
het på Kroppefjällshemmet 
varannan vecka, förutom 
under sommarmånaderna, 
och ”grötfest” på service-
huset Karolinen med med-
verkan av Järns Sångkör i 
december. 

Kretsen har anordnat 
förmedling/försäljning av 
skänkta kläder och skor med 
mera till de asylsökande vid 
asylboendet i Dals-Rostock 
med öppethållande en gång 
per vecka.

Lotterier har anordnats i 
samband med ett flertal ak-
tiviteter.

Vid Kulturskolans insam-
lingsgala för Världens Barn 
deltog kretsen tillsammans 
med Skålleruds- och Mel-
leruds Rödakorskretsar ge-
nom att skänka hembakade 
bullar och ansvara för kaffe-
försäljning i pausen. Röda-
korskretsarna i kommunen 

var även medarrangörer vid 
en stödgala till förmån för 
människor på om flykt.

Sparbösseinsamlingar har 
skett vid olika tidpunkter.

Till Rödakorsets insam-
lingar på central nivå för 
människor på flykt, akut 
Nepal,  Katastrofhjälpen och 
Julinsamlingen har Kroppe-
fjälls Rödakorskrets bidragit 
med totalt 68 473 kr .

Dessutom har 7 150 kr 
sänts till insamlingen för 
Världens Barn.

Styrelsen tackar alla som 
på ett mycket fint och en-
gagerat sätt bidragit till att 
kretsens verksamhet har 
kunnat glädja andra, samt 
kunnat delta vid olika ar-
rangemang. Styrelsen riktar 
ett varmt tack till er som 
bakat, skänkt vinster, kläder 
och andra saker samt till alla 
för köpta lotter och gåvor 
som vi sedan kunnat skicka 
till de olika insamlingarna 
för behövande

Styrelsen har hållit fem 
stycken protokollförda mö-
ten under året. ”Sygruppen” 
har haft nio sammankoms-
ter. Kretsen har 63 medlem-
mar och välkomnar gärna 
nya. Stig Larsson hade med-
delat att han inte ställer upp 
för omval i styrelsen. Han 
avtackades av ordföranden 
Maud Halvarsson för sitt ar-
bete i styrelsen under många 
år. Stig Larsson tackade och 
meddelade att han ju fortfa-
rande är medlem och stödjer 
kretsens arbete.

Styrelse fram till årsstäm-
man 2017: Maud Halvars-
son, ordförande. Gunnar 
Halvarsson, vice ordförande. 
Liselotte Lundqvist, sekrete-
rare. Inger Larsson, kassör. 
Anna-Britha Melin, Birgitta 
Landegren, Thomas Timm.
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Åker till flickhem i Indien
Två mellerudskillar, 
Tobias Coster och 
Joakim Pettersson, 
reser till staden Agra 
i Indien den 25 mars 
för att under en vecka 
hjälpa till med renove-
ring av ett flickhem. 
Detta är en del av An-
drahandsbutiken 7:ans 
hjälparbete.

Överskottet från second 
handbutiken går till verk-
samhet för barn och ung-
domar i Mellerud samt till 

Tobias Coster och Joakim Pettersson åker till Indien den 25 
mars för att hjälpa till att renovera ett flickhem i staden Agra.

Simon Svensson och Joel Lundgren från Mellerud besökte Etiopien under tio dagar i mitten av 
januari. Andrahandsbutiken 7:an stöttar ett utbildningscenter där. Foto: Privat.

Mångkulturellt firande 
av kvinnodagen
Den 8 mars firade 
kvinnor från Afghanis-
tan, Syrien, Palestina, 
Peru, Holland och 
Sverige gemensamt 
den Internationella 
kvinnodagen.  

Karin Rebelius  och kvin-
norna på Veris Kooperativ 
hade ordnat med traditio-
nellt svenskt kaffekalas och 
hälsade alla välkomna till 
IOGT-lokalen. Karin infor-
merade om att Veris, efter 
många år som ansvariga för 
dagen, nu lämnar över till 
ABF.

Bilda nätverk
Marianne Sand Wallin från 
ABF hade en dialog med 
deltagarna, erbjöd möjlighe-
ter till utbildning i svenska 
och uppmanade alla när-
varande kvinnor att bilda 
grupper och nätverk för att 
tillsammans lära mera för att 

skapa en meningsfull fritid 
och framtidsmöjligheter.

Bakgrund
Marianne beskrev även bak-
grunden till firandet, att det 
för drygt 70 år sedan 1945 
antogs ett internationellt 
avtal som fastslog jämställd-
het mellan kvinnor och män 
som en mänsklig rättighet 
och för nästan 40 år sedan 
rekommenderade FN ett 
allmänt firande av en inter-
nationell kvinnodag. I Mel-
lerud firas den sedan 1988 
Mellerud.

Männens makt
2016 kan vi konstatera att 
arbetet för jämställdhet har 
kommit långt i vårt land 
men ännu har män den 
ekonomiska, sociala och po-
litiska makten i samhället. 
Kvinnligt kodade egenska-
per värderas inte lika högt 
som mäns. Kvinnor med 
starka åsikter i den offent-

liga debatten utsätts för hot 
om sexuellt våld i syfte att 
skrämma till tystnad. 

I ett globalt perspektiv är 
det många platser på jor-
den där flickor inte får gå i 
skola, arbeta eller välja vem 
de vill gifta sig. De får inte 
äga egendom, köra bil, inte 
lämna hemmet utan en man,  
och de utsätts förkönsstymp-
ningar. 

Insatser
Många män och kvinnor 
kan hedras för sina insatser 
för ökad jämställdhet i vårt 
land och i vår kommun - 
ända från kampen för kvinn-
lig rösträtt och fram till idag.

När kvinnodagen firades  i 
Mellerud började festen med 
uppskattad sång av Lotta La-
gerlöf som framförde både 
egna och andras låtar. Däref-
ter var det fika, dans och gi-
vande samtal mellan kvinnor 
från jordens alla hörn

Internationella kvinnodagen firades av kvinnor från jordens alla hörn, i Mellerud. Veris Koope-
rativ hade ordnat festen i IOGT-lokalen.

Herrarna Karlsson (C) och 
Johansson (S) använder 
brottsvokabulär (förtal) när 
de försöker bemöta vår kri-
tik av deras senfärdighet för 
fler lägenheter i Mellerud. 

Detta visar bara på hur 
pressade de är men har man 
inte åstadkommit något på 
över ett års regerande så är 
läget prekärt.  Avsaknad av 
tempo gör att inte heller på 
tvåårsdagen kommer man ha 
fler lägenheter än när man 
tillträdde, utan färre. 

I kommunstyrelsens ar-
betsutskott har dessa reno-
veringsplaner redovisats vid 
flera olika tillfällen bland an-
nat 19 november 2013, 28 
januari och 25 mars 2014. 
Den minnesgode kommer 
ihåg att det skrivits flera 
gånger i Melleruds Nyhe-
ter, 9 och 30 april 2014 där 

olika förslag presenterades. 
Det var inte bara lägenheter 
utan mycket mer bland an-
nat en aktivitetsarena mitt 
emot Fagerlidsskolan. Det 
är dessa planer som vi anser 
ha begravts långt ner i någon 
byrålåda i kommunhuset. 

Vi vill informera Melle-
ruds kommuns invånare 
om att ovan nämnda herrar 
glider rejält på sanningen då 
man skriver om ”utdömda 
fastigheter”. Vi skulle öns-
ka att ni visar protokoll där 
myndighet dömt ut dessa 
fastigheter innan ni fortsät-
ter att sprida ej vederhäftig 
information. 

Fastigheterna i kvarteret 
Ugglan är i sämre skick idag 
än när de köptes. 

Dock är stommarna rejäla 
och skulle kunna renoveras 
och ge tillbaka lite av de 15 

miljoner som redan gått åt. 
Kan man få statliga medel 
till renovering är det myck-
et bättre att kommunen gör 
detta än om Bert Karlsson 
med flera kammar hem mas-
sa  pengar. 

River man de sista 48 lä-
genheterna i området så har 
man plöjt ner nästan 20 
miljoner på kvarteret och 
har inget mer än 3,3 hektar 
råmark kvar. Detta är eko-
nomiskt sett det allra största 
fiasko som Melleruds kom-
mun genomlevt. 

Vi behöver fler lägenheter 
inte färre och majoritetens 
ekvation är olöslig. Riva 108 
lägenheter och bygga 20 och 
tro att man har fler.

Daniel Jensen, KD 
Tony Johansson, MP 

Pål Magnussen, V 
Jörgen Eriksson, KiM

Svar till Gunnar och Tommy

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.

Om Pål Magnussen har 
svårt att tillgodogöra sig en 
text så ska vi hjälpa till att 
förtydliga. Det är just ”byg-
ga för alla” vi vill. Vi vill 
inte veta av segregationspro-

blem och undanträngning 
av våra egna. Vi säger att vi 
vill reservera lägenheter. Då 
menar vi inte hundra pro-
cent av beståndet utan en 
lämplig portion, just för att 

säkerställa detta. Är det då-
lig människosyn, och i så fall 
varför?

SD-Mellerud

Svar till Pål Magnussen

hjälpprojekt i andra länder. 
Varje månad stödjer man 
bland annat ett utbildnings-
center för änkor i Etiopien 
och man utför punktinsater 
för ett flickhem i Indien och 
ett flickhem i Nepal.

Tobias och Joakim kom-
mer under en vecka att fin-
nas på plats på flickhemmet 
i staden Agra i Indien, två 
timmars resa från New Del-
hi.

– Vi ska hjälpa dem att 
renovera flickhemmet. Lo-
kalen är sliten och taket är 
dåligt. Vi ska även bygga 
sängar åt dem. De har själ-
va inga som jobbar praktiskt 
med sådant, berättar Tobias 
som tycker det ska bli spän-
nande att åka dit.

Andrahandsbutiken 7:an 
stöttar flickhemmet ekono-
miskt tillsammans med ett 
par andra organisationer.

– Ungdomar upp till 29 
års ålder kan söka bidrag 
för att åka och se våra soci-
ala insatser på plats. Det blir 
en helt annan sak att upple-

va deras situation på plats. 
Dessutom får man kontak-
ter i andra länder, berättar 
Samuel Lundgren, pastor i 
Melleruds Kristna Center  
(MKC) som driver butiken.

Lämnar kvar verktyg
– Vi får ta med oss en del 
handverktyg, eftersom vi 
inte vet hur de har det med 
ström. Dessutom vill vi läm-
na lite verktyg kvar hos dem. 
Det vore en vinst om vi kun-
de få med oss någon i arbetet 
som kan fortsätta när vi åkt 
hem, säger Joakim.

Samuel berättar att det 
framför allt är barn och 
kvinnor som far mest illa, de 
har inga sociala skyddsnät.

– Det finns en stor orga-
nisation med många stödjare 
som vi valt att satsa på. Vi 
känner dem och det inne-
bär mindre risker, förklarar 
Samuel.

Tobias och Joakim reser 
tillsammans med två killar 
från Göteborg, en av dem 
har besökt Mellerud för att 
informera om projektet. 

Båda tar ut semester från 
sina ordinarie jobb. Tobias 
får ett 60-procentigt bidrag 
från MKC eftersom han inte 
är äldre än 29 år, medan Joa-
kim bekostar resan själv.

I januari reste Joel Lund-
gren och Simon Svensson 
från Mellerud till Etiopien 
där man stöttar ett ut-
bildningscenter för änkor. 
Många av MKC:s medlem-
mar har fadderbarn här.

– Vi hade med oss bol-
lar, hopprep, tennisbollar, 
pärlplattor, såpbubblor och 
gosedjur som vi delade ut 
till änkornas barn. Vi mötte 
mycket kärlek när vi var där, 
berättar Joel.

– Det var en härlig känsla 
att träffa barnen. De visade 
så stor glädje trots att de har 
så lite, konstaterar Simon.

Susanne Emanuelsson
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Årsmöte
Onsdag 30 mars 

kl. 19.00
i Klubbstugan

Brålanda IF

Frändefors kyrka 
Söndag 20 mars kl.11

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 

Barn och unga 
Ljuständning för barn födda 2015 

Fasteinsamlingens avslutning, 
offergång 

Victoria Håkansson, Lennart Staaf 
Kyrkkaffe med våfflor

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

Brålanda • Frändefors

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Idag onsdag kl. 15.00
Poesi och glädje med Börje V.
Fredag 1/4 kl. 18.00 
Vårmys med ostbricka
Underhållning: Countrymusik

Vad är 
mod?
På fredag 18 mars blir 
det en ny temakväll i 
Sporthallen i Brålanda 
med biskop Esbjörn 
Hagberg och andra 
gäster i ett soffsam-
tal. 
Den här temakvällen är en 
del av en temavecka ”Livet 
värt att leva” som Karlstad 
stift anordnar och årets tema 
är mod. Vad är mod? Vari-
från hämtar vi mod för nuet 
och framtiden? Det blir ett 
par frågor att fundera över 
under den här kvällen. Det 
blir sista gången som vi mö-
ter Esbjörn Hagberg som 
biskop och samtalsledare 
under en temavecka. 

Kvällen är en av flera 
samlingar i Dalsland under 
veckan. Även i Mellerud, 
Steneby, Högsäter och Dals 
Långed blir det träffar. Man 
kan hämta mer information 
om alla dessa på svenska kyr-
kans hemsida.

Under temakvällen i Brå-
landa blir det också en gos-
pelkör under ledning av Dan 
Rosengren som är med och 
sjunger och det blir ett en-
kelt fika. Det är alla kyrkor-
na i Brålanda och Företagar-
föreningen som inbjuder till 
samlingen. 

Temakvällens övriga gäster 
är Ivan Sarac – Brålandabo 
sen många år som hade mod 
att lämna Jugoslavien som 
tonåring för att komma hit 
till Sverige, Marie Dahlin – 
ett av våra kommunalråd i 
kommunen som har mod att 
vara politiker trots hot och 
svåra beslut som måste tas 
och Pether Åstrand – också 
Brålandabo, som haft mod 
att ge sig ut i världen med 
sin familj på olika uppdrag. 
Det blir ett soffsamtal om 
mod av alla de slag.

Erbjuder ekologiska varor
På Internationella 
Kvinnodagen, uppvak-
tade centerkvinnorna 
och centerpartiets 
kommunkrets Lotta 
Olsson på Olssons 
Hörna i Vänersborg 
för att hon är en 
företagsam kvinna 
som lyckats med sin 
företagsidé.
Lotta och Dick Olsson har 
sin gård i Gåseviken, Frän-
defors. Från att i början av 
1990-talet odlat till hus-
behov via gårdsbutik och 
ekokassen till idag med bu-
tik i staden producerar hon 
SMAK-certifierade grönsa-
ker med mera.

De odlar tomater, gurka, 
grönsaker, jordgubbar och 
potatis. Tidigare hade de 
”ekokasssen” men nu finns 
de produkterna i butiken 
Olssons Hörna. Bröd, mjöl 
och kött tar hon hem från 
andra ekoproducenter.

Lotta Olsson flankeras av centerrepresentanterna Usa Charoensawat till höger och Bo Carlsson 
och Marita Högberg, när de uppmärksammade Lotta på Internationella kvinnodagen med 
blommor, diplom och tårta.

Sånger för livet-konsert

235 sångare plus mu-
siker framförde ”Sång-
er för livet” i syfte att 
bidra till att föräldra-
lösa barn i Sydafrika 
ska få en framtid där 
de möter det viktigas-
te ett barn behöver 
– kärlek. Läkarmis-
sionen har ett projekt 
”Skyddsänglar” för 
detta ändamål.
Alla som ville fick komma in 
och lyssna på den månghöv-
dade kören som tillsammans 
med Shirley Clamp framför-
de ett varierat sångprogram. 
Det märkts att de tyckte 
det var roligt och de sjöng 
mäktigt och inspirerande 
under ledning av dirigent 
Mats Backlund. Musiker var 
Daniel Nolgård, piano, Ro-
bert Henriksson, kontrabas, 
Claes Grumer, trumpet, och 
för kvällen medverkade väl-
kände Peter Söderlund på 
flöjt.

Konserten var ett välgö-
renhetsprojekt där Läkar-
missionen samlar in medel 
för sitt Skyddsängelprojekt 
för att ge föräldralösa barn i 
Sydafrika en familj, ett hem.

Dagens gästartist Shirley 
Clamp har varit och sett ar-
betet på plats.

– Jag trodde jag skulle bli 
negativt berörd och gråta 
men jag tycker att arbetet 
Monica Woodhouse gör för 
de föräldralösa barnen bland 
annat med att utbilda foster-

För några år sedan startade Läkarmissionen ett helt nytt 
sätt att arbeta med utsatta och övergivna barn. Arbetet 
döptes till ”Ge ett barn en familj”. Initiativtagare var svensk-
an Monica Woodhouse, som i över tjugo år har arbetat med 
att hjälpa barn i Sydafrika.

Förr placerades barn ofta på barnhem där de fick bo och 
växa upp. Med det här nya sättet att tänka och arbeta flyttar 
barnen i stället till en helt vanlig familj, som blir deras för 
resten av livet. Familjerna får ingen ekonomisk ersättning. 
De gör detta av kärlek och omtanke och får mycket tillbaka 
av det barn som får växa upp i deras trygga miljö.

Resultaten av arbetet i Sydafrika är fantastiskt bra.  Där-
för har vi skapat en möjlighet för den som regelbundet vill 
vara med och stötta sådana insatser. Vi kallar det att vara 
en Skyddsängel.  Den som vill bli en Skyddsängel ger 100 
kronor per månad via autogiro. Gåvorna öronmärks till våra 
insatser, på olika platser i världen, med inriktning att finna 
en trygg och kärleksfull familj till varje övergivet barn. 

                                                                       Källa: lakarmissionen.se 

Fakta

Sångare från när och fjärran förmedlade sångglädje till en fullsatt Frändefors kyrka.

Henrik Östman och Anna Olofsson, Läkarmissionen, såg till 
att det fungerade med allt runt konserten.

Shirley Clamp brinner för 
arbetet att barnen i Sydaf-
rika ska få ett hem. – Jag 
kände hopp när jag varit där 
och sett arbete som Monica 
Woodhouse  bedriver.

föräldrarna till att fungera 
på alla plan var inspirerande 
och jag åkte hem med käns-
lan av hopp. 

– Mitt besök i Sydafrika 
har påverkat mig i förhållan-
det till min sjuåriga dotter, 
man behöver inte köpa allt 
och nytt. Vi har en loppis 
där vi säljer sådant vi inte 
längre behöver och vi pratar 
om värdet av pengar. Jag har 
bilder som visar att även om 
de barnen inte har allt så kan 
de ha det bra ändå, berättar 
Shirley.

– En kan inte göra allt 
men alla kan göra något, så 
om man vill göra en välgö-
renhetsinsats är Läkarmissio-
nens Skyddsängel en bra sak, 
säger Shirley.

Körstöd
– Tidigare har jag sjungit 
med körer på 1 000 perso-
ner, det här blir mer famil-
järt och det är fantastiskt att 
känna stödet från kören, jag 
får rysningar, berättade Shir-
ley. Det är också väldigt ro-
ligt att komma till nya ställ-
en och höra olika dialekter.

Körsångarna från Dals-

land, Västergötland, Bohus-
län och Värmland tyckte 
även de att det var en fin 
upplevelse. Liksom de drygt 
400 som löst biljett.

Henrik Östman, Läkar-
missionen, berättade om 
Skyddsängelarbetet och er-
bjöd lyssnarna att vara med 
som månadsgivare.

Kyrkoherde Ralph Lilje-
gren höll en andakt på temat 
Tacka Gud med sång.

Frändefors församling gav 
Shireley Clamp, musiker-

na och ljudteknikern samt 
Henrik Östman och Anna 
Olofsson, Läkarmissionen, 
blommor för den fantastiska 
konserten.

Melodifestivalen
Utifrån sin egen erfarenhet 
fick Shirley Clamp frågan 
om vad hon trodde om 
chansen för SaRaha i melo-
difestvalen. Hon tyckte att 

det var lite kul att Sara Lars-
son i högstadiet haft skolav-
slutning i Frändefors kyrka.

– Det är roligt att så många 
nya är med och jag blev rik-
tigt glad att afrikanska mu-
siken är på frammarsch, det 
är bra för integrationen. Jag 
gillar låten. SaRaha har gläd-
jen och tempot. Hon borde 
komma högt upp, sa Shirely.

 Marianne Karlsson

– Det är i första hand eko-
logiskt jag tillhandahåller 
och i andra hand närprodu-
cerat, men det är väldigt vik-
tigt att det framgår varifrån 
produkterna kommer, säger 
Lotta. Folk är mycket med-
vetna om vad de stoppar i sig 
och vill inte bli lurade.

Lotta jobbade tidigare 
som förskollärare men har 
sedan något år helt ägnat 
sig åt att odla och förmedla 
ekologiska produkter. Lot-
ta är även styrelseledamot i 
Dalslandsmat.

– Jag gillar att odla och 
sälja ekologiska och närpro-

ducerade livsmedel, säger 
Lotta.

Lotta och maken Dick 
Olsson fick 2014 ta emot 
Vänersborgs kommuns mil-
jöpris.

Marianne Karlsson
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Aktiv kvinna 
uppvaktades
Varje år  brukar Brå-
landa Centerkvinnor 
uppvakta en kreativ 
och engagerad kvinna. 
I år föll valet på Mari-
anne Karlsson.
Varje år uppvaktas en kvin-
na som har affärsverksamhet 
eller annan verksamhet som 
är bra för vår bygd. I år blev 
det Mariannes tur. Hon blev 
uppvaktad med tårta, di-
plom och blommor. 

Motiveringen till utmär-
kelsen var att Marianne ge-
nom att hon är engagerad, 
uppmuntrande, pushande, 
kreativ och företagsam är en 
bra förebild för andra kvin-
nor. Hon arbetar aktivt för 
vår bygd genom politiken 
och som skribent.

Uppvaktningen skedde 
på Brålanda Centerkvinnors 
årsmöte den 3 mars.

Carina Blomqvist Liljegren och Bo Carlsson överlämnade ut-
märkelsen till Marianne Karlsson. Foto: Privat.

Brålanda • Frändefors

Lilla Antikrundan
Ett 40-tal personer 
besökte Brålanda 
Stationshus onsdag 
9 mars, då Brålanda 
Väntjänst hade bju-
dit in antikkännarna 
Sten Torstensson och 
Patrik Stridh till Lilla 
Antikrundan. 
Borden fylldes med personli-
ga föremål och besökarna var 
förväntansfulla inför antik-
kännarnas värderingar. Både 
Sten och Patrik har goda 
kunskaper om både gamla 
och nya föremål,  men tog 
också hjälp av specialböcker 
och Internet för att ge rätt 
värdering.

En salig blandning av fö-
remål skulle värderas, allt 
ifrån porslin, keramik, glas-
föremål, silverskedar, fickur, 
ljusstakar, skrin, supkalkar, 
besman, skulpturer, välling-
klocka, knäppkängepinne 
med mera. 

En gammal enkel läder-
plånbok från 1700-talet vär-

derades högt och besökarna 
fick veta att den tidigare va-
rit ett bokomslag, troligen 
från en psalmbok. Bra åter-
vinning.

Det minsta föremålet, en 
söt liten porslinsdocka från 
1880, kunde nästan rymmas 
i en tändsticksask.

En stor brun keramik-
kruka gav antikkännarna 
huvudbry. De kunde inte 
komma på användningen 
av krukan, kanske den varit 
en kylbox eller en kruka för 
mjölksyrade grönsaker. Äga-
ren fick ingen förklaring.

Ett ovanligt föremål var 
en stor havssköldpadda 
med två ben intakta i skalet. 
Undertecknads mormors 
far fick den som gåva av en 
sjökapten i Göteborg 1890. 
Numera hänger den som 
en trevlig och annorlunda 
prydnad på väggen i stugan 
i Sallebyn.

Text: Lena Aurusell 
Foto P-O: Gustavsson

Patrik Stridh och Sten Torstensson funderar på hur mycket sa-
kerna kan vara värda.

Yrkesutbildningar höll öppet hus

VVS- och Fastighets-
programmet hade 
öppet hus i de gam-
la fabrikslokalerna 
i Åsensbruk under 
tisdagskvällen förra 
veckan.
Vuxenutbildningen och 
Dahlstiernska gymnasiet har 
två utbildningar; svets- och 
VVS, förlagda till Åsens-
bruk. En komplett VVS-ut-
bildning (värme, ventilation, 
sanitet) får de elever som går 
utbildningen på HÅFAB. 
Vuxeneleverna går under ett 
år en komprimerad praktisk 
utbildning. Gymnasieelever-

na går tre år och har svenska, 
engelska och matte integre-
rat i den praktiska biten. 

När utbildningen är av-
slutad har både vuxen- och 
gymnasieelever samma 
yrkeskompetens. Utbild-
ningen innefattar allt inom 
VVS-branschen, det vill säga 
avlopp, vatten, värme, styr- 
och reglerteknik, ellära samt 
ritteknik. Men även den so-
ciala biten är viktig när de 
ska ut i arbetslivet efter kur-
sen slut. 

Tanken är att SFI-elever 
också ska kunna gå utbild-
ningen, yrkes-SFI. Kent 
Palm har skrivit en ansökan 

Yrkeslärare Kent Palm hjälper Fredrik Bosenius att söka efter 
en viss  modell varmvattenberedare.

Jonathan Örnroth har fått besök av farmor Britt Johansson och 
mormor Maud Agrell.

Samuel Genemo, Kent Palm, Jessica Johansson och Helena Genemo  är fyra av lärarna på 
VVS-utbildningen i Åsensbruk.

Kasper Christensson tränar 
på att skära gängor.

för att få starta yrkes-SFI-ut-
bildning och den är skickad 
till berörda parter.

Yrkeslärare på skolan är 
Kent Palm, Samuel Gene-
mo, Andreas Galle (alla tre 
VVS), Jessica Johansson och 
José Anton (svets) och Peter  

Avsäger sig uppdrag
Patrick Allier (MP) begär att 
bli entledigad från sina po-
litiska uppdrag på grund av 
tidsbrist. Han har följande 
uppdrag: Ledamot i kom-
munfullmäktige, ledamot 
i kommunstyrelsen och er-
sättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Allier är även 
gruppledare i miljöpartiet 
i Mellerud. Partiet har som 
ambition att bereda frågan 
om hans ersättare i tid inför 
mars månads kommunfull-
mäktigemöte.

Ansöker om bidrag
Melleruds golfklubb an-
söker om ett bidrag på  
100 000 kronor från Melle-
ruds kommun till sin ung-
domsverksamhet. För att 
kunna bedriva en utveck-
lande ungdomsverksamhet 
behövs tillgång till en utbil-
dad pro/instruktör och den-
ne kontrakteras av klubben 
”till en kostnad som inte är 

försumbar”. Klubben har 
tillsammans med pro:n trä-
ningstillfälle för ungdomar-
na varje måndag under sä-
song samt en träningsvecka 
under sommaren. Dessutom  
gick mycket av den utrust-
ning man använde för trä-
ningstillfällena förlorat vid 
en storbrand.

Bidrag till arrende
Melleruds golfklubb ansöker 
om bidrag till arrende/hyres-
avgift på 50 000 kronor från 
Melleruds kommun.  Klub-
ben har ett flerårigt avtal 
med företaget Tricona som 
äger golfanläggningen. Un-
der innevarande år ska klub-
ben betala 500 000 kronor i 
arrendeavgift, detta motsva-
rar en tredjedel av klubbens 
totala budget. Utöver detta 

tillkommer ett skötselav-
tal som klubben betalar till 
Västerråda Fastighets AB på  
900 000 kronor. För att 
klubben efter dessa utgifter 
ska kunna bedriva en ut-
vecklande verksamhet både 
när det gäller ungdomsverk-
samhet och friskvård behö-
ver klubben ekonomiskt bi-
drag, menar man i ansökan.

Fråga om jävsituation
Stefan Hellman har ställt en 
fråga till kommunfullmäkti-
ge att pröva om det jäv som 
hindrar honom att revidera 
kultur- och utbildnings-

nämnden fortsatt föreligger 
efter att hans sambo Sara 
Isgren (MP) avsagt sig sina 
uppdrag i kommunen.

Halvordsson (praktisk ellä-
ra). De teoretiska ämnena 
har ämneslärare Helena Ge-
nemo hand om. 

Av lärarna är  det bara 
Kent Palm som arbetar hel-
tid, de övriga varierar mellan 
en och fyra dagar i veckan. 
Det råder en fin stämning 
mellan elever och lärare vil-
ket bevisades av att det på 
besöksdagen kom före detta 
elever och hälsade på. 

AnnChristine Ivarsson
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Det är mycket positivt som händer i Mellerud. Enligt en nyligen presente-
rad undersökning så ökar nyföretagandet i kommunen kraftigt. Företagen 
går bra och behöver nyanställa. Ett antal företag planerar lärlingsutbild-
ningar, tillsammans med gymnasiet, för att trygga bra arbetskraft för 
framtiden.

Melleruds kommun har nyanställt många det senaste året. Det beror 
framför allt på nya ansvar som kommunen fått. Befolkningen ökade med 
2,6 procent 2015, mest i hela Fyrbodal. Det ställer stora krav, men det ger 
helt nya ekonomiska möjligheter. Tidigare år har stor koncentration lagts 
på att minska kostnaderna så mycket som möjligt. Nu är det möjligt att 
göra nya satsningar. Kommunfullmäktige beslu-
tade nyligen att anslå medel till att bygga en ny 
bollhall vid Rådahallen. Det är en hall som varit 
efterfrågad i många år och nu är det möjligt 
att förverkliga den. Ungdomshuset Stinsen 
kommer att renoveras, men det viktigaste är att 
det nu är öppet fem dagar i veckan.

Det är ett stort behov av nya bostäder i Mellerud. Melleruds bostäder 
planerar att bygga cirka 20 nya lägenheter vid Långgatan med beräknad 
byggstart inom ett år. I det numera kommunägda kommunhuset undersöks 
möjligheten att bygga på ett par våningar på Modehuset. Omarbetning av 
detaljplanen från 1924 vid Cirkusplatsen är påbörjad och ska möjliggöra 
byggnation av hyresrätter.

Under 2015 ökade antalet i elever i våra skolor med tio procent. Jag 
vill ge all personal en stor eloge för det arbete och engagemang som de 
lagt ner för att klara situationen. Dessutom presterar våra elever de bästa 
resultaten i hela Fyrbodal. 

Vi får gå tillbaka till 1968 för att hitta ett år där vi arbetade fram lika 
många detaljplaner som 2016. Att många vill bygga och investera är bra 
mått på en Framtidskommun.

Ingmar Johansson
Kommunchef

Framtidskommunen Mellerud

Nyföretagandet ökar
Earth Hour och miljöarbetet

Markiserna utanför Rådaskolans kök består av solceller, som ger en del av den el köket förbrukar.

Vilket ansvar har kommunen för de 
flyktingar som kommer hit? Här kom-
mer några fakta.

Asyl eller PUT?
I flyktingmottagandet skiljer man på asyl- 
sökande och de som fått permanent uppehålls-
tillstånd, så kallad PUT.

De asylsökande är de som väntar på besked 
om de ska få uppehållstillstånd eller inte.

Asylsökande
Det är Migrationsverket som ansvarar för dem 
som väntar på besked. Verket placerar de asyl-
sökande på de olika boenden man har avtal 
med. I dagsläget finns det tre sådana flykting-
boenden i Melleruds kommun.  De har avtal 
med Migrationsverket kring volym och ersätt-
ning.

Ensamkommande  
barn  och ungdomar
När det gäller ensamkommande omyndiga har 
Melleruds kommun avtal med Migrationsver-
ket att ta emot dessa. 

Vi får full kostnadstäckning för dem vi tar 
emot, men det är kommunen som ordnar bo-
ende och anställer personal.

Förskola och skola
Kommunen är skyldig att erbjuda förskola  
eller skola till alla barn som vistas i kommunen. 
Denna skyldighet gäller även barn till asyl- 
sökande. De omfattas dock inte av skolplikt.

För barn till asylsökande som går i förskola 
eller skola får kommunen ersättning. Ersätt-
ningen höjdes kraftigt i januari och är 60 800 
kr per år för förskolebarn, 97 500 kr för grund-
skoleelever och 110 800 för gymnasieelever.

Med uppehållstillstånd
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för 
dem som fått uppehållstillstånd. Det ska upp-
rättas en etableringsplan för varje individ, och 
utifrån denna har individen rätt till en etable-
ringsersättning.

Kommunen ansvarar för att vuxna med  
uppehållstillstånd får undervisning i Svenska 
för Invandrare, samhällsinformation och att 
de har någonstans att bo. Bostad ordnar dock 
de flesta på egen hand. Kommunen får en  
schablonersättning för sitt arbete under de två 
första åren.

I Melleruds kommun är det Arbetsmarknads- 
enheten som ansvarar för detta.

Fakta om kommunens 
ansvar för flyktingar

Översiktsplan
Varje kommun har en översiktsplan. Den 
reglerar i stort hur marken i kommunen ska 
användas. Var finns de områden kommunen 
vill utveckla för bostäder? Vilka områden ska 
fredas? 

Kommunala översiktsplaner är inte bind- 

Personalen på Plan- och byggenheten. Från vänster Jonas Söderqvist, Inger Andersson, Filip Björndahl, Jan Skeppstedt 
och Britt Mabäcker Johansson.

På lördag är det dags för klimatmanifestationen 
Earth Hour igen. Den startade 2007 i Sydney i 
Australien. Året efter var den ett internationellt 
evenemang och redan 2009 kom Mellerud med. 
Earth Hour har sedan växt för varje år.  
2015 deltog organisationer och kommuner i 
minst 170 länder.
Idén bakom Earth Hour är att släcka allt elektriskt 
ljus under en timme, kl 20.30-21.30 lokal tid. Det 
görs dels för att visa solidaritet med klimatet, dels för 
att spara el.

Earth Hour i Mellerud 
Redan från första gången kände vi i Melleruds kom-
mun att vi ville göra något mer än att bara uppmana 
invånarna att släcka ljuset. Vi beslöt att utnyttja den 
fantastiska akustiken i Kulturbruket på Dals Spar-
banksalong. Inspirerade av de ”Music by Candlelight” 
som regelbundet anordnas i Londonkyrkan St Mar-
tin-in-the-Fields beslöt vi att ordna en helakustisk 
konsert i enbart stearinljusbelysning. 

Konserten blev snabbt en tradition och i år hålls den 
för sjunde gången. Som vanligt blir det en blandning 
av musikstilar och de medverkande är allt från ton- 
åringar till 70+-are. Musiken blandas med diktläsning. 
Och som vanligt är ”priset” en marschall per biljett.

En del av miljöarbetet
Earth Hour är en del av kommunens miljöstrategiska 
arbete. Vi arbetar med att minska vår energiförbruk-

Nya förskoleavdelningar
Förskolan Lunden kommer att kompletteras med så kall-
lade moduler. De är avsedda för två nya avdelningar och 
kommer att vara på sammanlagt 300 kvm. Upphandling 
pågår och modulerna planeras vara på plats 31 maj.

Nya lekplatser
De nya lekplatserna vid Indiankullen och Rådahallen 
kommer att färdigställas så snart vädret tillåter. Det gäller 
även det nya utegymmet vid Rådahallen.

Två laddstolpar
Kommunen har fått bidrag med 66 000 kr till två laddstol-
par för elbilar. Varje laddstolpe kommer att innehålla två 
laddstationer. Exakt var stolparna placeras är inte klart.

Belyst gång- och cykelväg
Det kommer att sättas upp ny belysning i Storgatans för-
längning mot golfbanan. Belysningen är så kallade pollar 
som laddas i dagsljus och lyser i mörker. De drar alltså 
ingen elektricitet.

Miljökontoret flyttar
Under mars flyttar Miljökontoret från kommunhuset till 
lokaler på Bergs.

Många följare
Melleruds kommuns officiella Facebooksida har passerat 
en ny ”drömgräns”. Vi har nu mer än 1 800 följare. Det 
innebär att närmare 20 % av Melleruds invånare nu regel-
bundet på detta sätt får information om vad som händer 
i kommunen.

Läs kallelser och protokoll
Du vet väl att alla kallelser och protokoll till kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och nämnderna finns att läsa 
på kommunens hemsida? På så sätt kan du följa vad som 
händer i kommunpolitiken.
www.mellerud.se/kommun-och-politik/kallelserprotokoll 

Fakta
Checklista för bygglovsansökan:

Finns det en detaljplan för områ-
det? Vad säger då den?

Ligger det tänkta bygget inom 
strandskyddsområde?

Var exakt går tomtgränsen?

Stäm av med grannarna.

Behöver du kontrollansvarig?

Har du fullständiga handlingar?

ande. De ska mer ses som viljeinriktningar. 
Planerna beslutas av kommunfullmäktige  
efter en lång process med samråd och utställ-
ning.

Detaljplaner
Detaljplanerna däremot innehåller bindande 
föreskrifter och avgör vilka bygglov som kan 
beviljas.

Varje detaljplan gäller ett visst begränsat 
område. Den styr markanvändningen i områ-
det. Var inom området får det byggas? Vad får 
byggas, industrier, affärslokaler, bostäder? Hur 
stora får byggnaderna vara? Vilka markytor i 
området får inte bebyggas?

Även detaljplanen fastställs av fullmäktige, 
och även den är föremål för samråd där alla 
kan lämna synpunkter innan den fastställs.

Bygglov
Sista länken i kedjan är bygglovsansökan. Det 
är där du beskriver i detalj vad du vill bygga. 
Här intill hittar du en checklista för vad du 
bör tänka på innan du lämnar in en bygglovs- 
ansökan.

Plan- och byggenheten
I Mellerud är det Plan- och byggenheten 
som arbetar med att ta fram detaljplaner 
och granska bygglovsansökningar. En-
heten arbetar även med strandskydds-
dispenser och tillsyn av byggnader och 
markanvändning.

De formella besluten i bygglovsärenden 
tas av Byggnadsnämnden.

Hemsidan
Plan- och byggenheten har lagt ut fyllig 
information på kommunens hemsida. 
Klicka på ”Bygga, bo, trafik och miljö” så 

hittar du informationen. Här finns län-
kar till översiktsplanen och de aktuella 
detaljplanerna, blanketter, checklistor, 
broschyrer och lista på för vad som krä-
ver bygglov.

På lördag kväll släcker vi ljuset!

Vad behövs för 
att få bygga?

Fakta
Vid lördagens konsert deltar följande:
• Alban Faust och Josué Trellar
• Stråkensemble från Kulturskolan 

under ledning av Agnes Casimir 
Lindholm

• Gun-Britt Gustafsson, Kajsa Henriks-
son & Pernilla Svan

• Liisa Paiste
• Lars Stam
• I kompet: Glenn, Lasse, Mikke och 

Sören
• Diktläsning: Kickie Nilsson Teveborg
Utanför Kulturbruket visar Linnea Jensen 
en eldskulptur i samband med konserten

ning, bland annat genom att sätta upp solcellsdrivna lampor 
längs gång- och cykelvägar, minska resorna för de anställda ge-
nom att genomföra webbmöten och tillhandahålla tjänstecyklar 
med mera. 

Dalslands miljönämnd
Fyra av Dalslandskommunerna (Bengsfors, Dals-Ed, Färgelan-

da och Mellerud) har en gemensam miljönämnd och ett ge-
mensamt miljökontor. Miljökontorets personal är utspridd på 
de fyra kommunerna. Förutom att hantera allmänna miljöfrågor 
står miljökontoret för tillsyn och inspektion när det gäller livs-
medelshantering, avlopp med mera.

Vad krävs för att man ska få bygga i Melleruds kommun? Kunskap om hur 
plan- och bygglovsprocessen fungerar är en bra start.

”Ett stort 
behov av nya 

bostäder”



Nyöppning

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

Nya öppettider
Måndag - fredag: 10 - 19 
Lördag: 10 - 17 
Söndag: 11 - 17

Nystart för  
framtiden!
Välkommen till oss hos Bloms i Mellerud! 
Efter en genomgripande förnyelse av varuhuset 
öppnar vi nu på fredag dörrarna in till en per-
sonlig och välkomnande miljö där alla ska kunna 
trivas. Vi har försökt skapa rymliga ytor så att 
våra 3 200 kvm butiksyta blir riktigt inbjudande. 

För oss är det viktigt att det ska finnas något för 
hela familjen i varuhuset. Därför har vi också 
förnyat vårt sortiment. Och utökat öppettiderna.

Kläder och mode får en mera framträdande plats 
än förr. För unga och äldre! För damer och herrar, 
för flickor och pojkar!

I varuhusets sortiment finns liksom tidigare också 
väskor, mattor, heminredning, hemtextil, verktyg, 
kontorsmaterial och fiskeutrustning. Vår ambition 
är att du ska hitta det mesta hos oss! 

Naturligtvis finns här också vårt Mat & Café 
Brevé!
Bloms ska inte vara ett varuhus i mängden. 
Personlig atmosfär 
och en familjär 
känsla vill vi också 
ska infinna sig när 
du som kund stiger 
över tröskeln!

Välkommen in!

Christian Stolt  
med personal

Fredag 18 mars
Lördag 19 mars

Välkommen  
på stor 

nyöppningshelg

Vi bjuder alla på cider med tilltugg

De hundra första får en gåva!

Godispåsar till alla barn 
 både fredag och lördag



Välkommen! Det är vi som jobbar i varuhuset!

KarinLinnMärthaLouiseJennyIngelaEllen GittanCarroAnetteIreneAnna-Lena Bettan MalinAnki

Stl. 100 - 170 cl

45:-
T-shirt

Stl. 62-122/128

Byxor

från 
79.90

149:-

Barnskor

Ett parti regnkläder

Herrskjortor

179:-

Vårmode från  
Paris



GLASMÄSTERIET
NYA

Kents Åkeri i 
Berg AB 

Jörgen i Berg
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Tack till våra entreprenörer  
som medverkat vid ombyggnaden

Lunch 59:-
Kaffe o tårtbit 40:-

30x50 7,90
50x70  14,90
65x130  39,90
90x150 59,90

Handdukar

från 
7.90/st
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Kroppefjäll ska bli Sveriges 
bästa integrationsboende

Katarina och Anders Roth (stående) är två av volontärerna som håller i språkutbildningen på asylboendet.

Lasse Johansson är platschef på Kroppefjälls asylboende. – Vi ska bli Sveriges bästa integrations-
boende”, säger han.

Aktivitetssamordnaren Eva Petrén och Hasan Ghali, före detta 
boende på anläggningen – nu anställd som allt i allo, sätter 
upp ett pappersträd som barnen gjort.

De boende erbjuds många 
olika slags aktiviteter, ofta  
tack vare hjälp av volontärer. 
Till exempel: Undervisning 
i svenska språket, läxhjälp, 
bildande av kvinnogrupp 
och en mansgrupp, firande 
av Internationella kvinnoda-
gen, aktiviteter för föräldrar 
och barn, skidåkning, ping-
isträning, dans, filmkvällar, 
besök av Cirkusexpressen, 
barngrupper, matlagning. 
Röda Korset säljer kläder 
med mera på måndagar.

Aktiviteter:

Målet för Kroppefjälls 
asylboende i Dals 
Rostock har från 
uppstarten varit att bli 
Sveriges bästa asyl-
boende. Nu har målet 
höjts ytterligare.

– Vi vill bli Sveriges 
bästa integrationsbo-
ende, säger platsche-
fen Lasse Johansson.

Kroppefjäll har ett väl fung-
erande samarbete med fri-
villiga som ställer upp med 
bland annat språkutbildning 
och vid andra aktiviteter. De 
boende trivs gott och känner 
sig trygga. Eventuella pro-
blem hanteras i tid och man 

har bra kontakt med polis 
och Securitas.

– Vi fokuserar på att er-
bjuda  bra mat, boende och 
bemötande. Vi försöker tän-
ka på hur vi själva skulle vilja 
bli behandlade om vi vore 
på flykt. Trots en förtätning 
i boendet har det fungerat 
bra, mycket tack vare alla 
volontärer som ställer upp, 
säger Lasse.

För att förbättra integra-
tionen ytterligare behövs en 
gemensam plattform, helst 
tillsammans med kommu-
nen. Allt för att underlätta 
för personer som på olika 
sätt vill hjälpa till.

– Skolan fungerar bra och 
vi har en jättebra relation 

med socialkontoret. Även 
kyrkan gör ett jättejobb. 
Men jag behöver hjälp från 
kommunen, vi klarar inte att 
göra allt själva, menar Lasse.

I höstas ökade boendet 
från 200 till 240 platser, i 
snitt bor här 230 asylsökan-
de. 16 personer arbetar hel- 
eller deltid på boendet.

– Vi har högre personal-
täthet än på många andra 
asylboenden. Vi har även 
anställt en aktivitetssam-
ordnare, Eva Petrén, som 
hjälper barnen med läxhjälp, 
koordinerar aktiviteter och 
fångar upp idéer bland de 
boende, förklarar Lasse.

– De har sådan energi när 
de kommer hit. Men när de 
inte har något att göra och 
väntan blir lång så sjunker 
den energin, förklarar Eva.

Mellerud i framkant
Att bostadsbristen i landet 
försvårar integrationen och 
flyktingmottagandet är ing-
en nyhet. Men här ligger 
Mellerud i framkant. Tack 
vare ett nätverk som består 
av Kroppefjälls asylboende, 

volontärer och fastighetsä-
gare har man lyckats halvera 
väntetiden från uppehålls-
tillstånd till eget boende.

– Vi har hjälpt 36 perso-
ner till eget boende i Mel-
leruds kommun sedan förra 
sommaren. I snitt har det 
tagit två månader att få eget 
boende efter att de fått up-
pehållstillstånd. Här har våra 
volontärer varit ovärderliga. 
Det går lättare om en vo-
lontär ringer på en lägenhet 
och bokar visning, förklarar 
Lasse.

Mikael Olsson, asylboen-
dets ägare, har köpt en hy-
resfastighet i Dals Rostock. 
Boendet ska vara integrerat, 
med både personer som fått 
uppehållstillstånd och perso-
ner inte är flyktingar.

Nu hoppas man komma i 
kontakt med personer som 
har tomma fastigheter som 
de kan tänka sig att hyra ut. 
Familjer med uppehållstill-
stånd vill oftast stanna kvar i 
kommunen eftersom barnen 
etablerat sig i skolan och fått 
kompisar.

Lär känna dem
– De bor hos oss i minst ett 
år innan de får uppehållstill-
stånd och då hinner vi lära 
känna dem. Vi vet vilka ut-
bildningar och erfarenheter 
de har och försöker hjälpa 
de vi verkligen tror på ut i 
praktik på företag och eget 
boende. Men först måste de 
kunna svenska tillräckligt 
bra, säger Lasse. 

Svenskundervisning sker 
fem dagar i veckan plus själv-
lektioner för de som kommit 
längre med svenska språket.

Nu har exempelvis en all-
mänläkare fått praktik på 
Närhälsan i Mellerud och 
en utbildad revisor har fått 
praktikplats på Skattekonto-
ret i Vänersborg. Lasse tipsar 
till exempel Nevs om att det 
bor ingenjörer på Kroppe-
fjäll. 

– Ingen har frågat oss vilka 
kompetenser som bor här. Vi 
har till exempel läkare, tand-
läkare, revisorer, hantverka-
re, lärare, jurister, ingenjö-
rer och elektriker. Mycket 
behöver självklart valideras, 

men dessa personer är en 
jätteresurs i kommunen. 
Vi vill få ut dem i arbete så 
att de kan bidra i samhället 
med arbete och skatteintäk-
ter. Det är ju det de själva 
vill också. Men vi behöver 
hjälp! Kommunen måste ha 
integrationsansvar innan det 
formella integrationsarbetet 
ska börja för dem med uppe-
hållstillstånd. Vi vill hjälpa 
kommunen så mycket som 
möjligt för att få en positiv 
befolkningsökning. Man är 
inte framsynt om man säger 
att ”det är inte mitt ansvar”, 
understryker Lasse.

Jobbar som volontärer
Katarina och Anders Roth 
har jobbat som volontärer på 
boendet i två år. Anders är 
uppväxt i Dals Rostock och 
föräldrahemmet fungerar 
som deras fritidshus. Paret 
bor i Göteborg.

– Fast de senaste två åren 
har vi övervintrat här för 
att hjälpa till. Jag har arbe-
tat som lärare och Anders 
är lärare i botten. Det är en 
fördel att vara både en man 
och en kvinna, säger Kata-
rina som sänder ett tack till 
kommunen som gett dem 
SFI-böcker att använda i un-
dervisningen det sista året.

– Det är fantastiskt fasci-
nerande att träffa så många 
nationaliteter med olika bak-
grund. Tänk sådana samtal 
vi får! Alla är hungriga på att 
lära sig svenska, man märker 
hur de växer, säger Anders.

Susanne Emanuelsson

Kopparstöld
Natten till tisdag 8/3 stoppade polisen en bil på E45, vid 
Erikstad.  Bilen var full med kopparkabel. Två män som är 
rumänska medborgare greps misstänkta för kopparstöld al-
ternativt häleri. Männen har häktats.

Stöld på Hunnebyn
Natten mot tisdag förra veckan stals elektronik från Hunne-
byns återvinningscentral.

Misshandel x 2 på Rådaskolan
Misshandel på Rådaskolan den 3 mars. En elev trampade 
en annan elev kraftigt i skrevet så att den drabbade eleven 
fick uppsöka läkare. Målsägaren är född 2002. Den 10 mars 
inträffade nästa misshandel. En elev puttade en jämnårig elev 
in i väggen, denne puttade tillbaka varpå den förste eleven 
slår honom intill ögat med knytnäven, varvid eleven ramlar i 
golvet. Båda eleverna är födda 2002.

Villainbrott
Inbrott i villa i Tegen, Dalskog, dagtid onsdag 9/3. Rutor 
hade krossats och man har varit inne i huset samt inne i en 
angränsande maskinhall. Stöld av snöslunga och bilnyckel. 
Villainbrott på Linnégatan fredag 11/3. Man har brutit upp 
altandörren. Okänt om något stulits.

Stölder
En mörkröd Volvo V70 stals mellan 9-10/3 i Gerdserud. 
Bilen anträffades dock senare samma dag i Bäckefors. Stöld 
av takräcke och tre extraljus från en bil på Postgatan den 
4/3. Dessutom stals fyra bildäck som låg intill bilen. Stöld 
av mobil den 12/3, en svart Iphone 6, i ett omklädningsrum 
på Rådahallen. Samtidigt stals idkort, bankkort med mera.

Polisrapport
Ring in dina tips:114 14.    
Tel. direkt till Melleruds polisen: 010-565 16 89 (Du kan vara anonym) 
Maila tips till: napo.dalsland@vastragotaland.se
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Förlust trots två 
måls ledning
INNEBANDY 
Melleruds IBK åkte till 
norra Bohuslän, när-
mare bestämt Ström-
stad i fredags kväll. 
Den sena matchen 
började bra för MIBK, 
men slutade med stor 
förlust, 5-13.

Melleruds Giants har spelat 
bra under hela våren, även 
om inte alla resultat gått de-
ras väg, men i fredags möt-
te laget sina övermän, trots 
tvåmålsledning i den första 
perioden.

– De var bra, väldigt bra. 
Överby var ju klart bättre 
än oss, men samtidigt var vi 
inte så jättebra. Vi fick labo-
rera om lite i laget, vi kom 
aldrig fram till några anfall 
egentligen. Överby pressade 
oss högt och när de fick rull 
på bollen där uppe blev de 
farliga. Sen hade de en otro-
lig rörelse i anfallsspelet som 

Överby IF – 
Melleruds IBK

13-5 (1-2, 6-2, 6-1)
Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
Daniel Blücher, 2 
Mikael Lind, 2 
Ove Zetterström, 1

SLUTRESULTAT

gjorde att vi inte hann med, 
sade spelande tränaren Mio 
Forsberg efter matchen.

Giants ledde med två bol-
lar efter mål av Mikael Lind 
och Ove Zetterström inn-
an Mellerudssonen Henrik 
Norgren stötte in reduce-
ringen före periodpausen.

I den andra perioden öka-
de Melleruds Daniel Blücher 
på ledningen igen till 3-1, 
men sedan gjorde hemma-
laget tre snabba mål för led-
ning 4-3. 

Blücher nätade igen med 
kvitteringen som betydde 
4-4, men Överby tog över 
matchen och ledde med 7-4 
innan andra perioden var 
slut.

– Hälften stämde kan man 
säga, fem mål av oss är bra 
och vi ledde matchen efter 
en period. Men de vann tak-
tiskt över oss och det rann 
iväg i slutet, sade Forsberg.

Melleruds IBK möter se-
rieledarna Dingle AIK hem-
ma på söndag, och sen vän-
tar Överby borta igen i den 
sista kampen denna säsong. 

Tobias Coster

Fyra mål av Simon i DM-seger
Mellerud spelade 2-2 i 
första DM-matchen för 
säsongen mot Ellenö 
IK för några veck-
or sedan. I lördags 
kom första segern i 
gruppen när division 
5-laget Färgelanda IF 
besegrades med hela 
5-1, då gjorde Simon 
Svensson fyra mål.

Jonatan Stefansson (t.h) ger en high five till Simon Svensson 
efter fyra mål mot Färgelanda. 

Färgelanda IF – 
Melleruds IF
1-5 (0-2)

DM 2 grupp A
Målskyttar:
41’ 0-1 Joel Lundgren 
45’ 0-2 Simon Svensson 
46’ 1-2  Johan Bäckström 
58’ 1-3 Simon Svensson
73’ 1-4 Simon Svensson
77’’ 1-5 Simon Svensson

SLUTRESULTAT

SM-brons i showdown
14-åriga melleruds-
tjejen Ida Jacobsson 
kammade hem ett 
brons när SM i rack-
etsporten showdown 
avgjordes i Göteborg 
den gångna helgen.
Ida räknas som blind, hon 
har endast tre procents syn 
kvar. För ett år sedan börja-
de Ida att spela showdown, 
en racketsport med hörbara 
bollar för synskadade och se-
ende. Två spelare deltar och 
man använder sig av ett rek-
tangulärt bord med en mål-
ficka på var kortsida.
– Ida tävlar för Trollhättan 
SRF, det finns ingen sådan 

14-åriga synskadade Ida Ja-
cobsson från Mellerud  tog 
SM-brons i racketsporten 
showdown i helgen. Foto: 
Privat.

Melleruds IF har många 
DM-titlar, den senaste 2014. 
Förra året tog det stopp i Se-
mifinal mot IF Viken och 
i år blir det tufft att ens ta 
sig vidare från gruppen. 5-1 
mot Färgelanda är en bit på 
vägen och grupp A kommer 
avgöras i den sista omgång-
en då Ärtemarks IF står för 
motståndet.

I  lördagens match var det 
Simon Svensson som avgjor-
de för MIF:s räkning då Fär-
gelanda stod som hemmalag 
trots match i Mellerud. 

Anfallaren gjorde 2-0-må-
let innan paus och trots en 
reducering av Färgelanda 
slog han sedan till med ett 
äkta hattrick i den andra 
halvleken.

3-1 nickade han in i den 
58:e minuten, 4-1 sköt han 
in efter friläge innan han sat-

te 5-1 på straff med femton 
minuter från slutet.

–  Jag tycker vi gör en okej 
match, Vi kom inte riktigt 
upp i tempo och den kvali-
té som vi har, men bra att få 
med sig det resultat vi fick. 
För min del så var det skönt 

att få spela igen, det var 
några veckor sen nu. Och 
självklart var det skönt att 
det lossnade och att få göra 
några mål, sa Simon Svens-
son efter matchen.

Tobias Coster

sport i Mellerud. Hon åker 
och tränar i Trollhättan en 
till två gånger i veckan, be-
rättar hennes mamma Lin-
néa Svensson.

SM-tävlingarna genom-
fördes lördag och söndag. 
Ida gjorde mycket bra ifrån 
sig, bland annat spelade 
hon mot en tjej som tagit 
VM-silver tidigare. Till slut 
stod det klart att Ida tagit 
SM-brons, en bedrift av 
denna unga tjej.

– Hon har blivit inbjuden 
till Stockholm i juni för att 
träna med Europamästaren, 
avslöjar Linnéa stolt.

Susanne Emanuelsson

Utegym
Park- och gataenheten med-
delar att arbetet med det nya 
utegymmet vid Rådahallen 
kommer att påbörjas så snart 
vädret och tjällossningen 
tillåter.

Håfreströms IF – 
IFK Lane

1-0 (0-0)
Träningsmatch

Målskyttar:
65’ 1-0 Kreshnik Bytyqi

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Håfreströms IF spe-
lade träningsmatch 
mot IFK Lane i lördags 
eftermiddag. Matchen 
spelades på Dalslands 
Sparbanks Arena och 
slutade med 1-0 seger 
till HIF efter sent mål 
av spelande tränaren 
Kreshnik Bytyqi.

I årets tredje match vann 
Håfreströms IF mot division 
5-laget IFK Lane. Det var en 
match utan större målchan-
ser i den första halvleken, 
trots fina yttre förhållanden.

– Det var en bra match, 
men den var ganska låst, väl-
digt mycket spel på mitten. 
Nästan inga farliga chanser 
före vårt mål i den andra 
halvleken, sade spelande trä-
naren Anton Öhrling efter 
matchen. 

Det var inte förrän hans 
tränarkollega Kreshnik 

Bytyqi gjorde 1-0 i den 65:e 
minuten som matchen öpp-
nades upp. Målet var en fin 
prestation i sig, när Bytyqi 
på en djupledsboll mot vän-
sterkanten sköt in bollen i 
bortre gaveln ur en relativt 
snäv vinkel.

– Efter vårt mål öppna-
de matchen upp sig, Lane 
tryckte på framåt och då 
öppnade det upp sig ytor för 
oss där bak för kontringar. 
Men det såg riktigt bra ut, 
en god revanch efter stor-
förlusten mot IF Viken, sa 
Öhrling efter matchen.

Tobias Coster

Håfreströms IF  
var starkast

Rekordmånga 
boulespelare

Medlemmar i SPF 
träffas på måndagar i 
Idrottshuset i Melle-
rud och spelar boule. 
I måndags var det 
deltagarrekord med 32 
spelare. 
I tretton år har boulespelan-
det pågått, varje vecka under 
trivsamma former. I höstas 
invigdes den efterlängtade 
banan utanför Idrottshuset 
och intresset är idag  större 
än någonsin. 

På vintern och vårvintern 

innan snön smält och vädret 
tillåter, håller man till inne 
i Idrottshuset, med mjuka 
klot istället för de traditio-
nella stålkloten. Nya spelare 
och rutinerade spelare sida 
vid sida, småprat, beröm 
och spontana applåder hörs.  
I måndags kom 32 personer 
för att spela. 

– Ett rekord, säger Alf 
Söderqvist som ansvarat för 
boulespelandet hos SPF se-
dan starten.

Karin Åström

Stig Fredriksson kastar klot med precision. Rutinerade och ny-
börjare spelar sida vid sida.

Peter fick upp 
gammelgäddan
I onsdags åkte Peter 
Lind från Mellerud och 
fiskade efter jobbet 
som han brukar göra. 
Han kollade isen och 
borrade upp ett stort 
hål så att han kunde 
pimpla. Men denna 
gången skulle han inte 
få upp vanliga abbor-
rar. 
Peter har ett stort intresse 
för fiske i alla dess former. I 
onsdags var det pimpelfiske 
på isen som gällde. Efter att 
ha haft i kroken i bara ett 
par minuter så small det till 
rejält.

– Jag hade inte länge fiskat 
förrän det small på en fisk. 
När jag väl fick se den första 
gången genom hålet i isen så 
fick jag se att gäddan hade 
nypt över balansens främ-
re krok, så den satt ganska 
bra. Nu vågade jag bromsa 
lite extra när gäddan gjorde 
sina kraftiga utfall. Så fick 

jag upp den en andra gång 
vid hålet och jag fick se ett 
riktigt monster där i hålet. 
Strax därpå så gjorde den en 
riktig sjumila rusning. Så det 
vara bara att börja om igen, 
veva in centimeter för centi-
meter, säger Peter Lind om 
denna speciella onsdag.

Gäddan Peter fått på kro-
ken vägde 14,37 kilo och var 
123 centimeter lång. 

– Till slut så fick jag upp 
den en tredje gång. Jag fick 
ner bägge nävarna i vattnet 
och lyckades greppa om käf-
tarna och kunde dra upp 
den. Jag kämpade i över en 
timma med denna gädda.

Troligen är det den största 
gäddan som tagits på pimpel 
i landet. Fångsten har Peter 
fryst ned med avsikt att fis-
ken ska stoppas upp av en 
konservator. Men vilken sjö 
Peter Lind fick fisken i för-
blir dock en hemlighet.

Text: Tobias Coster

Peter Lind med sin jättegädda som han fick på pimpelspö i 
onsdags. Men i vilken sjö vill han inte avslöja. Foto: Privat.
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Två förstärkningar till MIF:s trupp
FOTBOLL 
Melleruds IF presen-
tera i söndags två 
spelare till sin trupp. 
21-årige Sebastian 
Hedlund och 22-årige 
Viktor Öhrling har 
båda tidigare spelat 
för klubben men varit 
i fler andra klubbar un-
der de senaste åren.
Viktor Öhrling och Sebas-
tian Hedlund är Melleruds 
senaste nyförvärv. I söndags 
förmiddag blev det klart, 
men övergångarna har varit 
på gång under en längre tid.
Båda spelarna har tränat 
med laget och Öhrling har 
redan hunnit med ett antal 
träningsmatcher.

– Detta är två duktiga fot-
bollsspelare som kommer 
att betyda mycket för vårt 
lag under säsongen. Båda är 
främst offensiva spelare som 
förhoppningsvis kommer att 
kunna prestera på en hög 
nivå och förstärka vår redan 
starka trupp. Nu känner vi 
oss väldigt nöjda med den 
trupp vi har och ser fram 
emot seriestarten om en må-
nad, säger MIF:s fotbollssek-
tions Helmer Westman.

Läroår
Både Viktor och Sebastian 
har tidigare spelat i MIF:s 
juniorlag. Hedlund fick testa 
sina vingar i A-laget under 
våren 2010 i ett antal match-
er och gjorde då ett mål, inn-
an han lämnade klubben för 
IFK Göteborg.

– Jag spelade tre år i en 
av Sveriges bästa klubbar på 
både senior- och juniorsi-
dan. Det var tre väldigt läro-
rika år både som fotbollsspe-
lare och person. Tyvärr blev 
det ingen förlängning i IFK 
men den fotbollsutbildning-
en som jag fick där var av 
världsklass. Sedan blev det 
en snabbis till Stenungsund 
där det gick som det gick, det 
blev bara en halv säsong där. 
Nu senast kommer jag ifrån 
Gauthiod där jag spendera-
de ett år. Nu känns väldigt 
bra, det har varit en period i 
Gauthiod med mycket resor 
som tog bort lite av kärleken 
till fotbollen. Men jag är sä-
ker på att jag får tillbaka den 
nu när jag har återvänt till 
där allt började, säger nyför-
värvet Sebastian Hedlund.

Rätt inställning
Efter höstsäsongen i Håfre-

Melleruds IF:s Helmer Westman står tillsammans med klub-
bens två senaste nyförvärv, Sebastian Hedlund (t.v) och Viktor 
Öhrling (t.h). Foto: Melleruds IF.

Eva Gerdén fick 
ledarstipendium
FRIIDROTT 
Bohuslän Dals 
Fri-idrottsförbund har 
uppmärksammat Eva 
Gerdéns fantastiska 
insats som ledare 
inom HIF:s friidrotts-
sektion.
Bohuslän Dals Friidrotts-
förbund har varje år sedan 
2006 delat ut ett ledarsti-
pendium och i år har HIF:s 
Eva Gerdén fått detta. 

Eva är både första kvinna 
och första dalslänning att få 
denna utmärkelse. Hon fick 
ett brev från styrelsen med 
gratulationer och inbjudan 
till årsmötet i Rimnershallen 
i Uddevalla där hon skulle få 
motta sitt stipendium och 
sitt diplom.

Det var Eva som startade 
upp friidrottsverksamheten i 
Åsensbruk och på så sätt fick 
Bohuslän Dals Friidrottsför-
bund en klubb till, eftersom 
Mellerud varit en vit fläck på 
friidrottskartan. 

Friidrottssektionen har 30 
aktiva utövare och dessutom 
går några intresserade för-
äldrar kurser för att kunna ta 
egna grupper.

Eva är en omtyckt och en-
gagerad ledare som ser och 
uppmuntrar varje individ 
samtidigt som hon är duktig 
på att leda en grupp. Hon är 
en verklig förebild för alla 
ungdomar och har lagt ner 
oändligt med tid på detta sitt 
stora intresse.

AnnChristine Ivarsson

Bohuslän Dals Friidrottsförbund har uppmärksammat Eva 
Gerdén,  engagerad ledare i Håfreströms idrottsförening.

ström hörde Mellerud av sig 
och ville ha mig, så de var på 
det spåret allt började. Sedan 
ville jag komma in i träning-
arna och det lite mer seriösa 
upplägget. Sedan är de ju 
division 4 här istället för di-
vision 5 i Håfreström. Detta 
känns riktigt roligt, jag kän-
ner ju alla i laget, det känns 
också bra, säger nyförvärvet 
Viktor Öhrling, som vet vad 
han vill med denna säsong.

– Det kommer bli en 
spännande säsong med både 

med och motgångar, troligt-
vis mest medgångar. Sedan 
om vi har rätt inställning 
och lirar bra boll så har vi 
en god chans att gå upp, det 
tror jag absolut, säger han.

– Vi ska vinna serien, det 
bara är så. Jag kommer inte 
till Mellerud för att loja 
runt. Jag kommer för att 
vinna och så ska det bli, sä-
ger Hedlund.

Tobias Coster

Vinst i årets första match

Åsebro/Brålanda– 
Bengtsfors IF 
4-1 (1-0)

Träningsmatch
Målskyttar:
42’ 1-0 Pauline Isaksson 
65’ 1-1 Hanna Utter 
67’ 2-1  Sandra Petersson 
70’ 3-1 Sandra Petersson
88’ 4-1 Isabelle Pettersson.

SLUTRESULTAT

Åsebro/Brålandas Jennie Larsson håller borta en Bengtsfors spelare i träningsmatchen som slutade med seger 4-1 i söndags.

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda 
spelade i söndags ef-
termiddag årets första 
träningsmatch. Det 
blev en bra början på 
försäsongen för damer-
na som vann med 4-1 
mot nystartade damla-
get Bengtsfors IF.

– Det var första matchen, vi 
kom inte riktigt upp i nivå. 
Vi kan bättre än så här, det 
märktes verkligen att det var 
en sån där första match på 
försäsongen, sa Åsebro/Brå-

landas assisterande tränare 
Glenn Öder efter matchen.

Sent i den första halvleken 
kom matchens första mål, 
genom Pauline Isaksson. I 
mitten av den andra kvit-
terade Bengtsfors. Åsebro/
Brålanda replikerade snabbt, 
knappt två minuter senare 
satt ledningsmålet genom 
Sandra Petersson, som även 
utökade till 3-1 bara några 
minuter senare. Isabelle Pet-
tersson satte spiken i kistan 
med sitt 4-1 mål några mi-
nuter från slutet.

– Jag skulle vilja ha in 
mer spel, idag vi spelade vi 

väldigt rakt och vi försök-
te komma till avslut direkt. 
Helst vill vi äga bollen, be-
hålla den inom laget, spela 
enklare. Det finns mycket 
att jobba på, så det är bra, 
sade Öder.

Åsebro/Brålanda har ännu 
inte förstärkt laget med någ-
ra nyförvärv inför säsongen. 
En handfull juniorer har 
dock tagit klivet upp till 
A-laget, men Glenn ser inte 
det som något problem.

– Vi ställde upp med det 
laget vi har, och vi har bra 
spelare, så det kändes bra. Vi 
hade med några yngre spela-

re i matchen och de gjorde 
det jätte bra, säger Glenn  
Öder.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Kroppefjälls IF spelade 
gruppspelsmatch i DM 
i lördags eftermid-
dag. Division 5-laget 
Bengtsfors IF stod för 
motståndet och fick 
med sig alla tre poäng-
en till norra Dalsland.

Årets första tävlingsmatch är 
avklarad för Kroppefjälls IF 
efter 1-2 mot Bengtsfors IF 
i grupp C i Dalslands Di-
striktsmästerskap i fotboll. 

Gästande Bengtsfors var 
det bättre laget i den första 
halvlek, då KIF hade svårt 
att komma åt bollen. Men 
i den andra halvleken tog 
hemmalaget över och var 
nära att få en poäng med sig 
i matchen.

– Första halvleken var inte 
bra, vi kom för långt ifrån 
moståndarna.  Vi släpper in 
två skitmål där vi bommade 
markering. Kändes som lite 
pojklagsfotboll ibland, säger 
Kroppefjälls tränare Michael 
Eriksson.

Som vi sett i tidigare 
matcher under försäsongen 

har Kroppefjäll visat styrka 
och ork i slutet av match-
erna. Så även i lördagens 
match mot Bengtsfors där 
man tog över och var det 
bättre laget.

– Det tar tid att komma 
igång, men jag är nöjd i det 
stora hela. Vi fick ju ett mål 
bortdömt efter att vi hade 
gjort reduceringen. Vi borde 
kanske fått in en kvittering 
i matchen, vi tog över helt 
sista kvarten, säger Michael, 
nöjd trots förlusten.

Kroppefjälls enda mål i 
matchen kom med kvarten 
kvar. Lagkapten Andreas 
Sjöholm slog en frispark 
som Ali Makiya slog in vid 
den bortre stolpen.

Tobias Coster

Förlust för KIF

Kroppefjälls IF – 
Bengtsfors IF 
1-2 (0-2)
DM grupp C

Målskyttar:
28’ 0-1 Jonas Alfredsson 
33’ 0-2 Jonas Alfredsson 
74’ 1-2  Ali Makiya

SLUTRESULTAT
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Söndag 20 mars kl. 14.00

Melleruds IBK -  Dingle AIK

Bra sammandrag
HANDBOLL 
Under söndagen var 
pojkar 05/06 i Kron-
bergshallen i Lysekil 
för att spela samman-
drag i handboll, det 
näst sista för säsong-
en. 
Det gick jättebra och killar-
na hade roligt samtidigt som 
de spelade härlig handboll. 

Resultatmässigt blev det 
några uddamålsförluster och 
två storvinster.

Nu börjar säsongen lida 
mot sitt slut och till hösten 
byts Minihandboll på tvären 
ut mot spel på stor plan med 
sex utespelare. Då kan laget 
också se framemot spel på 
hemmaplan vilket inte varit 
möjligt med Minihandboll.

Johan Eriksson, ledare.

Tung poäng 
för Brålanda
FOTBOLL 
Högsäters GF har gått 
som tåget under försä-
songen och i DM, men 
i fredags kväll såg Brå-
landa till att stanna 
upp maskinen en del 
efter 3-3 på Vänersval-
len i Vänersborg.
Det såg ut att bli seger för 
Brålanda IF mot Högsäters 
GF i grupp D i Dalslands di-
striktsmästerskap, men efter 
ett sent mål av förre Melle-
rudsspelaren Johan Larsson 
fick lagen en poäng var.

Marcus Hermansson in-
ledde målskyttet i matchen 
när han gjorde 1-0 för sitt 
Brålanda. Högsäter kvitte-
rade innan Wilhelm Lidre 
satte 2-1 efter en halvtimma.

 Efter paus utökade BIF 
genom sin pålitliga målskytt 
Fredrik Falk och allt talade 
för en Brålandaseger. Men 
med en kvart kvar av match-
en kom Högsäter ikapp. 

Först 3-2 genom Daniel 

Brålanda IF – 
Högsäters GF
3-3 (2-1)
DM grupp D

Målskyttar:
15’ 1-0 Marcus Hermansson 
24’ 1-1 Daniel Andersson 
29’ 2-1  Wilhelm Lidre 
56’ 3-1 Fredrik Falk
76’ 3-2 Daniel Blom
84’ 3-3 Johan Larsson

SLUTRESULTAT

Blom och 3-3 genom Johan 
Larsson med bara minuter 
kvar av full tid.

I grupp D har fortfarande 
Högsäter fördel och leder på 
målskillnad gentemot Brå-
landa, efter hela 8-0 mot 
Eds FF.

Vem som tar sig till semifi-
nal från gruppen återstår att 
se nästa helg.

 Tobias Coster

Cennerazzo applåderar sina lagkamrater i en match mot Ahlafors IF hösten 2015, matchen 
slutade 1-1. Foto: Tobias Coster.

Cennerazzo till klubb i USA
FOTBOLL 
Melleruds IF hade 
under förra säsongen 
en skotsk spelare vid 
namn Gary Cennerazzo 
hos sig för att hjälpa 
laget i division 3. Nu 
åkte laget ur serien 
ändå, men för 26-åri-
ge Gary var det bara 
startskottet på karri-
ären.

Den explosiva ytterbacken 
gjorde stort intryck på Råda-
vallen förra säsongen, hans 
närvaro gjorde att MIF:s 
höst såg ut att bli räddning-
en på en annars tung säsong.

Efter spel i Mellerud åkte 
han med till Skottland, men 
tillhörde fortfarande Melle-
rud. Efter en resa till Malta 
och provspel för en klubb i 
högsta ligan där, är han nu 
klar för den amerikanska 
klubben Tulsa Roughnecks 
FC. I helgen gick flyttlasset 
till Tulsa, som ligger i mitten 
av landet.

En dröm
Gary säger att det är en dröm 
som går i uppfyllelse, att tes-
ta sina färdigheter i America 
vars fotboll växer och så även 
dess fotbollsrykte. Hans nya 
klubb Tulsa spelar i USL, 
United Soccer League som 

är landets tredjeliga, där 
MLS är den högsta.

Cennerazzo säger att hans 
nya klubb är under upp-
byggnad, att detta blir deras 
andra år i den professionel-
la ligan USL. Laget byggs 
och hoppas på att ta sig till 
playoff denna säsongen, som 
man precis missade förra sä-
songen.

Åtta svenska matcher
I Melleruds IF spelade Gary 
åtta matcher, men skulle ha 
spelat mer. I inledningen av 
hans sverigevistelse var det 
pappersproblem som gjorde 
att han fick sitta på läkta-
ren de inledande matcher-

Målrik seger mot BoIS

Tvåmålskytten och nyförvärvet Sebastian Hedlund klacka bollen medan nyförvärv nummer 
två, Viktor Öhrling, tittar på i bakgrunden. Foto: Marcus Ek.

FOTBOLL 
Melleruds IF besegra-
de Trollhättan BoIS 
med hela 6-3 i en 
riktigt målrik match 
som tände till i den 
andra halvleken inför 
drygt 80 personer på 
Dalslands Sparbanks 
Arena. Det var två 
nyförvärv som stod för 
en stor del av segern.
På söndag morgon presen-
terade Melleruds IF två nya 
förvärv i Sebastian Hedlund 
och Viktor Öhrling. Bara 
någon timma senare presen-
terade de sig själva på pla-
nen genom att ligga bakom 
segern med tre mål tillsam-
mans i 6-3 segern mot Troll-
hättan BoIS.

Fin presentation
Det började med att Öhrling 
nickade in Hedlunds inlägg 
från höger i ett snyggt anfall 
som började med en 40-me-
ters passning från backlin-
jen.

Tio minuter senare, men 
fortfarande i den första 
halvleken, sköt Sebastian 
Hedlund in en frispark som 
redan nu kandiderar till att 
bli årets mål 2016. Bollen 
gick över den långa målvak-
ten i BoIS och letade sig in i 
i tredje maskan från krysset. 

Redan där i paus hade de 
båda presenterat sig mer än 
väl.

na. Han minns ändå tiden i 
Mellerud med glädje.

– My time in Sweden was 
great, an amazing experien-
ce that i will never forget. I 
am truly grateful for signing 
for Mellerud, a great club 
with great people who hel-
ped me a lot to  settle in. I 
can’t thank them enough for 
that as it was my first time 
playing and living abroad. It 
was difficult at first, but they 
made it easier. I enjoy the 
teamspirit and playing with  
that good bunch of boys.

Förhoppningar
Nu kommer Gary att stanna 
i USA en säsong, men han 
hoppas på mycket mer än så.

– I have signed a contract 
with them, and I have a two 
years visa. Second year can 
be negotiated at end of the 
season, so I hope to play in 
America for a while, säger 
han som avslutning på vår 
intervju. 

Hur det går för Gary och 
hans fotbollskarriär står 
skrivet i stjärnorna, men vi 
kan som kommun förhopp-
ningsvis vara en del av hans 
historia, och han kanske 
återvänder till Dalsland en 
dag.

Tobias Coster

Hedlund
Hedlund fortsatte i den an-
dra halvleken med att sätta 
3-0 under målvakten. Sedan 
fortsatte målen att rulla in 
för båda lagen när tröttheten 
smög sig in och det öppnade 
sig ytor på planen.

– Vi spelade bra, stundtals 
var det lite Hawaii, men det 
är ju så det är. Väldigt roligt 
att vara på planen igen, att få 
känna glädje igen och det får 

jag här. Frisparken släppte 
jag inte, den satt fint i krys-
set. Det andra var en fin dju-
pledsboll av Adam Jonasson 
och det var bara att lägga in 
den, sade Sebastian Hedlund 
efter matchen.

Även Viktor Öhrling pre-
senterade sig på bästa sätt, 
även om vi sett honom tidi-
giare under säsongen, men 
då bara på provspel.

– Det var lite svårspelat, 

men vi löste det bra. Gött 
att vi gjorde mycket mål. 
På mitt mål så kom målvak-
ten lite långt ut, så jag hann 
före och nickade in den. 
Det känns bra, kul att spela 
med Sebbe igen också, det 
var några år sedan. Kul med 
alla andra också såklart, sade 
Viktor efter matchen.

Tobias Coster

Viktig information!

– 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

På grund av påskhelgen måste vi ha 
materialet till nästa veckas tidning 
senast torsdag 24 mars kl. 12.00

0530-
125 40

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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Äggjakten
Skojtävling med 

korvgrillning

  angelicashundcenter.se

ANNANDAG PÅSK
073-970 71 95

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu

A
U

K

TIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co

Fastighetsvisning

Visning: Tors 24 mars kl. 11:00 – 12:00 

Ånimskog – Salebol 122
Trevligt bostadshus med många rum, braskaminer och öppen spis. Trädgård 
med flera växthus och odlingsbäddar. Dubbelgarage. Utsikt över Ånimmen.

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

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

SAAB 900 -88. Obes. 
Tel. 070-539 54 24.

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:                                                

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

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

ÖNSKAS HYRA
Bostad sökes
Mindre hus/lägenhet öns-
kas hyras i Mellerud med 
omnejd. Djur- & rökfri lä-
rarinna. Tel. 070-879 03 33.

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

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

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

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

FASTIGHETSMARKNADEN

Herrar Div 6

Herrestads AIF - Orust IBK (H-6) 9 - 3
Billingsfors IBK - IBK Walkesborg 99 10 - 4
Dingle AIK - Grundsunds IF 13 - 6
Överby IF - Melleruds IBK 13 - 5
Grundsunds IF - Billingsfors IBK 7 - 7

Dingle AIK 19 14 0 5 161-94 67 42
Billingsfors IBK 19 13 1 5 175-118 57 40
Herrestads AIF 21 12 0 9 160-149 11 36
Orust IBK (H-6) 18 11 0 7 138-130 8 33
Överby IF 15 9 1 5 110-74 36 28
Melleruds IBK 19 9 0 10 131-133 -2 27
Grundsunds IF 19 2 4 13 100-144 -44 10
IBK Walkesborg 99 20 1 2 17 79-212 -133 5

Pantamera Pojkar 15 år

Åmåls IBK - Herrestads AIF 3 - 5
Herrestads AIF - Myggenäs IBK 7 - 0 

Herrestads AIF 11 8 3 0 55-31 24 27
Grundsunds IF 12 8 3 1 53-30 23 27
Åmåls IBK 12 6 0 6 44-44 0 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 12 0 1 11 28-69 -41 1

Pantamera Pojkar 13

Överby IF - Åmåls IBK 1 - 13

Åmåls IBK 14 12 0 2 120-41 79 36
Billingsfors IBK 14 12 0 2 114-48 66 36
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
Ljungskile SK P-02 13 3 0 10 47-104 -57 9
Överby IF 13 3 0 10 50-115 -65 9

DM herrar seniorer grupp A

Färgelanda IF - Melleruds IF 1 - 5
Ärtemarks IF - Färgelanda IF 1 - 5
Melleruds IF - Ellenö IK 2 - 2

Melleruds IF 2 1 1 0 7-3 4 4
Färgelanda IF 2 1 0 1 6-6 0 3
Ellenö IK 1 0 1 0 2-2 0 1
Ärtemarks IF 1 0 0 1 1-5 -4 0

DM herrar seniorer grupp B

IFK Åmål - Åsebro IF 2 - 2

Åsebro IF 1 0 1 0 2-2 0 1
IFK Åmål 1 0 1 0 2-2 0 1
Bäckefors IF 0 0 0 0 0-0 0 0
Tösse IF 0 0 0 0 0-0 0 0

DM herrar seniorer grupp C

Kroppefjälls IF - Bengtsfors IF 1 - 2
IF Viken - Håfreströms IF 8 - 2

IF Viken 1 1 0 0 8-2 6 3
Bengtsfors IF 1 1 0 0 2-1 1 3
Kroppefjälls IF 1 0 0 1 1-2 -1 0
Håfreströms IF 1 0 0 1 2-8 -6 0

DM herrar seniorer grupp D

Brålanda IF - Högsäters GF 3 - 3
Frändefors IF - Brålanda IF 1 - 4
Högsäters GF - Eds FF 8 - 0

Högsäters GF 2 1 1 0 11-3 8 4
Brålanda IF 2 1 1 0 7-4 3 4
Frändefors IF 1 0 0 1 1-4 -3 0
Eds FF 1 0 0 1 0-8 -8 0

TABELLER

INNEBANDY

FOTBOLL

VäHF Div 3 Dam

IFK Kristinehamn - Forshaga HK 19-10
HK Grums - IF Hellton U 18-16

HK Grums 8 6 0 2 139-111 12 28
IF Hellton U 8 5 0 3 158-99 10 59
IFK Kristinehamn 6 4 0 2 98-72 8 26
Forshaga HK 9 4 0 5 142-177 8 -35
Melleruds IF 6 2 0 4 106-119 4 -13
Arvika HK 7 1 0 6 88-153 2 -65
HK Brukspôjkera B Utgått
IFK Hammarö B Utgått
IFK Åmål Utgått

HANDBOLL
F03 Nord

Kungälvs HK 3 - HF Orust 18-4

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
Kungälvs HK 3 14 8 1 5 194 - 154 17 40
Stenungsunds HK 13 6 1 6 170 - 139 13 31
Lysekils HK 13 6 1 6 202 - 185 13 17
KFUM Trollhättan 12 4 0 8 114 - 166 8 -52
HF Orust 13 3 0 10 133 - 192 6 -59
HK Höfers 13 1 0 12 84 - 219 2 -135

HIF värvar ung trio
FOTBOLL 
Två spelare födda 
1996 och en spe-
lare född 1998 är 
Håfreströms senaste 
förvärv inför säsong-
en 2016. Tränarduon 
Kreshnik Bytyqi och 
Anton Öhrling ligger 
inte på latsidan när 
det gäller att förstärka 
truppen.

Rohullah Husseiny och 
Mortaza Yegoobi, båda föd-
da 1996 ansluter från Krop-
pefjälls IF inför säsongen. 
Nu kommer även 18-åriga 

Nori Bitic att ansluta till la-
get, efter flera år i Melleruds 
IF.

– Rohullah och Mortaza 
kommer från Kroppefjälls 
IF och vill satsa lite mer på 
fotbollen. Och vi öppnar för 
dem, för alla som vill utveck-
las så finns en dörr öppen i 
Håfreströms IF, säger trä-
naren Kreshnik Bytyqi och 
fortsätter.

– Båda två är duktiga och 
är naturligtvis med och kon-
kurrerar om en plats i star-
telvan. Men jag har sett dom 
för lite för att kunna säga 
några styrkor eller svagheter, 
säger han.

Två av Håfreströms nya spelare; 20-åriga Rohullah Husseiny 
och Mortaza Yegoobi. Foto: Håfreströms IF.

Nu efter helgen blev det 
även klart att unga anfalla-
ren Nori Bitic lämnar Mel-
leruds IF för spel i Håfre-
ström. Bitic har redan spelat 
några säsonger i division 5 
och blir ett bra tillskott till 
HIF:s trupp.

– Självklart väldigt roligt 
och intressant. Det är en 
mycket speciell spelartyp 
och jag tror att det är dags 
för honom att blomma ut 
på riktigt i år. Håfreströms 
IF ska verkligen göra allt för 
att utveckla honom och ge 
honom de sista kunskaperna 
han behöver. För mig som 
tränare är det lite roligt och 
spännande att få unga killar 
som har så otroligt stor vilja. 
Jag tror på vilja och man kan 
alltid bygga en fotbollsspela-
re på dennes egna vilja. Jag 
ser mycket fotboll i Nori och 
för mig är han bara en osli-
pad diamant som behöver de 
sista kunskaperna i fotboll. 
Han har spelat i Melleruds 
IF i hela sitt liv och behöver 
något nytt, säger Kreshnik 
om nyförvärvet Bitic.

Både Rohullah och Nori 
gjorde debut med laget i 
lördagens match mot IFK 
Lane.

Text: Tobias Coster

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.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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Melodikrysset v.11 - 19 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. 11 – 19 mars 

21.00  Bornebusch i tevefabriken 
 - teckenspråkstolkat
21.30  Gympaläraren 
 - teckenspråkstolkat
22.30  Mat med Kira
23.00  Ordet är mitt - syntolkat
23.15  Cirkus familj
23.45  Akuten 

21.00  Gift vid första ögonkastet
21.45  Simma lugnt, Larry!
22.15  True detective
23.15 	Springfloden
00.00  Akuten 

21.00  Edit: N.Y. stories
21.25  Edit: Parisa Amiri
21.55  Bornebusch i tevefabriken
22.25  Au pair i Los Angeles
22.55  Mat med Kira
23.25  Akuten 

21.00  It's love, actually
21.20  Uncle
21.50  Treme
22.50  Tvärs över Sydamerika
23.20  Liv och Horace i Europa 

12.00  Världens natur: 
 Alaska
13.00  Världens museer: 
 Bardomuseet i Tunis
14.00  UR Samtiden
17.00  Marina mysterier
17.15  Lärlabbet
17.45  Antikmagasinet
18.15  Uppdrag Uganda
19.10  Studio Plus
19.40  Kinas mat
20.10  Rebellernas frisyrer
21.00  Seriestart: Flykten till 
 vildmarken
21.50  Förintelsen - historiens 
 värsta brott
22.45  Kvinnors makt i 
 världshistorien
23.45  Slottens hemligheter 

12.00  Världens fakta: 
 Nästa jätteskalv
13.00  Skattjägarna
13.30  Medialized
14.00  UR Samtiden
17.00  Marina mysterier
17.15  Uppdrag Uganda
18.10  Skattjägarna
18.40  Medialized
19.10  Fukushima
20.10  Seriestart: Världens fakta: 
 Mikromonster
21.00  Antikmagasinet
21.30  Kinas mat
22.00  Studio Plus
22.30  Världens fakta: Olösta 
 mord
23.30  Flykten till vildmarken
00.15  Låna för livet! 

12.00  Uppdrag Uganda
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  Att bota homosexualitet: 
	 bluffläkarna
19.30  Antikmagasinet
20.00  Kvinnors makt i världs-
 historien
21.00  Plutonium
21.50  Rebellernas frisyrer
22.45  Världens fakta: 
 Mikromonster
23.35  Studio Plus
00.05  Actors studio: James Franco 

09.00  UR Samtiden
15.00  Taxiförare
15.05  Att bota homo-
	 sexualitet:	bluffläkarna
15.50  Actors studio
16.35  Världens museer
17.15  Plutonium
18.10  Slottens hemligheter
19.05  Det vilda Kanada
20.00  Världens fakta: Olösta 
 mord
21.00  Kvinnors liv och 
 möjligheter
21.45  Världens fakta: 
22.35  Dokument utifrån: Frihan-
 delns pris
23.35  Kinas mat
00.05  Actors studio: Modern 
 family 

06.00  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 galen natt
22.45  Simpsons
23.15  Family guy
00.50  American dad
01.20  Scrubs
01.50  Scrubs
02.15  How I met your mother
03.05  Family guy
03.30  Family guy
03.55  My name is Earl
04.20  American dad
04.45  Våra värsta år
05.10  Våra värsta år
05.35  Cops 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
09.30  Kung av Queens
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  After earth
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.35  American dad
04.00  Våra värsta år
04.25  Våra värsta år
04.50  Vampire diaries
05.30  Cops 

06.00  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  Daybreakers
00.00  Family guy
01.00  American dad
01.30  Scrubs
02.20  How I met your mother
03.05  Family guy
03.50  My name is Earl
04.10  American dad
04.35  Våra värsta år
05.25  Cops 

06.30  Seinfeld
07.30  Seinfeld
09.00  The exes
09.30  Amazing race
10.30  Jims värld
11.00  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  X-Men 2
23.45  Olympus has fallen
01.50  The warrior's way
03.20 	Defiance
04.05  Brooklyn nine nine
04.25  Brooklyn nine nine
04.50  Marry me
05.10  Marry me
05.35  The exes 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  Halv åtta hos mig
14.40  Hem till salu
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Leifs restaurang
17.50  Äntligen hemma
18.25  Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18.35  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Maria Wern: Min lycka är 
 din
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55 Nattsändningar 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.35  Dallas
13.30  Halv åtta hos mig
14.00  Skidskytte
15.25  Halv åtta hos mig
16.00  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Leifs restaurang
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Farmen
20.00  Lillelördag
21.00  Brottsplats Sverige
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The following
01.55 	Hawaii	five–0
02.50  Revolution
03.50 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.35  Dallas
13.30  Det stora fyndkriget
14.00  Skidskytte
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.50  Leifs restaurang
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  Let's dance: röstnings-
 program
22.45  Shooter
01.10  Silk
03.25  Hemma hos Jamie
04.05 - 04.40  Hemma hos Jamie
05.55  Det stora fyndkriget 

06.25  Det stora fyndkriget
06.55  När och fjärran
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Lillelördag
12.30  Skidskytte
13.30  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
14.15  Skidskytte
15.30  Det stora fyndkriget
15.55  Sveriges mästerkock
16.55  Djurskyddarna
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00  Gladiatorerna
21.30  Robocop
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Robocop, forts
00.00  Aeon Flux
01.55  Finding Neverland
04.10 - 04.45  Hemma hos Jamie
05.55  Det stora fyndkriget 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
09.50  Alpint: Världscupen
 St Moritz
11.15  Kronprinsessan Victorias 
 fond
11.20  Alpint: Världscupen
12.45  K-märkta ord
12.50  Tvärs över Sydamerika
13.20  Mästarnas mästare
14.20  Matiné: Tamara Drewe
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Stina om Bebo Valdés
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Uppdrag granskning
21.00  Seriestart: Bornebusch i 
 tevefabriken
21.30  Hundra procent bonde
22.00  Seriestart: Min livstid
22.30  Diktatorn
23.00  Seriestart: Ordet är mitt
23.15  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
09.50  Alpint: Världscupen St 
 Moritz
11.10  Snö - ur det vita man 
 minns
11.20  Alpint: Världscupen
12.40  Flykten från enplansvillorna
12.55  Uppdrag granskning
13.55  Kobra
14.25  Bornebusch i tevefabriken
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  Seriestart: Au pair i Los 
 Angeles
23.15  SVT Nyheter
23.20 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Hem till byn
11.45  K-märkta ord
11.50  Alpint: Världscupen St 
Moritz
13.30  Audition
13.50  Hundra procent bonde
14.20  Mat med Kira
14.50  Antikrundan
15.50  Gomorron Sverige sam-
mandrag
16.10  Mord och inga visor
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Roliga timmen
21.00  Skavlan
22.00  Snabba cash
00.00  SVT Nyheter
00.05  Game of Thrones
01.00  Vaskduellen
01.10  Nattsändningar

06.00  Gympaläraren
07.00  Vintermagasin
08.00  Vinterstudion
08.30  Alpint: Världscupen St 
 Moritz
09.10  Vinterstudion
09.30  Alpint: Världscupen
10.10  Vinterstudion
10.30  Friidrott: VM
10.45  Vinterstudion
11.00  Alpint: Världscupen
11.40  Vinterstudion
12.00  Alpint: Världscupen
12.40  Vinterstudion
13.15  Fotboll: Svenska cupen
15.45  Bandy: SM-Final
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Seriestart: Smartare än en 
 femteklassare
21.00  Seriestart: Tror du jag 
 ljuger?
21.30  Krig och fred
22.30  SVT Nyheter
22.35  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  Rakt på
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.20  Finnomani
16.50  Teckenspråkstolkarna
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Djurkyrkogården
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00  När livet vänder
20.30  Seriestart: Made in Africa
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  My life my lesson
23.15  Extramaterial
00.15  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
00.45  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens
 frågestund
15.00  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
17.00  Dimmor
17.10  Djurkyrkogården
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  Gråbo
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Edit: Parisa Amiri
22.50 	Between	two	fires
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.25  Nattsändningar

08.10  Akuten
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.20  Min sanning: Kjell Albin 
 Abrahamson
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Arkitekturens pärlor
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Strömsö
20.00 	Natten	–	dikt	av	Willy	
 Granqvist
20.55  Radiohjälpen: En resa 
 genom Balkan
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Stockholm 
 Stories
23.20  Treme
00.20  Liv och Horace i Europa
00.50 Nattsändningar

08.00  Made in Africa
08.30  Hjärtevänner
09.00  SVT Nyheter
09.05  Akuten
10.00  SVT Nyheter
10.05  It's love, actually
10.30  Boogaloo och Graham
10.45 	Bandy:	SM-final
13.00 	Ishockey:	SM-final
15.30  Körlektioner
15.45  Sverige idag på romani
15.55  SVT Nyheter
16.00 	Natten	–	dikt	av	Willy	
 Granqvist
16.55  Världens natur: Alaska
17.50  Bandy: SM-Final
18.30  K-märkt
18.35  En mänsklig röst
19.00  Kulturstudion
19.05  Inför Woody Allens Gianni 
 Schicchi
19.30  Kulturstudion
19.35  Gianni Schicchi
20.35  Kulturstudion
20.40  Woody Allen: 
 A Documentary
23.50  Kulturstudion
23.55  Edit: N.Y. stories
00.20  Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

20.30  Friidrott: VM
23.05  Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
00.05  Landet runt - teckenspråkstolkat 

21.00  30 grader i februari - syntolkat
22.00  Tror du jag ljuger?
22.30  Hundra procent bonde
23.00  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.30  It's love, actually 

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

09.00  UR Samtiden
15.00  Lenas resor
15.10  Världens fakta: 
 Revolution Robot
16.00  Sapmi sessions
16.30  Lärlabbet
17.00  Genialt eller galet
17.15  Actors studio: Modern family
18.00  Världens museer: Bardomuseet i 
 Tunis
18.40  Rebellernas frisyrer
19.30  Flykten till vildmarken
20.15  Seriestart: Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
21.00  Bostonbomberna och nyhetsjakten
22.00  Kvinnors makt i världshistorien
23.00  Förintelsen - historiens värsta 
 brott
23.55  Programmen som förändrade TV 

12.00  Att bota homosexualitet: 
	 bluffläkarna
13.00  Medialized
13.30  Kinas mat
14.00  UR Samtiden
17.00  Minnesmästarens mindshow
17.20  Programmen som förändrade TV
17.50  Schrödingers katt
18.20  Världens fakta: Revolution Robot
19.10  Låna för livet!
19.40  Studio Plus
20.10  Världens natur: The Hunt
21.00  Crossing the Line
22.30  Kvinnors liv och möjligheter
23.20  Skattjägarna
23.50  Lärlabbet 

12.00  Lärlabbet
12.30  Antikmagasinet
13.00  Actors studio:
 Modern family
13.45  Om påsken
14.00  UR Samtiden
17.00  I rymden kan alla se dig tweeta
17.20  Världens fakta: Mikromonster
18.10  Kvinnors makt i världshistorien
19.10  Världens fakta: Olösta mord
20.10  Seriestart: Jesus och 
 kristendomens martyrer
21.00  Slottens hemligheter
21.55  Nya Zeeland: Den blå kusten
22.40  Dokument utifrån: Dödande piller
23.40  Schrödingers katt 

06.30  Seinfeld
09.00  The vampire diaries
10.00  Grimm
11.00  Jims värld
12.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Almost genius
15.30  Almost genius
16.00  Cops
16.30  Cops
17.00  Simpsons
18.00  Amazing race: All-stars
19.00  Ink master USA
20.00  How I met your mother
20.30  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Fresh off the boat
22.00  Scream queens
23.00  American dad
23.30  American dad
00.00  2 1/2 män
00.30  Fresh off the boat
01.00  Scream queens
01.50  How I met your mother
02.15  How I met your mother
02.40  American dad
03.30  Amazing race: All-stars
04.20  Cops
05.10  Vampire diaries 

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

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  The fast and the furious
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Family guy
03.20  My name is Earl
03.45  American dad
04.05  Våra värsta år
04.30  Nattsändningar

06.25  Det stora fyndkriget
06.55  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.55  Skidskytte
14.00  Tareq Taylors nordiska matresa
14.30  Let's dance
16.25  Let's dance: röstningsprogram
16.55  Bygglov
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: Farliga drömmar
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Maria Lang: Farliga drömmar, forts
23.10  Ransom
01.45  Maria Wern: Min lycka är din
02.45 - 04.30  Försvunnen
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  Leifs restaurang
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  När och fjärran
21.00  Djurskyddarna
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: försvunnen
00.55  The following
01.55 	Hawaii	five–0
02.50  Revolution
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  Leifs restaurang
17.55  Äntligen hemma
18.45  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Äntligen hemma
21.00  Badhotellet
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: försvunnen
00.55  The following
01.55 	Hawaii	five–0
02.50  Revolution
03.50 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

06.00  Antikrundan
07.00  Hem till byn
08.00  Vinterstudion
08.30  Alpint: Världscupen St Moritz
09.10  Vinterstudion
09.30  Alpint: Världscupen St Moritz
10.10  Vinterstudion
10.30  Friidrott: VM
10.45  Vinterstudion
11.00  Alpint: Världscupen St Moritz
11.40  Vinterstudion
12.00  Alpint: Världscupen St Moritz
12.40  Vinterstudion
13.30  Stephan på glid
14.00  Vinterstudion
14.30  Fotboll: Svenska cupen
17.15  I princip bris
17.25  Tror du jag ljuger?
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Mästarnas mästare
21.00 	Springfloden
21.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  Sportspegeln
11.45  Skavlan
12.45  Tror du jag ljuger?
13.15  Smartare än en femteklassare
14.15  Matiné: Ung man söker sällskap
15.50  Gomorron Sverige sammandrag
16.10  Auktionskammaren
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Husdrömmar
21.00  30 grader i februari
22.00  Gift vid första ögonkastet
22.45  Cirkus familj
23.15  SVT Nyheter
23.20  Mästarnas mästare
00.20  Bornebusch i tevefabriken
00.50  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Auktionskammaren
10.50  Roliga timmen
11.50  Min livstid
12.20  Diktatorn
12.50  Husdrömmar
13.50  Radiohjälpen: En resa genom 
 Balkan
13.55  Fråga doktorn
14.40  Matiné: En karl i köket
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  Seriestart: Framtidens stjärnor
22.00  Kobra
22.30  True detective
23.30  SVT Nyheter
23.35  Nattsändningar

08.00  Severin
08.30  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
09.05  Blunderbarn
09.30  Liv och Horace i Europa
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.05  Min sanning: Kjell Albin Abrahamson
12.10  När livet vänder
12.40  Pappa
13.00 	Ishockey:	SM-final
15.30  Anden i traktorn
15.50  Sverige idag på meänkieli
16.00  Vetenskapens värld
17.00  ¡Pregunta ya!
17.10  Life on Scilly
17.25 	Kortfilmsklubben	-	kinesiska
17.40  #lovemilla
17.50  Tio lektioner i språkdidaktik
18.00  Teckenspråkstolkarna
18.30  Finnomani
19.00  Världens natur: The Hunt
19.50  Skärgårdsörnar
20.00  Säsongstart: Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Dödande piller
22.55  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  ¡Pregunta ya!
08.10  Life on Scilly
08.25 	Kortfilmsklubben	-	kinesiska
08.40  #lovemilla
08.50  Tio lektioner i språkdidaktik
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.20  Gudstjänst
17.05  K-märkt
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Seriestart: Katedraler
19.00  Vem vet mest?
19.30  Deadly 60
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Kvinnan som blev taliban
23.05  När livet vänder
23.35  Nattsändningar

08.30  Deadly 60
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.20  Vetenskapens värld
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Katedraler
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  Förortsbetong i Europa
23.40  Made in Africa
00.10  Severin
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 19/3 kl: 13:00-14:00

Nyinkommet!

Mellerud / Bolstad / Holmen 10
Mycket fräsch 1½-plansvilla för den som vill bo i lantlig miljö. Uterum och öppen altan i sydvästläge och gäststuga. 6 rok fördelat på 
150 kvm boarea. Tomtareal: 2 120 kvm. Pris: 875.000:-

Går du i säljtankar?
Efter ett mycket framgångsrikt 
år har vi nu många spekulanter. 

Vi finns på Storgatan 10 eller 
ring Olle Nellbro 070-828 14 00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Sunnanå Kurravägen 4
Önskas ett bekvämt och naturskönt boende? 
Villa i nyskick med högt vackert läge nära 
Vänern. Tilltalande interiör med stora härliga 
fönsterpartier, tak öppet upp till nock.

Pris: 3.300.000:-

 

MELLERUD – Holms Torp 3
Jugendvilla med herrgårdskänsla nära Vänern och 
golfbana. Renoverad 1920-tals 1½-plansvilla med 
hel källare och vidbyggt garage samt stall, 6 rum 
och kök varav 3 sovrum och en möblerbar hall .

Pris: 1.800.000:-

Visning sönd. 20/3 kl. 11-12
Ring och boka.

Välkommen att 

kontakta oss om du 

funderar på att sälja 

eller köpa fastighet!

MELLERUD – Linderud 5
Trivsam 1½-plansvilla med altan och gäststuga. 
3 rok. Boa 67 kvm och tomt 1 903 kvm. Större 
altan. Nytt kaklat badrum och nytt avlopp. Bras-
kamin och elvärme. Nyare gäststuga. 

Pris: 650.000:-

Ytterst välordnat!

DALS ROSTOCK – Bringsrovägen 29
1½-plans tegelvilla med källare i trivsamma Dals 
Rostock, närhet till både frilufts- och rekreations-
områden med bär- och svampplockning och 
vandringsleder på Kroppefjäll.

Pris: 350.000:-

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 11. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Förbered
inför påsk!

Rödspätta
ICA. 400 g.
Jfr pris 99:75/kg.

Blandfärs
ICA. Ursprung Sverige. 
Ca 800-1600 g. Max 22% fett-
halt. Av nöt 50%, gris 50%.
Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Torskfilé
Royal Greenland. 400 g.

Blodapelsiner i nät
ICA. Italien. 1 kg. Klass 1. 
Jfr pris 10:00/kg.

Grillad kyckling
Kronfågel. Ursprung Sverige.
935-1225 g. Nettovikt kan va-
riera. Jfr pris 32:57-42:67/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Helgskinka
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. 
Ca 2000 g. Färdigkokt.
Jfr pris 29:90/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Godis
Karamellkungen. Lösvikt
Jfr pris 49:00/kg.

49:-
/kg

10:-
/st

3990
/st

Grädde
ICA. 5 dl.
36%. Jfr pris 20:00/liter.
Max 2 köp/hushåll.

10:-
/st

3990
/st

25:- 
/st

Minst
25%

rabatt

2990
/kg

Påskmust
Nygårda. 33 cl. 12-pack.
Jfr pris 7:55/liter + pant.

Var medmbraå

4990
/kg

superklipp

2990
+ pant

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:-

Överlämnade 3 500 bilder från Dalskog
Förra onsdagen över-
lämnade Torsten Lind-
blom 40 pärmar med 
totalt 3 500 bilder från 
Dalskog till Dalskogs 
Tennisklubb och Bya-
lag. De spänner över 
perioden 1890-talet 
till idag.

Torsten passade på att över-
lämna bildskatten under 
onsdagskaffet som anordnas 
varannan onsdag i Bystu-
gan. Samlingen kommer att 
finnas till påseende i loka-
len. De ska även visas under 
Dalskogdagen, både uppsat-
ta på skärmar, väggar och i 
kyrkan.

– Torsten är en sådan 
eldsjäl, det var ju han som 
startade upp Dalskogsdagen 
till exempel. Vi är många 
har väntat på att få se hans 
bilder, säger Astrid Ericsson. 
Hon håller i onsdagskaffet 
som brukar samla ett 30-tal 
besökare.

– Detta är viktigt för 
framtidens Dalskog, under-
stryker Margareta Eriksson, 

De efterlängtade fotopärmarna överlämnades under onsdagskaffet i Bystugan, Dalskog. Torsten Lindblom stående längst till 
höger.
som tillsammans med Berit 
Karlsson och Lena Karlsson 
bakar allt till onsdagskaffet.

Det har inneburit myck-
et arbete med att samla in 
materialet. Torsten har be-
sökt gårdarna i Dalskog och 
pratat med de boende samt 
samlat in foton som scan-
nats in. En stor del av arbe-
tet har bestått av att identi-

fiera personer. Torsten har 
även skrivit information till 
i stort sett samtliga bilder.

Skolkort
Det finns exempelvis 
skolkort från Dalskog, Käll-
hult och Lunnebo skolor.

– Dalskogs första skola 
låg i Källhult. En man som 
bodde där ska ha skänkt en 

tomt till Dalskogs kommun 
i slutet av 1800-talet, berät-
tar Torsten som jobbat med 
materialet i stort sett dagli-
gen under två år.

Två av pärmarna innehåll-
er gamla bilder från hela 
Dalsland och det finns tre 
pärmar med tidningsur-
klipp. Han har även samlat 
in 200 flygfoton från 1945 

över Dalskog. Gårdarnas ak-
tuella fastighetsbeteckningar 
finns på samtliga bilder.

– Vi ska sätta upp en kar-
ta så att alla känner igen sig, 
förklarar Torsten.

Materialet är klart till 90 
procent, understryker Tor-
sten. Det är några gårdar 
kvar att besöka. Han tror 
det kan komma in ytterliga-
re 500 foton.

– Jag tar fortfarande emot 
bilder, säger han.

Född på Korsgården
82-årige Torsten är född på 
Korsgården i Dalskog. Han 
flyttade från orten i 25-årsål-

dern, men hjärtat finns kvar 
här. Föräldrarna Hilda och 
Karl Lindblom bodde kvar i 
Dalskog till 1995. Farfar J. A 
Lindblom var en sann entre-
prenör, liksom Torsten. Han 
köpte Korsgården 1917.

– Farfar var jordbrukare 
och nämndeman. Han satt 
i kommunfullmäktige, i 
skolstyrelsen, i styrelsen för 
dåvarande Dalslandsbanken 
och i Dalslands Vägstyrelse. 
Han var dessutom auktio-
nist och satte upp köpekon-
trakt med mera. Han syssla-
de med så mycket, berättar 
Torsten.

Varför började du intresse-
ra dig för gamla bilder?

– Alla mina privata bilder 
brann inne 1993. Då hade 
jag också massor av filmer 
från resor och på barnen när 
de var små. Hade även ban-
dinspelningar med gamla 
personer boende i Dalskog 
som jag intervjuade om hur 
det var när växte upp på 
1800-talet. Därför känns det 
extra viktigt att gamla bilder 
bevaras för framtiden.

– Jag har så mycket his-
toria i mig. Vore jag inte så 
himla ordblind skulle jag 
skriva en bok. Hälften skulle 
i så fall handla om Dalskog, 
konstaterar Torsten.

Susanne Emanuelsson

Önskar en rondell
Göran Bohlin har lämnat 
in ett medborgarförslag om 
en rondell vid korsningen 
Viaduktgatan – Odengatan. 
Motiveringen äör att det är 
mycket trafik där, en rondell 
skulle innebära att trafiken 
flyter smidigare och man kan 
få ner hastigheten från Via-

duktgatan. Bohlin nämner 
att Viaduktgatan eventuellt 
tillhör Trafikverket, men det 
kanske skulle gå att komma 
överens från kommunens 
sida. Han förordar samma 
storlek på rondell som den 
vid Odengatan – Storgatan.

Läcka är lagad
Det upptäcktes en vatten-
läcka på Kyrkogatan freda-
gen den 4 mars, orsaken var 
en läckande ventil. Arbetet 
med att laga vattenläckan 
försenades på grund av att 
det uppstod en vattenläcka i 
en större ledning i skogen i 
Åsensbruk, som måste prio-
riteras. En annan anledning 
var tjälen i marken, som 
måste tinas, sedan kom det 
ganska mycket snö under 
helgen. Men under ons-
dagen förra veckan kunde 
arbetet slutföras. Delar av 
Kyrkogatan och Allégatan 
stängdes av och några hus-
håll på Kyrkogatan kom att 
vara utan vatten under några 
timmar.

Vattenläckan på Kyrkogatan 
blev lagad i mitten av förra 
veckan. Foto: Susanne Ema-
nuelsson.


