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Frändefors och Bäckefors

Dansaren Tobias Karlsson, som många sett i 
teveprogrammet Let´s Dance,  mötte skolungdo-
mar från årskurs sex till nio i Centrumsalongen i 
Mellerud.  
Hans gripande föreläsning ”Livet-inte alltid en 
dans på rosor” handlade om mobbing, om att 
bryta normer och att följa sina drömmar.

Begreppet mod, som varit ett ämne inom 
Karlstads Stifts temavecka ”Livet värt att leva” 
diskuterades i Föreningshuset i Åsensbruk under 
ledning av Claes Hellberg.  
Man startade med att se filmen ”Våga älska”. 
Den väckte många frågor och mod kändes ange-
läget att diskutera.

Det var lång kö till Bloms Varuhus som öppnade 
för allmänheten i ny glans i fredags. Många blev 
glatt överraskade över förvandlingen.
Kvällen innan var det invigningsfest och deltog 
gjorde hela personalen och alla som varit inblan-
dade i den omfattande ombyggnationen.

Vardagsgudstjänst 
med påsktema hölls 
i Kyrkans hus. 
58 barn, från Sve-
rige och från andra 
länder medverkade 
och fick bekanta sig 
med påskens tradi-
tioner och budskap.

Dahlstiernska gym-
nasiets  estetelevers 
vårshow ” Blackout” 
fyllde Sprarbankssa-
longen tre kvällar i 
rad. Storyn hand-
lade om effekterna 
av en solstorm som 
slog ut internet.

MIF:s handbollsflickor 03/04 står 
som segrare när två matcher återstår 
i serien. De besegrade Kroppskultur 
med 24-15 på hemmaplan i sin tolfte 
raka seger. Glädjen stod högt i tak och 
guldhattarna åkte på.

Sapphultsg. 12, Mellerud
Tel: 0530-330 00 •xlbygg.se 
Öppet: vard 7-18, lörd 9-14

HANDSÅG

Rek. ca pris 89:-

59:-
NP-22

MÅNADENS VARA

4 par för

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

100:-Öppettider  
i PÅSK

Skärtorsdag 07-18
Långfredag 10-13
Påskafton 09-14
Påskdagen  STÄNGT
Annandag påsk STÄNGT

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 12.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo Salar, odlad Norge, gäller hel filé.
Max 1 köp/hushåll/vecka 12

Frukostägg
Garant, från frigående höns inomhus, 10-pack, 
str l, jfr-pris 1,00/st.
Max 2 köp/hushåll/vecka 12

Kexchoklad
Cloetta, 39 g, jfr-pris 85,47/kg.

Skivad lax
Falkenberg, 200 g, jfr-pris 150,00/kg.

Lösviktsgodis
Smått & Gott
Max 3 köp/hushåll/vecka 12

5:-
/st

30:-/st

för Bonuskunder

3995
/kg

för Bonuskunder

Färskost
Crème bonjour, flera sorter, 100 g, 
jfr-pris 50,00/kg.

8995
/kg

för Bonuskunder 10:-
 

/st 10:-
3 för

Gripande möte 
med Tobias

Angeläget om 
begreppet mod

Lång kö efter 
ombyggnation

Show fyllde salongenMötte påsktraditioner

Guldhattar för 
handbollstjejer

Liisa Paiste är på scenen den vodkadrickande Svetlana från Ryss-
land.

Lena Hildén, komminister och verksamhetsansvarig i Holms för-
samling bjöd in barnen till det påskdukade bordet.

– Sidan 6 – – Sidan 11 –

– Sidan 13 –

– Sidan 13 –

– Sidan 9 – – Sidan 7 –
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Helen Gillqvist 0530-125 40
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Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se
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Susanne Emanuelsson
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VF Tryck AB

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av  
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 Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

GULT!
En energigivande utställning

Föremål, prylar-allt i gult!
Konstrummet, Melleruds Bibliotek, 1-16 april

Välkomna!

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

Annandag påsk kl. 11.00

Servering                                               Välkomna!

Missionskyrkan Mellerud

Gudstjänst och 130-årsjubileum av kyrkbyggnaden 
Urban Erestam, Kjell Åberg, Thomas Segergren 
och sångarna. Nattvard.

arrangerar

BYGDETRAV  Åmålstravet 
Lördag 2 april Första start kl. 11.00

VÄLKOMNA!

& Gillbergadalens 
Travsällskap

TRAVRESA
OLYMPIA-
TRAVET

LÖRDAG 30/4
AVRESA KL. 9.00
BIBLIOTEKET MELLERUD
RESA, PROGRAM, INTRÄDE

200:- FÖR MEDLEM
300:- ICKE MEDLEM

ANMÄLAN PÅ HEMSIDAN 
www.mellerudstravklubb.se

eller till 
JAN 070-329 34 04
OVE  070-551 44 07
OBS! SENAST 25/4

OBS! ANMÄLAN ÄR BINDANDE

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  18.000  - 53 rop
VSH - JACK 2.000 – 35 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 24/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

Rotary
Mellerud

Annandag påsk

Måndag 28/3 23 mars - 30 mars 2016

Påskhelgen
Reservation för ändringar se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/mellerud
BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem. Marsipantillverkning med Jan 
  Berglöv. Andakt: Kerstin Öqvist.
Skärtorsd 18.00 Skärtorsdagsmässa i Grinstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Långfred 11.00  Korsvägsandakt i Erikstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Långfred 15.00  Långfredagsgudstjänst i Grinstads kyrka, Bo Lignell. Bolstads kyrkokör framför  
  ”Jesu 7 ord på korset” Solist: Carina Alfredsson, Orgel: Eva-Marie Eriksson. 
Påskdagen 14.00  Gudstjänst med små och stora i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. 
  Bolstads barnkör.
Påskdagen  18.00  Kvällsvesper i Klöveskogs kyrka, Kerstin Öqvist. Sång: Järns ”Pigor”
OBS! Pilgrimsvandringen Annandag påsk inställd. Sammanlyst gudstjänst till Holm.
Sön 3/4  14.00  Kyrkoherdeinstallation i Bolstads kyrka, Biskop Esbjörn Hagberg, 
	 	 Kh	Pär-Åke	Henriksson.	Pastoratets	körer	och	barnkörer.	Mingelfika. 
  Buss avgår från Dalskogs hållplats 12.20, Dals Rostock Örtagården 12.30, 
  Åsensbruk Konsum 12.50, Mellerud Kyrkans Hus 13.00 och Grinstad, kyrkan 13.15.
  Anmälan till Buss senast 30/3 tel: 362 00.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons  12.00  Andakt i Kyrkans hus därefter lunch, anmälan senast tis kl.11.00 tel:36200.
Ons  19.30 Aftonsång med Passionsandakts texterna i Kyrkans hus, Kerstin Öqvist och 
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns sångkör.
Skärtorsd  10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans hus.
Skärtorsd  18.00 Skärtorsdagsmässa i Järns kyrka, Lena Hildén. En ensemble ur Järns sångkör.
Långfred  11.00  Korsvägsandakt i Järns kyrka, Kerstin Öqvist.
Långfred			 17.00		 Långfredagskonsert	”The	crucifixion”	i	Holms	kyrka,	Järns	sångkör.	Solister:	
  Peter Kronlöv, Anders Fredriksson, Lars-Gunnar Larsson, Gunnar Rydberg,
  Johan Gustavsson. Organist: Daniel Johansson. Dirigent: Anders Fredriksson. 
  Präst: Marit Järbel 
Påskdagen  11.00 Påskgudstjänst i Holms kyrka, Pär-Åke Henriksson. Kören Morgonstund.
OBS! Pilgrimsvandringen Annandag påsk inställd.
Annand. påsk 12.00 Emmausmässa i Holms kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Tis 29/3  15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i Kyrkans hus.
Ons 30/3  10.30 Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Låtmixarna med Kerstin”

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 18.00  Passionsandakt i Kyrkan, Marit Järbel.
Skärtorsd 16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Skärtorsd 18.00 Skärtorsdagsmässa i kyrkan, Marit Järbel.
Långfred 11.00  Långfredagsgudstjänst i kyrkan, Marit Järbel.
Påskdagen 11.00  Påskgudstjänst i kyrkan, Marit Järbel. Skålleruds församlingskör och barnkör. 
  Påsklunch på Skålleruds gård, 80:- Anmälan senast 18/3.
OBS! Pilgrimsvandringen Annandag påsk inställd. Sammanlyst gudstjänst till Holm.
Ons30/3  14-16  Öppet kafé i församlingshemmet.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Ons 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund, Irja Lignell.
Skärtorsd  19.30  Skärtorsdagsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Lena Hildén.
Långfred  15.00  Långfredagsgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Marit Järbel.
Påskafton  23.00  Påsknattsmässa i Gunnarsnäs kyrka, Lena Hildén. Sång: Katarina Kjörling.
Påskdagen  11.00  Påskgudstjänst i Örs kyrka, Kerstin Öqvist. Örs kyrkokör.
OBS! Pilgrimsvandringen Annandag påsk  inställd. Sammanlyst gudstjänst till Holm
Annand. påsk 12.00   Emmausmässa på Karolinen, Lena Hildén.
Ons 30/3 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund, Kerstin Öqvist.
Tisd 5/4 18.30 Vårförsäljning i Örs församlingshem. Försäljning, lotterier, kaffeservering.
  Auktionist Åke Carlsson. Gåvor mottages tacksamt. Örs kyrkliga syförening. 

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

LEADER är en metod för lokal utveckling. Föreningar, 
näringsliv och kommuner arbetar tillsammans för att stärka 
våra Framtidsbygder. LEADER finansieras av EU, svenska 
staten och våra 8 kommuner.

Alla hjärtligt välkomna, 
träffarna börjar kl 19:00
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Frågor: 070-299 89 86

LAG-gruppen / styrelsen

Nu kör vi!

Vad är LEADER och hur funkar 
det med leaderprojekt?

Uppstartsmöten
 5/4 Dals-Ed  Utvecklingscentrum
  6/4 Mellerud  Tingshuset
  7/4 Munkedal Hedekas bygdegård
12/4 Färgelanda Torp gamla skola
13/4 Vänersborg Nuntorp
19/4 Åmål  Café XO
20/4 Bengtsfors Utvecklingscentrum+
27/4 Årjäng  Hotel Årjäng

LEADER
Lokalt ledd utveckling

FRAMTIDSBYGDER
DALSLAND ÅRJÄNG MUNKEDAL

Skålleruds Jaktvårdsförening

ÅRSMÖTE
Tisdag 29 mars kl. 19.00

Skålleruds församlingshem
Sedvanliga mötesförhandlingar

Vi bjuder på fika!
Välkomna • Styrelsen

Är du intresserad av 
timanställning och  

eller sommarvikariat?
Välkommen till Älvans dagcentral 
torsdag 31 mars kl. 13.00 - 16.00

 för mer information

Vård och omsorg Stöd och service Ensamkommande- 
verksamhet

Påskspel på Mejeriet
Om påskens budskap

Skärtorsdag 24/3 
kl. 17, 18 & 19:00

Fri Entré
Arr: Melleruds Kristna Center
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Sväng av från E45 (strax norr om  
Mellerud) mot Håverud. Efter ca 8 km  
ligger Annas Design på vänster sida

ANNA´S 
   design

Välkommen till en härlig & inspirerande
SUCCÉ

PÅSKMARKNAD

LÅNGFREDAG 25/3
kl. 1000-1500

Blomsterbutiken på landet

0530-300 51

HELA LOGEN INTILL 
BUTIKEN ÄR FYLLD 
AV FÖRSÄLJARE, 
PETTERS GODA 
BRÖD, PÅSKMAT, 
LJUS & MASSA, 
MASSA MER!

FÖR 6-ÅRET 
I RAD

hos

HELA ANNAS DESIGN ÄR 
HELT OSLAGBART PÅSKFIN 
DENNA DAG BÅDE INNE I 
BUTIKEN, PÅ TERASSEN , 
UTANFÖR BUTIKEN & ÄVEN 
VI HAR GREJOR PÅ LOGEN
KAFFESERVERING på loftet

Tid & datum

DE 50 FÖRSTA KUNDERNA 
FÅR KÖPA EN FIN PÅSK-
GRUPP FÖR 
ord. pris 170:-

Vi samarbetar  
med Bloms varuhus  
få rabattkuponger 

hos båda

NYHET

75:-

VI
TACKAR

besökare och alla som bidragit till genom-
förandet av årets filmfestival.

Festivalkommittén

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

25 MARS 
STEREO GBG

21.30-02.00
ÅLDER 18 ÅR

Fri entré före kl. 22
Kom i tid och slipp köa

LÅNG
FREDAG

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Påsklovsfilm

Kommande filmer

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
 Betala gärna med kort!

Kung Fu Panda 3 (3D)
Tisdag 29/3  kl. 18.00

Från 7 år Pris 80:-
1 tim 35 min

Batman vs Superman (3D)
Söndag 27/3  kl. 19.00
Onsdag 30/3  kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
2 tim 32 min

Mitt stora feta 
Grekiska Bröllop

Söndag 3/4 kl. 19.00
Onsdag 6/4 kl. 19.00

Eddie the Eagle
Söndag 10/4 kl. 19.00
Onsdag 13/4 kl. 19.00

 

Påsklovsfilm

 Det händer på biblioteket

Biblioteket i Mellerud
info: 0530-182 00
www.bibliotekdalsland.se
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Klädbytarkväll
Inklusive föreläsning och Afternoon tea

6 april kl.19.00
Biljett 50 kr, Biljetter släpps 1 april kl.10.00
5 plagg lämnas in 5/4, 5 plagg hämtar 6/4

Välkomna!

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

PÅSK PÅ HERRGÅRDEN
PÅSKLUNCH LÅNGFREDAG 

Kallbuffé, varmrätt, 
kaffe och påsktårta!  Förbokning 

245 kr p/p. Halva priset för barn under 12 år

Påskägg till alla barn!

TRE-RÄTTERS PÅSKMIDDAG
LÅNGFREDAG OCH PÅSKAFTON

Pris: 425 kr p/p. 18:00-21:00

Information och förbokning: 0531-412 13 
info@baldersnas.com www.baldersnas.com

PÅSKPAKET
LÅNGFREDAG OCH PÅSKAFTON
Tre-rätters Påskmeny, övernattning och 

frukostbuffé. 

Pris: 995 kr p/p i delat dubbelrum
(Gäller vid ankomst 25-26 mars 2016)

PÅSKPARTY

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Skärtorsdag  
Kl. 2100-0130

25/3 Emil & Zandra Ernebro fullbokat

16/4 Erkers/Dimming Duo 
Great American Songbook på gitarr o kontrabas

6/5 JUDITHS Jazzpop från Göteborg

4/6 dearwoods Dalskogs darlings
 
 

MAT & MUSIK kl 18-22 / 250:-

INVIGNING UNDER PÅSKEN
öppet hus & café kl 11-17 

Långfredag, Påskdagen, Annandagen

Nu har vi byggt klart! 
5 minilägenheter, stor festsal, kök, 

bar, café, torn och hemsida.

KRISTI HIMMELFÄRD 5-8 maj
öppet café kl 11-18

FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Lars Lerin & Alsters Herrgård
Fagerås * Dagstur i Dalsland

Stockholm med musikal

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!

.

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR44BLOMMOR
YOU
GÖTEBORG AB

Påskliljor och andra
vårblommor

till kanonpriser!

Välkomna!

Möt våren på torget!
Mellerud på Långfredagen 9:00-16:00

Pensé i Ampel

Magnus
0723-281006

YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR44BLOMMOR
YOU
GÖTEBORG AB

FISKBILEN

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

Torget, Mellerud

Vi har allt till påskbordet!
Öppettider: Onsdag 23/3 10-18 
 Långfredag 10-16

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

Mitt stora feta  
grekiska bröllop 2
Söndag 27/3 kl. 19.00

Barntillåten    1 tim 34 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

 

PREMIÄR!

Öppettider påsk
långfred – annandag 10-18

Öppet helger i april
Från och med 1 maj

öppet dagligen 10-18

Tel. 0530-511 73
www.hamrane.se

PÅSKPREMIÄR!

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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Börsens
Restaurang & Pizzeria

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

       

PÅSKLOV

Måndag 28/3: Örtkalkon med potatisgra-
täng och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Toscapäron med vispgrädde. 
Tisdag 29/3: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli.  
Dessert: Äppelkräm.  
Onsdag 30/3: Kött- och grönsakssoppa.  
Dessert:  Ostkaka med sylt.

Torsdag 31/3: Sprödbakad fisk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert:  Hallonkräm.

Fredag 1/4: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.  
Dessert: Färsk frukt. 
Lördag 2/4: Fiskpudding med räksås, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Citronfromage.

Söndag 3/4: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, sommargrönsaker och 
äppelmos. 
Dessert: Chokladpudding med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 13 
Måndag-söndag: Potatisbullar med bacon 
och lingonsylt. 

Senior

VECKANS LUNCH

Crucifixion i Holms kyrka

Medverkar i Holms kyrka gör Järns Sångkör som framför verket på engelska.

Dirigenten Anders Fredriks-
son. Arkivbild.

Klädbytarkväll 
i biblioteket
Biblioteket arrangerar 
en klädbytarkväll in-
klusive afternoon tea 
samt en föreläsning 
om återbruk onsdag 
den 6 april.
Klädbytarkvällen innebär att 
man själv ska lämna upp till 
fem plagg/smycken/skor/ac-
cessoarer dagen innan – med 
andra ord den 5 april, för att 
på själva klädbytarkvällen ta 
med sig lika många plagg 
som man lämnat in. Man 
kan alltså inte bara lämna in 
plagg utan måste ta med lika 
många hem.

Denna kvällen är ett led i 
att uppmärksamma tanken 
att secondhandkläder både 
är miljösmart och kul. I väst-

världen shoppar vi allt mer 
trots överfulla garderober, 
samtidigt som allt fler bör-
jar tröttna på slit och släng- 
mentaliteten.  De plagg man 
tröttnat på blir nya och roli-
ga för någon annan. 

Så här går det till: Läm-
na in upp till fem fräscha 
nytvättade plagg till biblio-
teket den 5 april. Då får du 
en biljett för varje plagg som 
du visar personalen på kläd-
bytarkvällen. Då tar du med 
dig lika många kläder som 
du lämnat in. Besökarna 
kommer också att få lyssna 
på en föreläsning om åter-
bruk av Nancy Contreras. 
Kvällen avrundas med after-
noon tea med tilltugg. Bil-
jetterna släpps den 1 april.

Berättar om 
Såga i Åker
På onsdag kväll den 6 
april blir det föredrag i 
Bolstad Prästgård om 
Såga i Åker. 

Sågverket ligger i Grinstad 
och ägaren Magnus Dahl-
qvist kommer att berätta om 
sågens historia och hur han 
sköter verksamheten idag. 

Såga i Åker är i många fall 
räddningen för husägare som 
äger gamla hus och behöver 
renovera. En av dem som 
brukar framhålla Magnus 
Dahlqvists hjälpsamhet och 
intresse för att såga special-

beställt byggnadsmaterial är 
dalslandsombudet för Svens-
ka Byggnadsvårdsföreningen 
Sven Sillén i Frändefors. 

Såga i Åker har aldrig be-
hövt ägna sig åt någon offen-
siv marknadsföring då sågens 
goda renommé istället sprids 
via djungeltelegrafen, men 
numera finns det faktiskt en 
hemsida för företaget. 

Magnus Dahlqvist är in-
född grinstadsbo och bosatt 
i Håltane, Björkäng. Han 
övertog sågen efter den tidi-
gare sågaren Einar Anders-
son.

Musik i 
Steneby 
kyrka
Annandag påsk får 
Steneby kyrka besök 
av mor och dotter Ols-
son och Larsson. 
Under programnamnet “Allt 
finns kvar” framförs musik 
och texter av bland annat  
Annika Norlin, Billy Joel, 
Tomas Andersson Wij, Ted 
Gärdestad, Kent, Laleh och 
Gunnar Ehne. I ett mycket 
blandat program görs per-
sonliga tolkningar av pås-
kens skeenden.

Medverkande är Helena 
Olsson och Sara Larsson. 
Helena sjunger och spelar 
gitarr, bas och ibland piano. 
Helena har jobbat som fri-
lansmusiker i många år och 
har också ägnat en stor del 
av sitt yrkesverksamma liv 
åt musikterapi vilket ock-
så resulterade i en examen 
för Ronnie Gardiner i hans 
RGRM-terapi 2007.  

Sara Larsson, dotter i 
duon, sjunger och spelar pia-
no, ukulele, gitarr och bas. 
Sara är uppväxt i Ånimskog 
men bor numera i Stock-
holm. Efter musikstudier på 
Kulturama och Skeppshol-
mens folkhögskola frilansar 
nu Sara som musiker och 
också som direkttextare på 
TV4 och SVT.

Med sitt program önskar 
duon skapa möten i text och 
musik som berör och dröjer 
sig kvar.

På långfredag framför 
Järns Sångkör John 
Stainers ”Crucifixion” 
med solister  och orgel 
i Holms kyrka.
”The Crucifixion” (Korsfäs-
telsen)  av John Stainer är en 
meditation över vår Frälsares 
heliga lidande och kan be-
traktas som romantisk kyr-
komusik. Med förebild från 
de stora passionerna av J. S. 
Bach, är Stainers Crucifix-
ion bland de mest populära 
bland alla engelska körverk. 
Den ger en livfull skildring 
av händelserna kring Jesu 
Kristi lidande.

Passionen Korsfästelsen 
skrevs 1887 för tenor- och 

bassolist, orgel och blandad 
kör och kombinerar reci-
tativ, solon och mäktig kör 
som pendlar mellan folk-
massans ”korsfäst” till den 
ljuvt vackra meditationen, 
verkets centrum, ”Så älskade 
Gud världen”. 

Det blir första gången som 
en passion framförs i sin hel-
het i Mellerud. 

Kören sjunger verket på 
engelska, men en svensk 
textversion utdelas åt alla.

Medverkande: Järns Sång-
kör. Solister: Peter Kronlöv, 
bas, Jesu roll och en berät-
tare; Anders Fredriksson, 
tenor, evangelist, berätta-
re; soloinslag från kören: 

Lars-Gunnar Larsson, över-
stepräst, Gunnar Rydberg, 
rövare, Johan Gustavsson, 
rövare. Organist: Daniel Jo-
hansson. Dirigent: Anders 
Fredriksson. Präst är Marit 
Järbel.
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Grovdammsugare
Nilfisk Multi 20. Perfekt för hemmet, bilen 
och hobbyverkstaden för uppsugning av 
vatten och smuts.

Månadens vara

Mars
Just nu: 
1195:-

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.

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Äggkokare

125:-

C3 äggkokare EggXpert
Ord. pris 199 kr 

Att koka eller pochera ägg 
har aldrig varit enklare! 

Önskelistan sätter
Kulturbruket i gungning

Anna Ottertun och David Bäck formar konserten tillsammans 
med publiken.

Påskmarknad för sjätte året

Butiken är fullproppad av blomster och arrangemang i påskens tecken. Foto: Privat.

Med reservation för slutförsäljning

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

Välkommen in!Nya öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Välkommen till Bloms

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

Handdukar
från 

7.90/st

Skärtorsdag 10-19
Långfredag 11-17
Påskafton 10-17
Påskdagen 11-17
Annandag påsk 11-17

Glad påsk!!!

Stl. 62-122/128
Byxor

från 
79.90

Öppettider i påsk

Torsdag 31 mars 
kommer höstens 
succékonsert Öns-
kelistan tillbaka till 
Kulturbruket på Dal! 
Men det blir ingen 
repris eftersom musi-
kerna Anna Ottertun 
och David Bäck formar 
konserten tillsammans 
med publiken och 
efter deras önskemål 
just under själva kon-
serten.

Man välkomnar också folk 
ur publiken att delta med 
egna instrument och/eller 
sång.

– För människor som 
kommer från exempelvis Sy-
rien betyder musiken jätte-
mycket och ofta handlar det 
om starka känslor, berättar 
Anna Ottertun som lärde sig 
spela musik från mellanös-
tern av en god vän från Irak 
för många år sedan.

Kärlek till den musiken 
väcktes och sedan dess har 
hon ägnat sig åt att lära sig 

På fredag är det dags 
för påskmarknad hos 
Annas Design i Eriks-
byn, strax söder om 
Åsensbruk. Det blir 
en marknad med flera 
nyheter.
En nyhet är ett samarbete 
med varuhuset Bloms, som 
under helgen nyöppnade i 
helrenoverade lokaler.

– De som handlar hos oss 
på fredagen får en rabattku-
pong på Bloms och de som 
handlar på Bloms får en 
rabattkupong hos oss. Alla 
utklädda barn får påskgodis 
och de 50 första kunderna 
får köpa en påskgrupp till ra-
batterat pris, berättar Anna 
Klang, som driver butiken.

Hon förklarar att påsk-
marknaden ökar i pipularitet 
varje år och det gäller att hi

På logen finns som van-
ligt ett antal försäljare och 
hantverkare. Bland annat 
står Hemköp Torget där och 
säljer ost och charkvaror, här 
hittar du även Petters goda 
bröd.

– Det blir mycket påskmat 
på marknaden. Vi själva har 
en större del än vi brukar ha 
på logen. Vi har påsktema i 
butiken med mycket gult. 
Folk vill ha färg nu efter den 
grå och tråkiga vintern, för-
klarar Anna.

Susanne Emanuelsson

den musikskatten, vid sidan 
av en bred repertoar som 
sträcker sig från svenska 
visor och jazz till svensk-
toppslåtar och rock:

– Man kan kalla det vi 
gör för mångfaldsspel. Unga 
och äldre människor och 
människor från olika kultu-
rer har oerhört mycket att ge 
varandra. Det handlar inte 
om att tycka synd om den 
ena eller andra gruppen, el-
ler att bara spela för dem.

– De har ofta själva myck-
et att bidra med inom mu-
siken. Och att få bidra och 
visa vad man kan stärker 
självkänslan, säger Anna Ot-
tertun.

Konserten i höstas blev 
succéartad, Kulturbruket på 
Dal gungade och fylldes av 
musik och känslor:

– Det gick bokstavligt ta-
lat att ta på och var en fan-
tastisk upplevelse för alla 
som var med, berättar Anne 
Andersson från Kulturbru-
ket på Dal som nu ser fram 
emot en minst lika stor upp-
levelse vid vårens konsert.

– Välkomna till en inter-
aktiv konsert, säger Anna 
Ottertun.

Hennes musikkollega, 
David Bäck, är pianist med 
bland annat världsmusik 
som inriktning och Anna 
Ottertun är sångerska och 
musiker med bland annat 
slagverk och orientalisk mu-
sik som specialitet.

Arrangörer är Kulturbru-
ket på Dal i samarbete med 
Kultur i Väst/Västra Göta-
landsregionen.

www.mellerudsnyheter.se
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DÖDSFALL

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

Vår kära 

Irene Kaufmann 
Krona 

* 18 mars 1931  

insomnade stilla i dag. 

Kårebyn Bolstad 
9 mars 2016 

NILS 
Heinrich och Margaretha 

Roland och Annika 
Peter och Anna 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Släkt och vänner 

Den ro Du länge sökte 
Den kom till Dig till slut 
Nu borta är bekymmer 
Nu får Du vila till slut 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Bolstads kyrka 
fredag 8/4 kl.13.00. Avsked 
tages i kyrkan. Efter akten 
hälsas alla välkomna till 
Bolstad Bygdegård. Svar 
om deltagande till Ljung-
dahls Begravningsbyrå tel. 
0530-100 45 senast 31/3.  

Vår kollega och vän

Katarina Johansson
har lämnat oss och saknaden är stor

Arbetskamraterna på
Kroppefjälls förskola och Karolinerskolan

Ett varmt  
och innerligt tack

till Er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre

Janne Falk
Mikael, Jörgen, Johan

med familjer

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Grinstads kyr-
ka för Karl-Erik Olsson, 
Åsensbruk. Som inledning 
på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Våren” av E. Grieg. Akten 
förrättades av komminister 
Lena Hildén. Begravnings-
gudstjänsten inramades av 
psalmerna 249 ”Blott en 
dag” samt psalm 297 ”Här-
lig är jorden”. Till minne av 
Karl-Erik var koret vackert 
dekorerat med blommor 
från makan Gurli, dottern 
Anki och sönerna Jörgen 
och Sören med familjer, 
barnbarn, barnbarnsbarn. 
Vid kistan tog familjen och 
släkten sitt avsked. Akten av-
slutades i kyrkan med ”Sor-
tie” av C. Franck. Familjens 
tack framfördes av entrepre-
nör Christer Åkerstedt, Mel-
lerud, som även läste upp 
inkomna minnesblad. Efter 
akten gravsattes kistan på 
Grinstads kyrkogård.

JORDFÄSTNING

Grattis Ida Holmström 
Uggla som fyllde 9 år i går 
22 mars.

Många kramar från  
mamma, pappa, Jacob, Mal-

te, Hanna och mormor

Grattis Dennis på 6-årsda-
gen den 21/3-16.

Stor kram från Noy Poy 
Wichai, mamma och pappa 

Grattiskramar till Leon Jans-
son på 1-årsdagen 24 mars.

Från mamma, pappa, Noel, 
mormor, morfar,  

farmor och farfar

Ev. uppvaktning
undanbedes. 

Birgitta & Gunilla
Örnäs

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbedes. 

Evy Eklundh

Veckans 
ros...

...till Ingemar & Anna Fre-
driksson, för all hjälp efter 
minnesstunden.

Johan, Mikael och Jörgen

Gammelgammelmormor Svea Axelsson, gammelfarmor Bar-
bro Söderqvist, morfar Kjell Söderqvist, mamma Erika Ny-
holm Söderqvist och lilla Lilli Nyholm. Svea är från Mellerud, 
övriga från Bäckefors.

FEM GENERATIONER

Den 3 november 
kom Elmer till 
världen. Han 
vägde 3966 
gram och var 51 
centimeter lång. 
Stolta syskon är 
Elin och Filip. 
Stolta föräldrar 
är Ulrika Berg 
och Mikael Gus-
tavsson.

FÖDDA

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Torsd 17 Språk-
café –för dig som vill lära 
svenska. 19 Gudstj. med 
nattv.  ”I Getsemane”  
Åsensbruk. Fred 16 Påsk-
konsert med Mattias och 
Maria Johansson från Gö-
tene, servering. Sönd 11 
Gudstj. ”Uppståndelsen” 
Tommy Pettersson m.fl. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lång-
fredag 16 Smyrna Maria 
och Mattias Johansson 
Götene sjunger. Servering. 
Annandag påsk 11 Gudstj. 
och 130-årsjubileum av 
kyrkobyggnaden. Urban 
Erestam, Kjell Åberg, 
Thomas Segergren och 
sångarna. Nattv. Servering. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 

HOLM se annons
ÖR se annons 

SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Torsd 18 Getse-
manestund, nattv, lovsång 
och bön. Fred 11 Långfre-
dagsgudstjänst, David C. 
Musik. Bibelläsning. Sönd 
11 Musikgudstj. i påsktid, 
David C. Ssk. Mingelfika.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Torsd 19 Nattvardsandakt 
Sigward K. Sönd 11 Gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Torsd 14.30 
Gudstj. m nattv. på Service-
huset. Thomas Holmström. 
Sönd 11 Påskgudstj. för alla 
åldrar, Thomas Holmström 
och ”Draget”. Påskfika i 
kyrkan. Kyrkbil 308  70 el. 
321 18.
Sundals-Ryr: Fred 11 
Långfredagsgudstj. Anette 
Jarsved Carlson och Sun-
dals-Ryrs kyrkokör. Flöjt 
Elin Johansson. Kyrkbil 
308 70 el. 321 18. 
Gestad: Torsd 19 Skär-
torsdagsmässa, Thomas 
Holmström och Lovsångs-
gruppen. Kyrkbil 308  70 
el. 321  18. Tisd 15 Norra 
Sykretsen hos Sonja Berg.
Timmervik: Månd 11 
Sånggudstj. Anette Jarsved 
Carlson och Gestads Hem-
bygdskör. Korv och bröd 
och fika i kyrkan. Kyrkbil 
308 70 el. 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 11 
Gudstj. m nattv. textläs-
ning, predikan. Sigward 
K. Månd 11 Ekumenisk 
gudstj. i Equmeniakyrkan. 
Ralph Liljegren, Ruben 
Bengtsson, Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 19 

Mässa Anna K. Larsson 
sång. Konfirmanderna 
medv. Lennart Staaf, Ralph 
Liljegren. Fred 10 Lång-
fredagsgudstj. Kyrkokören, 
Anna K. Larsson solist och 
Sanna Andersson cello. 
Ralph Liljegren. Sönd 11 
Gudstj. Kyrkokören, Stefan 
Rahkonen, trumpet, San-
na Andersson, cello. Ralph 
Liljegren. Månd 11 Eku-
menisk gudstj. Missions-
kyrkan. Sigward Karlsson 
och Ralph Liljegren.

Vardagsgudstjänst 
med påsktema

I fredags anordnades 
vardagsgudstjänst 
med påsktema i Kyr-
kans hus, Mellerud. 
Totalt medverkade 58 
barn från fem månader 
upp till fem år med 
föräldrar.

Vardagsgudstjänst anordnas 
en gång i månaden och in-
leds alltid av att en person 
läser en text på arabiska.  
Många av besökarna är från 
Mellanösterna och är krist-
na. Men många nyanlända 
är muslimer och naturligtvis 

är de precis lika välkomna 
till kyrkan. 

– Det är öppet för alla. Vi 
har märkt att alltfler vuxna 
deltar och det känns väldigt 
roligt. Det är  ju en försam-
ling, konstaterar komminis-
ter Lena Hildén.

Efter inledningstexten 
sjöng ett antal barn flera 
sånger, bland annat Hosi-
anna och Gud som haver. 
Lena berättade om påskens 
budskap och om sista veck-
an i Jesus liv som omfattade 
glädje, ensamhet, tystnad, 
stunder som gör ont, gråt, 

hopp och överraskning. Den 
uppskattade påskvandringen 
omfattade ett flertal ”statio-
ner” där Lena berättade vad 
de symboliserade. 

Allt från Getsemane träd-
gård och grottas som var 
Jesu grav till ett läckert du-
kat påskbord.

– Den svenska påsktradi-
tionen symboliseras att av 
hönsen börjar värpa ägg ef-
ter vintern, vi får nytt liv helt 
enkelt, säger Lena. 

– Vi får med hela påsk-
veckan såhär på ett pe-
dagogiskt sätt, förklarar 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson.

– Vi ser en ny kultur ock-
så. Damer från Mellanöstern 
kommer med gåvor från sina 
hemländer, till exempel bak-
verk som bakjlava och dadel-
kakor. Mat är ett bra sätt att 
få kontakt med andra, säger 
Lena.

Gudstjänsten avslutades 
med en lättlunch med fyllda 
crepes och dadelkakor.

Susanne Emanuelsson

De deltagande barnen sjöng ”Hosianna” och ”Gud som haver”.



7ONSDAG 23 MARS 2016 MELLERUDS NYHETER 

Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, vecka 12, t o m sön 27/3 2016 
med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Torget, Mellerud

Påskmust
Grebbestad, 50 cl, jfr-pris 25,80/liter 

7 /hg

Grillad 
Kycklingfilé

Honung och curryglace, 
jfr-pris 79,00/kg 

90

1290
/st

Baguette
Dafgård, 400 g. jfr-pris 25,00/kg 

10:-/st

Ananas
Saba frukt & grönt, Costa Rica 

jfr-pris ca 15,00/kg 

15:-/st

Välkommen till Hemköp Torget
I charken har vi laddat 
upp med alla påskens delikatesser

Kryddsalami  
Olika sorter, Tyskland, jfr-pris 69,00/kg 

690
/hg

I butikens 
delikatess!

Svenska lammkotletter
Åke P. jfr-pris 249.00/kg 

249:-
/kg

Lufttorkad skinka
Spanien, jfr-pris 149,00/kg 

1490
/hg

I butikens 
delikatess!

För alla barn i föräldrars 
sällskap har vi gömt 10 st  

påskägg i butiken. Den som 
hittar ett ägg får fylla det 

med lösviktsgodis!  
(som vi bjuder på)

Påskafton för 50 år sedan

Anneli Rydquist lämnade in 
denna nostalgiska bild till 
redaktionen. Den är tagen 
på gården Bråten, Ingribyn  

påskafton 1966 – alltså 50 år 
sedan. De fyra kompisarna 
Anneli Rydquist 3 år, Carina 
Udd Stefansson 4 år, Reine 

Rydquist (Annelis bror) 6 år 
och Christer ”Knös” Hög-
berg 2 år gammal.

Från vänster: Anneli Rydquist 3 år, Carina Udd Stefansson 4 år, Reine Rydquist 6 år och Chris-
ter ”Knös” Högberg 2 år. Foto: Privat.

Förgyllde gudstjänsten
Vid Palmsöndagens guds-
tjänst med små och stora i 
Dalskogs kyrka medverkade 

Örs församlings barnkör un-
der ledning av kantor Maria 
Andersson. Kyrkoherde Pär-

Örs församlings barnkör underhöll. Foto: Privat.

Åke Henriksson ledde guds-
tjänsten. Predikan skedde 
i form av en dialog mellan 
kyrkoherden och barn- och 
ungdomsledaren Ann-Loui-
se Andersson.

Efter gudstjänsten bjöds 
på frukt och kaffe med mera 
som församlingsassistent 
Helén och barn- och ung-
domsledarna Ann-Louise 
och Chatarina hade ordnat. 
Församlingen kunde ock-
så se en liten utställning av 
påskpynt, som barnen till-
verkat.

Inger Larsson

”Utan mod kan man bli bitter”
I torsdags kväll ar-
rangerade  Svenska 
Kyrkan, Coop, Fören-
inghussallinasen och 
Håfreströms bio en 
filmkväll med efterföl-
jande diskussion på 
temat mod.

Filmen som visades var 
” Våga älska” med Ghita 
Nörby och Sven Wollter i 
huvudrollerna. De förälskar 
sig i varandra på det äldre-
boende de båda motvilligt  
bor på. 

Hon, Lilly, för att vara 
vid sin man Max sida, svårt 
ansatt efter flera stroke. 
Han, Erik, en före detta 

SAS-pilot, med Parkinsons 
sjukdom.  Överförmynderi, 
ointresse, konventioner och 
cementerade ramar för vad 
som är lämpligt, styr livet på 
boendet.

Frågor väcktes
Lily och Erik bryter mot alla 
regler och öppnar sig för var-
andra. Kärlek, drömmar och 
missade möjligheter kom-
mer upp till ytan och rör om 
i både filmens karaktärer och 
i den som ser filmen. Filmen 
kryper under skinnet och 
frågor pockar på.

Då kom den efterföljande 
diskussionen i samband med 
fruktfika så passande. Vad är 
mod för dig, hur visar du det 

Claes Hellberg, höll i diskussionen om mod i Föreningshuset i 
Åsensbruk.

eller vad hindrar dig från att 
visa det? Vad är motsatsen? 
och vad blir konsekvenserna 
av avsaknaden av mod.

Diskussion
Claes Hellberg, körsångare 
i Skålleruds församlingskör 
och Skålleruds drängar, höll 
i samtalet och redan i början 
konstaterade samtliga delta-
gare att värderingar pratar vi 
inte så ofta om. Vi är ovana 
vid det, förmodligen av kul-
turella skäl. 

– Vi svenskar är gärna tys-
ta och vill inte sticka ut sade 
någon. 

Innerst inne vill vi dock 
och den stund biopubliken 
diskuterade mod i Fören-
ingshuset kändes nyttig. 
Samtalen mynnade ut i att  
mod är att vara ärlig, mot sig 
själv och mot andra. Att stå 
upp för sina åsikter och vär-
deringar, att sätta gränser, att 
säga stopp, att våga göra bort 
sig, bjuda på sig själv, erkän-
na att man gjort fel. 

Vad hindrar oss att göra 
det vi tror på? Är det feghet 
och rädsla? 

– Utan mod kan man bli 
bitter, sade en av deltagarna.

Karin Åström
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Barnaktiviteter 
och påskvandring

Viola Svensson 4 år i full färd 
att dekorera sitt påskkort.

Alla sjunger barnsånger tillsammans och barnen dansar gärna till musiken.

Hmmmm! Servering av 
nybakade chokladbollar var 
uppskattat.

Dataspelet EyeToy var väldigt populärt. Barnen kan delta i olika sportgrenar. Här är det löpning.

Earth Hour 
i Mellerud
Det kom cirka 100 
åhörare till Melleruds 
kommuns åttonde årli-
ga Earth Hour-konsert 
i Kulturbruket på Dal i 
lördags kväll. 
Utanför lokalen fanns ett 
eldkonstverk av den unga 
konstnären Linnea Jensen. 
Konstverket symboliserade 
hur livet på jorden hänger på 
en skör tråd. 

Totalt 17 personer deltog 
på scenen. Den yngsta går i 
årskurs sju på Rådaskolan, 
den äldsta fyllde nyligen 71 
år, så konserten blev en il-
lustration hur musiken och 
poesin kan förena över gene-
rationsgränserna.

Earth Hour, genomfördes 
för åttonde gången på Kul-
turbruket i Mellerud. Det 
fanns ett par regler då kväl-
lens konsert skulle ses som 
en klassisk sådan. Den första 
var att all fotografering var 
förbjuden då blixtarna för-
störde stämningen. Den an-
dra var att inga applåder fick 
höras förrän hela förställ-

ningen var slut, annars riske-
rade tidsschemat att spricka 
då det var noga tajmat när 
ljuset skulle tändas igen. 

Det var många som med-
verkade under kvällen. En 
stråkensemble från skolan, 
Alban Faust och Tomas Fre-
driksson, Kajsa-Stina Hen-
riksson och Pernilla Svahn 
med Gun-Britt Gustavsson, 
Lars Stam, Liisa Paiste och 
Mikke Nilsson Teveborg. 

Insprängt i konserten läs-
te Kickie Nilsson Teveborg 
dikter på temat miljö skriv-
na av Mellerudsbor, de flesta 
av dem årskurs 6-elever på 
Nordalsskolan.

Som vanligt vid Earths 
Hour framfördes allt helt 
akustiskt med stearinljus 
som enda belysning. 

Kvällen avslutades som 
vanligt med ”Nu tändas åter 
ljusen i vår lilla stad” där 
publiken föll in i refräng-
en. Det blev en uppskattad 
kväll med finstämd passande 
musik i Sparbankssalong på 
Kulturbruket i Mellerud.

AnnChristine Ivarsson

Earth Hour på Kulturbruket med många medverkande och 
cirka 100 personer i publiken.

Över fem tusen 
besökare på bio
Årets Filmfestival på 
Dal hade  5 239 besö-
kare på biograferna i 
Mellerud, Bengtsfors, 
Dals Ed och Färgelan-
da under sina tio 
festivaldagar.
Totalt visades 65 filmer i 
ett varierat program för alla 
åldrar under festivalens tio 
dagar. Centrumsalongen i 
Mellerud var med för fjärde 
året  och nu märktes det att 
filmintresserade från den an-
dra kommunerna hittat hit, 
något som gläder Gunnar 
Landegren, Centrumsalong-
ens mångårige  biogramaski-

nist och en av filmfestivalar-
rangörerna.

– Det är roligt att de får se 
vår fina biograf, säger han.

Publiken har gillat det 
breda utbudet av filmer och 
flera visningar, till exempel 
av ”The Danish Girl” med 
oscarsvinnaren Alicia Wi-
kander, har varit utsålda. 

Detta var den 24:e film-
festivalen på Dal och det 
största kulturarrangemanget 
i Dalsland. Arrangörerna 
är nöjda med resultatet och 
redan nu börjar arbetet med 
att förbereda för den 25:e 
festivalen nästa år.

Karin Åström

Misshandlade man
En  man född 1983 står 
åtalad för misshandel efter 
att ha utdelat ett slag i an-
siktet på en annan man den 
8 november 2015 på Café 
Gruzzolo i Mellerud. Målsä-

ganden fick smärta, näsblod, 
svullnad och en sårskada ef-
ter slaget. Den åtalade man-
nen vidgår händelseförlop-
pet med förnekar brott.

Melleruds Kristna Cen-
ter, MKC, har en barn- 
och ungdomsverksam-
het som växt enormt 
mycket sedan hösten 
2015. Onsdag och 
torsdag denna veckan 
anordnas dessutom en 
spännande påskvand-
ring i det före detta 
mejeriet.

Årskurs två till sex på samtli-
ga skolor i kommunen är in-
bjudna till påskvandringen. 
På torsdagskvällen ges även 
tre offentliga föreställningar.

– Jag tror alla skolor utom 
Åsebro har anmält sig, de 
ska ha nationella prov då. Vi 
har haft dramat i flera år och 
ändrar lite småsaker varje år. 
I år är det en berättelse om 
den blinde mannen Barto-
lomaios. Vi framför såklart 
påskens budskap, som är 
själva grunden. I fjol hade 
vi sju olika scener, men i år 
har vi byggt upp två platser. 
Vandringen tar 35 minuter 
och består av sånger och 
sketcher, berättar Tobias 
Coster. 

Han ingår i teamet som 
ansvarar för vandringen till-
sammans med David Svens-
son, Hanna Coster, Jessica 
Lidberg och Joakim Petters-
son. Totalt medverkar ett 
30-tal personer i dramat.

Mini-kids
På torsdagseftermiddagar 
är det fullt hus i det gamla 
mejeriet där MKC huserar. 
Först är det dags för Mi-
ni-kids för barn mellan tre 
och sju år. I regel kommer 
mellan 35-40 barn inklusi-
ve syskon. Efter dem samlas 
barnen i Maxi-kids som vän-
der sig till barn mellan åtta 
och tolv år. Ett 50-tal närva-
rande barn är inte ovanligt.

Mini-kids inleds med en 
samling där en ledare pra-
tar kring något tema, sedan 
sjunger alla barnsånger till-
sammans. Därefter delas 
barnen in i grupper som 
gör olika aktiviteter; såsom 
pyssel, bakning, fotboll eller 
spela EyeToy. Lekrummet är 
alltid öppet. Det som bak-
ats i köket serverades under 
fikat och allt avslutas med 
uppträdanden på scenen. 
Man lottar ut vilka två som 

ska uppträda veckan efter, så 
de kan öva hemma.

Ökat rejält
– Sedan vi iordningställde 
den nya lokalen i augusti 
2015 har vi ökat rejält. Dess-
utom vi ökat på grund av 
alla nyanlända. Det är roligt 
att så många olika nationa-
liteter träffas och har roligt 
tillsammans, en del kan inte 
prata svenska ännu. Men det 
brukar lösa sig, säger Tobias 

Coster, en av ledare på Mi-
ni-kids. En del föräldrar bru-
kar sitta och fika när barnen 
leker, ett uppskattat sätt att 
träffa vänner och umgås.

På fredagar är det ung-
domskväll på mejeriet, för 
unga mellan 13 och 19 år. 
Då spelar man fotboll, bil-
jard, airhockey, Xbox och 
playstation samt fikar. I snitt 
kommer 20-30 ungdomar 
hit.

Susanne Emanuelsson
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Släktforskningsdag med DNA-teknik

Marja Jansson från Hembygdsföreningen visar på utställning-
en med gamla skolfoton,

Ingela Holmgren Gerdén handleder Lilian Perme vid datorn

Här har två besökare fastnat för de gamla kartorna från slutet av 1800-talet.

Uppskattad påskbuffé
Det har blivit tradition 
att Melleruds Reuma-
tikerförening ordnar en 
påskbuffé för sina och 
Psoriasisföreningens 
medlemmar.
Det är tredje året som några i 
Melleruds Reumatikerfören-
ing hjälpts åt för att kunna 
servera en påskbuffé för sina 

och Psoriasisföreningens 
medlemmar med vänner. Ny 
ordförande för i år är Mar-
gareta Servaeus som hälsade 
alla hjärtligt välkomna till 
årets buffé i MIF:s klubb-
stuga. Det var uppdukat en 
massa läckerheter som någ-
ra medlemmar tillagat. Lax, 
tonfiskmousse, gubbröra, 

Jansson och mycket mer 
fanns att välja på. Ett lotteri 
med både skänkta och köpta 
vinster såldes efter maten.

– Nu har det blivit en tra-
dition som vi kommer att 
fortsätta sade Monika Bre-
vik.

AnnChristine Ivarsson
 

Lasse Servaeus, Kent Johansson, Bengt-Åke Berg, Margareta  Johnson, Gunilla Pohl och Morgan 
Gustavsson förser sig av årets  påskbuffé som reumatikerföreningen i Mellerud serverar.

Makten att förändra någons liv

Dansaren Tobias Karlsson berättade om sitt liv och sin tid som mobbad 13- åring i Östansjö.

I tisdags var dansa-
ren Tobias Karlsson 
på besök i Mellerud 
och höll föredraget 
” Livet-inte alltid en 
dans på rosor”  som 

handlade om drömmar 
och hans eget liv som 
i ungdomen präglades 
av psykisk mobbing, 
ångest och skräck.

Många har sett Tobias Karls-
son, professionell dansare i 
teveprogrammet Let´s Dan-
ce. Han har bland annat fört 
kocken Tina Nordström, 
journalisten Elisabeth Hög-

lund och rallyprofilen Tina 
Thörner i dansens virvlar. 
Föredraget som Tobias höll 
för en fullsatt Centrumsa-
long två gånger under da-
gen, riktade sig till barn som 
går i årskurs sex till nio.

Drömmar
Han växte upp i Östansjö 
utanför Hallsberg. Där var 
det fotboll och skidåkning 
som gällde, Tobias var usel i 
båda sporterna. 

Livet förändrades när en 
danslärare flyttade till orten. 
Tobias anmälde sig till en 
kurs och upplevde för första 
gången i sitt liv att han var 
duktig. Drömmar tog form. 
Han ville ägna sig åt dans 
och åt att underhålla folk 
med dans, men drömmarna 
rasade snabbt, att vara tret-
ton år, kille, och gilla dans 
var lika med döden.

Mobbad
Varje dag i skolan utsattes 
han för glåpord och psykisk 
mobbing. Ångest och skräck 

fyllde skoldagarna och han 
minns ingenting av årskurs 
sju och åtta utom den hel-
vetiska gången till matsalen. 
Med sin berättelse fick han 
hela salongen så tyst att man 
hört en knappnål falla.

Räddare
Ett år som utbytesstudent 
i North Dakota i USA gjöt 
mod i den sargade själen 
och dansandet utvecklades 
snabbt.
Efter ett år var det dags att 
återvända till Sverige och 
börja på gymnasiet. Tobias 
var livrädd för att återvända 
till den gamla mobben, men 
livet förändrades när han 
fick en kompis i Jocke, som 
var bäst i alla sporter och po-
pulär bland kamraterna. 

– Jocke valde att bli min 
kompis och han har stått 
upp för mig i vått och torrt 
sedan dess. På tre år på gym-
nasiet vände han varje tidi-
gare mobbare till vän. Tänk 
på att ni har makten att för-

ändra någons dag, någons 
liv. Kom ihåg att det är ni 
som bestämmer, uppmana-
de Tobias Karlsson sin unga 
publik.

Bekännelser
I många år förteg Tobias att 
han är homosexuell. Själv 
visste han det när han var 
elva. Han gömde sina käns-
lor djup och yppade aldrig 
något för de människor han 
älskade mest, föräldrar och 
syskon. 

Till slut orkade han inte 
hålla det hemligt. Då, på 
nittiotalet fanns inga före-
bilder som Anton Hysén, 
Kajsa Bergqvist, Anja Pärson 
och alla de andra och hans 
avslöjandet var inte lätt för 
någon. Men besvikelser vek 
undan, kärleken segrade och 
även den en gång så fruktade 
mobbaren stod en dag fram-
för Tobias och bad om en 
autograf.

Karin Åström

lära sig hur man kan kombi-
nerar den traditionella släkt-
forskningen med det senaste 
inom DNA-tekniken. Ge-
nom att skicka in ett saliv-
prov för analys kan man få 
svar på vilken väg ens forn-
tida släktingar tagit sig till 
Sverige från de första urmän-
niskorna i Afrika. Man kan 
också få sitt DNA inlagt i en 
stor databas. Från databasen 
får man sedan meddelande 
om och när datorn får fram 
någon annans DNA, som 
överensstämmer med ens 
eget. Föredragshållaren Peter 
Sjölund har också skrivit en 
bok i ämnet, som såldes vid 
föreningens bokbord. 

Efter föredraget passade 
flera besökare på att få hjälp 
av föreningens handleda-
re och leta efter släktingar i 
datorerna på tredje våning-

en. Alla som ville kunde 
disponera en dator och en 
handledare under minst en 
timme. Kaffeservering och 
lotteri lockade också åtskil-
liga av besökarna. Arrangö-
rerna var överens om att da-

gen varit lyckad. Dock hade 
man förväntat fler besökare, 
men konkurrensen av det 
fina vårvädret blev kanske 
för stor.

Håkan Hultman

Tredje lördagen i mars 
anordnas varje år 
”Släktforskningens 
Dag” av släktforskar-
föreningar över hela 
Sverige. I lördags 
hade ”Släktforskare 
på Dahl” öppet hus 
på släktforskaravdel-
ningen på Melleruds 
Museum. 
Dagen började dock med vis-
ning av ett inspelat föredrag 
om DNA i släktforskningen. 
Ett tjugotal släktforskare fick 



10 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 23 MARS 2016

Brålanda Sundals-Ryrs 
 hembygdsförening

håller årsmöte onsdag 30/3 kl. 19.00
i Brålanda församlingshem

Jan Andersson, Troneberg visar film från  
invigningen av nybygget i Råskog.

Kaffe och lotterier. 
Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Fredag 1/4 18.00
Vårmys med ostbricka
Underhållning: Countrymusik
Måndag 4/4 o 18/4 10.00
Vandring med Ingrid

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

Tre spännande berättelser om mod
Årets Livet värt att 
leva vecka i Svenska 
kyrkans regi hade 
temat mod. I Brålanda 
samarbetade man med 
Företagarföreningen, 
Smyrnakyrka och 
Equmeniakyrkan på 

Peter Åhstrand, Ivan Sarac, Marie Dahlin delade med sig av sina livserfarenheter med biskop 
Esbjörn Hagberg som samtalsledare.

Påskvandring för eleverna i Frändefors
De bjuder in skolan vid 
de stora högtiderna 
och anordnar vand-
ringar. Nu närmar sig 
påsk och då erbjöd 
kyrkorna i Frändefors 
på påsk-vandring i 
Frändefors kyrka.

Sigward Karlsson pastor i 
Equmeniakyrkan berättar att 

cirka 130 elever med lärare 
från förskolan till femman 
kom och tog del av budska-
pet.

– Vi fick många goa reak-
tioner från både elever och 
lärare, säger Sigward.

Ett tiotal från de båda kyr-
korna var med och dramati-
serade påskbudskapet.

Förskoleklassen med 

Barnen lägger palmkvistar som Jesus tågar in i staden på. Foto: 
Desiré B Johansson.

Här får barnen vara med och gestalta den första påskmåltiden 
med Jesus. Foto: Desiré B Johansson.

bland annat läraren Desiré B 
Johansson tog tillfället i akt 
att göra vandringen.

Drama
Klassen går till kyrkan där 
Victoria Håkansson, försam-
lingsassistent, tar emot. Hon 
berättar att hon heter Maria 
och är från Betania. Hon 
kände Jesus väl.

Jesus berättar för sina lär-
jungar att de ska gå upp till 
Jerusalem och fira påsk och 
att Jesus ska tas till fånga 
och dödas. För att vi ska få 
komma in i Jerusalem mås-
te vi passera stadsporten, en 
soldat låter oss komma in. Vi 
kommer in i folkskaran där 
Palmsöndagens händelse lå-
ter barnen var med.

Vi sjunger ”Hosianna” och 
lägger mantlar och palm-
kvistar för Jesu fötter

Kyrkoherde Ralph Lilje-
gren gestaltar Jesus och vi 
får vara lärjungarna. Vi äter 
påskmåltid ”vin och bröd” 
den första nattvarden, saft 
och kex bjuds.

Judas Iskariot smiter iväg 
för han tänker tjäna pengar 
på att avslöja för soldaterna 
var Jesus finns. Petrus och 
Johannes somnar när de 
skall vaka med Jesus. Judas 
kommer tillbaka och har sol-
dater med sig, som tar Jesus 
till fånga. Jesus blir dömd 
till döden, korsfäst och lagd 
i en klippgrav. Därför firar vi 
långfredagen.

När kvinnorna kommer 
till graven på påskdagens 
morgon med blommor så får 
de se en ängel som berättar 
att Jesus lever.

Alla sjunger ”Uppstått har 
Jesus, hurra, hurra....”

– En jättefin påskvand-
ring som engagerade oss och 
flyttade oss nästa 2 000 år 
tillbaka i tiden. Barnen var 
fascinerade och har en fin 
upplevelse med sig, säger 
Desiré.

”Det var den bästa pjäs 
jag varit med om och jag var 
med själv också, sa ett barn.

Marianne Karlsson

en samling som hölls i 
Sporthallen. 
Deltagarna fick lyssna på en 
person som varit flykting, en 
som är mordhotad för att 
hon tar viktiga beslut och en 
som tagit sig an yrkesmör-
dare i Syd Sudan. Biskopen 
för Karlstad stift, Esbjörn 
Hagberg samtalade om mod 
med pensionären Ivan Saa-
rac, kommunalrådet Marie 
Dahlin och missionären 
med mera, Pether Åstrand 
om att hitta mod i nuet och 
inför framtiden.

Flykting då
För 57 år sedan tvingade 
föräldrarna den då 15 årige 
Ivan att fly från Jugoslavien 
tillsammans med systern och 
hennes pojkvän. De trodde 
det var farligt då man inte 
visste vad som skulle hända 
i landet. Med hjälp och kon-
takter i Österike kom de till 
Sverige, föräldrarna kunde 
komma senare.

– Tanken var att vi skulle 
till Australien men den bå-
ten sjönk så det blev att ända 
sig. Vi var inte så många, 
vi hade papper och blev väl 
mottagna och språket gick ju 
att lära sig, det var värre med 
den smaklösa maten, säger 
Ivan. Vi har haft det bra här, 

efter tio år slutade man att 
vilja hem till Jugoslavien, 
vi är hemma här nu. Livet 
har gett mycket men man 
måste ge själv också. Mina 
föräldrar är mina förebilder 
att vara modig. Många små 
saker kan ge mod.

Kärlek läker
– Ja, tiden läker inga sår men 
det gör kärlekshandlingar, 
citerade Esbjörn Hagberg 
från en tidigare samling i 
veckan.

Beslutsfattare
 Marie  Dahlin har sysslat 
med politik i bortåt 35 år 
och började i SSU för att de 
hade dans och det var ju där 
killarna var. Sedan var det 
orättvisorna som gjorde att 
hon engagerade sig. Att hon 
fortsatt engagerat sig under 
alla år är att hon känner stö-
det från partiet.

– Så länge jag känner stö-

det så kör vi, säger Marie.
Marie måste ibland ta svå-

ra beslut och visst gör det 
ont när det är neddragning-
ar som beslutas. Hon har 
levt under mordhot ungefär 
ett år, troligen för att någon 
inte gillar att hon fattat be-
slut som hon står för. Hon 
litar på det skydd hon får 
från polisen.

De som jobbar med freds-
processen i världen är Ma-
ries föreblider av modiga. Vi 
måste våga ta beslut, menar 
hon.

Missionär
Förre pastorn Pether Åstrand 
kom som pastor till Brå-
landa 1984. Familjen ville 
något annat än svenssonliv 
och fick erbjudande om ett 
arbete i Tanzania av PMU 
och tillsammans antog de 
utmaningen.

– Det var ganska tufft att 
skicka barnen på skola 100 

– Att få möta mycket olika 
människor, svarade Pether.

Efter något år fick Pether 
tjänst på en FN-camp i Syd 
Sudan med 1000 personer 
och hit fick inte frun följa 
med.

– Vi skulle bygga upp en 
farm tillsammans med yrkes-
mördare och vi hade en god 
gemenskap, säger Pether, det 
var värre när man skulle gå 
i terrängen då fick man ha 
minröjare för att säkra sin 
väg.

Fru Anna-Karin är förebil-
den för mod, att ta beslut, 
åka tillsammans och att ha 
någon vid sin sida. Pether 
hoppas att vi ska vara mo-
diga och inte skrämmas till 
tystnad. För honom är det 
Gudstron som bär.

Kvällen innehöll även sång 
med Gospelkören under led-
ning av Dan Rosengren.

Cirka 200 personer 
lyssnade och berördes av 
människoödena.

 Marianne Karlsson

mil bort, då var det de som 
var modiga, säger Pether. 

Hemma i Sverige igen 
började Pether 2002 arbeta 
inom kriminalvården och 
tyckte det var bra.

– Vad var det som var bra 
med att vara i fängelse? frå-
gade biskopen.

Brålanda Rödakorskrets 
har haft årsmöte 3 februa-
ri. Under verksamhetsåret 
2015 har det insamlats 37 
748 kr och sänts vidare till: 
Katastrofoffer  10 000 kr, 
Nödkitt 16 300 kr, Värl-
dens Barn 5 500 kr, Nepal 
10 000 kr. Vårblommor 
har delats ut till Präskragen, 
Solhaga och Sörbygården 
samt gruppbonde på Raps-
vägen i Brålanda. Återstå-
ende  medel från Nils Dahls 
fond har använts till utflykt 

till Mammas Mat och Dal-
bergså samt filmförevis-
ning. Medlemsantalet är 49 
stycken. Omval av styrelse: 
Kerstin Andersson-Carlsson, 
ordförande, Siv Andersson, 
kassör,  May Andersson, 
Berit Aronsson, Ella Jacobs-
son, Elsa Milén samt Mar-
got Wikström samt nyval 
av Christina Eriksson och 
Barbro Fridell, sekreterare. 
Suppleanter: Elsy Andersson 
och Ing-Lill Sarac.

I.O.

ÅRSMÖTE
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Blackout en annorlunda vårshow
I år hade estetelever-
na skrivit en lite an-
norlunda vårshow som 
innehöll både skratt 
och allvar.

Tredjeårseleverna som går 
estetiska programmet på 
Dahlstiernska gymnasiet i 
Mellerud har som tradition 
att, med sina lärare i ryggen, 

skriva och framföra en show 
varje vår. 

I år handlade den om livet 
efter att en solstorm slagit ut 
all elektricitet och därmed 
också internet. 

Kvällen på Kulturbruket 
startade med en reklamfilm 
för Musik och Media, där 
eleverna berättade varför 
de valt estet och även några 

filmklipp där de själva satt 
ihop film, foto och musik.

Utan internet
Showen börjar med att alla 
hade sina smartphones i 
händerna och var djupt kon-
centrerade när det plötsligt 
blev svart. En solstorm hade 
släckt ut all elektricitet och 
de bestämde sig för att hit-

ta och laga felet. Det blev 
funderingar på vad man kan 
göra utan internet. Kärleks-
bekymmer fanns med och 
de kom fram till att kärleken 
är fri. 

Alla kom underfund med 
att de klarade sig bra utan 
Facebook och de kunde pra-
ta med varandra och pling så 
kom ljuset tillbaka.

Annorlunda
Showen innehöll lite mindre 
sång och musik i år än tidi-
gare år men många scenby-
ten där de istället fick fram 
budskapet med tal. 

Att eleverna har lagt ner 
mycket arbete och tid märk-
tes på flytet i föreställningen 
och inlevelsen i framföran-
det.

Anton Johansson, som 
spelade den fikaälskande 
tekniknörden Lasse Blueray, 
fyllde år just denna fredag 
och gratulerades av kamrater 
och publik som alla sjöng ”Ja 
må han leva”. 

En lite annorlunda och 
oväntad avslutning på årets 
vårshow.

AnnChristine Ivarsson

Strax slås elektriciteten ut och ”Tänd ett ljus och låt det brinna” ljuder  ut över salongen. Publiken reser sig och Anton Johansson gratuleras på sin födelsedag  med ”Ja må han leva”.

Politikerbesök i Bäckefors

Fr v Iris Nouwt och Bo Bengtsson hade besök på gården av Krister Stensson, Anna Johansson, 
Sten Bergheden, Stig Bertilsson, Gert Andersson, Anders Forsberg och Mats Johansson.

Bo Bengtsson och Iris 
Nouwt på Bäckens 
gård i Bäckefors hade 
härom dagen besök 
av en grupp politiker. 
Det var moderaternas 
talesman i lands-
bygdspolitiska frågor, 

riksdagsman Sten 
Bergheden, Mariestad 
som tillsammans med 
lokala partiföreträdare 
orienterade sig om 
villkoren på Bäckens 
gård.

grisar per år med betydan-
de exportinkomster i spåren 
av det. Siffrorna talar för 
sig själva, konstaterade Sten 
Bergheden.

Moderat årsmöte
Sten Bergheden medverkade 
under kvällen vid Bengts-
forsmoderaternas årsmöte 
i Café Sjöstugan, vandrar-
hemmet i Bäckefors. Där 
diskuterades även lokala frå-
gor så som Dalslands sjukhus 
och omlastningsterminal för 
godstransporter med mera.

Vid årsmötet omvaldes 
Stig Bertilsson som ordfö-
rande och Krister Stensson 
som vice ordförande. Till 
styrelsen omvaldes vidare 
Mats Johansson, Yvonne 
Rudebou, Owe Gustafsson, 
Jesper Johansson, Anders 
Forsberg och Anna Johans-
son samt nyvaldes Gert An-
dersson. 

Rolf Ödberg omvaldes 
som revisor med Per-Olof 
Larsson som ersättare. 
Till valberedning utsågs 
Nils-Gunnar Nilsson, Jör-
gen Johansson och Bo Sall-
mén.

Årsmötet antog även en 
motion av Krister Stensson 
om rättegångsförfarande 
när en socialnämnd tving-
ats påkalla rättslig prövning 
vid exempelvis tvångsvård 
av enskilda. Motionen går 
nu vidare till moderaterna i 
Västra Götaland för fortsatt 
handläggning. 

Utdelning 
av diplom
För förtjänstfullt arbe-
te i Krokfors bygde-
gård har Anna-Lisa och 
Bertil Eriksson erhållit 
diplom.
Vid Örs bygdegårdsfören-
ings årsmöte den 29 februa-
ri fick Anna-Lisa och Bertil 
Eriksson motta ett diplom 
för förtjänstfullt arbete inom 
Krokfors bygdegård. Dessa 
två har i många år varit navet 
i bygdegården. Bertil är revi-
sor och har varit det i många 
år och Anna-Lisa har suttit i 

valberedningen fram till års-
mötet. Båda är mycket en-
gagerade, lägger ner mycket 
tid och finns alltid där i alla 
sammanhang. De är nästan 
uppvuxna på bygdegården, 
Bertil var med sin pappa när 
den byggdes. Krokfors byg-
degård hade aldrig funnits 
om inte Anna-Lisa och Ber-
til varit, de är helt fantastis-
ka var det en röst som sade, 
så det var helt rätt personer 
som fick diplom.

AnnChristine Ivarsson

Anna-Lisa och Bertil Eriksson erhöll vid årsmötet ett diplom 
för förtjänstfullt arbete inom Krokfors bygdegård.

På gården drivs kravmärkt 
köttproduktion med huvud-
saklig inriktning på dikor 
och uppfödning av kalvar för 
slakt. Tung administration 
och mycket byråkrati under-
lättar inte verksamheten.

– Många lantbrukare 
ligger under eller nära lön-
samhetsgränsen. Till det bi-
drar även skattetrycket, för 
många ett stort hinder för 
lönsamt jodbruk, sade Sten 
Bergheden. 

– Vi behöver en smidiga-
re jordbrukspolitik, annars 
får vi en fortsatt utslagning 
av det svenska jordbruket. 
Så vill vi inte ha det. Vi vill 
se ett svenskt jordbruk som 
växer. I Sverige produceras 
2,8 miljoner grisar per år. 
Jämför med Danmark där 
det produceras 28 miljoner 

Melleruds kyrkliga syför-
ening har haft årsmöte. Till 
ordförande och sekreterare 
valdes Irja Lignell och till 
kassör Margareta Larsson. 
Syföreningen beslutade att 
ge 10 000 kronor till Svens-
ka kyrkans Internationella 
arbete under temat ”Mat 
rätten – för allas rätt till 
mat”. 

5 000 kronor gavs till Mel-
lerudshjälpen, en förening 

som stödjer hjälpbehövande 
inom kommunen. 

Föreningen har sina mö-
ten varannan tisdag i Kyr-
kans hus då gamla som nya 
medlemmar är välkomna. 
Inför julavslutningen anord-
nas grötfest med lotterier, 
årgångar och gröt och kaffe. 
Under våren står syförening-
en för värdskapet av kon-
traktets syföreningsdag. 

Margareta Larsson

ÅRSMÖTE
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Det har gått några veckor 
sedan jag hade min plan. 
Jag skrev en insändare om 
möjligheten och intresset 
för skapa ett seniorboende i 
Mellerud. Kort sammanfatt-
ning:

1. Jag hade tidigare kon-
takt med tolc par/ensamstå-
ende som tyckte att detta 
kunde vara en bra boende-
form när ”huset blivit för 
stort”. (Jag har under dessa 
veckor mött och fått mycket 
positiv respons från många 
”mellerudare” Tack!  Så nu 
är det väsentligt fler än tolv.)

2. På sikt skulle detta 
minska kommunens kostna-
der på flera områden

3. Det kan möjligen vara 
ett sätt att få yngre familjer 
att kunna etablera sej i ”våra 
utflyttade” hus i Mellerud. 
(Fanns ju lite idéer kring hur 
vi kunde jobba med kom-
munpresentation och nyin-
flyttning också).

Som sagt, jag har fått 
mycket positiv respons när 
jag varit ute på köpingen 
med hunden, handlat, stått 
i tågpendlarkön, varit på 
”gubbgympan” osv. 

Däremot har jag inte hört 

eller läst ett ord från politi-
kerna som jag lyfte tanken 
inför. Jag ser att insändarde-
batten handlat om andra frå-
gor senaste veckorna men...
några rader som svar hade 
jag väl kunnat få...

Vi som pratat om den här 
idén har ju inte krävt att vi 
skulle få ”vår vilja igenom” 
utan erbjöd oss att delta med 
tankar om möjligheten. De-
mokrati är att bolla idéer och 
skapa förslag som politiker-
na kan ta ställning till så att 
inte tjänstemännen (som ska 
verkställa beslut) börjar fatta 
helt egna beslut. Jag hoppas 
att det är så även i Mellerud. 

Om  jag hade gjort detta 
till en ”Vi och dom-fråga” 
(oavsett om det handlat om 
ungdomar/gamla, 20 miljo-
ner till skola kontra idrotts-
hall, gammelsvenskar/ny-
anlända etc.) och kallat till 
ett stormöte för att ”ställa 
en ansvarig mot väggen” så 
hade kanske fler haft behov 
av att svara på min insändare 
av olika anledning.  Nu val-
de jag att väcka en idé och 
erbjuda en tanke kring hur 
vi skulle kunna samtala vi-
dare om en för flera av oss 

viktig fråga för kommunen. 
Nu blev det inte så.

För den som är lite intres-
serad av var ”frågan står” i 
Sverige idag kan man söka 
på ”seniorboende” på nätet 
och se att det inte är helt 
ovanligt i andra kommuner. 
Vi behöver inte ”vara rädda” 
att vara först med nåt...

Ser i tidningen att skol-
chefen vill locka lärare till 
Mellerud. Det är bara en 
timmes pendling. Om man 
bor på Centralstationen i 
Göteborg så är det en tim-
me, men många har 30-40 
minuter in till Centralen 
också så tidsvinsten att bo 
i ”mitt hus” är ännu större! 
Kanske vi skulle locka med 
hur bra det är att bo i eget 
hus i Mellerud?! Den eko-
nomiska vinsten för dessa 
familjer är enorm även om 
dom ”går ner” i lön i Mel-
lerud.

Med denna insändare 
tackar jag för visat intres-
se från alla ”seniormässiga” 
mellerudare och avslutar ick-
esamtalet med kommunen. 

MVH 
Jonny Lindblom

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.

Jag hade en plan...

Mellerud på plats 272 
i bredbandsrankning
Mellerud hamnar på 
plats 272 bland Sve-
riges 290 kommuner 
när det gäller snabbt 
bredband. Under 2015 
hade 18 procent av 
hushållen i Mellerud 
tillgång till bredband 
via fiber, en ökning 
från 9 procent 2014. 
Detta visar ny statistik från 
Post- och telestyrelsen som 
presenteras av Svenska Stads-
nätsföreningen. Riksgenom-
snittet ligger på 61 procent.

– Det går åt rätt håll sett 
till hela landet, men fort-
farande saknar nästan fyra 
av tio svenskar tillgång till 
fiberbredband. Det är en 
demokratifråga att alla får 
ta del av digitaliseringen. 
Detta bekräftas av bland an-
nat demokratiutredningen 
som skriver att tillgången till 
bredband är avgörande för 
att bland annat kunna ta del 
av samhällsdebatten, säger 
Mikael Ek, vd för Svenska 
Stadsnätsföreningen.

Mellerud 272:a
I Mellerud hade 18 pro-
cent av hushållen tillgång 
till fiberbredband 2015 och 
kommunen hamnar därmed 
på plats 272 av 290 i bred-
bandsrankningen. 

Sundbyberg hamnar för 
sjätte året i rad på första plats 
i bredbandsrankningen, där 
hade 94 procent av hushål-
len tillgång till bredband via 
fiber. 

De tre kommuner som 
klättrat mest i rankningen 
sedan förra året är Bräcke, 
Kävlinge och Kil.

Statistik från Post- och te-
lestyrelsens bredbandskart-
läggning visar att 61 procent 
av alla hushåll i Sverige hade 
tillgång till bredband via fi-
ber i oktober 2015. Det är 
en ökning med 7 procent-
enheter jämfört med året 
innan.

Nödvändigt
Svenska Stadsnätsförening-
en ser tillgång till bredband 
som en nödvändig del av 
den svenska infrastruktu-
ren som både tillväxt och 
välfärd är beroende av. De 
som bor och verkar på gles- 
och landsbygden, den äldre 
generationen liksom nyan-
lända svenskar är exempel 
på grupper som behöver 
få tillgång till snabbt bred-
band för att kunna ta del av 
tjänster och information via 
nätet.

– Målet för bredbandsut-
byggnaden är att nio av tio 
hushåll ska ha tillgång till 

snabbt bredband senast år 
2020. Vilka 500 000 hushåll 
kan klara sig utan digitali-
seringens möjligheter? Nu 
när regeringen ser över bred-
bandsstrategin bör målet hö-
jas för att omfatta alla, säger 
Mikael Ek.

Kommunala stadsnät
De kommunala stadsnäten 
står för en stor del av ut-
byggnaden, men verkar inte 
på samma villkor som andra 
aktörer på bredbandsmark-
naden. Stadsnäten begränsas 
i dag av den så kallade lo-
kaliseringsprincipen, vilket 
kan försvåra bredbandsut-
byggnaden till närliggande 
kommuner.

Enligt Svenska Stadsnäts-
föreningens beräkningar be-
hövs närmare 40 miljarder 
kronor i investeringar för 
att nå det politiska målet 
att nio av tio hushåll ska ha 
tillgång till snabbt bredband 
år 2020. För ett mål om 99–
100 procent av alla hushåll 
skulle det krävas ytterligare 
investeringar om cirka 14–
20 miljarder kronor.

Fotnot: Tillgång definieras 
som att hushåll snabbt och 
utan särskilda kostnader kan 
beställa bredbandsabonne-
mang.

IOGT-NTO Mellerud LF  
948 Melleruds hopp hade 
sitt årsmöte den 6 mars. 
Ordförande Ingvar Asp häl-
sar välkommen. Mötet bör-
jar med parentation över de 
medlemmar som avlidit un-
der året. Ordföranden tände 
ett ljus för var och en av de 
som lämnat oss samt läste 

en hågkomst och vers. Vi-
dare fastställdes dagordning 
och mötespresidium valdes. 
Verksamhetsredovisning 
och kassaöversikt godkän-
des. Det har varit ett rätt 
omfattande mötesprogram 
under året. Kan nämna nå-
got från verksamheten; te-
aterresor, bussresor till dels 

ÅRSMÖTE

Ordförande Ingvar Asp t.v överlämnade diplom och utmärkel-
se till Kjell Sanding för 70 års sammanhängande medlemskap 
inom IOGT-NTO.

Värmland och Karlstad samt 
besök i Västergötland. Sam-
mankomster inom kretsen, 
gökotta, fisketävling samt 
föreningsmöten med diverse 
intressanta inslag och besök. 
Följande val företogs: Ord-
förande Ingvar Asp, kassör 
Evert Norrman, sekreterare 
Marja Jansson. Övriga: Kjell 
Sanding och Ingrid Johans-
son. Kjell är också kassör för 
fastigheterna samt vicevärd. 
Revisorer: Gustaf Eriksson 
och Evert Magnusson. Vida-
re valdes ledamöter till olika 
kommitteér med mera. 

I samband med årsmötet 
erhöll Kjell Sanding diplom 
och utmärkelse för 70 års 
sammanhängande medlem-
skap inom IOGT-NTO. 
Ordförande överlämnade 
diplom och blommer till 
Kjell som berättade att han 
dessförinnan varit medlem  
fem år i organisationens 
ungdomsgrupp SGU. Det är 
nog inte så många som kom-
mer upp i denna prestation. 

Kaffeservering med god 
smörgåstårta avslutade års-
mötet.

Text och foto: 
Evert Magnusson 

Melleruds Arbetarekom-
mun höll årsmöte med ett 
drygt 20 tal medlemmar på 
plats. Mötet inleddes med 
en stämningsfull parentation 
där Nils Gustafsson, Bolstad 
hyllades för sin stora livsgär-
ning. Till årsmötesordföran-
de utsågs Rune Johansson 
som med glimten i ögat 
snabbt lotsade genom dag-
ordningen där styrelse och 
ledamöter återvaldes. 

I verksamhetsberättelsen 
framhölls såväl den fram-
gångsrika valrörelse där man 
blev det klart största partiet 
och därmed för första gång-
en på 46 år kunde välja kom-
munalråd som den stabila 
majoritet som samverkan 
med centerpartiet ger för 
partiet att påverka och styra 
utvecklingen de kommande 
åren. I partiets framtidkon-
trakt för Melleruds kommun 
ville arbetarekommunen 
skapa framtidstro, få fart på 
byggandet, förbättra skol-
resultaten, barnomsorgen, 

äldreboendet och förbättra 
kommunikationen för att 
på så sätt locka fler invånare 
och skapa fler arbetstillfällen 
i kommunen.

A r b e t a r e k o m m u n e n s 
ordförande Marianne Sand 
Wallin framhöll vid rappor-
ten från arbetarekommunen 
och fullmäktigegruppen det 
omfattande och intensiva 
arbete som kommunalrådet 
Tommy W Johansson utfört 
under året, och gratulerade 
kommunen till att i dessa 
tider med intensifierad sam-
verkan med Migrationsverk, 
Polismyndigheter, Myndig-
heten för samhällsskydd och 
beredskap, Sveriges Kom-
muner och Landsting med 
mera ha ett kommunalråd 
med en lång erfarenhet av 
militärt ledning-, organisa-
tions- och säkerhetsarbete. 

Marianne framhöll vida-
re att våra förtroendevalda 
arbetat fram en budget som 
för första gången på 20 år 
innebär en förstärkning av 

vård, skola och omsorg istäl-
let för besparingar, samtidigt 
som vår regering stöttar den 
kommunala ekonomin på 
ett utmärkt sätt vilket gör att 
vi kan satsa på investering-
ar som köp av Börsenhuset, 
nybyggnation av lägenheter, 
rivning av undermåliga lä-
genhetsbestånd, renovering 
av Stinsen, ny bollhall och 
nytt äldreboende. 

Vi kan vara mycket stolta 
över vårt första år vid mak-
ten och över alla våra tjäns-
temän och kommuninne-
vånare som gör fantastiska 
insatser för att kunna vara en 
av de kommuner som tagit 
störst ansvar för människor 
på flykt samtidigt som vi 
vänder resultaten i skolan 
och sänker arbetslösheten. 

Mötet avrundades med in-
formation från Mussa Selim 
utvecklingsledare på partidi-
striktet och en bejublad un-
derhållning av Lars Nilsson.

Marianne Sand Wallin, 
ordförande

Den 10 mars hade Mel-
lerud-Holm-Järns Hem-
bygdsförening sitt årsmöte 
på Hembygdsmuseét. Ord-
förande Ingvar Asp hälsade 
välkommen. Årsmötespresi-
dium utsågs. Verksamhets-
berättelsen föredrogs, lades 
med godkännande till hand-
lingarna, så skedde även med 
den ekonomiska redovis-
ningen. Ett aktivt arbete har 
genomförts under året med 
föreningens samlingar. Än-
damålet är ju att ge kunskap 
för hembygdens kultur-och 
naturarv. Många medlem-
mar och besökare deltar i 
olika verksamheter. 

Släktforskning och emig-
rantforskning sker i samar-

bete med Släktforskarför-
eningen i Mellerud. Den 
stora aktiviteten som syns 
mer utåtriktat är Sunnanå 
marknad, första lördagen i 
augusti varje år. Förra året 
var det den 33:e marknaden 
med drygt 5 000 besökare. 
Ett tillfälle för många att 
mötas, lite av en hemvändar-
dag för många. Bra utbud av 
försäljning av hantverksal-
ster med mera. Här önskar 
föreningen fler som ställer 
upp och förevisar forna ti-
ders sysslor och hantverk i 
hemmen och på gårdarna. 
Vi ser gärna några fler som 
kan hjälpa oss med arbetet 
kring marknaden.

I samband med årsmötet 

invigdes en fotoutställning 
som visar skolkort från bys-
kolorna i främst Holm och 
Järns socknar. Tas upp i en 
egen artikel i Melleruds Ny-
heter. Årsmötet beslutade 
även om nya stadgar.

Följande val företogs: 
Ordförande Ingvar Asp, kas-
sör Gustaf Eriksson, övriga i 
styrelsen, Marja Jansson, An-
ders Perme, Lars Gustavsson, 
Ingela Holmgren-Gerdén 
samt Anneli Andersson. 
Revisorer Claes-Börje Ols-
son och Lennart Johansson. 
Mötet avslutades kring kaf-
feborden. Ordförande tacka-
dedeltagarna.

 Evert Magnusson
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Invigningsfest hos Bloms
Alla som på något sätt 
varit inblandade i den 
stora ombyggnationen 
av Bloms Varuhus 
var inbjudna till  en 
invigningsfest förra 
onsdagen.
Alla anställda med respek-
tive, hantverkare, leveran-
törer, Melleruds kommun, 
ja alla som gjort möjligt för 
Bloms i Mellerud att expan-
dera, cirka 150 personer var 
inbjudna till mingelkvällen. 
Det serverades tre olika sor-
ters snittar och bjöds på vin.

Stämningen var uppslup-
pen och när klockan närma-
de sig halv åtta serverades en 
buffé. 

AnnChristine Ivarsson

Från höger till vänster: Peter Larsson och Mårten Andersson, 
ägare till  Melleruds Måleri, tillsammans med Johan Larsson, 
anställd målare.

Dille Didriksson och Hans ”Pallen” Aronsson två av de inbjud-
na gästerna.

Dennis Andersson, Sune Eriksson, Patrik Adamsson, Håkan  
 Johansson och Ove Johansson alla från Bertil Johansson Bygg 
AB  utom Patrik som kommer från Trepo och har haft hand om 
larm och  nätverk.

Jim Blohm, affärens tidigare 
ägare, är kvällens toastmaster 
och  berättar vad för drickbart 
som bjuds till maten.

Christer Mårtensson, Resolutor, Bosse Andersson och Bele 
Fransson,  Niklassons tryckeri, tar sig en pratstund bland ölgla-
sen.

Susanne Josefsson, Jenny Josefsson, Annette Josefsson och Tom-
my  Borg låter sig väl smaka.

Lång kö till öppnandet

När Bloms Varuhus öpp-
nade upp för allmänheten 
i fredags var kön lång. De 
första 100 besökarna fick 
var sin ros, smycke, cider 
och godis av personalen som 

stod och tog emot innanför 
entrén till det nyrenoverade 
varuhuset. Många blev glatt 
överraskade när de fick se de 
uppfräschade lokalerna.

– Det är skönt att allt är 

klart, vi är mycket nöjda 
med hur allt blev, sa Chris-
tian Stolt, företagets ledare.

Susanne Emanuelsson

Många kom och ställde sig i kön inför nyöppningen i fredags förmiddag.

Almi letar årets 
innovatör i Dalsland
Almi Väst söker efter 
innovatörer från Dals-
land med spännande 
produkt eller tjänst. 
Förhoppningen är att 
få fram spännande 
pristagare till Sveriges 
största utvecklingssti-
pendium, SKAPA, för 
uppfinnare, till Alfred 
Nobels minne.

SKAPA är ett pris vars avsikt 
är att uppmärksamma inno-
vatörer och den fantastiska 
kreativitet som finns i Sveri-
ge när det gäller att ta fram 
nya produkter och tjänster. 

15 västsvenska kommuner vill hitta 
de cykelvänligaste arbetsplatserna
Nu har Mellerud som 
en av femton kommu-
ner i Västsverige bör-
jat leta efter arbetsgi-
vare som vill bli mer 
cykelvänliga. Tanken 
är att få fler att cykla, 
och att utse ”Västsve-
riges cykelvänligaste 
arbetsplats”.
– Cykling är ett hälsosamt 
färdmedel för såväl unga 
som gamla och bidrar till 
färre sjukdagar hos de an-
ställda, säger projektledaren 
Rickard Waern, på Hållbart 

resande väst (en del av Väs-
tra Götalandsregionen).

Ambitionen med projek-
tet ”Cykelvänlig arbetsplats” 
är att få omkring ett hundra 
olika arbetsplatser i Västra 
Götalands och Hallands 
kommuner att arbeta med 
att göra sina arbetsplatser 
mer cykelvänliga under året. 

– Kommunerna har nu 
börjat leta efter lämpliga 
arbetsgivare och vi ger kom-
munerna stöd på olika sätt, 
till exempel i att ta fram 
webbverktyget som deltagar-
na använder, säger Rickard 

Waern, på Hållbart resande 
väst.

Tanken är att få fler att 
cykla till jobbet och för att 
detta ska ske, så är det viktigt 
att arbetsgivarna underlättar 
för anställda som cyklar.

– Arbetsplatserna får en 
lång lista med förslag på 
vad de kan göra, som går 
från enkla och snabba åtgär-
der, till mer ambitiösa. Det 
kan handla om att erbjuda 
en låst cykelförvaring eller 
möjlighet att duscha. Ju fler 
kriterier som arbetsgivaren 
uppnår, desto fler stjärnor 

får de på sin plakettbeviset 
på att arbetsplatsen är cykel-
vänlig.

Mot slutet av året blir det 
tävling, där varje deltagan-
de kommun kan nominera 
en arbetsplats i kommunen 
som sin kandidat till ”Väst-
sveriges cykelvänligaste ar-
betsplats”.

Kommuner som deltar: 
Alingsås, Borås, Halmstad, 
Kungälv, Lidköping, Lilla 
Edet, Orust, Stenungsund, 
Tjörn, Mellerud, Mölndal, 
Trollhättan, Varberg, Vä-
nersborg, Öckerö. 

Nu uppmanar Almi Väst 
idérika människor att tävla 
om att bli Årets innovatör 
2016.

Viktigt för Dalsland
För Dalslands del är det 
mycket viktigt att få fram 
bärkraftiga företag för att 
det ska finnas en bra arbets-
marknad lokalt i framtiden. 
De företagen börjar med en 
innovation. 

– Det är bland de här idé-
erna som prisas i SKAPA 
som framtidens arbetsplatser 
kan komma att finnas. De 
flesta produkter och tjäns-
ter som vi använder bygger 
på att någon har kommit på 
det, säger Heléne Öhrvall, 
innovationsansvarig på Almi 
Väst.

– Nya idéer krävs för att 
utvecklingen inte ska stagne-
ra, möta nya behov i samhäl-
let samt skapa tillväxt både 
lokalt och nationellt.

SKAPA Utvecklingspris
SKAPA Utvecklingspris är 
instiftat till minne av upp-
finnaren Alfred Nobel. Syf-
tet med priset är att ge stöd 

åt innovatörer så att de kan 
omvandla sina produkter/
tjänster till kommersiel-
la möjligheter. Förutom 
det nationella priset på  
550 000 kronor som för-
delas till maximalt tre pris-
tagare får länsfinalisterna  
10 000 kronor, plus 15 000 
kronor direkt av Almi Väst, 
samt diplom.

Lovande uppfinnare
Unga, mellan 19-30 år, täv-
lar också om SKAPA Fram-
tidens Innovatör.

Syftet är med SKAPA 
Framtidens Innovatörer är 
att inspirera och ge stöd åt 
unga innovatörer så att de 
kan förverkliga sina idéer.

Det nationella priset är på 
totalt 150 000 kr som förde-
las till maximalt tre pristaga-
re. Länsvinnaren får 15 000 
kronor av Almi Väst.

Almi Väst är ansvarigt för 
den jurygrupp som utser de 
regionala pristagarna i båda 
klasserna. Dessa får sedan får 
tävla nationellt i Stockholm 
den 10 november på mässan 
”Eget företag”. Sista anmäl-
ningsdagen är 10 april.

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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Tösse besegrade 
storebror i DM

Tösse IF – IFK Åmål
3-2 (0-1)
DM grupp B

Målskyttar:
33’ 0-1 Cauce Benicio 
63’ 1-1 Daniel Karlsson 
72’ 1-2  Lazar Martinovic 
74’ 2-2 Ted Elf
77’ 3-2 Daniel Karlsson

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Tösse IF, division 5, 
besegrade i söndags 
storebror IFK Åmål 
från division 4 i hel-
gens DM-gruppspel. 
Matchen slutade 3-2 
till Tösse efter en per-
fekt genomförd match 
taktiskt sett.
– Det känns otroligt bra. 
Vår matchplan följde vi till 
hundra procent, vi lät dem 
ha bollen, vi är inget spel-
förande lag. Vi låg rätt hela 
tiden och hade pratat innan 
matchen om saker som var 
mindre bra från de tidigare 
matcherna och killarna gjor-
de allt rätt. Vi var kompak-
ta åt alla håll, sade tränare 
Tomas Magnusson efter 
matchen.

Tösse tog över
Åmål ledde i paus efter ett 
fint frisparksmål av nyför-
värvet Caue Benicio, men i 
andra halvlek var det ändå 
Tösse som tog över matchen 
mer och mer.

– De hade mycket boll, 
men skapade inte mycket på 
oss. Snarare var det vi som 
var bättre i andra och vi fick 
matchen precis dit vi ville. 
IFK uppträdde oerhört non-
chalant. Så bra är de inte att 
de kan slarva mot oss, sade 
tränaren nöjt.

Tösse kvitterade genom 
Daniel Karlsson, men Åmål 
tog tillbaka ledningen i den 
72:a minuten.

– Jag var övertygad om att 
vi skulle vara med ända in i 
slutet på den här matchen. 
Vi kanske överträffade oss 
själva idag. Vi kvitterade 

först, hamnade i underläge 
igen, men gjorde två snab-
ba mål sista kvarten, sade 
Magnusson.

Segermål
Segermålet kom i den 77:e 
minuten, återigen genom 
Daniel Karlsson.
 IFK tryckte på men fick 
spela sista minuterna med 
en man mindre efter att La-
zar Martinovic fick syna det 
röda kortet.

– Såhär bra är vi om vi kan 
mönstrade det bästa laget. 
Vi har många spelare som 
bor på andra orter, jobbar i 
Norge, men idag fick vi ihop 
ett jättebra lag, säger Tomas 
Magnusson.

Nu väntar matchen mot 
Åsebro på Påskafton, en 
match som kommer hand-
la om vilket lag som vinner 
gruppen.

– Just nu så leder vi tabel-
len, men det kommer att stå 
mellan oss och Åsebro. Den 
matchen kommer bli en tuff 
match, Åsebro är ett bra lag. 
Min personliga uppfattning 
är att Åsebro kommer att 
vara med i toppen i femman 
till säsongen, avslutar Tomas 
Magnusson.

Tobias Coster

En brokig säsong är över
HANDBOLL 
Det har varit en 
sönderhackad säsong 
för Melleruds hand-
bollsdamer. Inställda 
matcher och avhop-
pande lag har varit 
melodin i moll denna 
säsong, men i helgen 
spelade MIF sin sista 
match i denna serie.
Efter en riktigt jobbig säsong 

Melleuds IF – 
Arvika HK

31-18 (18-9)
Div. 3 Värmland

Målskyttar MIF:
Caroline Falk 9 
Amanda Andersson 7 
61’ 1-2  Anna Dahlberg 
Emma Mjörneståhl 7
Malin Jansson 3
Lisa Engqvist 2
Hanna Björklund 1
Sofia Ulldal 1
Anna Kanyinda 1

SLUTRESULTAT

IFK Kristinehamn – 
Melleruds IF 

30-15 (13-8)
Div. 3 Värmland

Målskyttar MIF:
Caroline Falk 6 
Emma Mjörneståhl 3 
Amanda Andersson 3
Frida Andersson 2 
Hanna Björklund 1

SLUTRESULTAT

Storförlust i 
DM för ”Fiffen”

Eds FF – 
Frändefors IF 
6-0 (4-0)
DM grupp D

SLUTRESULTAT

Mellerud seriesegrare

Tränaren Johan Eriksson 
lovade i ett engagerat ögon-
blick att klippa sig kort om 
de vann serien och om det 
var det eller något annat som 
gjorde att viljan ökade vet 
man inte. I lördags direkt ef-

ter vinsten åkte Johans långa 
hår av, tjejerna klippte en bit 
var. 

Nu väntar Orust hemma 
den 2 april och Kungälv bor-
ta den 10 april.  

I juli åker tjejerna på 

handbollsläger i Forshaga 
och sedan satsar  man på 
ytterligare en framgångsrik 
säsong.

Ann Uggla Flodin 
Petra Gull 

Johan Eriksson

MIF:s handbollsflickor 03/04 står som seriesegare när två matcher återstår.

SPORT

HANDBOLL 
När två matcher åter-
står i serien står MIF:s 
handbollstjejer 03/04 
som seriesegrare efter 
en övertygande hem-
maseger mot Kropps-
kultur med 24-15.
Det innebar tolfte raka vin-
sten i serien och den här 
säsongen har varit helt ma-
kalös. 

Laget består av femton  
härliga tjejer som stöttar, 
uppmuntrar och tillsam-
mans utvecklar sitt spel i  en 
underbar laganda. 

De två första matcherna i 
höstas blev förlust men se-
dan började segrarna kom-
ma. Tjejerna hade på ett 
spelarmöte i september själ-
va bestämt sig för som sämst  
en tredjeplats. 

Under säsongen har de 
också deltagit i Select Cup 
där de vid sidan av sitt se-
riespel har fått möjligheten 
att spela ytterligare tretton 
matcher, vilket har bidragit 
till deras stora framsteg.

FOTBOLL 
Frändefors IF har haft 
det tungt i Dalslands 
DM:s gruppspel. Efter 
två spelade matcher 
och två stora förluster 
är man ute ur turne-
ringen. 
I lördags ställdes man mot 
division 4-laget Eds FF på 
Sparvallen i Tanum. Match-
en i grupp D i DM var vin-
na eller försvinna för de båda 
lagen som hade inlett DM 
med var sina stora förluster. 

Efter matchen står det 
dock klart att Ed fortfarande 
har chansen medan Frände-
fors inte har någon chans på 
slutspel trots en match kvar 
att spelaI matchen mot Ed 
smällde det till två gånger 
tidigt i den första halvleken, 
bakom Frändefors keeper 
Anderas Andersson.

Mer skulle komma, för 
innan halvleken var slut  led-
de värdlaget Ed med 4-0 och 
Frändefors hade ett berg att 
bestiga inför den andra halv-
leken.

Det blev dock inte något 
närmande för ”Fiffen” som 
släppte in ytterliggare två 
mål i slutet av matchen, till 
förlust 6-0.

Nu får man ladda om 
inför resterande tränings-
matcher, trots att man har 
serieledarna Högsäters GF 
kvar att möta i DM.

Tobias Coster

36 barn åkte Vasaloppet
SKIDOR 
Lördagen den 19 
mars var det dags för 
barnen att åka Vasa-
loppet. Sträckan var 
den samma, från Sälen 
till Mora, men istället 
för Dalarna kördes den 
i Dalsland, vid Skidans 
Hus, Granan.

Istället för nio mil kördes 
cirka 600 meter. Åkarna fick 
strålande sol och spår som 
höll även för de sista. 

Det var 36 barn som star-
tade. I mål fick alla medalj, 
saft och diplom. 

De som startade var: Erik 
Månsby, Oscar Månsby, 
Sonja Isaksson, Sigrid Isaks-
son, Elias Gustavsson, Axel 
Broberg, Alma Malmstrå-
le, Viktor Swensån, Oscar 
Magnusson, Robin Östh, El-
mer Håkansson, Max Eriks-
son, Felicia Eriksson, Elias 
Hansson, Anna Andersson, 
Hugo Andersson, Vidar  Jo-
hansson, Samuel Staaf, Alice 
Aronsson, Gustav Olsson, 

Gabriella Karlsson/Borssen, 
Elvira Jakobsson, Ellen Jo-
hansson, Ronja Malmsköld, 
Oliver Sieburg, Tilda Arons-
son, Wilma Fryklund, Moa 
Johansson, Hilda Karlsson, 
Max Rydberg, Tilde Dahlin, 
Elias Nielsen ochVilgot Jo-
hansson.

Barnens Vasalopp genom-
fördes i samverkan mellan 
SK Granan och Friluftsfräm-
jandet. 

Susanne Broberg
SK Granan

Robin Östh med medalj efter 
målgång.

för Melleruds IF så spelade 
man i söndags sista matchen.
Det var borta mot IFK Kris-
tinehamn, ett lag som flera 
gånger ställt in matcherna 
mot MIF.

– Jag har fått jobba med 
att fixa även bortamatcher-
na, bestämma vilka datum 
och så vidare, säger träna-
ren Michael Mjörnestål som 
trots en jobbig säsong håller 
modet uppe.

– Vi ska samla truppen i 
slutet av april och stämma av 
läget. Till nästa säsong kom-
mer vi inte stanna i denna 
serie, vi kommer söka oss 
söderut så vi får spela våra 
matcher. Kanske kan vi få 
tillbaka några spelare och jag 
hoppas tjejerna får tillbaka 
suget då, säger han.

Tung förlust
Söndagens match slutade 
med förlust, 15-30 på borta-

plan. Detta efter att man rest 
till Kristinehamn med bara 
en avbytare.

– Det var en tung förlust, 
vi hade bara med en avby-
tare, fick lite sjukdom i sis-
ta stund. Vi ledde matchen 
till 8-6 ungefär i den första 
perioden, men sedan fick vi 
Amanda Andersson skadad 
och då orkade vi inte utan 
någon avbytare, vi var för få, 
säger Mjörneståhl.

Seger på hemmaplan
Däremot var matchen i tors-
dags kväll en större glädje, 
där blev det seger med 31-
18 på hemmaplan mot Ar-
vika HK.

– Torsdagsmatchen var 
absolut bra, vi gjorde myck-
et mål. Det visar att vi är 
ett bra lag om alla är med, 
men det är liten trupp och 
vi är känsliga mot skador 
och sjukdom, säger Micha-

el Mjörneståhl. Som det ser 
ut nu kommer Mellerud att 
hamna i mitten av tabellen 
med de sex lag som återstår 
i serien som i början av sä-
songen innehöll nio lag. 
MIF kommer att få några 
poäng på grund utav att lag 
lämnat WO, men dessa har 
inte räknats ännu. 

Tobias Coster
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MIF tappade 
tremålsledning

IF Viken – MIF
4-3 (1-3) 

Träningsmatch
Målskyttar:
8’  0-1 Wictor Svensson 
35’ 0-2 Gustav Larsson 
37’ 0-3 Florija Fejzulovic 
40’ 1-3 Rasmus Facht
50’ 2-3 Hossam Kaawach 
60’ 3-3 Hossam Kaawach
77’ 4-3 Hossam Kaawach

SLUTRESULTATFOTBOLL 
I lördagens tränings-
match mot seriekol-
legan IF Viken ledde 
Melleruds IF med tre 
mål, men i den andra 
halvleken tappade 
man matchen och 
förlorade med 4-3.
MIF tog ledningen efter bara 
åtta minuter genom Wictor 
Svensson i lördagens trä-
ningsmatch i Åmål mot IF 
Viken. 

Ledningen utökades till 
2-0 genom Gustav Larsson 
och sedan 3-0 bara några 
minuter senare när Florijan 
Fejzulovic behärskat satte 
bollen bakom Vikens mål-
vakt. Viken svarade med ett 
mål precis innan paus som 
gav hemmalaget ny energi.

– Vi gjorde en okej första 
halvlek, sade assisterande 
tränaren Rikard Westman 
efter matchen.

Första förlusten
Tidigt i den andra halvleken 
kom ny reducering av Vi-
ken och med timman spelad 
kom 3-3.

Ledningsmålet för hem-

malaget kom med tio minu-
ter kvar, då hade MIF inget 
att sätta emot.

– Vi gör en betydligt säm-
re andra halvlek. Men den 
här matchen var mer om 
att se vart en del av spelarna 
står och nu har vi bättre koll 
på det. Resultatet är inget 
vi kommer hänga upp oss 
på. Vi fick ut det vi ville av 
matchen. Vi möter Viken 
snart igen i serien och då blir 
det annorlunda, låter West-
man hälsa åmålslaget.

Detta var Melleruds första 
förlust under försäsongen. 
På fredag ställs laget mot för-
ra årets seriekollega Ahlafors 
IF på bortaplan.

Tobias Coster

Skön seger 
för damerna

Vänersborgs IF  – 
Åsebro/Brålanda 

0-3 (0-0)
Träningsmatch

Målskyttar:
55’ 0-1 Anna Dahlberg 
60’ 0-2 Sandra Petersson 
90’ 0-3  Sandra Petersson

SLUTRESULTATFOTBOLL 
I lördags förmiddag 
spelade Åsebro/Brå-
landa träningsmatch 
mot division 3-laget 
Vänersborgs IF på 
bortaplan. Trots att 
hemmalaget VIF var 
det bollförande laget 
kunde damlaget från 
Dal åka hem med en 
3-0 seger.
Det var en mållös första 
halvlek, i en ganska trist 
historia enligt Åsebro/Brå-
landas assisterande tränare 
Glenn Öder.

– Första halvlek var jämn, 
men chansfattigt och inte 
jätterolig att se på. Bättre 
blev det i andra då målen 
började rulla in. I andra 
öppnade det upp sig mer. 
Vi gör 1-0 på hörna i början 
av den första halvleken efter 
lite trassel framför mål. De 
förde spelet mer efter målet 
men vi kontrade in två mål 
sedan. Vi möter ett bra lag, 
riktigt duktiga, de förde spe-
let i stort sett hela matchen, 
säger Öder.

Men trots segern var tje-
jerna på planen inte nöjda, 
något som Glenn inte för-
står.

– Vi behöver få in mer po-
sitivitet i laget, för tjejerna 

var inte nöjda efter den här 
segern. Jag ska prata med 
dem på träningen och se vad 
som inte var bra.

Åsebro/Brålanda spelade 
även match på söndagen, då 
mot Trollhättans BoIS med 
ett mer mixat lag med äld-
re och yngre. Där blev det 
förlust med 1-3 mot ett bra 
BoIS.

– Det var ett rättvist resul-
tat. Vi mötte ett duktigt lag 
som vill vinna sin division 
3-serie. Vi hade ett blandat 
lag, några tjejer gjorde till 
och med seniordebut, så det 
var bra trots förlusten, sa as-
sisterande Glenn Öder.

Tobias Coster

Jämn match avgjordes i slutet
FOTBOLL 
Det blev en sevärd 
match ända in i slutet 
i DM mellan Håfre-
ströms IF och Kroppe-
fjälls IF. Derbyt slutade 
med seger för HIF, 
men publiken fick se 
sju mål på Dalslands 
Sparbanks arena den-
na förmiddag.

Kroppefjälls IF tog ledning-
en efter bara fyra minuter 
genom Jonathan Allgulin, 
men Håfreström var inte 
sena med att svara. Alexan-
der Edvardsson kunde göra 
1-1 minuten senare. 

Det var Håfreström som 
förde spelet i matchen med-
an Kroppefjäll fick försvara. 
Detta resulterade i straff för 
hemmalaget Håfreström 
som spelande tränaren An-
ton Öhrling satte säkert i 
mål. 

Denna ledning höll sig 

dock inte länge, för nu var 
det KIF:s tur med en snabb 
replik. Himlar Olafsson 
gjorde 2-2 minuten efter 
straffmålet.

Dock var Håfreström på 
rätt plats igen i den 21:a mi-
nuten, då satte Flamur Mol-
lapolci 3-2 i denna målrika 
tillställning.

Håfreström starkare
I den andra halvleken fick 
Håfreströms Anton Öhrling 
sitt andra gula kort samtidigt 
som Kroppefjälls IF tryckte 
på för en kvittering i denna 
böljande match, men Håfre-
ström var det starkare laget. 
I slutet kom både 4-2 och 
5-2 trots en man mindre på 
planen.

Svår match
– Det var en svår match, 
mycket fram och tillbaka. 
Men Håfreström gör en då-
lig insats och det enda po-
sitiva vi kan ta med oss är 

den vilja och lagmoral som 
ger oss vinsten, sa spelande 
tränaren Kreshnik Bytyqi 
efter segern som betyder att 
man nu har en liten chans 
att kunna ta sig vidare från 
gruppen i DM.

– Jag tror att vi kan gå vi-
dare, det måste man göra. 
Men Viken är bra i år och 
ska de förlora sista match-
en så tror jag att KIF måste 
ha en väldigt bra dag. Men 
allt kan hända, säger coach 
Bytyqi. 

– Vi gjorde en bra match  
trots förlusten, vi hade 3-2 i 
slutet och med marginalen 
på rätt sida hade vi fått 3-3, 
men målvakten lyckades få 
fingerspetsen på skottet. Vi 
kämpade bra, man märker 
att de är lite bättre än oss. 
Det är bra matcher för oss, 
bra tempo och det ser bätt-
re och bättre ut nu, trots att 
vi hade några borta, sade 
Kroppefjälls tränare Michael 
Eriksson efter matchen.

Håfreströms IF -
Kroppefjälls IF
5-2 (3-2)
DM grupp C

Målskyttar:
4’ 0-1 Jonathan Allgulin 
5’ 1-1 Alexander Edvardsson 
17’ 2-1 Anton Öhrling (straff) 
18’ 2-2 Hilmar Olafsson
21’ 3-2 Flamur Mollapolci
86’ 4-2 Kreshnik Bytyqi
87’ 5-2 Kreshnik Bytyqi

SLUTRESULTAT

Förlust mot serievinnarna
INNEBANDY 
Det blev till slut 
förlust för Melleruds 
Innebandyklubb i 
matchen mot serie-
ledarna och sedan 
också serievinnarna 
Dingle AIK. Giants 
kom tillbaka efter 
ett stort underläge i 
tredje perioden, men 
gästerna nätade se-
germålet i sista stund.
En match återstår denna sä-
song, men i söndags spelade 
Giants sin sista hemmamat-
ch i Rådahallen.

Matchen både började och 
slutade tungt, men däremel-
lan fanns mycket att glädjas 
åt. Efter bara 23 sekunder 
ledde Dingle. Dock var man 
inte sena med att kvittera 
inför hemmapubliken när 
Eric Johansson satte 1-1 ex-
akt en minut efter gästernas 
ledningsmål, men halvleken 
avslutades med att Dingle 
fick in ett reduceringsmål 
som betydde 3-2.

– Vi gjorde en stark för-
sta period, återigen, men vi 

släpper in ett onödigt in-
släppt mål precis innan paus, 
lite klantigt. Det var dumt, 
för det gav dem energi istäl-
let. Pratade i pausen om att 
inte tappa, men i de flesta 
matcherna tappar vi i den 
andra perioden, sa spelande 
tränaren Mio Forsberg efter 
matchen.

Mycket skott
Trots coachens periodsnack 
så blev det just så. Ding-
le kom tillbaka till 3-3 och 
vände matchen till ledning 
4-3. Men Giants som är ett 
bra lag vände på steken åter-
igen till ledning 5-4.

– Vi borde faktiskt ha vun-
nit, med de spelare vi har är 
vi ett bättre lag. Även som 
matchbilden såg ut så skulle 
vi ha vunnit, men vi slarva-
de och de kontrade på oss. 
De var riktigt duktiga och 
farliga på kontringarna och 
på att försvara framför eget 
mål. Stundtals fick vi till fint 
spel, med mycket skott, sade 
Forsberg.

Dingle kom tillbaka
I slutet av andra halvleken 

kom Dingle tillbaka och led-
de med 6-5 inför den tred-
je perioden. Där utökade 
gästerna till 8-5 i den 13:e 
matchminuten. Där och då 
såg det mörkt ut för Giants 
i sin sista hemmamatch för 
säsongen.

– I slutet av tredje vakna-
de vi till igen, vi tog timeout 
och gjorde efter den tre 
snabba till 8-8. Killarna vak-
nade till och gjorde det jätte 
bra, sade Mio Forsberg

Likaläget såg ut att hål-
la sig matchen ut, men då 
kommer en kantspelare ige-
nom, går enkelt förbi två 
försvarare och kan avlossa 
skott mitt framför mål som 
betyder 9-8 med 30 sekun-
der kvar. 

Mellerud sexa
Målet betydde serieseger för 
Dingle som firade i Rådahal-
len efter matchen.

– Vi släppte igenom spe-
laren alldeles för lätt och 
han kunde sätta avgörandet. 
Hade varit bättre att stop-
pat honom och få frislag 
emot sig istället. Vi förtjäna-
de minst en poäng i denna 

Melleruds IBK– 
Dingle AIK 

8-9 (3-2, 2-4, 3-3)
Div. 6 Bohuslän/

Dalsland
Målskyttar MIBK:
Eric Johansson 2 
Lars Lundberg 1
Christian Ragnevi 
Dennis Sahlin 1 
Robin Larsson 1
Bo Olsson 1
Daniel Blücher 1

SLUTRESULTAT

match men starkt av Dingle 
att komma tillbaka efter tre 
baklänges mål. Jag tycker 
dock Överby är ett bättre 
lag än Dingle, sade tränaren 
Mio Forsberg efter matchen.

Nu väntar just Överby IF 
i en sista match för säsongen 
på långfredagen, på borta-
plan. 

Melleruds IBK kommer 
att sluta sexa i tabellen, oav-
sett hur resultatet blir på 
fredag.

Tobias Coster

Uddamålsseger för Brålanda
Brålanda IF – 

Trollhättan BoIS
4-3 (4-2)

Träningsmatch
Målskyttar:
1’ 0-1 Marcus Strömberg 
4’ 1-1 Martin Gustavsson 
7’ 2-1  Fredrik Falk 
16’ 2-2 William Bohlin
31’ 3-2 Dennis Pettersson
32’ 4-2 Oskar Andersson

SLUTRESULTAT

I sista omgången ställs 
Håfreströms IF mot serie-
kollegan Bengtsfors IF med-
an Kroppefjälls IF får möta 
gruppledarna IF Viken. 

Viken har en fördel på 
målskillnad efter två segrar, 
12-2, vilket gör att HIF 
måste göra ett stort antal 
mål samtidigt som Krop-
pefjäll gärna får hjälpa till 
genom att vinna mot Viken.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Brålanda IF spelade 
träningsmatch mot 
Trollhättan BoIS i lör-
dags eftermiddag på 
Vänervallen i Väners-
borg. Det bjöds på ett 
rejält målkalas i den 
första halvleken.

Domaren hann knappt blå-
sa igång träningsmatchen 
innan Trollhättan tog led-
ningen, 40 sekunder tog det 
innan Marcus Strömberg 

nätade bakom Brålandas nya 
målvakt Douglas Dahlberg. 

Dock så repade sig Brå-
landa omgående och gjorde 
två snabba mål bara några 
minuter senare. 1-1 kom på 
hörna där rutinerade Martin 
Gustavsson var sist på bol-
len, kort därefter kom 2-1 
genom Fredrik Falk efter 
misstag av BoIS.

Ledningen blev kortvarig 
då Trollhättan gör 2-2 i den 
16:e minuten, men målkala-
set fortsatte med ytterligare 
två Brålandamål innan do-

maren blåste av för pausvi-
lan.

Om den första halvleken 
var en ljuv syn för de drygt 
60 åskådarna så skulle den 
andra halvleken bli mer 
tam. Trollhättan reducerade 
i mitten av halvleken, men 
mer än så bjöds det inte på. 

Brålanda visar återigen 
med denna seger att man 
blir att räkna med även den-
na säsongen i division 4.

Tobias Coster
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Skogsfastighet 128 ha
Mellerud Grönhult 1:3

Välarronderad skogsfastighet belägen nordväst om

Mellerud. Omfattar totalt 128 ha varav ca 88 ha produktiv

skogsmark. Virkesförråd om ca 15 700 m³sk varav ca

9 800 m³sk i avverkningsbara huggningsklasser. Egen

småviltsjakt och älgjakt i älglag.

Prospekt via internet eller tel 0525-642 32

Skogsmästare/mäklare Henrik Pålsson tel 0525-642 31

HYR UT DIN 
STUGA

MED OSS

HYR UT DIN 
STUGA 

MED OSS
Tryggt – Enkelt 

– Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

Tryggt – Enkelt 
– Betalning i förskott

– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

020-625625

Äggjakten
Skojtävling med 

korvgrillning

  angelicashundcenter.se

ANNANDAG PÅSK
073-970 71 95

Hönsfoder • Björkved

Tel. 0521-360 48

Halmpellets • Spån

Tel. 0521-360 48

Torv • Pappersströ

Tel. 0521-360 48

Hösilage • Sträckfilm

Tel. 0521-360 48

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

Balsnöre • Rundbalsnät

Tel. 0521-360 48

Hästfoder • Strö

Tel. 0521-360 48

Saltstenar 10+6x2 kg

Tel. 0521-360 48
Salttabletter filter

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

Stefan

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

LÖRDAGSÖPPET
ojämna veckor

Kapellgatan 1
Mellerud

0530-100 23

Presentkort

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vaxa dina ben hos

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

Vårtor fryses

Kapellgatan 1, Mellerud • 0530-100 23

HÄR KÖPER NI
STÖDSTRUMPOR

Kapellgatan 1, 
Mellerud 

 0530-100 23

Hembesök
Kapellgatan 1, 

Mellerud 
 0530-100 23

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

KL Maskin AB 
0521-57 73 80

www.klmaskin.se

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

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

LOKALER
UTHYRES

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

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

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

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

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

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

Neova
villapellets

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

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

mikael@bilbudet.se

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

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

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

VÅR I
TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Vaxduk 40:-/m
Servetter 15:-/st
Kaffekoppar med 

olika motiv
Lampfötter & 
 lampskärmar

Plastad frotté 95:-/m
Möbeltyg i alla 
färger 99:-/m

Strumpor för hela 
familjen 10-p 99:-

CYKEL UNISEXMOD. Postkod-
vinst. 3.000:-. Värde 4.500:-. 
Tel. 070-257 42 91.

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:                                                

ÖNSKAS HYRA
Mindre hus
i Mellerud med omnejd. 
Skötsam och pålitlig person. 
Tel. 073-670 38 61.

FASTIGHETSMARKNADEN

F03 Nord

HF Orust - KFUM Trollhättan 12-10  
Ale HF - Kungälvs HK 3 18-6 
Melleruds IF - GF Kroppskultur 2 24-15

Melleruds IF 14 12 0 2 231 - 147 24 84
Ale HF 15 10 1 4 201 - 147 21 54
GF Kroppskultur 2 16 10 0 6 225 - 193 20 32
Kungälvs HK 3 15 8 1 6 200 - 172 17 28
Stenungsunds HK 14 7 1 6 181 - 144 15 37
Lysekils HK 13 6 1 6 202 - 185 13 17
HF Orust 14 4 0 10 145 - 202 8 -57
KFUM Trollhättan 14 4 0 10 129 - 189 8 -60
HK Höfers 13 1 0 12 84 - 219 2 -135

VäHF Div 3 Dam

IFK Kristinehamn - Melleruds IF 30-15  
Arvika HK - IFK Kristinehamn 12-29 
Melleruds IF - Arvika HK 31-18 

IFK Kristinehamn 8 6 0 2 157 - 99 12 58
HK Grums 8 6 0 2 139 - 111 12 28
IF Hellton U 8 5 0 3 158 - 99 10 59
Forshaga HK 9 4 0 5 142 - 177 8 -35
Melleruds IF 8 3 0 5 152 - 167 6 -15
Arvika HK 9 1 0 8 118 - 213 2 -95
HK Brukspôjkera B Utgått
IFK Hammarö B Utgått
IFK Åmål Utgått

Pantamera Pojkar 15 år

Herrestads AIF - Melleruds IBK 4 - 1

Herrestads AIF 12 9 3 0 59-32 27 30
Grundsunds IF 12 8 3 1 53-30 23 27
Åmåls IBK 12 6 0 6 44-44 0 18
Melleruds IBK 12 4 4 4 38-40 -2 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

Orust IBK - Överby IF 6 - 4

Åmåls IBK 14 12 0 2 120-41 79 36
Billingsfors IBK 14 12 0 2 114-48 66 36
Stenungsunds IBK 14 9 0 5 111-85 26 27
Melleruds IBK 14 6 0 8 92-100 -8 18
Dingle AIK 13 5 0 8 65-77 -12 15
Orust IBK 14 5 0 9 63-90 -27 15
Ljungskile SK P-02 13 3 0 10 47-104 -57 9
Överby IF 14 3 0 11 54-121 -67 9

Herrar Div 6

Melleruds IBK - Dingle AIK 8 - 9 
Grundsunds IF - Överby IF 3 - 4 
Överby IF - Grundsunds IF 6 - 3 
Orust IBK (H-6) - Billingsfors IBK 5 - 7

Dingle AIK 20 15 0 5 170-102 68 45
Billingsfors IBK 20 14 1 5 182-123 59 43
Herrestads AIF 21 12 0 9 160-149 11 36
Överby IF 17 11 1 5 120-80 40 34
Orust IBK (H-6) 19 11 0 8 143-137 6 33
Melleruds IBK 20 9 0 11 139-142 -3 27
Grundsunds IF 21 2 4 15 106-154 -48 10
IBK Walkesborg 99 20 1 2 17 79-212 -133 5

TABELLER

INNEBANDY

HANDBOLL

Vårens första tipspromenad 
avlöpte i strålande solsken. 
Blåsipporna tittade fram där 
snön smält bort.  58 perso-
ner gick promenaden. Rätt 
svar: 1. X  Patricia Hearst, 
2., 1  Etiopien, 3. 2 Carl 
Barks, 4. X  Nougat, 5. 1 
Italien, 6. X  Cecilia Barto-
li, 7. X 24, 8. X  Vetemjöl, 
9. 1  Peter Gene Hernan-
des, 10. 2 Habitat, 11. 1 
Sidbadner, 12. 2  Longitud. 
Barnfrågor: 1. 1  Ekorrar, 2. 
X  Jobbar i regeringen, 3. 1 
Narnia, 4. X  Minioner, 5. 2  

Rädda barnen, 6. 2  Pasta, 7. 
X  Periskop, 8. X  Volvo, 9. 1  
Tamkatten, 10. 1  Ukulele, 
11. 2  Gunno, 12. 1  Oslo. 
Utslagsfråga:  Det var 763 
barr i burken. Vinnare: 1 
Håkan Kristiansson 11 rätt 
414 st, 2  Matilda Karlsson 
11 rätt 407 st, 3  Britt Gran-
dahl 11 rätt 150 st. Extra 
vinster:  Linda Nilsson,  Pau-
la Jacobsson. Barnvinnare:  
Alice Lindberg.    William 
Karlsson. 
Välkomna nästa söndag  
9-12.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 20/3

Albin fick stipendium
BOXNING 
Albin Albinsson  har  
tilldelats ett stipen-
dium på 20 000 kr 
av idrottsklubben IK 
Ymer  för att han år 

2015 varit Borås främ-
ste idrottsman och 
gjort bästa idrottspre-
stationen.
Albin var rankad etta i lätta 
tungvikten 81 kilo 2014, 

Tage Isaksson med stipendiaten Albin Albinsson.

men var borta från tävlan-
det höstsäsongen 2014 och 
vårsäsong 2015 på grund 
av skador. Det var mycket 
rehabträning under denna 
period.

Albin kom igång med 
tävlandet igen, vann sina 
matcher och blev rankad 
etta av Svenska Boxningsför-
bundet. 

Han blev även uttagen till 
landskampen mot Finland 
där han segrade på ett över-
tygande sätt.

                Tage Isaksson 
IK Ymer
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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

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.12 - 26 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. 12 – 26 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 

21.00  Gift vid första ögonkastet
21.45  Simma lugnt, Larry!
22.15  True detective
23.10 	Springfloden	

21.00  Det mest förbjudna
 - syntolkat
22.00  Edit: N.Y. stories
22.25  Edit: Parisa Amiri
22.55  Bornebusch i tevefabriken
23.25  Au pair i Los Angeles 

21.00  Det mest förbjudna
  - syntolkat
22.00  Catastrophe
23.15  Uncle
23.45  Liv och Horace i Europa 

12.00  Världens natur: 
 The Hunt
13.00  Jesus och kristen-
 domens martyrer
14.00  UR Samtiden
17.00  Att lära genom bilder
17.10  Lärlabbet
17.40  Antikmagasinet
18.10  Bostonbomberna och 
 nyhetsjakten
19.10  Studio Plus
19.40  Kinas mat
20.10  Seriestart: Skönhetsideal 
jorden runt: Etiopien
21.00  Flykten till vildmarken
21.45  Krigsbarnen från 
 Bosnien-Hercegovina
22.40  Kvinnors makt i världs-
 historien
23.40  Slottens hemligheter 

12.00  Världens fakta:
 Revolution Robot
13.00  Skattjägarna
13.30  Medialized
14.00  UR Samtiden
17.00  Om påsken
17.15  Bostonbomberna och 
 nyhetsjakten
18.15  Skattjägarna
18.45  Medialized
19.15  Plutonium
20.10  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  Bostonbomberna 
 och nyhetsjakten
13.00  Låna för livet!
13.30  Schrödingers katt
14.00  UR Samtiden
17.00  Lenas resor
17.10  Världens natur: The Hunt
18.00  Crossing the Line
19.30  Antikmagasinet
20.00  Kvinnors makt i världs-
 historien
21.00  Mitt normala CP-liv
21.55  Skönhetsideal jorden runt:
22.45  Världens fakta
23.40  Studio Plus
00.10  Actors studio
00.50  Programmen som 
 förändrade TV 

09.00  UR Samtiden
15.00  En bild berättar
15.05  Jesus och kristen-
 domens martyrer
15.55  Crossing the Line
17.25  Mitt normala CP-liv
18.20  Slottens hemligheter
19.15  Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.00  Världens fakta: Olösta 
 mord
21.00  Kvinnors liv och 
 möjligheter
21.45  För tidigt född
22.40  Dokument utifrån:
 Dödande piller
23.40  Kinas mat
00.10  Actors studio: Tina Fey 

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  2 fast 2 furious
23.10  Simpsons
23.40  Family guy
01.10  American dad
01.40  Scrubs
02.30  How I met your mother
02.55  How I met your mother
03.15  Family guy
03.40  Family guy
04.00  My name is Earl
04.25  American dad
04.45  Våra värsta år
05.10  Våra värsta år
05.35 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
19.25  Ice age
21.00  The fast and the furious: 
 Tokyo drift
23.05  SWAT
01.25  American dad
02.00  Scrubs
02.50  How I met your mother
03.40  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Våra värsta år
04.50  Våra värsta år
05.15  Vampire diaries 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Ice age
10.35  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  Ice age 2
21.00  Snow White and the 
 huntsman
23.35  Illusionisten
01.55  American dad
02.25  Scrubs
02.50  Scrubs
03.15  How I met your mother
04.00  My name is Earl
04.20  American dad
04.45  Våra värsta år
05.10  Våra värsta år
05.35  Cops 

06.30  Seinfeld
07.00  Seinfeld
07.30  Seinfeld
08.00  Seinfeld
09.00  Ice age 2
10.45  Jims värld
11.15  Jims värld
11.45  Jims värld
12.15  Ink master USA
13.05  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  Tintins äventyr: 
 Enhörningens hemlighet
19.10  Ice age 3: Det våras för 
 dinosaurierna
21.00  Hellboy
23.30  Hellboy: The golden army
03.45  The three stooges
04.20  Brooklyn nine nine
04.45  Brooklyn nine nine
05.10  Marry me
05.35 - 06.00  Marry me
06.30  Seinfeld 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Cirkus familj
11.15  Gympaläraren
12.15  Mästarnas mästare
13.15  Husdjurens hemliga liv
13.40  Matiné: Séraphine
15.40  Gomorron Sverige
16.00  Säsongstart: Stina om Åsa 
 Waldau, "Kristi brud"
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  Bornebusch i tevefabriken
21.30  Hundra procent bonde
22.00  Min livstid
22.30  Diktatorn
23.00  Ordet är mitt
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nakenlekar
23.25  Kvinnan som blev taliban
00.15  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Stina om Åsa Waldau, 
"Kristi brud"
11.45  Uppdrag granskning
12.45  Framtidens stjärnor
13.45  Kobra
14.15  Bornebusch i tevefabriken
14.45  Gift vid första ögonkastet
15.30  Ett riktigt hem åt alla
15.35  Gomorron Sverigeg
15.55  Hem till byn
16.55  Seriestart: Påskens
 berättelser
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  Au pair i Los Angeles
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00  Hundra procent 
 bonde
06.30  Hem till byn
07.30  Mat med Kira
08.00  Plus
09.00  Go'kväll
09.45  Vem vet mest?
10.15  Dax igen
12.15  Ridsport: Gothenburg 
 horse show
15.45  Ett riktigt hem åt alla
15.50  Matiné: Jesus Christ
 superstar
17.35  Moments of silence
17.50  Påskens berättelser
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Svenska TV-historier
18.30  Karl Gerhard - revykungen
19.30  Rapport
19.45  Om påsken
20.00  Roliga timmen
21.00  Seriestart: Det mest
 förbjudna
22.00  Snabba cash II
23.40  SVT Nyheter
23.45  Hem till byn
00.45  Antikrundan
01.45  Gympaläraren
02.45  Nattsändningar

06.30  Uppdrag
 granskning
07.30  Opinion live
08.15  Roliga timmen
09.15  Framtidens stjärnor
10.15  Mästarnas mästare
11.15  Mat med Kira
11.45  Kobra
12.15  Det mest förbjudna
13.15  Hundra procent bonde
13.45  Gympaläraren
14.45  Bornebusch i tevefabriken
15.15  Husdrömmar
16.15  Matiné: Hopp
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Påskens berättelser
18.15  Flykten från enplans-
 villorna
18.30  Svenska TV-historier
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Smartare än en femte-
 klassare
21.00  Det mest förbjudna
22.00  Krig och fred
23.00  SVT Nyheter
23.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
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  Katedraler
19.00  Vem vet mest?
19.30  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00  När livet vänder
20.30  Made in Africa
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Babel
23.15  Natten – dikt av Willy 
 Granqvist
00.10  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.20  När livet vänder
16.50  Mitt Sverige
17.20  Suzanne möter
17.35  Nyhetstecken
17.45  Uutiset
18.00  Radiohjälpen: En resa 
 genom Balkan
18.05  Påskkycklingens liv
19.00  Vem vet mest?
19.30  Hjärtevänner
20.00  Grankriget
20.55  Glenn the Great Runner
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Edit: Parisa Amiri
22.50  Balibo - mörkläggningen
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.25  Nyhetstecken
01.35  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Katedraler
10.05  Gudstjänst
11.05  Kulturstudion
11.10  Inför Woody Allens Gianni 
 Schicchi
11.35  Kulturstudion
11.40  Gianni Schicchi
12.40  SVT Nyheter
12.45  Kulturstudion
12.50  Woody Allen: 
 A Documentary
16.00  Kulturstudion
16.05  SVT Nyheter
16.10  Påskkycklingens liv
17.05  Att vandra Camino de 
 Santiago
18.00  Ridsport: Gothenburg 
 horse show
20.30  Vem vet mest?
21.00  Sportnytt
21.15  Gudstjänst
22.45  Barabbas
00.25  Mitt Sverige
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Katedraler
10.05  Moderna kyrkorum
10.10  Kyrkornas hemligheter
10.20  Dripped
10.30  Vem vet mest?
11.00  Vem vet mest?
11.30  Vem vet mest?
12.00  SVT Nyheter
12.05  Vem vet mest?
12.35  Vem vet mest?
13.05  Tager du
13.20  Grankriget
14.15  Anslagstavlan
14.20  Made in Africa
14.50  Babel
15.50  Sverige idag på romani 
chib/arli
15.55  SVT Nyheter
16.00  Sverige idag på romani 
chib/lovari
16.05  Vetenskapens värld
17.05  Världens natur: The Hunt
17.55  Ridsport: Gothenburg 
horseshow
20.15  Kulturstudion
20.20  Den sista cigarren
21.45  Seriestart: Falsk identitet
22.40 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  Halv åtta hos mig
14.40  Hem till salu
15.55  Extreme makeover
 weightloss
16.50  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  Halv åtta hos mig
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  The following
01.55  Nattsändningar 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  Dallas
13.35  Halv åtta hos mig
14.40  Hem till salu
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Leifs restaurang
17.55  Hemma hos Jamie
18.25  Halv åtta hos mig
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.14  Vädret
19.20  Fotboll: studio
19.40  Fotboll: Turkiet-Sverige
20.40  Fotboll: studio
20.45  Fotboll: Turkiet-Sverige
21.45  Fotboll: studio
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Taken
00.05  Brottskod: försvunnen
01.00  The following
01.55 	Hawaii	five–0
02.50  Revolution
03.50  House
04.45  Sändningsuppehåll 

06.10  Savannens hjältar
07.50  Nyhetsmorgon
11.30  Spy kids 4
13.10  Sveriges mästerkock
14.20  Something borrowed
16.40  Kärlek på menyn
17.50  Trav: V75 Klubben
17.55  Kärlek på menyn, forts
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Let's dance
21.30  Finaste familjen
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Let's dance: röstnings-
 program
22.35  The three musketeers
00.50  Robocop
03.10 - 04.55  Scary movie 3
05.55  Tareq Taylors nordiska 
 matresa 

06.25  Yogi Björn
07.50  Nyhetsmorgon
11.30  Let's dance
12.55  Let's dance: 
 röstningsprogram
13.15  Djurskyddarna
14.20  Finaste familjen
14.55  Our idiot brother
16.50  En dag
17.55  Keno
18.00  En dag, forts
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00  Gladiatorerna
21.30  Hundraåringen som klev 
 ut genom fönstret och 
 försvann
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Hundraåringen som klev 
 ut genom..., forts
00.05  Walk the line
03.50 - 05.45  Nätterna vid havet
06.10  Legenden om ugglornas 
 rike 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

 Onsdag

   13
april

Bygga & Bo
Trädgård
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Köpmannebro / Ransberg / Knutsdalen
Trevlig 1½-plansvilla, denna ligger strax norr om Köpmannebro och med bara fyra minuters promenadväg till Vänern med bad.  
Till gården hör fristående garage och en gäststuga. 6 rok, 186 kvm. Pris: 2.350.000:-

Vi vill önska våra nya och gamla kunder  
en riktigt trevlig påsk!
Våra öppettider under påskhelgen:

Skärtorsdagen har vi öppet 10.00-13.00
Långfredag och annandag påsk har vi stängt.

Boka för visning

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:-

 

På  
väg in!

Trädgårdsvägen 4
Tjärkil 13

Vi Säljer ditt Hus 

på Bomässan 22-24 

april i Vänersborg 

Välkommen in till oss!

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:-

Boka visning!

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:-

Pågående budgivning!

NYINKOMMET!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Det mest förbjudna - syntolkat
22.00  Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.00  Landet runt - teckenspråkstolkat 

21.00  30 grader i februari - syntolkat
22.00  Catastrophe
22.25  Catastrophe
23.15  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.45  Akuten 

21.00  Mästarnas mästare - syntolkat
22.00  Falsk identitet
22.55  Edit: N.Y. stories
23.20  Akuten 

09.00  UR Samtiden
12.00  Shoah
16.35  Om påsken
16.50  För tidigt född
17.45  Jesus och kristendomens martyrer
18.35  Skönhetsideal jorden runt:
 Etiopien
19.25  Flykten till vildmarken
20.10  Nya Zeeland: Den blå kusten
21.00  Livsfarlig klättring
21.55  Kvinnors makt i världshistorien
22.55  Krigsbarnen från Bosnien-
 Hercegovina
23.45  Programmen som förändrade TV 

12.00  Shoah
16.50  Kinas mat
17.20  Programmen som 
 förändrade TV
17.50  Schrödingers katt
18.20  För tidigt född
19.10  Låna för livet!
19.40  Studio Plus
20.10  Världens natur: The Hunt
21.00  Nordkoreas fotbollshjältar
21.55  Kvinnors liv och möjligheter
22.40  Crossing the Line
00.10  Skattjägarna 

12.00  Ironman från Färöarna
12.30  Antikmagasinet
13.00  Slottens hemligheter
14.00  UR Samtiden
17.00  Världens fakta: Mikromonster
17.50  Historiska personligheter
18.10  Kvinnors makt i världshistorien
19.10  Världens fakta: Olösta mord
20.10  Jesus och kristendomens martyrer
21.00  Slottens hemligheter
21.55  Nya Zeeland: Den blå kusten
22.40  Dokument utifrån: Kampen om 
 Tempelberget
23.35  Schrödingers katt 

06.30  Seinfeld
07.00  Seinfeld
07.30  Seinfeld
08.00  Seinfeld
08.30  Seinfeld
09.00  Ice age 3: Det våras för 
 dinosaurierna
11.00  Jims värld
11.30  Jims värld
12.00  NCIS: Los Angeles
13.00  NCIS: Los Angeles
14.00  NCIS: Los Angeles
15.00  Cops
15.30  Cops
16.00  Simpsons
16.30  Simpsons
17.00  Simpsons
17.30  Flintstones
19.20  Ice age 4: Jorden skakar loss
21.00  Year one
23.10  30 minutes or less
00.45  Snow White and the huntsman
03.00  Flintstones
04.30  Simpsons
04.50  Simpsons
05.15  Simpsons
05.35  Cops 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Ice age 4: Jorden skakar loss
11.00  My name is Earl
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  Program meddelas senare
18.00  How I met your mother
19.00  Gullivers resor
21.00  Simpsons
21.30  Family guy
22.00  Last man on earth
22.30  Man seeking woman
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Program meddelas senare
01.00  Program meddelas senare
01.30  How I met your mother
02.30  Last man on earth
02.45  Man seeking woman
03.10  Family guy
03.30  Family guy
03.55  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  Program meddelas senare
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Fast & furious
22.00  Last man on earth
22.30  Man seeking woman
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Program meddelas senare
01.40  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  Nattsändningar

06.55  Landet runt
07.40  Au pair i Los Angeles
08.10  Antikrundan
09.10  Auktionskammaren
10.00  Karl Gerhard - revykungen
11.00  Hem till byn
12.00  Det mest förbjudna
13.00  Ridsport: Gothenburg horse show
16.55  Om påsken
17.10  En sång om glädje i påsktid
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Påskens berättelser
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.45  Svenska TV-historier
20.00  Mästarnas mästare
21.00  Det mest förbjudna
22.00  Snabba cash III - Livet deluxe
00.05  SVT Nyheter
00.10  Smartare än en femteklassare
01.10  Krig och fred
02.10  Antikrundan
03.10  Sportspegeln
03.40  Det mest förbjudna
04.40  Sverige!
05.10  Nattsändningar

06.55  Stina om Åsa Waldau, 
 "Kristi brud"
07.55  Dax igen
09.55  Mästarnas mästare
10.55  Svenska TV-historier
11.15  Svenska TV-historier
11.45  Det mest förbjudna
12.45  Ridsport: Gothenburg horse show
16.30  Djurkyrkogården
16.40  Ett riktigt hem åt alla
16.45  Vem vet mest?
17.15  Inför Vi kallas tiggare
17.20  Männen från Vidsel
17.50  Påskens berättelser
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Kulturnyheterna
18.15  Svenska TV-historier
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Tro, hopp och kärlek - sökprog. 
21.00  30 grader i februari
22.00  Seriestart: En idiot på resa
22.45  Cirkus familj
23.15  SVT Nyheter
23.20  Mästarnas mästare
00.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Männen från Vidsel
11.15  Mat med Kira
11.45  Min livstid
12.15  Diktatorn
12.45  Ordet är mitt
13.00  Bornebusch i tevefabriken
13.30  Tro, hopp och kärlek - sökprog.
14.30  Ett riktigt hem åt alla
14.35  Matiné: Hjältar i gult och blått
16.05  Gomorron Sverige sammandrag
16.25  Smak av Färöarna
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  Framtidens stjärnor
22.00  Kobra
22.30  True detective
23.30  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Katedraler
10.05  Gudstjänst
11.20  Sverige idag på romani chib
11.30  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
12.00  SVT Nyheter
12.05  Kulturstudion
12.10  Den sista cigarren
13.35  Liv och Horace i Europa
14.05  Hjärtevänner
14.35  Mellan bleke och storm
15.50  Sverige idag på meänkieli
15.55  SVT Nyheter
16.00  När livet vänder
16.30  Severin
17.00  ¡Pregunta ya!
17.10  Life on Scilly
17.25 	Kortfilmsklubben
17.38  #lovemilla
17.50  Tio lektioner i språkdidaktik
18.00  Teckenspråkstolkarna
18.30  Finnomani
19.00  Världens natur: The Hunt
19.50  Rävar och grävlingar
20.00  Babel
21.00  Bruce Springsteen
22.00  Nattsändningar

08.55  Sverige idag på meänkieli
09.00  SVT Nyheter
09.05  ¡Pregunta ya!
09.15  Life on Scilly
09.30 	Kortfilmsklubben
09.43  #lovemilla
09.55  Tio lektioner i språkdidaktik
10.05  Mellan bleke och storm
11.20  Jakten på Bibelns ursprung
12.15  SVT Nyheter
12.20  Jakten på Bibelns ursprung
13.15  K-märkt
13.25  Bruce Springsteen
14.25  Kulturstudion
14.30  Den sista cigarren
15.55  SVT Nyheter
16.00  Gudstjänst
17.15  Mysteriet Maria Magdalena
18.15  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Deadly 60
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.15  Sportnytt
21.30  LGH + bil + allt jag har och äger
22.20  Dream business
23.50  Att vandra Camino de Santiago
00.45  Nattsändningar

07.45  Akuten
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  Det söta livet
18.10  Akuten
19.00  Vem vet mest?
19.30  Severin
20.00  Mitt Sverige
20.30  Liv och Horace i Europa
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Uncle
22.45  Människan - en massmördare
23.40  Made in Africa
00.10  Severin
00.40  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.10  Legenden om ugglornas 
 rike
07.50  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.50  När och fjärran
13.50  När och fjärran
14.50  Äntligen hemma
15.50  The bachelor
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.28  Bingolotto, forts
21.00  Maria Lang: tragedi på en 
 lantkyrkogård
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Maria Lang: tragedi på en 
 lantkyrkogård
23.10  Det är aldrig för sent, Larry 
 Crowne
01.20  Maria Wern: Min lycka är din
02.25  Mörkt vatten
04.10 - 04.45  Hemma hos Jamie
05.45  Tareq Taylors nordiska matresa 

06.20  Som hund och katt – Kitty
 Galores hämnd
07.50  Nyhetsmorgon
11.40  Alvin och gänget 3
13.00  Drillbit Taylor
15.00  Sommaren är kort
16.00  Finaste familjen
16.30  En prins i New York
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  När och fjärran
21.00  Johan Falk: Spelets regler
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Johan Falk: Spelets regler, forts
23.05 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
01.00  The following
01.55 	Hawaii	five–0
02.55  Revolution
03.50 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

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  Klockan nio hos stjärnorna
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Fotboll: studio
20.25  Fotboll: Sverige-Tjeckien
21.20  Fotboll: studio
21.30  Fotboll: Sverige-Tjeckien
22.25  Fotboll: studio
22.30  Nyheterna
23.05  Ekonominyheterna
23.09  Sporten
23.20  Vädret och nyheter
23.30  Finaste familjen
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The following
01.50  Wentworth
02.55  Revolution
03.50 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 12. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Påsken är här:
Vi har allt för matfesten

Laxfilé
Pacific. 500 g. Fryst. Jfr pris 78:00. 
Max 1 köp/hushåll

Smör
Arla 500 g. Gäller ej ekologiskt. 
Jfr pris 40:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Röda kärnfria  
drovor i ask
ICA. Sydafrika. 500 g. Klass 1. 
Jfr pris 40:00/kg.

Minipåsklilja
4 lökar. Krukstorlek 10,5 cm. 
Jfr pris 15:00/st.

Sill i glas
Abba. 210-240g. Jfr pris 31:25-62:50/
kg, 53:57-62:50/kg utan spad. 
Max 1 köp/hushåll.

Ekologisk nötfärs
ICA I love eco. Ursprung Sverige. 500 g. 
Max 13% fetthalt. Jfr pris 99:80/kg.

4990
/st

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

2990
+ pant

Minst
25%

rabatt

39:-
/st

superklipp
Fläskytterfilé
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. 
Ca 1000 g. Mörad. Av benfri kotlett. 
Jfr-pris 59:90/kg.  
Max 2 köp/hushåll.

Jordgubbar i ask
Jfr pris 20:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Påskafton 9-18 
Övriga dagar 9-21

15:-
2 för

20:-
/st

Minst
25%

rabatt

5:-
/st

superklipp

Dra kortet!

20:-
/st

Kortpris

Dra kortet!

5990
/kg

Kortpris

30:-
2 för

Glad Påsk

Öppettider i påsk

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:-

Konstsäsongen är öppnad
I lördags, 19 mars, 
öppnade Dalslands 
konstmuseum för sä-
songen. Verk av åtta 
konstnärer, med vitt 
skilda uttryck, visas i 
museets olika utställ-
ningshallar.

Svartvitt helt enkelt är temat 
i övre hallen. Fem konstnä-
rer finns representerade, tre 
visar teckningar i svartvitt, 
en textilkonstnär har brode-
rat en berättelse i svartvitt, 
en trähantverkare och skulp-
tör har format ekträ till svar-
ta skulpturer.
 Museichefen Helen Back-
lund, som gör sin sista sä-
song på Dalslands konstmu-
seum har gjort ett personligt 
val, med ledstjärnan att visa 
fram mödan och det tåla-
modskrävande arbete konst-
närerna lägger ner på sina 
verk. Med tid, en enkel pen-
na eller en tråd skapas konst 
av stora mått.

Per Brandstedts skulpturer i svartbränd ek och  vernissagebesökare under Dalslands konstmu-
seums säsongsöppning i lördags.

Svart och vitt
Tidningstecknaren Ulf 
Svenningson, för många 
känd från Göteborgsposten, 
presenterar tecknade por-
trätt av människor han sett 

på spårvagnen eller på mu-
seum. 

Magnus Gramén, blandar 
fantasi och vardag i sina bly-
ersteckningar. 

Jennie Mc Millen skapar 

spännande berättelser om 
spänningar mellan natur och 
civilisation, av svart sytråd 
på vit duk. 

Möbelsnickaren Per 
Brandstedt hanterar träma-

terial på ett befriande sätt  i 
sina svartbrända skulpturer 
av ek. 

Annika Lindfors tusch-
teckningar av grenverks 
mönster mot blek himmel 
visar trädens oändligt varie-
rade mönster och uttryck.

Värme och mönster
I lilla galleriet är färgtonen 
en annan, där visar den co-
lombiansk industriudesig-
nern Juan Cappa sina vackra 

korgformade lampor i furu 
och ask. 

I nedre hallen sprakar det 
av färg när konstnärsdu-
on Åsa Norberg och Jennie 
Sundén inspirerade av  gam-
la svenska vävmönster och 
kvinnors hantverk uppvär-
derar dessa kvinnors kun-
nande i sina gemensamt ska-
pade verk.

Karin Åström

Ulf Svenningson har tecknat ansikten han sett på spårvagnen 
eller på museum.
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Bil & 
Tel 0530-125 40, fax 0530-400 40.  www.mellerudsnyheter.se

Motor Melleruds Nyheter
onsdag 23 mars 2016

Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com       

JohnDeere.se 17
43Alla priser är inkl moms och gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 30/6 2015. 

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

Återförsäljare
DINGLE Värmdal & Traktorservice AB, 0524-405 01. ESLÖV Gunnar Nilsson Maskin AB, 0413-57 44 00. 
GETINGE Gunnar Nilsson Maskin AB, 035-18 01 26. HEDEMORA Bil & Traktorservice AB, 022-51 02 74. 
HUDIKSVALL X-maskiner AB, 0650-161 00. JORDBERGA OP maskiner syd AB, 0410-72 44 20. JÖNKÖPING 
Svenssons Motor AB, 036-31 21 80. KALMAR-LÄCKEBY Svenssons Motor AB, 0480-42 97 40. KARLSTAD 
Värmdal & Traktorservice AB, 054-13 77 00. KRISTIANSTAD OPmaskiner AB, 044-20 76 00. KUMLA Värmdal 
& Traktorservice AB, 019-58 53 00. KUNGÄLV Gillholms Maskiner AB, 0303-22 10 10. LINKÖPING Åhmans 
Traktorcentrum, 013-36 77 02. LULEÅ Norrmaskiner AB, 0920-311 00. MELLERUD Värmdal & Traktorservice 
AB, 0530-511 85. SKELLEFTEÅ Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00. SKÄNNINGE Åhmans Traktorcentrum, 
0142-29 88 88. SKÖVDE Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. STIGTOMTA Bil & Traktorservice AB, 
0155-20 52 00. SUNDSVALL X-maskiner AB, 060-52 54 85. TINGSTÄDE Agro-Maskiner, 0498-27 23 
50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90
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50. TOMELILLA OP maskiner syd AB, 0417-783 48, UMEÅ Norrmaskiner AB, 090-18 93 15. UPPSALA 
Bil & Traktorservice AB, 018-16 17 70. VARA Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. VETLANDA Åhmans 
Traktorcentrum AB, 0383-564 40 . VÄSTERÅS Bil & Traktorservice AB, 021-10 52 50. VÄXJÖ Svenssons 
Motor AB, 0470-52 99 00. ÖRNSKÖLDSVIK X-Maskiner AB, 0702-14 15 16. ÖSTERSUND X-maskiner AB, 
063-308 95. ÅSARP Gunnars Maskiner AB, 0500-42 41 62. ÅSTORP Gunnar Nilsson Maskin AB, 042-509 90

Tango Serie II
Robust chassi

Stark kniv
Korridordockning
936 kr/mån*

19 995 kr
inkl. moms

Z335
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie
1 762 kr/mån*

38 995 kr
inkl. moms

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

297 kr/mån*

5 295 kr
inkl. moms

JS63V
53 cm klippbredd

Ståldäck
Variabel hastighet

371 kr/mån*

6 995 kr
inkl. moms

X354
107 cm klippbredd
Fyrhjulsstyrning

Twin Touch växelpedaler
2 240 kr/mån*

49 995 kr
inkl. moms

X105
107 cm klippbredd

med sidoutkast
Steglös transmission
1 110 kr/mån*

23 995 kr
inkl. moms

Över ett av hoppen på banan i Spanien. Foto: Björn Carlsson.

Håkan Berg och hans däckverkstad ingår nu-
mera i Sveriges största däckkedja. Detta sedan 
Däckteam i Sverige AB och Däckarna i Sverige 
AB slagit ihop sina verksamheter.

– Tack vare ett större nätverk kan vi vara kon-
kurrenskraftiga, säger Håkan, som sett antalet 
kunder öka.

Nu har bilägarna börjat komma för att byta 
från vinter- till sommardäck. 

– Sid 12 –

Ifjol vann Martin 
Norenby finalen i 
norska rallymäs-
terskapen i klassen 
2wd för trimmade 
bilar. 

I år siktar han 
på seger i samtliga 
deltävlingar!

– Sid 5 –

Det är uppåt i bilhandeln! Nytt försäljningsrekord 
är att vänta under 2016. Detta gäller för hela Sveri-
ge enligt intresseorganisationen Bil Sweden. 

Mellerud med omnejd utgör inget undantag. 
En rundringning till bilhandlare i Dalsland med 
omnejd ger mycket positiva besked om utveckling-
en. Årets första månader har gått bra och de flesta 

uttalar sig i termer som ”jättepositivt” och ”det är 
full fart”.

Bil Sweden har höjt prognosen för 2016.
– Bakgrunden är den rekordstarka utvecklingen 

under 2015 och utvecklingen har fortsatt in på 
innevarande år, konstaterar Bertil Moldén, vd för 
Bil Sweden.

– Hon har farten i sig! 
Nu gäller det att få 
ordning på allt!

Det säger Johan 
Ugrell, Mellerud om 
dottern Elin som inför 
säsongen 2016 satsar på 
SM i motocross.

Elin har som praktik i 
sitt program vid gymna-
siet kunnat ägna sig åt 
träning sex timmar om 
dagen hos Aragon Mo-
torland i Spanien. Där 
har hon också kunnat se 
och lära och dessutom 
hjälpa andra. 

I sommar blir det ock-
så enduro för Elins del.

– Enduro är roligast 
att köra, det är en större 
utmaning och har mer 
variation i körningen, 
säger hon.

– Sid 4 –

Elin har farten i sig! Håkan ingår nu 
i största kedjan

Segersugen! Uppåt i bilhandeln
– rekord är att vänta

– Sid 2 - 3 –

Teamet på Däckarna. Från vänster: Albin Larsson, 
Jesper Norgren (sittande), Johan Gustavsson och Håkan 
Berg. 
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Försäkringsskador,
 alla försäkringsbolag

Lackeringar, bilreparationer

Kärragatan 19 • Tel. 0530-100 08

American Special Cars

www.ascars.se

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 
Lördag 10–14 

BUTIK: 
Landsvägsgatan 80, Mellerud  
Tel. 0530-730 740 
info@bildelsshopen.com
bildelsshopen.com

BILDELSSHOPEN

Vi på BDS har ett brett sortiment av reservdelar 
och biltillbehör. Vi får dagliga leveranser och kan 
garantera snabb och effektiv service till våra kunder. 
Upptäck hur vår kunskap och omtanke kan underlätta 
för just dig. Välkommen!

Läs mer om oss på bds.se

Butik & verkstäder
i lokalt samarbete

TA DEL AV HELA 
KATALOGEN PÅ 
BDS.SE

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

Stadigt uppåt för bilbranschen – 2016 blir ett nytt rekordår?
Bil Sweden avslöjar i 
ett pressmeddelande 
att vi kan vänta nytt 
bilrekord för 2016. Slår 
prognosen in så blir 
detta det bästa året 
någonsin.
Bil Sweden har reviderat 

prognosen så att den ham-
nar på 355 000 nybilsregist-
reringar i år, en ökning med 
25 000 bilar. Under 2015 
nyregistrerades 345 000 
personbilar, vilket är den 
hittills högsta siffran. 

– Bakgrunden till höj-
ningen av personbilsprog-

nosen är att den rekordstar-
ka utvecklingen från ifjol 
har fortsatt in på inneva-
rande år. Vi ser inga tecken 
på avmattning och förut-
sättningarna är goda för en 
fortsatt mycket stark mark-
nad under resten av året. 
Nybilsregistreringarna har 

ökat 26 månader i rad och 
hittills i år är uppgången tio 
procent jämfört med fjolåret 
som var ett rekordår. Skulle 
vår prognos på 355 000 bi-
lar slå in kommer vi för an-
dra året i rad att slå tidigare 
rekordnivåer säger Bertil 
Moldén, vd för Bil Sweden.

Han nämner stark tillväxt 
i den svenska ekonomin, 
låga räntor, en stabil arbets-
marknad med låga varsel i 
kombination med köpstar-
ka hushåll och en växan-
de befolkning som några 
förklaringar till den starka 
bilmarknaden. Det ökade 

intresset för privatleasing av 
bilar driver också på efter-
frågan. Ytterligare en positiv 
faktor är att begagnatlagren 
är i balans. Det gör att ny-
bilsköparen kan få bra betalt 
för sin inbytesbil.

Källa: bilsweden.se

Mattias Johansson och Peter Jonasson på Roy Andersson Bilbolaget AB i Mellerud med 
den nya Mercedes GLS 350D.

– Vi har haft två jättebra år 
och efterfrågan ser inte ut 
att mattas av. Det är busi-
ness as usual, säger Peter 
Jonasson, platschef på Bil-
bolaget i Mellerud.

Han understryker att fö-
retaget ser med tillförsikt 
på framtiden och delar Bil 
Swedens optimism.

– Av de märken vi repre-
senterar kommer det massor 

– Det ser positivt ut i år
Tror på god fortsättning
Säljarna David Älmqvist, Eije Pettersson (vd) och Jörgen Andrén på Eijes Bil. Här med nya 
Kia Ceed. Foto: Privat.

– I fjol var bästa året nå-
gonsin för oss och det ser ut 
att bli lika bra även i år. Just 
nu är det lite lugnare, men 
världsläget inverkar för-

modligen en del. Vi tror på 
fortsatt bra försäljning, säger 
Eije Pettersson, vd på Eijes 
Bil i Åmål.

Han nämner spännande 

modeller som även är stor-
säljare; Kia Sportage, Kia 
Ceed samt Mitsubishi L200, 
en pickupmodell.

Vassbottens Bil i Väners-
borg säljer begagnade bilar 
av alla märken. I regel finns 
mellan 30-40 bilar i lager. 
Företaget drivs av  Sten Åke 
Lundgren.

– Jodå, det plockar på. Det 
som säljs mest är bilar mel-

lan 100 000 kronor till 150 
000 kronor, bilar som är två 
till tre år gamla. Dieselbilar 
är mest populärt, säger han.

– Folk börjar vakna till i 
värmen, så det är dags för 
vårrusch nu, konstaterar 
Sten Åke.

– Nu är det dags 
för vårrusch!

av nya modeller i år, så det 
ser jättepositivt ut. Bland 
annat släpper Mercedes sin 
nya E-klass i april och efter 
sommaren kommer Hyun-
dai Ioniq. Det är första bilen 
med tre drivlinor; hybrid, 
plug in hybrid och el, för-
klarar Peter.
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Stadigt uppåt för bilbranschen – 2016 blir ett nytt rekordår?

– Januari och februari bru-
kar vanligtvis vara våra säm-
re månader. Men i år har vi 
haft en ovanligt bra januari 
och februari, en lovande 
start. Nu kommer våren och 
värmen, då blir det ännu 
mer rusch i bilhandeln. Det 
känns som om försäljningen 
kommer att öka ytterligare 
i år, säger Martin Karlsson, 
försäljningschef på Bertils 
Bil i Ed.

Han tror att Bil Swedens 
prognos är helt rätt. 

– Vårt märke Toyota har 
skruvat upp försäljningsmå-

– Ovanligt bra början på året
Martin Karlsson, försäljningschef på Bertils Bil i Ed med Toyota Prius hybrid. Foto: Privat.

– Alla 
våra 
märken 
ökar!

Säljaren Joacim Bergqvist med nya Renault Megane.

Även Bröderna Brandt Bil 
i Mellerud har haft en för-
säljningsökning under årets 
två första månader.

– Det är häftigt. Alla våra 
märken ökar, oavsett om vi 
pratar om Volvo, Renault 
eller Dacia. Så det är full 
fart, säger säljaren Joacim 
Bergqvist.

Han nämner olika ny-
heter. Volvo S90 (presen-
terades i januari), V90 
(presenterades för någon 
vecka sedan) och V90 Cross 

– Vi har en bra orderstock 
och haft en bra start på året. 
Men under några veckor 
när snön kom har vi inte 
sett riktigt samma takt, sä-
ger Henrik Ivansson, för-
säljningschef på ANA Bil i 
Trollhättan.

BMW har mycket roligt 
på gång. I början av april är 
det introduktion av plug-in 
hybrider.

– Flera modeller dyker 
upp i vår, BMW 3-serie Se-
dan och BMW 2-serie Ac-
tive Tourer. När det gäller 

Mini har vi haft en väldig 
rusch på Mini Clubman. 
Många kunder vill privatle-
asa en Mini. För tre veckor 
sedan introducerade vi en 
Mini Cabriolet, den har ta-
gits emot väldigt bra, säger 
Henrik.

Företaget har dessutom 
en ny ägare sedan i torsdags; 
Bilia Group Göteborg AB. 

– Det känns bra. Det är 
en större grupp som består 
av engagerat bilfolk, man 
pratar verkligen bil, konsta-
terar Henrik.

– Vi har mycket roligt på gång med BMW

kia.com

Helt nya Kia Sportage   

kia.com

Vdr ambassadur Oscar Wester cr en av Sveriges absolut bcsta freestyleskiddkare och 
ingdr i slopestyle-landslaget. Han samarbetar cven med vdr partner Salomon.

1.6 ACTION ORD. PRIS 204.900 KR 1.7 CRDi ACTION  ORD. PRIS 229.900 KR 

Nya Sportage 1.6 Komfort cr utrustad med bl.a. autobroms,  aktivt 
filuvervakningssystem, helljusassistans, skyltscanning, parkerings-
sensorer bak, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminiumfclgar, xenonljus, 
7� navigationssystem med sju drs fria kartuppdateringar, back-
kamera, eluppvcrmd lcderratt, farthdllare, regnsensor och Bluetooth.

PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN*

Nya Sportage 1.7 Komfort cr utrustad med bl.a. autobroms, 
aktivt filuvervakningssystem, helljusassistans, skyltscanning, 
parkeringssensorer bak, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminium-
fclgar, xenonljus, ISG (start & stopp), 7� navigationssystem 
med sju drs fria kartuppdateringar, backkamera, eluppvcrmd 
lcderratt, farthdllare, regnsensor och Bluetooth. 

PRIVATLEASING FRDN 4.125 KR/MDN*

LANSERINGSERBJUDANDE:
KOMFORTPAKET 22.900 KR  
(VCRDE CA 35.000 KR)

LANSERINGSERBJUDANDE:
KOMFORTPAKET 19.900 KR  
(VCRDE CA 35.000 KR)

Precis som en skicklig skiddkare kan fd det svdra att se enkelt ut, lyckas helt nya Kia Sportage kombinera 
utseende med kompromisslus funktion. Lcgg till effektivare motor och tystare kuph, fyll pd med sckerhets-
lusningar som autobroms och aktivt filuvervakningssystem och du fdr en bil som gur din vardag och dina 
cventyr till en riktig njutning. Provkur helt nya Kia Sportage hos din Kia-handlare! 

sensorer bak, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminiumfclgar, xenonljus, 
7� navigationssystem med sju drs fria kartuppdateringar, back-
kamera, eluppvcrmd lcderratt, farthdllare, regnsensor och Bluetooth.

PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN*

parkeringssensorer bak, eluppvcrmt bakscte, 17� aluminium-
fclgar, xenonljus, ISG (start & stopp), 7� navigationssystem 
med sju drs fria kartuppdateringar, backkamera, eluppvcrmd 
lcderratt, farthdllare, regnsensor och Bluetooth. 

PRIVATLEASING FRDN 4.125 KR/MDN*

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/3-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia Sportage 4,6 - 6,7 l/100 
km, CO2-utslcpp 119-156 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn, mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcggnings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 
1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilen pd bilderna kan vara extrautrustad. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Vdr ambassadur Oscar Wester cr en av Sveriges absolut bcsta freestyleskiddkare och 

Eijes Bil AB Karlstadsvägen 34, Åmål 
0532–167 00, info@eijesbil.se 
www.eijesbil.se

Country som kommer i 
höst.

– V90 ersätter V70, som 
varit Sveriges mest sålda bil 

i många år. Ett skifte som 
blir spännande att följa.

Den gångna helgen hade 
nya Renault Megane premi-
är, nästa på tur är nya Re-
nault Talisman.

– Talisman är en sjuhelsi-
kes trevlig bil, det är en stor 
kombi.

Dacia har inte direkt någ-
ra nya produkter, dock kom-
mer man med automatlådor.

– Många passar på nu när 
det är rusch i marknaden. Vi 
har även bra drag med be-
gagnat, säger Joacim.

len 2016. Det finns många 
hybridbilar i Toyotas sor-
timent, vi säljer 50 procent 
enbart hybridbilar. Det är 
jättestort.

I dagarna har exempelvis 
Toyota Prius hybridbil pre-
miär.
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Efter sex veckors träning i Spanien

18-åriga Elin Ugrell 
från Mellerud är en tuff 
tjej. Hon började köra 
motocross som femår-
ing. I år satsar hon på 

att köra SM, efter två 
säsonger med blanda-
de resultat och mycket 
skador.
Elin går på barn- och fri-

Full fart på den spanska landsbygden. Foto: Björn Carls-
son.

Elin testade på att köra trail i bergen hos en VM-coach. Notera att hojen inte har någon 
sadel. Här får föraren inte sätta ner fötterna i backen. Foto: Björn Carlsson.

Att våga ta risker och vara bra på att fokusera är två av Elins styrkor. Foto: Björn Carlsson.

Elin Ugrell med en av sina två nya KTM 250 2016 års mo-
dell. Eftersom hon bara väger 53 kilo måste pappa Johan 
ställa om fjädringen då förarna vanligtvis väger betydligt 
mer.

Nu satsar Elin på SM i motocross

Vagnskadegaranti
Bilen på bilden är extra utrustad. Erbjudandet gäller endast lagerbilar. Erbjudandet kan ej kombineras med andra
avtal eller rabatter. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 3,6-5,8 l/100km, CO2: 94-169 g/km

i30
Lagerrensning        

Ord. pris 169 900 kr KÖP TILL Metallic 5 900 kr, Kombi 10 000 kr
 139 1,4 5d Select Nu 900 kr

BILBOLAGETS KAMPANJBIL!
PASSA PÅ! BEGRÄNSAT ANTAL!

www.roybil.se

Andreas     0570 - 72 74 07
Emelie      0570 - 72 74 08
Örjan      0570 - 72 74 09

MELLERUD   •  0530-444 40     
BENGTSFORS   •   0531-719 90

roybil.se

tidsprogrammet i Mellerud, 
inriktning fritid och hälsa. 
När det var dags för prak-
tik ansökte hon om och fick 
förlägga den till Aragon 
Motorland i Spanien. Un-
der perioden 27 januari till 
22 februari kunde hon ägna 
sig åt träning sex timmar 
om dagen, se och lära samt 
hjälpa andra. Temperaturen 
låg på behagliga 10-22 gra-
der.

– Jag lärde mig jättemyck-
et när det gällde att ta kur-
vor, hopp, tempo, att stegra, 
ha bra balans, bromsning 
och terrängkörning, det vill 
säga enduro, berättar Elin.

Hon debuterade i SM 
2014, men skador har satt 
pinnar i hjulet för henne. 
Under karriären har hon ex-
empelvis brutit båda armar-
na, nyckelbenet, båtbenet 
i ena handen och revben. 
Bästa placeringen hittills är 
en åttonde plats SM-kvalet 
i Västerås 2015. Då föll hon 
i finalen.

Har farten i sig
– Hon har farten i sig att 
vara topp-fem i Sverige, nu 
gäller det bara att få ordning 
på allt annat. Då kan det bli 
riktigt bra i år, säger pappa 
Johan Ugrell som brukar 

följa med dottern på täv-
lingarna tillsammans med 
mamma Camilla Johansson.

Under jullovet körde de 
familjens husbil ner till Ara-
gon Motorland. Då passade 
Elin självklart på att träna 
också under ett par veckor. 
På påsklovet ska husbilen 
hämtas hem.

– Då kommer Elin att 
både köra i Spanien och på 
några banor i Europa på vä-
gen hem, berättar Johan.

Första SM-deltävlingen 
går 23-24 april i Tibro, to-
talt handlar det om sex-sju 
deltävlingar.

– Jag ska köra två en-
durotävlingar senare i år; 
Stångebro och Ränneslätt, 
det började jag med 2013. 
Då kör man i två timmar. 
Jag vann två gånger i ung-
domsklassen och jag börja-
de köra i vuxenklass 2015, 
berättar Elin, som tävlar i 
MX Girls som är öppen för 
kvinnor mellan 16 och 55 år.

Endurotävling
Under praktiken i Spanien 
ställde hon upp i första 
tävlingen efter att hon bröt 
nyckelbenet i augusti 2015. 
Det var en endurotävling 
som gick över sju mil uppe 
i bergen. En tuff bana som 
sorterade agnarna från vetet. 
Av de 1 200 som anmält sig 
kom 600 i mål. Elin körde 
in på en fin 260:e plats och 
blev därmed fjärde bästa 
tjej! Att hon dessutom star-
tade i sista ledet gör det än 
mer imponerande.

Det var första gången 
Elin inte hade sina föräldrar 
med sig. Till råga på allt tog 
gasolen i husbilen slut på 
natten, så hon kunde inte 
laga den frukost hon hade 
bestämt. Under natten hade 
det åskat och regnat rejält. 
Elin var nervös inför utma-
ningen, men bet ihop och 
kämpade sig igenom den 
tuffa banan.

Det höll dock på att gå 
galet direkt vid hemkom-
sten. Första gången Elin 
körde motocross i Sverige, 
på Glimmingen i Udde-
valla, välte hon och fick 
en gigantisk blödning på 
högerarmen. Underarmen 
svullnade upp till minst 
dubbel storlek, men tack 
och lov var inget brutet. 

Vilka är dina styrkor?
– Jag vågar ta risker och 

är bra på att fokusera. Man 
måste vara vältränad och 
stark och ha bra koordina-
tion för att ha kontroll på 
hojen. Jag tycker enduro är 
roligast att köra, det är en 
större utmaning och har 
mer variation i körningen.

Hur mycket tränar du?
– Sex gånger i veckan på 

gymmet i Rådahallen, både 
löpträning och styrketrä-
ning. På sommaren tränar 
jag tre gånger i veckan med 
hojen. Detta är första vin-
tern jag kunnat träna efter-
som jag alltid varit skadad 
tidigare. Så jag är taggad, 
konstaterar Elin.

Susanne Emanuelsson
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AXIMA I ERIKSTAD AB  0530-512 50
MORGAN BROBERG 0706-75 12 51
MIKAEL LARSSON 0735-67 12 19
facebook.com/aximaab | www.axima.se

VÄLKOMMEN  TILL
DIN NEW HOLLAND
ÅTERFÖRSÄLJARE!

Ladugårdsvägen 25
461 70 Trollhättan
0520 - 21 19 00

Tagenevägen 37
425 37 Hisings kärra
031 - 57 00 60

www.oscarssonsbil.se
MELLERUD • TEL. 0530-40 400
070-697 21 21, 070-381 73 00 

NYARE BEG. BILAR!
VOLVO

-13 V40 D4 Momentum Välutr. 4.900 m
-11 S60 2,0T Mom. Mycket fin 4.300 m
-12 V60 D5 Summum Hi-Tech 12.500 m
-14 V60 D4 Momentum B-E 12.400 m
-14 V60 D4 Momentum B. 18” 12.500 m
-12 V70 D2 Momentum VOC 17.600 m
-13 V70 D4 AWD Aut. Mom. 15.000 m
-12 XC60 D3 Aut. R-Design 12.100 m
-13 XC60 D4 Summum Välutr. 8.200 m
-14 XC60 D4 AWD Aut. Sum. 6.900 m
-14 XC70 D4 AWD Mom. B-E 10.100 m
-15 XC70 D4 AWD Aut. Läder 4.300 m
-15 XC70 D5 AWD Aut. Välutr. 2.000 m

BMW
-08 120i M-sport Xenon 18” 12.600 m
-12 318d Touring Comfortpkt 6.400 m
-14 318d Aut Toruing Sport Line 5.900 m
-14 318d Aut Touring Sport Line 7.200 m
-12 320d Touring xDrive M-sport 5.900 m
-12 320d F30 Modern Line Läder 12.000 m
-13 520d Aut Touring Välutr. 11.800 m
-14 520d Comfort Edition Fin 7.500 m
-14 520d Aut Touring xDrive 6.600 m
-06 M5 V10 507hk Svensksåld 9.900 m
-13 X3 xDrive Välutrustad 7.800 m

ÖVRIGT
-11 Audi A4 1.8 TFSI Automat 6.200 m
-13 Audi A6 3,0TDI Avant Q 14.700 m
-13 Audi Q7 3,0TDI Q Välutr. 4.800 m
-15 Ford Connect Lång DEMO 650 m
-11 Ford Transit 260S AC Drag  12.300 m
-13 Ford Custom 270S Fin bil 18.000 m
-11 Lexus RX450h Comfort 11.000 m
-11 MB GLK 220 CDI 4WD Aut 8.700 m
-08 VW Golf 2.0 TDI 4-motion 19.600 m
-13 VW CC TDI Aut Exclusive 9.500 m
-14 VW Passat 2,0TDI Variant 8.300 m
-11 VW Touareg V6 TDI 4WD 9.700 m

+ FLER, BYTE - FINANS

Bilar köpes 2008-2016
Nya FORD transportbilar!

Sverige världens tredje bästa elbilsland
Miljöutvecklingen på 
den svenska bilmark-
naden blev mycket 
positiv under 2015.
Antalet nya supermiljöbilar 

(rena elbilar och laddhybri-
der) fördubblades för fem-
te året i rad och Sverige är 
idag världens tredje bästa 
elbilsland efter Norge och 

Nederländerna. Utsläppen 
från nya bilar totalt (inklu-
sive vanliga bensin- och 
dieselbilar) minskade hela 
fem gram/km till 126 gram/

Vill vinna i Norge
Martin Norenby vann 
finalen i Norska Mäs-
terskapen förra året. 
I år siktar han på att 
ta hem segern i alla 
deltävlingarna i dessa 
mästerskap.
Tävlingssäsongen startar i 

början av april med en lo-
kaltävling i Trollhättan. Val-
borgshelgen är det mäster-
skap i Norge, den första av 
fyra deltävlingar i de norska 
mästerskapen. 

Martins bil, en Volvo 940, 
har fått en allmän översyn 
under vintern. Karossen är 

Martin Norenby siktar på segrar i klassen Trimmat  2wd i 
Norge under rallysäsongen 2016.

Martin Norenby med kartläsaren Erik Gustavsson vann finalen i Norska Mästerskapen i 
fjol.

Efter fjolårets framgångar

AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för en vårservice på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera och radera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  

km genom framgångsrik 
energieffektivisering. De 
totala koldioxidutsläppen 
från vägtrafiken sjönk med 
hela 3,3%, bland annat till 
följd av en stor ökning av 
biodrivmedesandelen från 
11,7 till 14,2 procent.

– Vår prognos är att ny-
registreringen av laddbara 
bilar kommer att ungefär 
fördubblas även i år, säger 
Bertil Moldén, VD BIL 
Sweden. Bilbranschens 
strategi att arbeta parallellt 
med energieffektivisering, 
ökad andel förnybara bi-

odrivmedel och nya tekni-
ker som till exempel elbilar 
har gett utmärkt resultat i 
Sverige.

– Omställningen till en 
större andel supermiljöbilar 
borde gå fortare enligt vår 
uppfattning, fortsätter Ber-
til Moldén. Totalt kommer 
det enligt BIL Swedens 
prognoser att säljas cirka 
14 000 laddbara bilar i år i 
Sverige av en total nybils-
försäljning på 355 000 bilar. 
Bilisterna i Sverige betalar 
in över 60 miljarder kronor 
i särskilda skatter varje år. 

Om bara en liten del använ-
des för att premiera biodriv-
medel och nya tekniker 
skulle utvecklingen kunna 
gå mycket fortare mot att 
nå målet om en fossilfri for-
donsflotta år 2050.

Källa: bilsweden.se

lagad, växellådan har re-
noverats, bakaxeln är om-
byggd.

– Nu är bilen precis så 
som jag vill ha den, det har 
tagit två år att arbeta fram, 
säger Martin som i garaget 
har god hjälp av sin meka-
niskt kunnige far.

Nytt för i år är ett nyli-
gen påbörjat samarbete med 
däcktillverkaren Dmack. 
Martin blir först i Norden 
med att köra på deras nya 
däck och är tacksam för 
samarbetet.

– Jag gör slut på cirka 30 
däck per säsong och nu tror 
jag på att Dmack har tagit 
fram ett lika snabbt och 
hållbart däck som konkur-
renterna har, säger han.

Tävlingssäsongen blir in-
tensiv. I september går sista 
deltävlingen i Norska Mäs-
terskapen. 

Karin Åström
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Väljer du färg  
hjälper vi dig att  
välja rätt finansiering.
Funderar du på ny bil så hjälper vi dig gärna med  
finansieringen.  Vi är  märkesoberoende, det vill säga  
att vi kan hjälpa dig finansiera vilken bil  
du än väljer. Enklare kan det inte bli. 
Just nu har vi extra  förmånlig ränta 
på billeasing tillsammans med försäkring.

Välkommen in att prata med någon  
av våra företagsrådgivare.

 

Billeasing + Försäkring

fr 1,95%

Bildelsföretag flyttar och utökar
Fixus Bildelar i Brålan-
da öppnade i maj 2014 
i gamla mejeriet i Brå-
landa intill E45. Idag, 
knappt två år senare, 
har företaget köpt och 
flyttat till grannfast-
igheten (före detta 
slakteriet) och har 
därmed utökat både 
butiks- och lageryta. 
Nu huserar de i nyrenovera-
de lokaler som ger en fräsch 
och ljus butik. Det ingår i 
framtidsplanen att utöka 
butiksytan och sortimentet 
ännu mer.

Börre Johansen, distrikts-
ansvarig i väst, är i grunden 
bilplåtslagare men har ar-
betat och även drivit eget 
inom ett flertal affärsområ-
den. Bildelar har han stor 
erfarenhet av genom tidiga-
re anställning hos nu kon-
kurrerande kedjor.

– Jag föredrar att se det ur 
ett helhetsperspektiv. Om 
jag kan sälja delar till ett bra 
pris och även rekommen-
dera en bra verkstad till en 
kund så blir ju både verk-
staden och kunden nöjda 

– Vi är så mycket mer än bil-
delar, säger Börre Johansen.

Personalen i butiken: Marcus Aronsson, Fredrik Karlsson, Veronica Lönebrink, Mikael 
Herlogsson och Börre Johansen. Foto: Privat.

Butiken har flyttat in i grannfastigheten intill E45. Foto: Privat.

Däckarna
i Mellerud AB

Vårt "egna" däck ! Tillverkat i Europa av 
 Continental. Ett mycket bra budgetdäck!

Vår storsäljare under 2015.

Prisexempel: 

175/65R14 82T 695 kr/st
195/65R15 91V 795 kr/st
205/55R16 91V 895 kr/st
225/45R17 94V XL 1050 kr/st

www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms
Reservation för slutförsäljningDÄCKARNA

och förhoppningsvis åter-
kommer både bilägaren och 
verkstaden till mig.

Mer än bildelar  
– Vi är så mycket mer än 

bildelar även om det är 
grunden, säger Börre när 
han sammanfattar tänket i 
företaget.

Fixus ingår i en av Nor-
dens största bildelskedjor 
och startades 2005 av finska 
familjeföretaget Koivunen.

– Vi jobbar för att ha de 
bästa priserna och vi gör allt 
för att hitta fram det kun-
den vill ha. Ett bra samar-
bete med både våra leveran-
törer och kunder är viktigt, 
säger Börre.

Butiken har fyra bilar 
som dagligen levererar till 
verkstäder, ibland annat i 
Trollhättan, Vänersborg, 
Brålanda, Mellerud och 

Bengtsfors. Sex av dessa är 
Fixus-verkstäder.

I Brålanda finns förutom 

bildelar även cykeltillbehör, 
släpvagnstillbehör, kemika-
lier, verktyg och fästanord-
ningar med mera. Finns inte 
varan hemma så beställer de 
hem den till dagen efter.

Nytt i och med flytten är 
ett däckhotell för verkstä-
derna. Kunden lämnar in 
däcken hos sin Fixus verk-
stad och butiken hämtar 
upp och kör ut i samband 
med de vanliga leveranserna 
till verkstaden. Till skillnad 
mot praxis så täcker före-
tagets försäkring även kun-
dens självrisk vid eventuell 
skada.

Personal
Börre menar att personalen 
är en mycket viktig inves-
tering. Butiken i Brålanda 

har fyra anställda med olika 
kunskaper inom fordon som 
alla jobbar med butiken och 
att hitta rätt delar till kun-
derna.

Veronica Lönebrink, 
Marcus Aronsson, Fredrik 
Karlsson och Mikael Her-
logsson får mycket beröm.

– Vi jobbar ihop oss för 
att bli ett starkt team, det 
är roligt att man trivs på 
jobbet. Men det har varit 
ett par tuffa månader nu i 
januari och februari, då det 
säljs mindre samtidigt som 
butiken flyttat och de kost-
nader som det innebär. Men 
jag tror stenhårt på koncep-
tet och är förhoppningsfull 
inför framtiden, konstaterar 
Börre.

 Marianne Karlsson

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

Rolf: 070-537 34 72
www.vermdal.se
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Privatleasing från 2.995 kr/mån. 0 kr kontant. Fri service.

När du älskar 
att köra

BMW 118i

bmw.se

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. BMW 118i Advantage Edition med M Sport. Från 226.800 kr. Effekt 116-320 hk. Bränsleförbrukning 
vid blandad körning enl EU-norm från 3,4-7,8 l/100 km. Koldioxidvärde från 89-188 g/km. Miljöklass: EU6. Månadskostnaden för BMW Privatleasing är 
inklusive moms, avser 36 månaders löptid och en avtalad körsträcka om 3.000 mil. Uppläggnings- och administrationsavgift samt avgifter från 
Transportstyrelsen tillkommer. Billån från 1.711 kr/mån. Baseras på 3,95 % (ränteläge mars 2016), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 månader. 
Effektiv ränta 4,68 %. Finansiering via BMW Financial Services. Alla priser i annonsen är endast rekommenderade priser från BMW Sverige AB och varje 
enskild återförsäljare äger rätt att sätta egna priser, varför avvikelser från ovan priser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. 
Erbjudandet gäller t o m 30 april 2016.

M-sportpaketet gör BMW 118i till en ännu större upplevelse – och dessutom till ett förmånligt pris. Just nu kostar den välutrustade
BMW 118i Advantage Edition med M-sportpaket endast 226.800 kr.
 
Ett smart alternativ är att privatleasa den. BMW Privatleasing är det enkla sättet att köra BMW. Du betalar ingen kontantinsats och servicen är fri. 
Du får köra en helt ny BMW i 3 år utan att behöva tänka på kontantinsatsen eller andrahandsvärdet. Kom in, så berättar vi mer.

BMW 118i ADVANTAGE EDITION 
INKLUSIVE M-SPORTPAKET.

ANA Bil Trollhättan
Kardanvägen 18, Trollhättan
Mån-fre 09-18, lör 10-14
Tel 0520-52 77 50

ANA Bil Uddevalla
Norgårdsvägen 6, Uddevalla 
Mån-fre 09-18, lör 10-14 
Tel 0522-64 65 50

www.anabil.bmw.se

Nyhet bland transportbilar
Nu finns nya Ford 
Transit Connect med 
sexväxlad Powershift 
automatlåda tillsam-
mans med en starkare 
motor på 120 hk.
– Detta gör bilen otroligt 
trevlig och lättkörd, säger 
Thomas Oscarsson, ansva-
rig för transportbilsförsälj-
ningen på Oscarssons Bil 
AB som är återförsäljare för 
Fords transportbilar i områ-
det.

Man har haft många för-
frågningar efter automatlå-
da på den här mindre mo-
dellen

– Vi är övertygade om 
att det kommer att bli en 
framgångsrik försäljning då 
prisbilden är mycket kon-
kurrenskraftig och bilen är 
välutrustad, säger Thomas.

Det är en ändamålsenlig, 
robust och praktisk bil med 
generöst lastutrymme: 2,9 
m³ i L1 (kort hjulbas), hela 
3,6 m³ i L2 (lång hjulbas) 
och upp till 946 kilo lastvikt.

Med en öppningsbar 
lucka i mellanväggen kan 
du stuva rör, stegar och 
annan last säkert inuti din 
skåpbil – upp till tre meter 
längd i L1 och 3,4 meter i 
L2. Ett urval av avancerade 
bensin- och dieselmotorer, 
kombinerat med fem- eller 
sexväxlade manuella väx-
ellådor eller en sexväxlad 

Nya Ford Transit Connect finns att provköra hos Oscarssons Bil. Foto: Privat.

Thomas Oscarsson är ansvarig för transportbilsförsäljning-
en på Oscarssons Bil. Foto: Privat.

Var fjärde svensk 
oroas av åksjuka
Närmare var fjärde 
svensk känner oro att 
drabbas av åksjuka 
och 73 procent har 
någon gång drabbats. 
De flesta är kvinnor. 
Då påsken är en av de mest 
trafikintensiva helgerna på 
året kan det vara klokt att 
förbereda sig innan resan. 
Det är dessutom i bilen som 
man mest upplever åksjuka, 
49 procent enligt en färsk 
undersökning genomförd av 
TERALi.

Under kommande påsk-
helg och ledighet ska många 
ut i trafiken. Vare sig det är 
till fjällen eller släkten så 
kan det bli många timmar 
i bil. Vissa människor är 
särskilt känsliga för rörelse-
förändringar och är därför 
mer benägna att drabbas av 
illamående och kräkningar i 
samband med åksjuka. En-
ligt undersökningen har sju 
av tio personer någon gång 
drabbats och närmare var 
fjärde, 23 procent, är oroade 
över att bli åksjuka.

Så många som var tredje, 
31 procent, har gett upp el-
ler avstått från någon aktivi-
tet på grund av åksjuka men 
det finns hjälp.

Christian Geisler, läkare 
på Yrselcenter Stockholm 

ger tips om hur du kan före-
bygga åksjuka före avfärden.

1. Låt hjärnan vara utvilad 
och utsövd före avfärden.

2. Ät en kolhydratrik mål-
tid kvällen före eller några 
timmar före avfärd.

3. Alkohol förvirrar ba-
lanssystem och hjärna – 
undvik därför alkohol före 
resan.

4. Undvik urvätskande 
drycker såsom stora kaffe-
intag.

5. De finns flera utmärk-
ta åksjukemedel på mark-
naden. Prova ut vilken sort 
som passar just dig bäst.

Åksjukeläkemedlen har 
olika halveringstider. För att 
de ska fungera måste de tas i 
tillräcklig tid före avfärd.

Det finns läkemedel mot 
åksjuka som kan köpas både 
receptfritt på apotek samt 
med recept. Dessa läkeme-
del har visat effekt i att fö-
rebygga och lindra mot åk-
sjuka. Läkemedlen hjälper 
till att minska känsligheten 
för rörelseförändringar samt 
minskar känslan av illamå-
ende.

Källa: Yrsel.com

automatlåda ger hög effekt, 
vridmoment och hög bräns-
leeffektivitet – från endast 
0,42 l/mil och utsläpp på 
bara 109 g CO2/km.

Ingår gör SYNC, röst-
styrning som ringer upp och 
tar emot samtal när du säger 
till, och Active City Stop 
som känner av om en kolli-
sion i låg hastighet är nära 
förestående och bromsar 
automatiskt.

Bilen har ett flexibelt 
dubbelt främre passagerar-
säte med plats för upp till 
tre personer i skåpbilsmo-
dellen. Fem års garanti (eller 
15 000 mil – först inträffade 
gäller) ingår när du köper en 
ny Ford Transit Connect.

– Modellen med auto-
matlåda finns nu hos oss för 
provkörning, säger Jan Os-
carsson.
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Blästring och  
         lackering

Tel. 0530-206 60 • www.itab.net • info@itab.net

Kia Carens 2,0 crdi -08
Silvermet., 17.000 mil  59.500 kr

Kia Cee´d 1,6 crdi -12
Vit, 5.600 mil  119.500 kr

Kia Cee´d 1,6 crdi -13
Vit,  8.000 mil  129.500 kr

Kia Cee´d 1,6 crdi sw -15
Silvermet., 2.000 mil  164.500 kr

Kia Optima 1,7 crdi AUT -12
Silvermet.,  7.500 mil  169.500 kr

Kia Optima 1,7 crdi AUT executive -12
Rödmet., 10.800 mil 149.500 kr 

Kia Picanto 1,2 -12
Svart 5.500 mil  69.500 kr

Kia Sorento 2,2 crdi -14
Vit, 3.300 mil  329.500 kr

Kia Soul 1,6 -15
Svartmet.,  850 mil  172.500 kr

Kia Sportage 2,0 CRDI AWD -12
Dark gun, 11.000 mil  179.500 kr

Ford Fiesta 1,6 TDCI -10
Blå, 6.800 mil  73.500 kr

Ford Mustang GT 300HK -05
Blå, 12.000 mil  169.500 kr
Hyundai i10 Style Edition -12
Gråmet., 4.200 mil  67.500 kr

Hyundai i30 1,6 crdi -13
Blåmet., 7.500 mil  139.500 kr

Mitsubishi Colt 1,3 Z30 -11
Vit 4.300 mil  76.500 kr

Opel Insignia 2,0 cdti eco flex sport 
tourer -12
Gråmet., 4.100 mil  169.500 kr

Opel Vivaro 2,0 CDTI -09
Vit, 8.900 mil  89.500 kr

Peugeot 107 1,0 5 d -09
Svart, 7.600 mil 39.500 kr

Peugeot 307 1,6 HDI -06
Silvermet., 19.900 mil  39.500 kr

Peugeot 407 2,0 -05
Ljusbrunmet., 17.200 mil  32.500 kr

Renault Clio 111 1,2 TCE 100 5.d -12
Blåmet., 4.400 mil  67.500 kr

Saab 9-3 1,8 sportcombi -10
Röd, 9.000 mil  106.500 kr

Saab 9-3 1,8 sportcombi -10
Röd, 7.600 mil  109.500 kr

Seat Ibiza 1,2 tsi 5d -14
Svart, 2.750 mil  91.500 kr

Skoda Fabia 1,4 -02
Gul, 998 mil  44.500 kr

Skoda Octavia RS Turbo -04
Svartmet., 17.800 mil  45.500 kr

Toyota Avensis 2,4 Kombi AUT -06
Sand.met.,  23.800 mil  56.500 kr
Volvo V70 2,0D -09
Sand.met.,  18.600 mil 99.500 kr

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00, Lördagar 10:00 - 14:00, Sön/helgdagar - Stängt
Besöksadress: Tengrenstorpsvägen 16, 462 56 VÄNERSBORG. Telefon: 0521 - 192 22

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE
PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

Säker förvaring • Rengöring av däck och fälgar • Hjulbyte • Däckkontroll

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

UTHYRNING AV 

MINIGRÄVAREVid köp av 4 däck bjuder vi

på däckhotell en säsong
DÄCKHOTELL

Späckad kalender 
för Marcus Svensson
Marcus Svensson 
blev blev uttagen till 
landslaget i crosskart i 
december. Nu stundar 
en intensiv tävlingssä-
song för den 17- årige 
crosskartföraren från 
Intakan, Dals Rostock.
Crosskarten har renoverats 
hela vinter av Marcus och 
hans pappa Lasse som prak-
tiskt taget bott i garaget var-
je ledig stund.

– Vi har bytt framvagn, 
bytt motorerna, trimmat 
och lackerat om ram och 
kaross. Den är fortfarande 
röd och svart men med lite 
ny design, berättar Marcus.

Till helgen är det dags 
för Bilsport Performance & 
Custom Motor Show, skan-
dinaviens största motor-
mässa på Elmia i Jönköping 
och då ska crosskarten visas 
upp tillsammans med sin 
förare Marcus och de andra 
i crosskartlandslaget, Linus 
Östlund och Oliver Solberg.

Sedan tar tävlandet vid. I 
april bär det av till Torsby, 
och vidare till Västerås i val-
borgshelgen. I maj går turen 
till Haninge, Örebro, Vike-
dal i Norge för norska mäs-
terskap och till Finnskoga 
och Arboga för SM-deltäv-
lingar. 

I juni kör Marcus Norska 
Mästerskapstävlingar i Nor-
ge och SM i Karlstad. 

I juli står tävlingar i Fin-
land, Lycksele och Skellef-
teå på tur. 

Landslagsföraren i crosskart, Marcus Svensson, har en 
intensiv tävlingssäsong framför sig.

Första deltävlingen i mästerskapsserien
Dals Motorklubb 
arrangerar lokaltäv-
lingen BDS-racet den 9 
april och tolv ekipage 
från den egna klubben 
är redan anmälda. 
Racet andra helgen i april 
är den första deltävlingen 
i Dals MK:s klubbmäster-
skapsserie 2016. 

Tävlingen går vid berg-

täkten Råsjö kross/ Dalbo 
kvartsit i Håverud på en fyra 
kilometer lång bana som 
körs tre gånger. 

Ekipagen kommer att 
starta med en minuts mel-
lanrum, i flera olika klas-
ser, från ungdomsklass, 
Volvo original till fordon i 
SM-toppen. Innan tävling-
en ska bilarna besiktigas på 
Bilbolaget i Mellerud.

– Intresset är stort, an-
mälningarna strömmar in 
från olika klubbar. Det finns 
mycket bilar i garagen som 
kommer ut nu, säger Peter 
Karlsson, aktiv i Dals MK 
och kartläsare åt Per-Inge 
Björk som startar med en ny 
Ford Fiesta i vår.

Karin Åström

Peter Karlsson, aktiv i Dals MK, med Per-Inge Björks Ford Fiesta som rustas för den kom-
mande tävlingssäsongen.

I augusti är det tävlingar 
i Danmark, Norge och Sve-
rige. 

September startar med 
en tävling i Norska Trysil 

i början av månaden och 
avslutas med SM-finalen i 
Arboga.

Karin Åström

Första 
kvinnliga 
rallyföraren
Eva Amelie Maria Dick-
son, född Lindström 8 
mars 1905 var förmod-
ligen Sveriges första 
kvinnliga rallyförare. 
Hon var också den första 
kvinna som korsade Sahara 
med bil. Eva Dickson gjorde 
en resa med bil från Nairo-
bi till Stockholm 1932 och 
från Belgien till Calcutta 
1937. 

Hennes resor var mycket 
uppmärksammade av sam-
tiden, och hon utgav även 
reseskildringar. Resorna 
skildrades även kontinu-
erligt i svensk press under 
1930-talet, där hon kallades 
äventyrerska. 

Hon var gift mellan 1925 
och 1932 med rallyföraren 
agronom Olof Dickson och 
från 1936 med friherre Bror 
von Blixen-Finecke (för-
sta gången gift med Karen 
Blixen).

Eva Dickson avled i en 
bilolycka i Bagdad. Hon be-
gravdes i Stockholm den 22 
april 1938.

Källa: 
Wikipedia

Sverige störst 
i världen
Över 1000 tävlingar 
per år, drygt 20 000 
som får vara med 
och mer är 100 000 
medlemmar i alla de 
klubbar som finns. 
Svensk bilsport engagerar 
och roar många, faktiskt 
flest. För inget annat land i 
världen har så stor bilsport-
verksamhet i förhållande till 
sin folkmängd som Sverige. 
Antalet kvinnliga utövare är 
också rekordstort.

Runt om i landet finns 
över 450 klubbar, som ingår i 
något av de tolv distrikt som 

finns. För den som vill tävla 
eller vara med som funktio-
när finns många möjligheter 
i grenar som: Backe, Bilo-
rientering, Crosskart, Drag-
racing, Drifting, Folkrace, 
Historisk Bilsport, Isracing, 
Karting, Offroad, Racing, 
Radiostyrd bilsport, Rally, 
Rallycross och Virtuell Bil-
sport. 

Dessutom finns enkla 
tävlingsformer till exempel 
Konbana.

Källa: Svenska 
Bilsportförbundet
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Fixus-helsyntetisk 
motorolja 
5W-40. 5 liters dunk.

198:-

Göteborgsv. 11, Brålanda
bralanda@fixusbildelar.se

0521-57 14 14 • www.fixus.fi
Mån–Fre 8–18, Lör 10–14

Bilinspelare +  
8 Gb SD-kort

299:-

Kapell för vindrutan

159:-

LED-arbetsljus

fr. 179:-

Philips XenonVision
Färgtemp 4600 K

fr. 679:-

”Varmare och säkrare än moped”

A-traktor till nytta och nöje

Som de flesta unga 
gillar de fart och mo-
torfordon, men saknar 
åldern för att framföra 
en bil. Ett varmare 
och säkrare fortskaff-

ningsmedel än moped, 
A-traktor, finns att 
tillgå. Men reglerna 
gör att motorerna inte 
håller. 
Grabbarna trivs gott till-

En A-traktor är i Sverige en 
bil som har fått växlarna 
spärrade och högsta has-
tigheten begränsad till 30 
km/h. Förkortning ”A” står 
för traktor klass A vägtrak-
tor, klass B är jordbrukstrak-
tor, som får köras från 15 
års ålder med AM-körkort.
Bilen ska vara ombyggd 
så att det är uppenbart att 
den inte längre är avsedd 
för person- eller godsbe-
fordran. Säte för en eller två 
passagerare bredvid förare 
får dock finnas.
Då den är ett dragfordon 
ska den ha dragkrok. En 
LGF-skylt baktill på A-trak-
torn är ett krav.
A-traktorn är befriad från 
årlig kontrollbesiktning.           
Källa: Wikipedia

Fakta

Ett gäng grabbar som brukar träffas, meka och umgås med ett gemensamt intresse – motorer. Anton Arvidsson, Linus Blucher, Mattias Axelsson, Tobias 
Andersson, Rasmus Landström, Lukas Andersson, Rasmus Zetterman, Nicklas Karlsson, A-traktorägare, Henrik Dahlberg och Emil Andersson.

Tobias Andersson på sin moped av äldre modell.

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

Slipar & polerar strålkastarglas till nyskick
300:-/glas, endast plastglas

Tel. 070-310 32 84

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

sammans och brukar träffas 
för att meka och fixa. De bor 
i södra Dal och går på hög-
stadiet eller gymnasiet. När 
Melleruds Nyheter träffar 
dem har gänget träffats ut-
anför sporthallen i Brålan-
da och anlänt på A-traktor, 
moped och cykel. Planen 
för kvällen är troligen att 
sticka till ortens pizzeria 
eller hamburgerrestaurang 
och umgås.

Varför har ni A-traktor?
– Vi slipper gå. Det är 

varmt och gott på vintern. 
Det är fräckt. Det blir lätt-
are att ta körkort för bil ef-
tersom vi har körerfarenhet 
och det är praktiskt när man 
ska till skolan, säger killarna. 

  Vad är mindre bra med 
A-traktor?

– Den går för sakta och 
motorn måste då varva för 
mycket. En rusande motor 
på runt 4500-5000 varv 
per minut  håller inte. Man 
måste i värsta fall byta mo-

tor en gång i månaden.
– Min rasade när jag kör-

de lagligt, det är inte klokt.
 Men det finns ju mopedbi-

lar som får gå i 45 kilometer 
i timmen, vore det ett alter-
nativ?

– Nej, det är ju bara plast. 
Det ska vara riktiga grejor, 
konstaterar ungdomarna.

Killarna lägger ner många 
timmar på att meka och få 
motorn att varva rätt – vil-
ket ger erfarenhet och kun-
skap. Även att få A-traktorn 
att se fräck och snygg ut tar 
tid.

Någon av dem har gjort 
misstaget att köra för fort 
med indraget körkort och 
eventuellt försening av 
lämplighetsintyg för bilkör-
kort som konsekvens.

Kör ni lagligt?
– Ja, poliser finns det gott 

om i Brålanda.
De skickar även en upp-

maning till de som beslutar 
om fordon: Låt A-traktorn 

gå lite fortare så att moto-
rerna inte behöver varvas 
sönder.

 Marianne Karlsson
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LOKALA FÖRETAG  
TILL ER TJÄNST!

Vill du annonsera 
Du når

9.250 hushåll
Ring 0530-125 40
för info och pris

BILVERKSTAD

Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

Vi arrangerar bussresor
efter era önskemål

11 BUSSAR I VARIERANDE STORLEK

Taxi Dalsland Buss AB
0530-600 32

www.taxidalsland.se
Vi är miljöcertifierade

BYGG

Vi utför om-, till-  
och nybyggnationer

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

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

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

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

BILVERKSTAD

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BILVÅRD

Vaxar, polerar o. tvättar 

även mattvätt

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

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATIONBYGG

LEDIG PLATS

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

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

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

FRISKVÅRDFOTVÅRD

Pensionärs
rabatt (65 år)

Tjocka naglar • Nageltrång
Hälsprickor • Liktornar
Diabetes • Reumatiker 

el. Psoriasisfötter
Då hjälper 

jag Dig
Brett sortiment 
av  stödstrumpor

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

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

Utför det mesta inom gräv

GRÄVFÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATSMURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

STÄD

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

VVS

FASTIGHETSUNDERHÅLL

Fräscha upp huset!
Vi tar bort alger, mossa m.m.

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

Gert Carlsson

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

De nya reglerna i korthet:
• Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
• Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
• Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.

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

Månadskostnad från

  
MED TOYOTA FLEX BILLÅN

ED, 
JORDBRON,  
Tel: 0534-105 00  

STRÖMSTAD, 
PRÄSTÄNGEN,  
Tel: 0526-605 00  

2.589 kr/mån* 

Fjärde generationens Prius tar hybridupplevelsen till en helt ny nivå. Bränsleförbrukningen ligger på 
extremlåga 0,3 liter/mil och CO2-utsläpp på endast 70 gram/km. Den nya sportiga designen sticker ut 
med bl a LED-strålkastare och exteriör som minskar luftmotståndet. Nya Prius är laddad med avancerad 
teknologi – inifrån och ut. Upplev den omtalade nya körkänslan hos oss!  
 
Exempel på utrustning: Backkamera med hjälplinjer • Aktiv farthållare (ACC) • 3-ekrad ratt med vit infattning • Aktivt 
krockskyddssystem med fotgängardetektion • Bi-LED strålkastare och LED-bakljus • Nyckelfritt låssystem Smart Entry 

*FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES: EXEMPEL PÅ MÅNADSKOSTNAD MED TOYOTA FLEX BILLÅN, 35 MÅNADER, RÄNTA 3,95 % MAR-16, 30 % KONTANT/INBYTE, 45 % SLUTBETALNING/ GARANTERAT ÅTERKÖPSVÄRDE OCH 
TOTAL KÖRSTRÄCKA OM MAX 4.500 MIL. DET GARANTERADE ÅTERKÖPSVÄRDET ÄR BASERAT PÅ ORD. PRIS. EFFEKTIV RÄNTA 4,52 %. UPPLÄGGNINGSAVGIFT OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. MILJÖKLASS EURO 6. BILEN PÅ BILDEN ÄR 
EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR EV. PRISÄNDRINGAR, AVVIKELSER OCH TRYCKFEL.  

PREMIÄR FÖR NYA PRIUS 

VÄLKOMMEN TILL EN HELT NY KÖRUPPLEVELSE 

Ordinarie pris 285.900 kr 

Antalet kunder ökar hos Däckarna
Vid årsskiftet slog 
Däckteam i Sverige AB 
och Däckarna i Sverige 
AB ihop sina respekti-
ve verksamheter. Det 
innebär att Håkan Bergs 
däckverkstad i Mellerud 
ingår i landets största 
däckkedja.
– Ja, vi vill vara med i match
en, det är viktigt i en sådan 
konkurrensutsatt bransch. 
Försäljningen ökar och det 
känns väldigt roligt, säger 
Håkan Berg, som driver 
Däckarna i Mellerud.

Han kommer även fortsätt
ningsvis att ha kvar firma
namnet, som är väl inarbetat 
och har en bra renommé. Un
der året kommer fasaden att 
fräschas upp. Den kommer 
att få samma grå färg som ny
bygget där bland annat däck
hotellet är beläget. Samtidigt 
kommer de nya skyltarna på 
plats.

En av fördelarna genom 
sammanslagningen är ökad 
servicegrad runt om i landet, 
exempelvis för åkerikunder 
som får punktering. De får nu 
större möjlighet att få hjälp 
hos någon kollega runt om i 
landet.

– Tack vare ett större nät
verk kan vi fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga med pri
ser. Det gäller också att hålla 
igång personalen. Jag vill ha 

en trygghet bland persona
len, så det finns möjligheter 
att driva vidare på detta viset, 
konstaterar Håkan.

Eget däck
Däckteam saluför för övrigt 
ett eget däck, som i år till och 
med gått ner i pris jämfört 
med 2015. Kedjan har totalt 
150 verkstäder runt om i lan
det.

– Det har blivit betydligt 
större volymer eftersom vi 
blivit fler verkstäder. Då kan 
vi sänka priset. Där märker 
man att storleken har bety
delse, säger Håkan.

Han understryker vikten av 
att hålla sig långt framme när 
det gäller TPMS*, en nöd
vändighet för en däckfirma.

– För att vara med i match
en måste vi klara alla bilmo
deller. Vi har ett bra samarbe
te med Boab i Mellerud, som 
säljer TPMS. De är bra och 
kunniga och det är en stor 
fördel att ha dem på orten.

Börjar många komma för att 
byta till sommardäck?

– Ja, vi är tacksamma att en 
del vill byta däck tidigt. Men 
en del vill vänta till efter påsk 
och tar bytet senare, svarar 
Håkan.

Susanne Emanuelsson

* TPMS är ett lufttrycks
övervakningssystem som 
varnar om däcket får för lågt 
lufttryck.

Teamet på Däckarna. Från vänster: Albin Larsson, Jesper Norgren (sittande), Johan Gustavsson och Håkan Berg. ”Däck-
Tim” ståtar mellan dem.

Varnar om den mest stulna bilen
Förra veckan gick Länsförsäkringar ut med en riktad 
varning till alla sina kunder som äger en Nissan Navarra.
Det är den mest stulna bilen just nu i Sverige – framfö
rallt är det i södra Sverige stölderna sker.

I brevet till bilägarna står bland annat att det just nu 
pågår en omfattande stöldvåg av just denna bilmodell. 
De fordon som stjäls är av årsmodell 2011 eller nyare. 
Stölderna sker främst i södra Sverige och ökar kraftigt. 
Under 2015 stals över 50 Navarra, och hittills i år har det 

stulits 18 bilar. Detta gör Nissan Navarra till den mest 
stulna bilmodellen i Sverige trots att det finns relativt få 
på marknaden. De flesta bilar som stjäls återfinns aldrig.

Tips på hur du kan undvika att din bil blir stulen.
• Försök att variera var du parkerar bilen. Undvik att 

stå på samma plats varje dag. Ställ bilen i låst garage om 
du har möjlighet till det.

• Ett annat tips är att installera spårsändare i bilen, då 
slipper du också självrisken om bilen stjäls.


