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Öppet: vard 7-18, lörd 9-14  

MONTERAT  
& KLART

Köp tak, fönster, dörr, 
golv, garageport,  

förvaring/skjutdörrar  
hos oss och få det  

monterat & klart till

FAST PRIS

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 15.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Köttbullar
Garant, 350 g jfr-pris 28,57/kg.

Rosta!
Pågen, 450 g, jfr-pris 22,22/kg.

Ägg 6-pack
Garant, från frigående höns inomhus, stl M/L, 
jfr-pris 1,67/st.

Tomater
Röda, lösvikt, Nederländerna. Klass 1.

5:-
/st

Formpasta
Garant, gäller Farfalle Fusilli, Gemelli, Gnocchi, 

Penne Rigate, 500 g, jfr-pris 10,00/kg.

10:-
 

/st 10:-
 

/st

10:-
 

/st

10:-
 

/st1995
 

/kg

Toalettpapper,
Hushållspapper
Eldorado, 4-8-pack, jfr pris 16,23-18,42/kg.

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

www.uteinne.se

Grillkol & briketter

Besök vår trädgårdsavdelning!

Utställning av markiser 
och solskydd

Trädgårdsmöbel 
1.995:-100:-3 påsar

Fat från 10:-

Blomkruka från 
19:-

Balkongkruka 
för räcke 
39:-

Grill  
från Mustang 
595:- (47 cm)

Grill från 
Jamie Oliver 
(37 cm)

Extrapris 

595:-

Olof Jakobsson och Rolf Linder lämnar 
polisstationen i Mellerud efter många år 
i tjänst. Foto: Karin Åström.

– Spännande, sa kungen

Går i pension

Ellen tog guld

Enviros vd Thomas Sörensson (tvåa från vänster) ledde rundvandringen i produktionslokalerna när kung Carl XVI Gustaf var 
på besök. Intresset var stort när Sörensson förklarade hur hela processen går till. Foto: Tanja Mueller/TM Foto.

Kungen besökte däckåtervinningsföretaget Tyre Re-
cycling i Åsensbruk förra onsdagen. Han fick en upp-
skattad genomgång och rundvandring i produktions-

lokalerna. – En spännande och positiv verksamhet 
som har en enorm potential, sa han imponerat.

– Sidan 5 –

Snowboardåkaren Ellen Forsberg vann SM-guld i Big 
Air i helgen. 22-åringen har gjort en snabb utveckling 
sedan hon började snowboardutbildningen i Hema-
van för ett år sedan. Big Air betyder ett stort hopp 
med så mycket stil som möjligt och en snygg land-
ning.  – Otippat, säger Ellen Forsberg om segern.

– Sidan 13 –

Mellerudspoli-
serna Rolf Lin-
der och Olof 
Jakobsson av-
tackades i fredags 
på polisstationen 
i Mellerud. 

Efter många 
år i tjänst som 
kommissarie och 
inspektör har de 
nu annat i tan-
karna.

– Sidan 6 –
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Allsång med GUBES
Erikstads bygdegård

Lördag 16 april kl. 15.00 OBS ändrad dag! 
Vi sjunger tillsammans av hjärtans lust

Entré 100:- inkl. fika med sju sorters hembakt
Välkomna!                       Erikstads bygdegårdsförening

Årsmöte 
Dalslands Konstmuseums Vänner
Söndag 17 april kl. 16.00 på Café Bonaparte, Upperud

Efter mötet vidtar vinstutdelning i medlemslotteriet
Välkomna!        Styrelsen

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE
MELLERUD

7/5 ARVINGARNA

Lördag 16/4 22-02 

80-tal i puben
Trubadur Petter 

Kommande filmer

centrum-
salongen

Mellerud

Kvällens film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

The Huntsmans: 
Winter´s War (3D)

Söndag 24/4 kl. 19.00
Onsdag 27/4 kl. 19.00

Eddie the Eagle
Onsdag 13/4 kl. 19.00

Från 7 år Pris 80:-
1 tim. 45 min

Djungelboken (3 D)
Söndag 17/4 kl. 19.00

Från 11 år Pris 80:-
1 tim. 46 min

Captian America: 
Civil War (3D)

Fredag 29/4 kl. 19.00
Söndag 1/5 kl. 19.00
Onsdag 4/5 kl. 19.00

 

MELLERUD
CIRKUSPLATSEN

Onsdag 13 april kl 18

SÄFFLE FLÅ
Torsdag 14 april kl 18
Biljetter: Coop Konsum i Mellerud
och ICA Kvantum i Säffle.
Ticnet 077-170 70 70. www.ticnet.se
TicketFast e-biljett i dator och mobil
Cirkuskassan öppen kl 17-18 

NYTT PROGRAM 2016!

SÄFFLE

NYA KUNDER
välkomnas med 70:- rabatt

Gäller april månad

Kapellgatan 1
Mellerud • 0530-100 23

KALLELSE
Huvudmännen för Dalslands 
Sparbank kallas härmed till  
ordinarie Sparbanksstämma 

fredagen den 29 april klockan 
18.00 i Hörsalen, Dalslands 

Sparbank, Mellerud. Vid  
stämman kommer angivna  

ärenden i sparbankens  
reglemente att behandlas.

STYRELSEN

Majblommeföreningarna  
Mellerud, Kroppefjäll

Majblomman - alla barns blomma
Majblomman delar ut bidrag till barn, informera om barns 
villkor och stödjer forskningsprojekt för att förbättra 
barns livsvillkor. 
Ansökningsblankett skrivs ut på Majblommans hemsida. 
Ansökan skickas till: Majblomman, Medborgarkontoret, 
Storgatan 13, 464 31 Mellerud. Sista ansökningsdag 1/5.

Säljstart för Majblomman
Torsdag 14 april

Melleruds Demensförening 
Måndag 18 april kl. 18.00, Café Älvan

Möte om tandhälsa
Leg. tandhygienist Kerstin Karlén informerar  

Kaffe till självkostnadspris   Alla hjärtligt välkomna!  

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
onsdag 20 april 2016, kl. 18.00.

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

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

13 april - 20 april  2016
4:dje söndagen i Påsktiden

Ändrade öppettider på expeditionen, Kyrkans Hus
Öppet: Måndag, Tisdag, Torsdag och Fredag
Kl. 10.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00

Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Bolstads kyrka, Lena  
  Hildén Pastoratets Kantorer och Leif Hultin  
  med sexmannabandet Happy Jazz., Bolstads  
  Kyrkokör, Järns sångkör, Skålleruds Försam 
  lingskör och Örs kyrkokör.
Ons 20/4 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel:362 00.
Tors 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 11.00  Högmässa i Holms kyrka. Ingrid-Maria  
  Bergman.
Tis 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 14.30  Andakt på Bergs, Lena Hildén.
Ons 20/4 12.00  Andakt i Kyrkans Hus därefter lunch, anmälan  
  senast tis kl.11.00 tel:36200.
Ons 20/4 19.30  Aftonsång i Kyrkans Hus , Marit Järbel, 
  En ensemble ur Järns sångkör.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist

ÖRS FÖRSAMLING. 
Ons 17.00  ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.
Tors 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på  
  Karolinen.
Sön  9.30  Gudstjänst Gunnarsnäs kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 20/4 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist
Ons 20/4 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  21.000  - 56 rop
VSH - JACK 5.000 – 38 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 14/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Skålleruds Byalag
inbjuder till information om

GRANNSAMVERKAN
i syfte att förebygga/förhindra brottslighet

Måndag 18 april kl. 18.30
i Föreningshuset, Åsensbruk

Medverkande: Glenn Nordling och polisen
ALLA VÄLKOMNA!

Sundals-Ryrs kyrkokörs

VÅRFEST 
med vårsånger och underhållning

Lördag 23/4 kl. 16.00 o. söndag 24/4 kl. 16.00
i Sundals-Ryrs församlingshem

  

Vårtalare: 
Marjukka 
Sagesjö

Biljett + fika + åra 80:-. 
Barn upp till 12 år gratis

Bokn. Elvie 0521-308 65, 0730-27 59 11
Jenni 070-486 59 03

VÄLKOMNA!
Rotary
Mellerud

Café Gruzzolo kl. 18.15

Anders Rodin  
berättar om  

Rolls Roys historia

Måndag 18/4 

Årsmöte
DalNet ekonomiska förening

Torsdag 28/4 kl. 18.30 i Grinstad församlingshem
www.dalnet.nu

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Nästan 
utsålt
Det finns bara enstaka bil-
jetter kvar till Weeping Wil-
lows konsert i Kulturbruket 
på Dal lördag 1 oktober.

0520-973 30 • www.traffenbaberg.se

A Rock`n`Roll Spring Night
Lördag 16 april

 kl 21-01
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LANTLIGT ANNO 1785
Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Öppnar 
helgen 30/4-1/5  kl. 11-16

Öppettider fram till v. 25 lör-sön kl. 11-16 

från v. 26-35 öppet alla dagar kl. 11-17

Vi kommer ha smörgåsar från  
Jessicas delikatesser och fika från Britts Bakstuga!

Lördag 7 maj kl. 9.00 Se våra kossor möta våren

Söndag 29 maj Mors dag  
Serveras kakbuffé på altanen kl. 12-16

www.Anno1785.blogspot.com

I entrén finns även personal från 
Kulturbruket på Dal som kan berätta 
om sitt program och hjälpa till med 
biljettbokning till olika arrangemang.

Öppet hus för barn och vuxna

Melleruds Kulturskola visar instrument för nyfikna i 
alla åldrar – kom och prova! 

Kulturskolan/Danspoolen erbjuder ”Prova-på-dans” 
kl 17.45 & 18:15.

Dag:  Tisdagen den 19 april
Tid:   17:30-19:00 
Plats: Kulturbruket på Dal/Kulturskolan

Hoppas vi ses!

Vill du lära dig att 
spela ett instrument?

I entrén finns även personal från 
Kulturbruket på Dal som kan berätta 
om sitt program och hjälpa till med 
biljettbokning till olika arrangemang.

Öppet hus för barn och vuxna

Melleruds Kulturskola visar instrument för nyfikna i 
alla åldrar – kom och prova! 

Kulturskolan/Danspoolen erbjuder ”Prova-på-dans” 
kl 17.45 & 18:15.

Dag:  Tisdagen den 19 april
Tid:   17:30-19:00 
Plats: Kulturbruket på Dal/Kulturskolan

Hoppas vi ses!

Vill du lära dig att 
spela ett instrument?

I entrén finns även personal från 
Kulturbruket på Dal som kan berätta 
om sitt program och hjälpa till med 
biljettbokning till olika arrangemang.

Öppet hus för barn och vuxna

Melleruds Kulturskola visar instrument för nyfikna i 
alla åldrar – kom och prova! 

Kulturskolan/Danspoolen erbjuder ”Prova-på-dans” 
kl 17.45 & 18:15.

Dag:  Tisdagen den 19 april
Tid:   17:30-19:00 
Plats: Kulturbruket på Dal/Kulturskolan

Hoppas vi ses!

Vill du lära dig att 
spela ett instrument?

I entrén finns även personal från 
Kulturbruket på Dal som kan berätta 
om sitt program och hjälpa till med 
biljettbokning till olika arrangemang.

Öppet hus för barn och vuxna

Melleruds Kulturskola visar instrument för nyfikna i 
alla åldrar – kom och prova! 

Kulturskolan/Danspoolen erbjuder ”Prova-på-dans” 
kl 17.45 & 18:15.

Dag:  Tisdagen den 19 april
Tid:   17:30-19:00 
Plats: Kulturbruket på Dal/Kulturskolan

Hoppas vi ses!

Vill du lära dig att 
spela ett instrument?

FÄRGELANDA BUSSFÄRGELANDA BUSS

Bokning och information:
www.snovitresor.com

0528-10601

Fler resmål finns!
Se vår hemsida eller ring oss!

Fagerås * Årjängs marknad
 Vallarnas * P-Floyd i Dalhalla 

Stockholm med musikal

0555-130 15, www.grums.nu

Vandra i 
Tyrolen
2/7, 9 dagar

Bussresa med 1+1 övernattningar i 
Hannover, 6 övernattningar i 
Reutte, 5 vandringsdagar med 
ledare, 8 x halvpension. ..... 8.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!
Öppet hus på 
Kulturskolan
och Kulturbruket
Tisdagen den 19:e 
april är det öppet hus 
på Kulturskolan och 
Kulturbruket på Dal. 

Den som vill kan komma 
och lyssna på och prova alla 
instrument som Kultursko-
lan erbjuder. Allt från cello 
till horn och slagverk. 

Det finns förstås även 
möjlighet att prata med de 
undervisande lärarna. 

Danslärare från Danspoo-
len, som håller i dansunder-
visningen på Kulturskolan, 
kommer också att finnas på 
plats för att visa och berätta 
om dansverksamheten och 
låta den som vill prova på att 
dansa. 

Samtidigt håller Kultur-
bruket på Dal öppet hus 
och berättar om det aktuella 
programmet och hjälper till 
med biljettbokningar.

Evelyn Jons till Mellerud
Lördag 16 april kom-
mer sångerskan 
Evelyn Jons till Melle-
rud med sin tolkning 
av Barbro Hörbergs 
sånger och texter.
Under 60- och 70-talen do-
minerade de manliga poeter-
na på den svenska visscenen. 
Men det fanns en kvinna, 
som gav röst åt det mammor 
och fruar brottades med, 
från det vardagliga till det 
existentiella – Barbro Hör-
berg. 

I dag, nästan 40 år efter 
hennes död, är hennes vis-
poesi och milda satir fort-
farande lika älskad och ak-
tuell. Här tolkar välkända 
sångerskan Evelyn Jons en 
av Sveriges mest betydelse-
fulla singer-songwriters, i 
en kärleksfullt utvald bland-
ning av Hörbergs sånger och 
texter. 

Från korta ögonblick och 
längre penseldrag, där bil-
derna blir bra – fast det reg-
nar i parken om våren.

Lördag 16 april kommer 
Evelyn Jons till Kulturbruket 
på Dal. Hon tolkar Barbro 
Hörbergs sånger och texter. 

Mer musik 
Efter pausen presenterar 
Evelyn och musikerna mu-
sik ifrån sin rika och blan-
dade repertoar. Med sig har 
Evelyn Jons pianisten Fabian 
Kallerdahl, basisten Jenny 
Kristoffersson samt slagver-
karen Finn Björnulfson. 

Om Evelyn
Evelyn Jons har sin bas i Gö-
teborg, men har de senaste 
femton åren haft hela Skan-
dinavien som sitt arbetsfält. 
Hon har gjort en rad stora 
roller, bland annat i musika-
lerna West Side story, Chica-
go, Tolvskillingsoperan och 
Les Miserables. 

Hon har även sjungit flera 
huvudroller på Göteborgso-
peran, bland annat i Cats 
och Chess. 

Vid sidan av musikalrol-
lerna skriver och produce-
rar Evelyn Jons sina egna 
föreställningar och hon har 
under många år haft regel-
bundna solistsamarbeten 
med flera av Nordens främ-
sta symfoniorkestrar. 

Hon har också spelat in 
flera skivor bland annat solo-
skivan Spår och släpper i vår 
mer egen musik.Arrangör är 
Kulturbruket på Dal i sam-
arbete med Kultur i Väst/
Västra Götalandsregionen.

Erkers/Dimming Duo
Mats Dimming har 
intagit scenen på 
Upperud 9:9 ett flertal 
gånger, men då som 
ena halvan i Tangurka 
och Gammeldansk. Nu 
kommer han istället 
med sin medmusiker 
Daniel Erkers. 

Tillsammans har de spelat 
i snart tio år, lika ofta som 
gärna som duo. 

Denna vårafton bjuder de 
på sina absoluta favoriter ur 
”The Great American Song-
book” varvat med fräckare 
bitar av excentriska legender. 

Erkers (gitarr) har bland 
annat turnerat med Christer 
Sjögren, Anders Berglund 
och Sandviken Big Band, 
vilket uppmärksammats av 
SVT. 

Dimming (kontrabas) slä-
par regelbundet sin bas mel-
lan alla möjliga och omöjliga 
konstellationer och tillställ-

Erkers/Dimming Duo kommer till Upperud 9:9 lördag 16 
april.

Ny form för 
Kanalyrekortegen

En av de förändringar 
som kommer att mär-
kas är den nya formen 
för lördagens kortege. 
Målet är att förvandla 
kortegen till mer av 
ett karnevalståg. Den 
ska bli en av höjdpunk-
terna på yran.
Tidigare har kortegen varit 
startpunkten för yran. Nu 
flyttar vi den två timmar så 
att den går när det är som 
mest folk. Den kommer att 
starta kl 12.00 och beräk-
nas komma till Torget runt 
12.15.

Kortegevägen blir dock 
densamma. Start vid brand-
stationen, därefter Wil-
helmsgatan fram till P D 
Lundgrensparken (där det 
blir aktiviteter), vänster upp-
för Bergsgatan och sedan 
höger in på Storgatan mellan 
NK och Pressbyrån. Däref-
ter Storgatan upp till Torget.

För fjärde året i rad kom-
mer Vänersborgs Stadsmu-
sikkår att gå i spetsen.

Föreningsutmaning
Vi uppmanar föreningar att 
ställa upp med ekipage. Det 

kan vara hela föreningen, 
eller en sektion eller ett lag 
inom föreningen, som sätter 
ihop något. Flera lag eller 
sektioner från en och samma 
förening kan delta var för 
sig, och man behöver ju inte 
vara hela föreningen eller la-
get som går med.

Föreningsekipagen tävlar 
om fina kontantpriser. Det 
bästa ekipage får 2 500 kro-
nor till klubb- eller lagkas-
san, de fyra därefter 1 500, 
1 000, 500 och 500 kronor. 
Totalt delar vi ut 6 000 kro-
nor. Vinnarna kommer att 
utses av en jury.

Det har gått ut en inbju-
dan om detta till samtliga 
föreningar och inbjudan 
ligger också på Kanalyrans 
hemsida.

Privatpersoner
Givetvis kan även privatper-
soner delta, var och en för 
sig eller i grupp. Vi kommer 
att dela ut pokaler till de tre 
bästa ”privata ekipagen”. 
Även dessa utses av en jury.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

För ett antal år sedan deltog OK Kroppefjäll i lördagens korte-
ge, som Karoliner. Arkivbild.

Pink Floyd-musik
Det vankas Pink Floyd-mu-
sik på Kulturbruket på Dal 
den 18-19 november. Kör, 
band, stråksextett och solis-
ter spelar unikt arrangemang 

och showgruppen ser till att 
Kulturbruket på Dal ger en 
större upplevelse än vanligt.

ningar, från spelmansstäm-
mor till konsthappenings.

Det kommer  att bli en ma-
gisk afton.

Grattis! 
följande personer har vunnit 2 biljetter 

var till kvällens föreställning av 
Cirkus Brazil Jack
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Eddie Johansson Kyrkebyn 280 Brålanda
Magnus Andersson Kapellgatan 1 Mellerud
Eva Kronstrand Bringsrovägen 36 Dals Rostock
Andreas Salo Nygården 12 Mellerud
Astrid Kronstrand Backa 1 Dals Rostock
Bo Alfredsson Skolgatan 21 Mellerud
Majlis Dahlman Brännängsv. 13 Åsensbruk
Beryl Berglund Bragegatan 1E Mellerud
Annica Mellander Backa 1 Dals Rostock
Annika Briving Julsängen 1 Dalskog

Rätt svar på frågan var 28.  

Välkomna att hämta era biljetter på vårt 
kontor innan kl. 17.00 ikväll
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VECKANS LUNCH
Börsens

Restaurang & Pizzeria

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Byggfrukost
fredagar 9-10

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest?
Vi har catering!

Ring oss för 
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Måndag 18/4: Köttbullar med potatismos 
och skivade morötter. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 19/4: Falukorv med stuvade  
makaroner och broccoli.  
Dessert: Konserverade persikor.  
Onsdag 20/4: Fiskgratäng med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert:  Björnbärskräm.

Torsdag 21/4: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert:  Blåbärscrepes med vispad grädde.

Fredag 22/4: Fina festgrytan (fläskkött) 
med potatis och romanabönor. 
Dessert: Tropisk kräm. 
Lördag 23/4: Ugnsbakad lax med citron, 
hollandaisesås, potatis, ärtor, majs och 
paprika.  
Dessert: Morotskaka.

Söndag 24/4: Kycklingfilé med dragonsås, 
potatis och skivade morötter 
Dessert: Drottningmousse.
Hemtjänstens alternativ v. 16 
Mån-sön: Potatisbullar med bacon och 
lingonsylt. 

Vecka 16
måndag Köttbullar* med potatis-
mos och skivade morötter.
Alt:  Falafel.

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

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

torsdag Ost- och kycklingsås* med 
pasta och bukettgrönsaker.
Alt: Ostsås och bönmix.

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

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Djungelboken (3D)
En föräldralös pojke växer 
upp i djungeln och uppfost-
ras av vargar, björnar och en 
svart panter. Efter den klas-
siska sagan skriven av Ru-
dyard Kipling. I rollen som 
Mowgli ser vi nykomlingen 
Neel Sethi, Scarlett Johans-
son gör rösten till Kaa, Bill 
Murray har lånat sin röst 
till Baloo, som Bagheera 
hör vi Ben Kingsley, Lupi-
ta Nyong’o gör rösten till 
Raksha och som Shere Khan 
hör vi Idris Elba. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 17 april. 

Onsdag 13 april visas Ed-
die the Eagle. 

Aktuellt
 på bio

Ungdomar kan söka pengar
Varje år har Ungdoms-
rådet en budget på 
100 000 kronor som 
ska användas till pro-
jekt och roliga saker 
för barn- och unga i 
Mellerud. 
Det är meningen att barn 
och ungdomar ska kunna ta 
del av dessa pengar till saker 
de brinner för. Eftersom det 
ofta inte blir ett stort flöde 
av idéer, ges i år alla mellan 
0-20 år i Melleruds kom-
mun chansen att ta del av  
50 000 kronor till olika pro-
jektidéer.

Sista anmälningsdag är 18 
april.

– Det kan såklart hand-
la om flera ”billigare” idéer 
också. Vi hoppas att få in 
många bra idéer så att Melle-
ruds kommun kan bli ännu 
trevligare att bo i, säger Bella 
Jensen, Stinsens ungdoms-
råd.

Förutom att du som ansö-
ker inte får vara äldre än 20 
år, så är de enda kriterierna 
som finns:

• Projektet ska vara fler-
parts-gynnande. Det innebär 
att det ska gynna så många 
som möjligt, att det till ex-

empel är ett evenemang som 
många kan gå på, ett café 
som många kan gå till eller 
en lekpark som många kan 
leka på.

• Det ska vara långvarigt. 
Det innebär att det är en 
projektidé som möjligtvis 
skulle kunna leda till en år-
lig tradition i Mellerud, eller 
något som kan finnas länge 
och som många kan använ-
da eller ta del av i framtiden 
också.

Susanne Emanuelsson

Bella Jensen, Elvira Olsson och Karolina Wessman från Ungdomshuset Stinsens ungdomsråd 
flaggar för projektet Guldpengen.

Jubilerande duo
Lördag 16 april leder 
duon Gubes allsång i 
Erikstad bygdegård. 
Konstellationen Gun-
nar Gustavsson och 

Gubes firar 20 år som duo. Här på Åsebrostämman 2014.

Samarbetet började i Dalsons 
orkester 1977.

Bertil Sandberg firar 
20-årsjubileum i år.
Duon Gubes och har lock-
at till många goda skratt 
genom åren. Deras gemen-
samma musicerande började 
redan 1977 när de spelade 
i dansbandet Dalsons. Där 
slutade Gunnar 1994.

1996 spelade Bertil i 
Frank Elves orkester. Han 
och orkesterns dragspelare 
skulle till Älvan i Melle-
rud för att underhålla, men 
dragspelaren blev sjuk. Bertil 
ringde upp Gunnar och bad 
honom hoppa in.

– När vi åkte hem därifrån 
hade vi tre spelningar boka-
de, det var så det började,  
berättar Gunnar. 

Tjugo år har gått och bok-
ningarna upphör inte att 
strömma in. Det har blivit 
mycket jobb och mycket 
roligt för de båda musikan-
terna.

– Vi spelar dragspel och 
bas och sjunger och försö-
ker roa folk. Det är vårt lilla 
koncept och det var vi näs-
tan ensamma om när vi bör-
jade. Det låg helt rätt i tiden. 
Nu är det vanligare.

Gunnar Gustavsson har 
haft musiken som hobby 
sedan han var i sjuårsåldern 
och spelade i ungdomen i 
gruppen Gufoks.

– Bertil är ju från Dalar-
na och på gränsen till proffs. 
Det är en ynnest att få spela 
med honom, han har lärt 
mig mycket. Dessutom är 
vi goda vänner och har känt 
varandra i 40 år, säger Gun-
nar om sin kollega i 20-års-
jubilerande Gubes.

Allsången i Erikstad byg-
degård arrangeras av Erik-
stads bygdegårdsförening.

Karin Åström

Föreningsarkivet i Melle-
rud (FAM) höll sitt årsmöte 
i Upperud 9:9 den 15 mars. 
45 ombud, som represen-
terade 25 föreningar, hade 
kommit. Ordförande Lis-

beth Berglöv ledde förhand-
lingarna.

Styrelse för år 2016: Ord-
förande Lisbeth Berglöv, vice 
ordförande Arne Östergren, 
kassör Inga Eklundh, Evert 

ÅRSMÖTE
Magnusson och Bo Anders-
son, kommunarkivarien är 
ständig sekreterare. Reviso-
rer: Göran Andreasson och 
Joacim Magnusson. Vid års-
skiftet fanns 53 medlemmar 
och 351 inlämnade arkiv.

Efter årsmötet höll Kerstin 
Söderlund ett föredrag om 
sin verksamhet, dels som 
verksamhetsledare för Le-
ader och dels vad man gör 
i Upperud 9:9, som man 
förändrade och reparera-
de för cirka åtta miljoner 
kronor. Där kan man nu 
erbjuda stilfullt boende (ho-
tellstandard), god mat och 
fika och en stor festsal som 
är perfekt för kalas, bröllop 
och konserter. Då det gäller 
Leader har hon bland annat 
har lett är upprustningen 
av Pilgrimsleden. Målet för 
Leader är att genom olika 
samverkansprojekt bidra 
till ökad sysselsättning och 
företagande för de boende i 
området och därmed skapa 
en ökad livskvalitet på lands-
bygden.

Man jobbar inom sju 
kommuner: Årjäng, Bengts-
fors, Dals-Ed, Åmål, Fär-
gelanda, Mellerud och Vä-
nersborg (dalslandsdelen).

 Kjell Åberg,  
årsmötessekreterare
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www.fritzens.nu 
0530-411 18

Tvättmaskin

2995:-

Elektro Helios 
TT1260
Ord. pris 3.995 kr 
Begränsat antal

Smal, toppmatad 
tvättmaskin med 
flera snabbprogram. 

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

Köp din vedmaskin 
hos oss!

Svensktillverkad
Vedkombi
inkl. inmatningsrulle

59.900:- 
+ moms

Grov olovlig körning
5/4 Grov olovlig körning på 
Mellerudsgatan i Mellerud. 
6/4 Grov olovlig körning ut-
anför Dalskog.
Stölder
5/4 En kvinna stoppade en 
man på Köpmantorget i 
Mellerud och tiggde peng-
ar. Han gav hennes en tju-
gokronorssedel och gick in 
på banken. Där upptäckte 
mannen att plånboken var 

borta och sprang ut för att 
stoppa kvinnan som för-
svann i en bil. 5/4 En I-pad 
stals ur ett låst skåp på Rå-
daskolan och en annan ur 
ett klassrum mellan den 
4/4 och 6/4. 7/4 Försök till 
stöld genom inbrott i villa i 
Mellerud. Ägaren vaknade 
av att ett fönster slogs sön-
der. Tjuven skrämdes iväg. 
8/4 Någon tankade utan att 
betala på Preem i Mellerud, 

detsamma hände den 10/4. 
9/4 Försök till stöld genom 
inbrott i Åsensbruk. En käl-
lardörr bröts upp, ägaren 
vaknade, tjuven skrämdes 
iväg. 9/4 En praktikant på 
Hemtjänsten i Mellerud 
blev bestulen på sin mobil-
telefon inne i Hemtjänstens 
lokal. 10/4 blev en person av 
med sina nycklar i Rådahal-
len. 10/4 Inbrott i bil i Sun-
nanå hamn.

Misshandel
5/4 Misshandel på asylbo-
endet i Dalskog. 6/4 Miss-
handel på Kroppefjälls asyl-
boende. 8/4 I Åsensbruk 
blev en kvinna slagen av en 
man men när polisen kom 
till platsen var de sams. 11/4 
Två okända män knackade 
på hos en man i Dals Ro-
stock, slog honom i magen 
när han öppnade, och gick 
därifrån.

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

Kungligt besök i Åsensbruk

Kungen välkomnas av, från vänster: Bengt-Sture Ershag uppfinnare, grundare och utvecklings-
chef Scandinavian Enviro Systems, Thomas Sörensson, vd Scandinavian Enviro Systems, Jo-
hanna Stenman, styrelseledamot och representant för största ägaren och Morgan E Andersson, 
kommunalfullmäktiges ordförande. Bak kungen står landshövding Lars Bäckström. Foto: Tanja 
Mueller/TM Foto.

Kungen besökte Brasseriet i Håverud för att äta lunch. Här 
tillsammans med fr.v: Morgan E Andersson, fullmäktigeordfö-
rande och landshövding Lars Bäckström. Foto: Tanja Mueller/
TM Foto.

Ellen Ljungqvist har tillverkat gåvan till Kung Carl XVI Gus-
taf, en Babushka-korp tillverkad av däckrester.

Anders Ilstam, styrelseledamot och Stig-Arne Blom, styrelseord-
förande.

Martin Hagbyhn, avgående vd på Scandinavian Enviro Sys-
tems informerade om tillverkningen och framtidsplanerna.

Onsdag 6 april var 
en stor dag för däck-
återvinningsföreta-
get Tyre Recycling i 
Åsensbruk. Kung Carl 
XVI Gustaf besökte 
anläggningen och blev 
imponerad av verk-
samheten som han 
anser ha en enorm 
potential.
Kungen med följe anlände 
med bil ända in i fabriken. 

Han togs emot av bland 
annat kommunfullmäktiges 
ordförande Morgan E An-
dersson, Enviros styrelse-
ordförande Stig-Arne Blom 
och Bengt-Sture Ershag, 
grundare, uppfinnare och 
utvecklingschef på Scandi-
navian Enviro Systems. På 
plats fanns även avgående 
vd:n Martin Hagbyhn, nya 
vd:n Thomas Sörensson, 
styrelseledamöter, politiker 
och media.

Efter en snabb genomgång 
av företagets verksamhet an-
ordnades rundvandring där 
hela processen att omvandla 
uttjänta bildäck till föräd-
lade produkter förklarades. 
Företaget utvecklar, bygger 
och säljer anläggningar för 
återvinning av innehållet i 
uttjänta fordonsdäck. Man 
har en egen patenterad py-
rolysteknik. Ur de uttjänta 
däcken fås kimrök, olja, stål 
och gas. 

Morgan E Andersson höll 
tal till kungen där han häl-
sade välkommen till kom-
munen och Dalsland. Han 
informerade om Mellerud 
idag och i framtiden, kom-
munens framtidstro, starka 
näringsliv och handel, den 
växande turismen och för-
bättrade infrastrukturen.

Enorm potential
– Det är en positiv verk-
samhet att ta tillvara på mil-
jöskrot, den har en enorm 
potential. Nu gäller det att 
hitta möjligheter att gå vida-
re till nästa steg, som att hit-
ta fler intressenter, sa kung-
en som verkade mäkta nöjd 
med visningen.

Han framhöll att det var 
roligt att en sådan här tes-
tanläggning är förlagd till en 
gammal bygd med en lång 
tradition av processindustri.

– Här finns ju redan stor 
kunskap bland personalen 
som arbetade på pappersbru-
ket, nu kan deras kunskap 

bli kvar i bygden. Behovet är 
stort av att ta tillvara på sto-
ra uttjänta gruvdäck i Chile 
och det vore jätteskoj om det 
blev ett samarbete kring det-
ta, underströk kungen.

Hur gör kungen själv för 
att leva miljövänligt?

– Hemma har vi sopsor-
tering, sådant kan alla tänka 
på. Det är inte svårare för 
mig än någon annan. Vi har 
skaffat en hybridbil och inne 
i storstan kör jag elbil, berät-
tade kungen.

Lokal konstnär
Ellen Ljungqvist, uppväxt i 

Dals Rostock, numera boen-
de i Dals Långed och elev på 
Stenebyskolan, är konstnä-
ren som fick förtroendet att 
tillverka gåvan till kungen.

– Det är en Babush-
ka-korp, tillverkad i första 
hand av däckdelar. Den lig-
ger och ruvar på ett däck och 
innehåller fyra korpar som 
representerar de fyra materi-
al som utvinns från däcken, 
berättar Ellen, som lagt cirka 
150 timmar på att tillverka  
gåvan. Korpen är dessutom 
Dalslands landskapsdjur.

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

Välkommen in till oss!

Solglasögon på köpet! 

Halva priset på par två

Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer  
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under april och maj 2016
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

  

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språk-
café - för dig som vill lära 
svenska. Sönd 11 Gudstj. i 
Åsensbruk - besök av pas-
torer från Ukraina. Månd 
18 U-landsgrupp.  Tisdag 
09.30 Bön.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Sönd 
17 Lovsång & Bön. Tho-
mas Segergren. Nattv. Of-
fer till Nationella arbetet. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 sång Ingegerd 
Mellberg. 18 Scout.

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 19 Bön. 
Sönd 11 Gudstj. David 
C. Trons grunder: Ledar-
en. Ssk. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Onsd 19 Stickcafé och 
kvällsmacka. Torsd 15 
Kongogruppen. Fred 14.30 
Gemenskapsträff i Servi-
cehuset. Håkan Tengberg, 
sjunger och spelar. Serve-
ring. Fred 19 Tonårskväll. 
Lörd 9 Arbetsdag, Rör-
vik. Sönd 18 Söndagskväll 
i Equmeniakyrkan, ”Om 
kärlek och rädsla”, Sigward 
K. Servering. 
Equmeniakyrkan- 
Gestad, Missionshuset:
Lörd 18 Vårcafé med Lena 
Junholm, ”Min hjälp är du 
min Gud”, servering.
Brålanda: Fred 19 Inspira-
tionskväll i fsh. Tema: Ord 

Min älskade 

Else Johansson 
* 13 maj 1942  

har stilla insomnat. 

Dalskog 28 mars 2016 

BENGT-GÖRAN 
Barnen 

Släkt och vänner 

Älskad - Saknad 

Begravningsceremonin äger 
rum vid graven på Frände-
fors kyrkogård tisdag 19/4 
kl. 12.00. 

Varmt tack 
till er alla som på olika sätt 
hedrat minnet av vår käre 

Birger 
Andersson 

och bidrog till att hans 
begravning blev ett 

ljust och vackert minne. 
Ett särskilt tack till 

Pär-Åke, Anders, Gunnar, 
Bertil och Ingemar. 

EVA 
Anders och Anneli  

med familjer 

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

Hipp Hipp HURRA!

Grattis Alice på 8-årsdagen 18 april! Grattis Gustav på 3-års-
dagen 10 april!

Alla vi i släkten vill gratulera de fina kusinerna

att stava på. Läsa och leva 
med Psaltarens ord och bö-
ner. Thomas Holmström. 
Lovsångsgruppen. Fika. 
Månd 12 Middagsbön i 
fsh. 12.15-13.30 Lunch. 
17-19 Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Pastoratsgudstj. Sun-
dals-Ryrs kyrka m nattv. 
T. Holmström. Ssk. Vid 
gudstj. används smakprov 
på mässmusik. Kyrklunch i 
fsh. och sedan fortsatt pre-
sentation av det nya försla-
get till kyrkhandbok. Kyrk-
bil 308 37 eller 321 18.
Gestad: Torsd (21/4) 19 
Veckomässa i Gestads fsh. 
Thomas Holmström. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Lörd 9 Ar-
betsdag, Rörvik. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrk-
kaffe. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren. 
Onsd 19 Församlingsafton  
i fsh. Hur kan vi hjälpa tig-
garna? Svenåke Andersson 
berättar om sitt arbete. Kaf-
fe och andakt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Ka-
tarina Johansson, Ör Ha-
gen. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Så skimrande 
var aldrig havet” av E. Tau-
be därefter sjöng Gun-Britt 
Gustafsson ”Koppången” av 
P. E. Moraeus. Akten förrät-
tades av prosten Tage Grim-
heden. Efter överlåtelsen 
sjöng Gun-Britt ”Himlen 
är oskyldigt blå” av T. Gär-
destad. Begravningsguds-
tjänsten inramades av psal-
merna 198 ”Likt vårdagssol 
i morgonglöd”, samt psalm 
248 ”Tryggare kan ingen 
vara”. Till minne av Katarina 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från maken 
Ulf, barnen Evelina, Josefi-
ne, Anton, mamma Gunvor, 
släkt och vänner. Vid kistan 
tog familjen, släkt, vänner 
och arbetskamrater sitt av-
sked. Efter avskedet sjöng 
Gun-Britt ”Angels” av R. 
Williams. Akten avslutades 
i kyrkan med ”Sjumilakliv” 
av M. Stenmark. Familjens 
tack framfördes av entrepre-
nör Christer Åkerstedt, Mel-
lerud. Gravsättning kommer 
att äga rum på Örs kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Bolstads kyrka 
för Irene Kaufmann Kro-
na.Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Maria 
Andersson ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg var-
efter barnbarnet Julia Kauf-
mann på piano framförde 
”Aftonringning” av Richard 
Krentzlin. Akten förrättades 
av församlingsherde Marit 
Järbel som också läste upp 
inkomna minnesgåvor. Be-
gravningsgudstjänsten in-

ramades av psalmerna 249 
”Blott en dag” psalm 297 
”Härlig är jorden” samt 
psalm 190 ”Bred dina vida 
vingar”. Till minne av Irene 
var koret vackert dekorerat 
med blommor från maken 
Nils, sönerna Heinrich, Ro-
land och Peter med famil-
jer, barnbarn, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan tog 

familj, släkt, vänner sitt av-
sked. Akten avslutades i kyr-
kan med ”Jag är främling” av 
E. S. Lorenz. Familjens tack 
framfördes av entreprenör 
Christer Åkerstedt, Melle-
rud, som även inbjöd till 
minnesstund i Bolstad byg-
degård. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Bolstad 
kyrkogård.

Mellerudspoliser avtackades
I fredags avtackades 
Rolf Linder och Olof 
Jakobsson efter mång-
årig tjänst som poliser 
i Mellerud. Polisstatio-
nen fylldes av kollegor 
och det blev ett både 
glatt och vemodigt 
avsked.
Rolf och Olof träffades re-
dan på Polisskolan i Stock-
holm på sjuttiotalet. Rolf  
tjänstgjorde först i Göte-
borg, sedan i Vänersborg 
och kom till Mellerud 1989.

 Olof tjänstgjorde i Göte-
borg och Färgelanda innan 
han kom till Mellerud 1994.

 I Mellerud blev Rolf Lin-
der kommissarie och chef för 
närpolisområdet, Olof  blev 
inspektör. 

Mycket har hänt under 
åren och de båda kollegor-
na minns både toppar och 
dalar.

– Det som varit bäst var 
närpolisreformen som på-
gick från 1994 till 1998.  Då 
kunde vi jobba förebyggan-
de i samarbete med kom-
munen och man fick syssla 
med både hårda och mjuka 
frågor och prata med folk. 
1998 gick vi in i Västra Gö-
talandsregionen och  då rann 
det arbetet tyvärr ut i san-
den. Tanken med reformen 
var att fler poliser skulle ut,  
det har blivit tvärtom, säger 
Rolf Linder. 

Kritiska
– Nu fjärmas polisen från 
folk. Ringer du 114 14 så 
träffar du ingen lokal polis, 
utan får prata med någon 
på en kontaktcentral någon-
stans som inte har lokalkän-

Rolf Linder avtackas efter 27 år och Olof Jakobsson efter 22 år som poliser i Mellerud. Kommis-
sarie Peter Torstensson, åmålspolisen höll tal och överlämnade gåvor.

JORDFÄSTNING

nedom. Innan dess ham-
nar du i kö. Det är för segt 
och folk ger upp. Vi missar 
mycket information på det 
sättet, tillägger Olof.

Rolf och Olof är mycket 
kritiska till omorganisa-
tionen inom polisen som 
bland annat medfört att po-
lisstationen i Bengtsfors har 
stängt. De tycker det är fel 
att man tar bort beslut på 
lokal nivå och ser inget po-
sitivt i att centralisera. Tid-
punkten för att gå i pension 
är bra tycker de.

Skydda och hjälpa
När de summerar sina år i 
Mellerud känner de att de 
gjort nytta och haft möjlig-
het att nå det övergripande 
syftet med att vara polis ”att 
skydda hjälpa och ställa till 
rätta”. 

Att lyckas utreda brott och 
få någon som gjort något 
elakt fälld. Att hitta försvun-
na personer vid liv är sådant 
somvärmt deras polishjärtan 
och båda minns hur roligt 
det var att hitta en hund som 
stulits vid Bloms och kunna 
ge den tillbaka till ägaren.

– Till de tuffare bitarna i 
yrket hör att lämna dödsbud 
och att komma till trafiko-
lyckor och tågolyckor. Och 
alla vi har att göra med är 
inte trevliga. Man har en 
speciell läggning när man 
blir polis och man formas 
och härdas. Det är viktigt att 
hålla cynismen på avstånd, 
säger Rolf.

”En glad pensionär”
På stationen i Mellerud den-
na sista dag på jobbet är det 
kalas med  tårta, kaffe och 

många tal där det tydligt 
framkommer att dessa båda 
poliser lämnar ett stort tom-
rum efter sig. 

De enda som är glada är 
Rolf Linder och Olof Ja-
kobsson som ser fram emot 
nästa fas i livet, med mer 
tid för allt som inte hunnits 
med. 

Olof som är en myck-
et skicklig pistolskytt och 
instruktör för kollegorna 
kommer att fortsätta med 
skyttet. 

Rolf som  är en hängiven 
naturfotograf kan nu ägna 
mer tid åt det. 

– Det känns väldigt bra 
just nu, säger de.

Karin Åström

www.mellerudsnyheter.se
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visar bågar på tisdag

Kom och se!
Vårens härliga mode
för kvinnor & män

Golfrestaurangen
Tisdag 26/4 och onsdag 27/4 kl. 18.30

199:- inkl. mingelbuffé, 2 glas dryck + kaffe o kaka

Leg. Optiker Roslind

Biljetter finns hos

visar smycken

Köpmantorget 2, Tel. 070-313 44 41

För femte året i rad är Hobby Sveriges mest köpta husvagn. Det firar vi 

med en riktigt härlig Happy Hobby Weekend. Kolla in våra modellnyheter, 

gör fynd i butiken och var med och tävla om fina priser. Välkommen!

Delta i vår                           

och vinn fi na priser! 
quiz

De Luxe Edition är 
en helt ny modellserie 
som lanserats inför 2016. 
Lättkörd och mycket 
modernt inredd! 

Nyhet!

Öppet 
lö: 10–14
sö: 10–14

16–17  april  
firar vi Sveriges  
populäraste husvagn!

SG Husvagnar
Mellerud

0530 - 510 40

Missionskyrkan firade 130 år
Den 25 mars var det 
exakt 130 år sedan 
Missionskyrkan in-
vigdes. Detta firades 
vid gudstjänsten på 
Annandag påsk. För-
samlingens ordförande 
Ulrika Johansson ledde 
mötet, pastor Urban 
Erestam från Equmeni-
akyrkans Region Väst 
predikade om påskens 
och vårens under som 
vi kan se just nu ute i 
naturen.
Kjell Åberg berättade och 

visade bilder om kyrkan, 
hur den såg ut när den var 
ny 1886 och om hur den 
har förändrats och förbätt-
rats. Den 29 januari 1882 
bildades församlingen i en 
kyrksal i Kirbackska gården 
på Vattenkullen. Det var 
minst 18 personer med och 
de flesta var under 30 år. 
Man bestämde att namnet 
skulle vara ”Guds församling 
i Mellerud” efter mönster 
från Pauli två brev till Kor-
interna. 

Man valde en styrelse: 
Gustav Fredlund blev ord-

Kyrkan när den var ny.

Estraden 1932.

Tornet 1933.

Kyrkan idag. Foto: Kjell Åberg.

Kyrksalen 2016. Foto: Sören Johansson.

förande och föreståndare, 
Ludvig Kirback kassör och 
Aron Ahlberg sekretera-
re. Vid kaffepausen mellan 
gudstjänsterna på nyårsda-
gen 1884 hamnade Aron 
Ahlberg vid samma bord 
som Gustaf Jansson från 
Gestad. De beslöt att star-
ta en byggnadskassa och de 
tömde sina portmonnäer 
och resultatet blev 10:10, 
vilket motsvara ungefär 625 
kronor idag. Sedan valdes en 
byggnadskommitté. 

Tomt för 486 kronor
Ludvig Kirback köpte en 
tomt för kyrkan den 20 april 
1885 för 486 kronor, vilket 
idag motsvarar cirka 31.500 
kronor. Den 23 mars 1889 
köpte församlingen tomten 
av Kirback, som 1891 emig-
rerade med sin familj till 
Chicago i Amerika.

Kyrkan byggdes av kubb, 
lera och plank, man gjorde 
så på den tiden, och Temp-
largården vid Vattenkullen, 
som är sex månader äldre, 
ska ha byggts på samma sätt. 
Prisexempel: Dagsverkslön 
1:25/dag, arbetsledare 1:75/ 
dag. 200 tretumsspik 46 öre, 
600 fot timmer 8:50/fot. 
Tio par innanfönster 12:75.

Församlingen fick ett lån 
om 2.000 kronor från kyr-
koherde Axel Falk i Kum-
la. Denne var känd för att 
hjälpa små församlingar. 
Lånet motsvarar idag cirka 
130.000 kronor. Det tog 
församlingen tio år att be-
tala. Församlingen hade 43 
medlemmar. 

Invigdes 1886
Missionskyrkan invigdes 
den 25 mars 1886 under 
medverkan av pastorerna 
Erik Ungerth och C. F. Kjel-
lin från Karlstad samt för-
samlingen egen pastor Svan-
te Oldin, Gustaf Jansson 
från Gestad, som har kallats 
”biskopen på Dal”, och Josef 
Balder från Bäckefors. 

Vid Annandagens guds-
tjänst fanns två medlemmar 
med som är ättlingar till 
två av dem som var med 
när kyrkan invigdes! När 
kyrkan var ny fanns det sex 
pelare i kyrksalen. När man 
1939 ersatte dessa med någ-
ra järnband gjorde man en 
upptäckt. Sture Johansson, 
som var med 1939, har be-
rättat att pelarna hängde i 
taket och hade ingen bäran-
de funktion! 1902 målade 
Gustaf Ljungdahl den första 
fondtavlan som bestod av ett 
bibelord från Johannes för-
sta brev 1:9. 

1924 fick församlingen 
den nuvarande fondtav-
lan: Jesus och kvinnan vid 
Sykars brunn, som gåva av 
två medlemmar: Adolf Lars-
son ”Gröne Larsson” och 
urmakaren Valfrid Jansson. 
Tavlan målades av konstnä-
ren E. J. Engström i Årjäng. 
1933 byggdes ett trapptorn 
och vaktmästaren fick flytta 
en trappa upp. 1974 bygg-

des ungdomsgården. 1977 
inköptes nya bänkar, nytt 
nattvardsbord, ny orgel och 
ny predikstol. 1985 ändra-
des estraden så att den blev 
lägre och helt öppen. 

Om inte annat anges är 

bilderna/fotografierna ur 
församlingens arkiv eller 
”Melleruds Missionsförsam-
ling 1882-1982” av Bror 
Engvall.

Kjell Åberg
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Emigrantdag med spännande möten
Lördagseftermiddagen 
på Kulturbruket på 
Dal handlade helt och 
hållet om svenskarnas 
emigration till Ameri-
ka. Avslutningsvis bjöd 
folkmusikbandet West 
of Eden på konsert.
John Olson, vinnare av ”Allt 
för Sverige 2014”, är här för 
att träffa släkt och vänner. 
Han var släkt med hälften 
av alla i Sparbankssalongen. 
John är i Sverige på en tre 
veckor lång semester för att 
träffa sina släktingar och se 
mer av landet. Det är första 
officiella Sverigebesöket och 
första gången han besökt 
Örs kyrka.

Bakom kulisserna
Släktforskaren Fredrik Mejs-
ter arbetar på SVT och är 
ansvarig för programmet 
”Allt för Sverige” där ame-
rikanska svenskättlingar får 
komma till Sverige för att 
kanske finna sina rötter. Han 
berättade om arbetet bakom 
kulisserna. Det är Fredrik 
som gör mycket av den re-
search som behövs för att få 
rätt personer som ska delta i 
programmet. Det är ett rent 
underhållningsprogram så 
alla människor i alla åldrar 
får ansöka om deltagande. 

Hans Lundvall och Bernt Blomgren representerar Vasaorden av  
Amerika, Logen Mellerud 644.

John Olsons farfars farmor, Anna-Kajsa, var syster med Mor-
gan E  Anderssons mormors farmor, Helena. Morgan bor i 
Åsensbruk. Hos Släktforskare på Dahl får Barbro Fridell uppgifter av Anders  Perme.

West of Eden: Ola Karlevo slagverk, Martin Schaub sång och gitarr,  Jenny Schaub sång och 
dragspel, Martin Holmlund bas, och Lars Broman på fiol.

Anneli Olsson Hagman 
har startat företaget 
”Red Angel Arts” och 
erbjuder eventklasser 
och privatlektioner i 
luftakrobatik och sinn-
lig exotisk dans. 

Den sinnliga dansen ”Exotic 
floordance” har sitt ursprung 
i Poledance som man för-
knippar med strippdans vid 
stång men som numera är en 
legitim träningsform bestå-
ende av dans och rena styr-
keövningar i vågad stil, som 
även kan göras på golvet.  

– Exotic floor kan göras 
väldigt akrobatiskt. Man 
bränner mycket energi när 
man rör sig på ett golv, utan 
att stå på fötterna, säger An-
neli.

Anneli lärde sig träningsformen Aerial silks i Japan och vill nu 
ge kurser i Mellerud.

Exotic floor, dans och styrkeövningar, gör att man bränner 
mycket energi.

Tanken är att visa upp hur 
vackert Sverige är. 

Alla deltagare ska få ut så 
mycket som möjligt av re-
san men tyvärr är det också 
en utslagstävling. Alla med 
svenskt ursprung kan söka 
till tävlingen men de får inte 
ha varit i Sverige tidigare och 
så skall de vara släktintres-
serade. Fredrik forskar bak-
åt i tiden, vilket resulterar i 
släktträden som delas ut, le-
tar upp nu levande svenskar 
och planerar släktträffar för 
alla deltagarna.

Det är ett stort arbete, 

det finns många olika arkiv 
att leta i både i Sverige och 
Amerika och varje fall är 
unikt.

Café Måns var öppet för 
den fikasugne och under-
höll gjorde Liisa Paiste, Lars 
Nilsson och Mikke Nilsson 
Teveborg som framförde 
emigrantvisor. Även efter 
nästa föredrag var det paus 
med underhållning.

Svenskarnas  
Minnesota
Crister Brunnegård och Jer-
ker Saxentorp berättade om 
temaresor de arrangerat i 18 
år med tre till fyra resor varje 
år. ”Traktorresa”, ”Lantbru-
karresa” eller ”I emigranter-
nas fotspår” – namnen säger 
vad det handlar om. Men de 
berättade även en del mer 
ingående om varje resa vad 
man får se och vilka platser 
som besöks. En lite annor-
lunda resa var ”På Harley 
Davidson i USA” då del-
tagarna kör 320 mil på tio 
dagar. De har även en resa åt 
andra hållet, ”Swedish Ge-
nealogy & Culture Trip” där 
24 amerikaner får uppleva 
Västergötland i en vecka. 
Mycket välordnat med få 
deltagare på varje resa, men 

också plats för improvisation 
när tillfälle gavs.

West of Eden
Sist ut under emigrantdagen 
på Kulturbruket var West of 
Eden. Det är välkänd musik 
för publiken som nästan alla 
tidigare hört dem. De spelar 
mest egen musik med skotsk 
och irländsk touch och är 
uppskattade av publiken 
som ger långa applåder efter 
varje låt.

En eftermiddag arrange-
rad av Kulturbruket på Dal, 
Melleruds Museum/Släkt-
forskare på Dahl och Studie-
förbundet Vuxenskolan med 
intressanta föreläsare och 

bra musik. Ett upplägg som 
tycktes intressera många, 
men så har de flesta dalslän-
ningar släkt i Amerika.

AnnChristine Ivarsson

Lärde sig i Japan
Luftakrobatiken Aerial silks 

innebär snygga poser i långa, 
från taket hängande tyg-

stycken och den bästa trä-
ningsform man kan ägna sig 
åt enligt Anneli. 

– Man bygger upp styrka, 
smidighet och kondition 
väldigt snabbt och alla som 
är friska och skadefria kan 
göra det, inga som helst för-
kunskaper krävs, säger hon.

Anneli lärde sig luftakro-
batik i Japan, när hon job-
bade som engelsklärare där i 
några år. Förkunskaper hade 
hon inga.

– Luftakrobatik har kom-
mit långt där, jag blev kär i 
träningsformen, tränande 
intensivt och uppträdde på 
klubbar,  berättar hon.

Tillbaka till Mellerud
Efter åren i Japan flyttade 
Anneli med familj tillbaka 

till Sverige och Göteborg.  
Där startade hon en kurs för 
nybörjare som nu lever vida-
re utan hennes medverkan.
 Flyttlasset gick till Melle-
rud i somras. Med småbarn 
i familjen var det valet av 
bostadsort inte svårt och fa-
miljen stortrivs med att vara 
tillbaka på hemmaplan hos 
nära och kära.

Nu vill Anneli utveckla 
dansen ock akrobatiken och 
ha kurser här i Mellerud. 

– Mitt mål är att visa en 
annorlunda träningsform 
som blir en upplevelse på 
samma gång. Detta är mer 
än bara träning, säger An-
neli.

Karin Åström

Erbjuder annorlunda träning
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Till UF-final i Stockholm
Linnea Jensen, från 
Mellerud och Emelie 
Kastberg från Ale ska 
till finalen i Ung Fö-
retagsamhet i Stock-
holm med sitt reklam-
filmsföretag Addlee.

Linnea och Emelie går det 
estetiska gymnasieprogram-

met på Folkuniversitetet i 
Trollhättan. Linnea med in-
riktning på design, Emelie 
med inriktning på teater. 

Intresset för att filma tog 
fart när de startade en filmför-
ening och gjorde filmer som 
bröt mot de osunda sexistiska 
och rasistiska normer de tyck-
er råder i reklamvärlden.

Linnea Jensen och Emily Kastberg tog sig till UF-finalen i 
Stockholm den 16-17 maj med sitt reklamfilmsföretag Addlee. 
Foto: Privat

Linnea Jensen ”in action” som filmare i Sotenäs. Foto: Privat.

Uppskattad hyllningskonsert
Det var en uppskattad 
och efterlängtad kon-
sert till minne av Roy 
Orbison på Kulturbru-
ket i fredags kväll.
Till bakgrundsmusik berät-
tade en röst om hur Roy Or-
bison redan som femtonår-
ing bildade sitt första band, 
The Wink Westernes. Med 
sin sammetslena stämma, 
gripande texter och unika 
framtoning blev han en ikon 
inom musikvärlden.

En Sparbankssalong fylld 
med förväntansfull publik 
mötte Jerry Carlson och 
Johnny Duvert när de kom 
in på scenen som Jerry Lee 
Lewis och Roy Orbison. 

Musiken övergick till ”Blue 
Angel” och Johnny Duvert 
hälsade publiken välkom-
men. 

Jerry och Roy
Så följde flera av Roys tidi-
gare låtar med Jerry Carlson 
som ackompanjatör. Jerry 
tolkade Jerry Lee Lewis och 
framförde bland många an-
dra ”Brethless”. 

Jerry och Johnny varvade 
musik av både Orbison och 
Lewis och där emellan berät-
tade de om den förstnämn-
des musikliv. 

Roy skrev en låt till Jerry, 
”Down the line” som Jerry 
och Johnny framförde till-
sammans. 

Johnny Duvert som Roy Orbison vill uppmärksamma jubi-
leumsåret.

Jerry Carlson gör som Jerry Lee Lewis, spelar med både hän-
der,  fötter och baken med ibland.

Lennart Israelsson och Inger Nordström kan inte nog berömma 
föreställningen.

– Vi vill ändra den synen 
och gjorde film om anorexi 
bland annat, säger de och 
berättar att de lär sig filma 
genom att se mycket film 
och att göra kortfilmer. 

Startade UF-företag
Inom utbildningsprogram-
met Ung Företagsamhet 
(UF) startade de företaget 
Addlee och gör reklamfilm 
åt lokala företag och organi-
sationer. 

– Vi fick ingen bra respons 
från skolan när vi presente-
rade vår idé, men stod på oss 
och gjorde en film om Bal-
dersnäs som väckte positiv 
uppmärksamhet, berättar 
Linnea och Emelie.

Den 19 mars tävlade tje-
jerna på UF-mässan i Troll-
hättan och skördade flera 
framgångar.

– Under fyra timmar var 
det utställning för allmän-
heten och vi fick tio nya 
kunder, berättar Linnea. 

Addlee kom på andra plats 
i tävlingen årets UF-företag, 

tvåa i årets tjänst och kvalade 
till finalen i Stockholm den 
16-17 maj på Älvsjömässan.

Fem projekt igång
Just nu har Addlee fem pro-
jekt på gång. Bland kun-
derna finns Stadsbyggnads-
förvaltningen i Trollhättan, 
ett företagshotell i Sotenäs, 
en golfklubb i Vänersborg, 
en frisör i Vänersborg och 
en ”app” i samarbete med 
World Child foundation.

Utrustnigen tjejerna an-
vänder i sitt filmande, som 
kamera, dator och redige-
ringsprogram, finns på sko-
lan och de har även använt 
sig av kulturhuset Frilagret i 
Göteborg där unga kan låna 
utrustning. 

Linnea och Emily till-
bringar nu många av dyg-
nets timmar tillsammans.

– Vi kompletterar varan-
dra bra i skapandet och får 
saker gjorda och vi kan skilja 
på att vara bästa vänner och 
kollegor, säger de. 

 Den 10 juni tar tjejerna 

studenten. Företaget tänker 
de driva vidare som ett bolag 
från och med i sommar.

Karin Åström

Fakta:
Ung Företagsamhet är en 
ideell och obunden orga-
nisation med syftet att till-

sammans med skolan införa 
entreprenörskap och ett en-
gagerat näringsliv i utbild-
ningssystemet. I processut-
bildningen UF-företagande, 
startar, driver och avvecklar 
gymnasieeleverna ett företag 
under ett år. 

Källa: Ung Företagsamhet

”Only the lonely” skrev 
Orbison till Elvis Presley 
som inte ville sjunga den då 
han tyckte Orbison gjorde 
det bättre själv. Den blev en 
av hans största hits och satte 
hans stil för all framtid.

En hyllning
Kvällen var en hyllning till 
Roy Orbison som skulle 
fyllt 80 år i år och det var en 
skön blandning av både Roy 
och Jerry-låtar hela kvällen 

igenom med intressant prat 
mellan låtarna, blandat nytt 
och välkänt i lagom mängd. 

Mingel och skivköp i pau-
sen där publiken uttryckte 
sin beundran över både mu-
sikerna på scenen och deras 
förlagor. Det var en nöjd 
samling besökare som gick 
hem i duggregnet efter kon-
serten.

AnnChristine Ivarsson

Centerpartiets krets i Mel-
lerud har haft sitt årsmöte i 
Ungdomshuset Stinsen den 
28 februari 2016. Årsmötet 
gästades av Fredrik Chris-
tensson Lysekil, den riks-
dagsledamot som represen-
terar partiet i områdets nya 
valkrets, Fyrbodal. Detta är 
Fredriks första period i riks-
dagen och hans ansvarsom-
råden är i första hand utbild-
nings- och forskningsfrågor 
och ungas arbete. Han gav 
en inblick i både dagsaktuel-
la och mera långsiktiga frå-
geställningar. 

Fredrik poängterade extra 
partiets främsta fokusområ-
den; företagande, miljö och 
landsbygd och redogjorde 
för centerns ställningsta-
gande i ett antal angelägna 
frågor. Efteråt följde en frå-
gestund med många intres-
santa frågeställningar såsom 
situationen för den småska-
liga vattenkraften, strand-
skyddslagstiftningen och 
statens låga servicenivå på 
landsbygd och småorter.

Centerpartiet i Mellerud 
kunde se tillbaka på ett år 
som förutom det rent poli-

tiska arbetet i nämnder och 
styrelser också innehållit 
många andra aktiviteter. Till 
exempel har 500 frukostpå-
sar delats ut till pendlare vid 
resecentrum, vilket är myck-
et omtyckt. 

Studiebesök har gjorts på 
Kroppefjälls asylboende, 
Dalslands Sjukhus och Hög-
skolan Väst samt att orga-
nisationen uppdateras inför 
nästa mandatperiod. För det 
politiska arbetet redogjorde 
gruppledare Gunnar Karls-
son för vad som hänt sedan 
valet och fram tills dag dato 

och vad som händer fram-
gent i kommunen. 

Styrelsen för det kom-
mande året fick följande 
utseende: Ordförande Karin 
Nodin, kassör Morgan E 
Andersson, sekreterare Eivor 
Östergren. Övriga ledamö-
ter: Lars Gunnar Larsson, 
Christina Andersson, Robert 
Svensson, Gun Britt Gus-
tafsson, Lars Olof Andersson 
och Martin Eriksson.

ÅRSMÖTE
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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

GESTAD MISSIONSHUS
VÅRCAFÉ
Lördag 16 april kl. 18.00

”Min hjälp är Du min Gud”
Lena Junholm delar erfaren-

heter. Sigward Karlsson.
Sång         Fika         Lotteri

VÄLKOMMEN!

Brålanda • Frändefors

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00)

Idag onsdag 15.00 
Kakfrossa
Måndag 18/4 10.00
Vandring med Ingrid
Onsdag 20/4 15.00
Poesi med glädje.

Loppisrundan blev en succé
Säsongens första 
loppisrunda i Brålanda-
bygden blev succé. 
– Det kom jättemycket folk 
och periodvis var det svårt 
att få bra parkering inne i 
samhället, berättar Christina 
Milén Jacobsson, en av ar-
rangörerna och ordförande i 
Brålanda Företagarförening. 
När kön är lång till banko-
maten då är det extra kul!

Utställarna berättade att 
de hade haft kunder från 
Uddevalla, Trollhättan, Var-
gön och Vänersborg samt 
från Bengtsfors, Bäckefors 
med mera. Rundan arrang-

eras tillsammans med Brå-
landa Galleria ekonomisk 
förening.

Loppisarna fanns både 
inne i Brålanda och flera 
loppisar var belägna ute i 
Sundals Ryr, Bolstad, Vässby 
och Åttersud – så det gällde 
för besökarna att planera in 
den ”rätta” rutten.

För att man lätt skulle 
kunna hitta de för dagen 
femton olika loppisarna med 
cirka 45 olika utställare sam-
manställdes dessa på en kar-
ta via google maps. Virtuella 
kartan besöktes av omkring 
1 300 personer.

– Vi gjorde också en fysisk 
papperskopia som besökarna 
kunde hämta inne i Brå-
landa Galleria. Som tur var 
ökade vi antalet upptryckta 
kartor tills i år för i stort sett 
alla kartor tog slut, berättar 
Christina. 

Loppisarna hade många 
olika karaktärer och det tror 
Christina är en del av char-
men, allt från trädgårds-, 
ränne-, baklucke-, källare-, 
bygdegårdsloppis till de som 
är etablerade och finns varje 
lördag.  Nytt för i år var ock-
så att flera företag var med 
och hade superrea!  

– Glädjande kunde vi 
höra att flera av butikerna, 
caféer och loppisarna hade 
rekordförsäljning och det är 
ju givetvis jättekul, avslutar 
Christina.

Nu laddar man om för 
kommande temadag som är 
lördagen den 14 maj. 

– Då är ämnet motor med 
bilar, veterantraktorer, båtar, 
mopeder, ja allt med mo-
torer. Dagen avslutas med 
spontancruising, berättar 
Peter Jacobsson som tillsam-
mans med Roland Anders-
son håller i samordningen 
för eventet.

Bildkollage från loppisrundan
i Brålandabygden.

Södra Dals SPF-förening 
har haft årsmöte den 11 fe-
bruari på Solrosens restau-
rang i Brålanda. Ordförande 
Uno Löfgren hälsade ett 90-
tal medlemmar välkomna. 
Årsmötet inleddes med att 
SPF:s sångkör sjöng ”Hem-
komst” och ”När sorgen 
känns tung”. Därefter följ-
de parentation och minnes-
stund av Karin Valdemars-
son, före detta kyrkoherde. 
Det var ljuständning av 
Astrid Svensson för var och 
en av de tolv medlemmar 
som under 2015 har läm-
nat oss. Kören fortsatte med 
”Blott en dag ett ögonblick 
i sänder” och avslutade med 
”Kärlekens tid”.

Därefter blev det serve-
ring av mat till de många 
gästerna. Till att leda dagens 
förhandlingar valdes Börje 
Viberud. För 2016 är omval 

ÅRSMÖTE

Lions Club, Brålanda höll 
medlemsmöte den 18 mars.
President Stig-Olof Gustafs-
son öppnade det välbesökta 
mötet med att berätta om 
sitt besök på Brålanda Vän-
tjänsts 10-årsjubileum samt 
om olika aktiviteter som 
kommer att avhållas under 
2017 då Lions, Sverige fyl-
ler 100 år. Det redogjordes 
också för de aktiviteter som 

skall genomföras på Natio-
naldagen 6 juni på scenen 
i Centrumparken.  Mötet 
beslutade också att stödja 
FUB, DHB och Väntjänst 
i Brålanda med ett ekono-
miskt bidrag. Lions, Brålan-
da ställde sig också positivt 
till att medverka kring som-
marjobb för ungdomar, som 
Företagarföreningen i Brå-
landa anordnar.

av ordförande Uno Löfgren 
och Ingrid Eriksson, sekre-
terare, kassör Folke Olsson. 
Revisionsberättelse och eko-
nomisk redogörelse presen-
terades. Sedan skedde val till 
de olika uppgifterna inom 
föreningen.

Det blev kaffe med tårta 
efter förhandlingarna. Det 
blev även avtackning med 

blommor till Allan Daniels-
son för nedlagt arbete i sty-
relsen samt en blomma som 
tack till dagens ordförande 
Börje Viberud. Var och en av 
SPF:s körsångare fick motta 
en ros för sin medverkan.

Ordförande avslutade mö-
tet och gemensamt sjöngs 
nationalsången.

Doris Severinson

FÖRENINGSREFERAT
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Ledig 
annonsplats

Ring
0530-125 40
för info och pris

Vill du annonsera  
under rubriken 

Hantverk & Service? 
Du når

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

LOKALA FÖRETAG
TILL ER TJÄNST!

FASTIGHETSUNDERHÅLL

DÄCK

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINER

RESTAURANG

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

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

Pressning av hydraulslang
Svets och plåtbearbetning. Rep av kolvstänger.

Feldiagnostik av tunga fordon.

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

VÄLKOMNA!

Välkommen till!

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

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

Mammas Mat

Fräscha upp huset!
Vi tar bort alger, mossa m.m.

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

Gert Carlsson

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

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

ENTREPRENAD

LEDIG PLATS

RING ULF
0702-937600

Brålanda • 0521-312 25

ADR-transporter
Högtrycksspolning
Slamsugning

ENTREPRENAD

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Vi arbetar med mer än produktion av Melleruds 
Nyheter. Behöver du en jubileumstidning, kund-
tidning eller broschyr – vi hjälper till med allt 
från idé till produktion, tryck och distribution.

– 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

Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40

Behöver du en 
egen tidning?

Brålanda • Frändefors

Brålanda väntjänsts om-
budsförsamling har haft 
årsmöte i Brålanda stations-
hus. Väntjänsten är en ideell 
förening med huvudsyfte 
att på olika sätt berika livet 
för bygdens pensionärer och 
daglediga genom olika for-
mer av aktiviteter. Bas för 
verksamheten är bygdens 
föreningsliv. 37 förening-
ar i bygden är medlemmar 
och företräds av ombud i 
ombudsförsamlingen. Verk-
samheter sker i Brålanda 
stationshus, ”Sinnenas hus” 

samt ute i det fria. Väntjäns-
ten bedriver också kontakt-
verksamhet genom besöks-
grupp och anhörigstöd. För 
boende på servicehus ordnas 
besök och kontaktträffar. 
Samverkan sker med andra 
organisationer. Vänersborgs 
kommun bidrar till verk-
samheten främst genom att 
stå för hyreskostnaden för 
Stationshuset.
 Brålanda Väntjänst hade 
under dagen firat tioårsjubi-
leum med Öppet Hus med 
ett 70-tal besökande. Kväl-

lens årsmöte leddes av Dan 
Nyberg. En verksamhets-
styrelse är ansvarig för vän-
tjänstens olika aktiviteter. 
Vid årsmötet avgick Folke 
Olsson som kassör och Berit 
Aronsson som styrelseleda-
mot. Båda avtackades. 

Nyvalda i styrelsen blev 
Gunilla Aronsson och Gun-
Britt Åkesson. Orvar Carls-
son omvaldes till ordföran-
de. I styrelsen ingår också 
Sven-Göran Svensson, Gun-
nel Andersson, Per-Olof 
Gustafsson och Anita Lind-

berg. Vänersborgs kommun 
företräds av Ann-Christin 
Karlsson. Hedersledamot är 
Eva Hjalmarsson. Styrelsen 
anförtroddes uppgiften att 
inom sig utse olika funktio-
närer. Vid årsmötet avgick 
Gunnar Karlsson som revi-
sor och blev också avtack-
ad. Kvällen avslutades med 
smörgåssnittar och jubi-
leumstårta,

 Börje Viberud

ÅRSMÖTE Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se
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DFF anordnar 
träningsturnering
FOTBOLL 
På lördag och söndag 
anordnar Dalslands 
Fotbollsförbund en 
träningsturnering för 
pojkar födda -01 på 
konstgräsplanen med 
tre inbjudna lag från 
storklubbar.
Förutom DFF:s eget lag 
medverkar Örebro SK, 
Halmstad BK och Västra 
Frölunda IF. Matcherna 
startar strax efter lunch på 
lördagen. 

De gästande lagen kom-
mer att bo i Idrottshuset.

Parallellt med miniturne-
ringen har DFF bokat Mal-
mö FF:s Andreas Georgson 
som kommer att föreläsa i 
Rådahallen på lördag om 
utbildning av unga spelare. 
Det utlovas en intressant fö-
reläsning om hur en elitför-
ening som Malmö FF jobbar 
med sina ungdomar och hur 
de ser på detta med utbild-
ning. Andreas visar även ett 
praktiskt pass med en trä-
ningsgrupp.

Tidigt mål sänkte 
Frändefors herrar
FOTBOLL 

Frändefors herrar 
spelade i lördags 
eftermiddag tränings-
match mot Wargöns 
IK. Det blev förlust 
med uddamålet efter 
ett tidigt sådant från 
hemmalaget.

Wargön vann med 1-0 mot 
Frändefors på Vänervallens 
konstgräs i Vänersborg. 
Matchens enda mål kom 
redan efter tolv minuter då 
Anders Lundborg i hemma-
laget WIK sköt in ettan. 

Frändefors hade sina 
chanser men matchen sluta-
tade 1-0.

På söndag har man genrep 
borta mot Sjuntorps IS, en 
bra värdemätare innan serie-
premiären mot Håfreströms 
IF lördagen den 23 april.

– Vi spelade bra med 
många nya spelare i laget. Vi 
har stigande form, men haft 
svårt att göra mål. Sjuntorp 
kommer att bli bra mot-
ståndare i genrepet, det kan 
bli tufft, säger Dennis Wall-
sten, lagledare under match-
en.

Tobias Coster

Spelglädjen var 
på topp i MIF!
HANDBOLL 
I söndags spelade  
P 05/06 från Mel-
leruds IF säsongens 
sista sammandrag i 
minihandboll. 

Den här gången bar det av 
till fantastiska Rimnershal-
len i Uddevalla. Det gick 
inte att ta miste på spelgläd-
jen och det har skett en stor 
utveckling hos spelarna både 
individuellt och som lag. 

Positivt är att man har ta-
git bort resultattavlorna vid 
sammandragen och på så vis 
har det blivit mer fokus på 

spelet än på vinnare och för-
lorare. Killarna bjöd på flera 
finesser med fint spel och 
kanske var det landslagets 
stundande OS-kval som in-
spirerat dem. Det var särskilt 
roligt att samtliga spelare i 
båda lagen fick uppleva gläd-
jen i att göra mål och vad vi 
såg var vi ensamma om den 
bedriften, det är dessvärre 
vanligt att många lag har en 
eller två spelare som gör allt 
på egen hand. I samtliga sex 
matcher som spelades stod 
Edwin Johansson i mål och 
gjorde jättefina räddningar.

Petra Gull

Kevin Kolstad, Noak Erving, Axel, Sigge Gajewska, Eben Er-
iksson, Arvid Andersson, Hugo Engström, Edwin Johansson, 
Zaam, Mille Westman och Abdulkarim Naser. Foto: Privat.

Åsebro vann med tre mål mot Lane
Åsebro har hittat for-
men lagom till serie-
start om två veckor. 
I lördags besegrades 
IFK Lane med 4-1 på 
Dalslands Sparbanks 
Arena i Mellerud. Med 
fyra olika målskyttar 
så kan man se fram 
emot säsongen i divi-
sion 5 med tillförsikt.
2-0 i halvtid hade kunnat 
vara mer när IFK Lane be-
segrades tämligen säkert på 
konstgräset i Mellerud. Åse-
bros spelandetränare Peter 

Eriksson var märkbart nöjd 
efter matchen.

– En bra genomförd 
match, många stunder med 
bra fotboll och fint anfalls-
spel. Vi släppte kanske lite 
enkelt bollar bakom oss 
ibland, men Mohammed i 
mål gjorde bra räddningar, 
säger Peter Eriksson.

Marcus Larsson öppna-
de målskyttet i matchen 
när han i den 19:e minuten 
spräckte kamratföreningens 
nolla. Kvarten senare var det 
dags igen, då för matchhjäl-
ten senast i DM – Fredrik 

Grenander, som sköt in 2-0.
I den andra halvleken 

gjorde Peter Eriksson 3-0 
innan Lane tilldömdes straff 
som dom förvaltade väl.

– Synd att vi inte fick hålla 
nollan i denna match, straf-
fen var inget att säga om, 
konstaterar Peter Eriksson 
som fick se sin namne Peter 
Andersson göra 4-1 innan 
domaren blåste av matchen.

Nu väntar genrep till hel-
gen mot Trollhättans FK, en 
bra värdemätare för hur laget 
står, enligt Eriksson.

– Trollhättan borta i gren-

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – IFK Lane

4-1 (2-0)
Träningsmatch

Målskyttar:
19’ 1-0 Marcus Larsson
36’ 2-0 Fredrik Grenander
66’ 3-0 Peter Eriksson
77’ 3-1 Aden Aden (straff)
79’ 4-1 Peter Andersson

Åsebro och Mellerud möts i final?
FOTBOLL 
På måndagen stod det 
klart hur semifinalerna 
i fotbolls DM ser ut, 
när Dalslands Fotbolls-
förbund lottade dessa.

Åsebro IF ställs mot IF Vi-
ken från Åmål, Melleruds 
IF ställs mot Högsäters GF. 
Detta stod klart när Dals-
lands FF sammanträde i 
måndags kväll och bland 
annat lottade semifinaler-
na i DM. Detta innebär att 
det kan bli ett derby mellan 
Åsebro och Mellerud, om 
lagen vinner sina respektive 
matcher.

Det finns en längtan att få uppleva derbyn som de under 2014 eller kanske ännu längre till-
baka, där hela samhället slöt upp för att heja fram två av kommunens giganter för en riktigt 
publikfest. Foto: Marcus Ek. Arkivbild.

Storseger i genrepet för BIF
FOTBOLL 
Brålanda IF visade 
storform inför seriepre-
miären till helgen när 
man i lördags krossa-
de Hjärtums IS med 
6-0. Trots att mot-
ståndarna kanske var 
svaga, visade man upp 
sitt offensiva spel som 
blir en viktig pusselbit 
2016.

Sex mål är alltid bra, kanske 
speciellt i ett genrep när man 
önskar att pusselbitarna skall 
ha fallit på plats. För Brålan-
das del ser mycket ut att ha 
gjort det. 

Mittbacken Martin Gus-
tavsson om matchen:

– Stundtals spelade vi bra. 

Svårt att säga hur motstån-
darna var och det blir svårt 
att dra slutsats kring vår in-
sats då. Men vi sätter dit sex 
bollar och vi har ännu fler 
lägen också, bland annat en 
boll i stolpen. Vi gör det vi 
sagt och spelade bra.

Detta var lagets andra håll-
na nolla under försäsongen, 
men annars har det varit 
en hel del insläppta mål för 
Brålanda. Men man har ock-
så gjort många mål på mot-
ståndarna, där har man inte 
blivit nollade någon gång.

– Vi faller ur vårt tänk 
ibland. Vi har haft ett blan-
dat spel och mött blandat 
motstånd. Men kan vi hitta 
vårt tänk, det Daniel (Olsen, 
huvudtränare) vill få fram, så 

spelar vi bra. Vi är lite upp 
och ner men är ett ungt lag, 
säger Gustavsson som också 
tillhör fotbollssektionen.

Till helgen vankas det 
seriepremiär, till det också 
dalslandsderby, något som 
kittlar lite extra i fotbollsner-
verna. Brålanda mötte Eds 
FF i DM för några veckor 
sedan och förlorade då med 
3-2. Nu är man revansch-
sugna till seriepremiären på 
lördag.

– Vi mötte Ed i DM och 
förlorade, men jag vet inte 
mycket om den matchen 
eftersom jag inte var med. 
Men Ed var tuffa i dueller-
na och spelade fysiskt spel 
har jag hört. Matchen ser ut 
att spelas hemma på Sörby-

SLUTRESULTAT
Hjärtums IS –  

Brålanda IF
0-6 (0-2)

Träningsmatch
Fredrik Falk 2
Vilhelm Lidre 2
Marcus Hermansson
Erik Karlsson

Tveksamt genrep – ger bra premiär?!
Åsebro/Brålanda 
har blandat och gett 
under försäsongen. I 
lördags blev det dock 
seger över Wargöns 
IK med uddamålet, en 
bra insats av ett ungt 
lag inför måndagens 
seriepremiär.
Seriepremiären hägrar, fem 
dagar kvar vid dagens da-
tum och damerna har laddat 
under våren inför division 
2-spel. 

I lördagens match var det 
övervägande yngre spelare i 

en fin mix med äldre vilket 
resulterade i 2-1 seger mot 
ett lika mixat Wargön.

– Det var egentligen en 
match för våra andralag, ett 
mixat lag helt enkelt. Vi gör 
en bra match och de yngre 
gör verkligen en bra match, 
säger lagets assisterande trä-
nare Glenn Öder.

Detta var egentligen inte 
ett genrep i den bemärkel-
sen, då förstalaget spelade 
genrep förra helgen mot 
Säffle FF, en match som inte 
alls gick som det var tänkt.
Förlust med 2-6.

– Ja, detta var ju egentli-
gen inte division 2-lagets 
genrep, utan den var mot 
Säffle där vi hade 2-2, men 
vi tappade sedan fyra mål 
bakåt, sa Öder.

Nu blickar man framåt, 
mot bortamatch mot Bul-
larens GOIF i division 2 
Bohuslän/Dalsland. Ett lag 
man mötte förra året, utan 
att vinna något av de tre 
mötena. Två poäng på tre 
matcher, något Glenn Öder 
har koll på.

– Vi hade svårt för Bulla-
ren förra året, det är ett tufft 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

Wargöns IK 
 2-1 (1-0)

Träningsmatch
Måkskyttar:
18’ 1-0 Elin Gustavsson
54’ 2-0 Cecilia Wänerlöv

Åsebro ställs mot division 
4-laget Viken som sett bra 
ut under försäsongen och 
besegrade bland annat både 
Håfreström och Kroppefjäll 
på vägen mot semifinalen.

Melleruds motståndare 
Högsäter spelar även dom i 
division 4, de hade en tuf-
fare lottning med gick igen 
sin grupp utan förlust. Där 
fanns både Brålanda och 

Frändefors, som dock inte 
lyckades ta sig vidare till 
slutspel.

Inget speldatum är ännu 
satta för matcherna.

Tobias Coster

vallen och vi hoppas göra en 
bra premiär. Premiär är ju 
alltid premiär, det gäller att 
hålla fokus och göra ett bra 
jobb. Alltid speciellt med 
premiär, även om vi spelat 
träningsmatcher och DM 
så känns detta väldigt kul. 
Vi är taggade, säger Martin 
Gustavsson inför lördagens 
seriepremiär.

Tobias Coster

lag som spelar fysiskt. Men 
vi siktar självklart på tre po-
äng i premiären, sa han.

Tobias Coster

repet blir en bra värdemätare 
för oss. Nu börjar också de 
flesta komma tillbaka som 
varit skadade, så konkurren-
sen är hård.

Tobias Coster

SPORT
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renault.se

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 3,7-6,0 l/100 km. CO2-utsläpp: 95-134 g/km.*Leasingkostnaden är baserad på MEGANE Life TCe 100: 2199 kr/ mån. Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, 
garanterat restvärde. Inga uppläggnings- eller aviavgifter. Körsträcka 15 000 km/år. inkl. service. Kostnad för försäkring tillkommer. Serviceavtal gäller för 15 000 km/år, max 45 000 km eller 36 månader, reservation för lokala 
avvikelser. Totalt kundvärde 7800 kr. Gäller vid köp av en ny Renault Mégane t.o.m 30/4 2016. Erbjudandet går inte att kombinera med andra erbjudanden. Angivet pris är rekommenderat cirkapris och lokala avvikelser kan 
förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

Renault MEGANE
Nya

Lycka, begär och passion kan sällan beskrivas – det måste upplevas. Och det är bara genom a�  provköra nya Renault 
Mégane som du kan uppleva hur alla tekniska fi nesser förvandlas till den ena starka känslan e� er den andra. För vad  är teknik värd om den 
inte får oss a�  känna något? Sä�  ord på känslan. Välkommen in och upplev nya Renault Mégane. Låt  känslorna ta plats.

Låt känslorna ta plats 

Privatleasing från

2 199 kr
inklusive service*

Mellerud 
Landsvägsgatan 36 
Tel. 0530 - 447 70

Vänersborg, Onsjö
Johannesbergsvägen 1  
Tel. 0521 - 28 15 00 

Uddevalla, Fröland
Kärranäsvägen 2 
Tel. 0522 - 814 00

Ed
Verkstadsvägen 3 
Tel. 0534 - 617 80

Lysekil
Förrådsvägen 1 
Tel. 0523 - 100 01

Dingle
Kustvägen 1 
Tel. 0524 - 814 00

Åmål
Vänersborgsvägen 17 
Tel. 0532 - 626 00

Strömstad
Tångenvägen 1 
Tel. 0526 - 613 13

Handbollsflickorna 
avslutade med vinst
HANDBOLL 
Säsongens sista 
match för flickorna i 
MIF:s 03/04-lag spe-
lades på bortaplan i 
Kungälv under söndag-
en. 
Det blev en jämn och spän-
nande match som länge stod 
och vägde, men när 40 mi-
nuter var spelade stod Melle-
rud som segrare med 15-13. 

Det är sedan tidigare klart 

att tjejerna vunnit sin serie 
och nu väntar välbehövlig 
vila innan laget ska iväg på 
en tredagars handbollsskola 
i Forshaga i juli. Säsongen 
kan sammanfattas med att 
laget och individerna har ta-
git jättekliv framåt och bred-
dat sina kunskaper inom 
handbollen.

Petra Gull

Götalandsmästerskap 
för 13-14 åringar
FRIIDROTT 
Det blev många personliga 
rekord för Shirin Husseini 
från Håfreströms IF som 
deltog i Götalandsmäster-
skapen i Borås den 12-13 
mars. Hon tävlade i F13 
och sprang 60 m på 9,99 
(6:a i heat), 200 m på 34,47 
(44:e), 800 m på 3.15,01 
(7:a i heat) och hoppade 
3,34 i längd (42:a).

Eva Gerdén
Shirin Husseini vid ”selfie-
väggen” vid GM i Borås. 
Foto: Privat.

Fem HIF-löpare 
i TIF-terrängen
TERRÄNGLÖPNING 
I det klassiska terrängloppet 
TIF-terrängen den 10 april 
stod återigen Håfreströms 
IFs Merhawi Negasi för en 
mycket fin prestation när 
han i P19 på 4-km vann 
med tiden 14,02. 

Han hade en tuff upp-
görelse med Ullevi FK:s 
Ahmed Abdullahi (P-17), 
och blev där slagen med en 
sekund. Nämnas kan att 

Ahmed vann P17-klassen på  
1 500 meter vid inomhus- 
JSM för en dryg månad se-
dan. 

Sakhi Husseini sprang 
samma distans i P17 och 
blev elva på 18,59. Lillasys-
ter Shirin blev femma i F13, 
2 km på 9,34 och bröderna 
Joel och Isak Blom slutade 
sexa och nia i P13 på 8,32 
respektive 11,01.

Eva Gerdén

HIF:s Merhawi Negasi, segrare i P-19. Foto: Privat.

Påskrundan i Tanumshede
FRIIDROTT  
Tanums IF arrangerade Påskrundan på långfredagen och det 
blev pallplaceringar för alla Håfreströms IF löpare.
Resultat 3 km:
F-13 1:a Shirin Husseini 15.27
 2:a Minna Geerts 15.58
Dam 3:a Eva Gerdén 17.43
Herr 1:a Merhawi Negasi 10.46
 3:a Sakhi Husseini 12.47

SM-guld till Ellen Forsberg
Snowboardåkaren 
Ellen Forsberg, Mel-
lerud, vann SM-guld i 
klassen Big Air under 
tävlingarna i Kläppen i 
helgen.
Ellen går event- och snowbo-
ardutbildningen på högsko-
lan i Hemavan sedan ett år 
tillbaka. Innan dess åkte  
hon snowboard i Chamonix 
i Frankrike, i Japan och i Ca-
nada.

– Jag har kommit tvåa i 
alla tävlingar i serien hittills 
i år och nu blev det guld i 
Big Air. Det var otippat och 
väldigt roligt, säger Ellen 
Forsberg.

Snowboardåkaren Ellen Forsberg vann SM-guld i helgen.
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Inför säsongen med tränaren Daniel Olsen: Tobbes tankar
Bästa värvningen:
Bästa värvningen, ja det får 
ändå bli målvakten Douglas 
Dahlberg. Då Brålanda tidi-
gare haft en äldre målvakts-
uppsättning får 20-årige 
Dahlberg ses som en fin 
förstärkning. I hans tidi-
gare klubb Mellerud hade 
han för tuff konkurrens om 
förstespaden, men i Brålan-
da har han fått förtroendet 
under försäsongen. En frisk 
och motiverad Douglas är 
en bra målvakt i division 4.

• Hur ser du/ni på din 
trupp 2016?
Unga killar, gott gäng!

• Vilken prägel kommer 
du/ni att sätta på sättet 
som laget spelar?
Spela varierat och ha kul.

• Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år?
Killarna har blivit ett år äld-
re.

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?
Styrkor: Unga (hungriga 
och utvecklingsbara, vill och 
kan mycket).
Svagheter: Unga (orutine-
rade).

• Hur är stämningen i 
truppen?
God och harmonisk.

BRÅLANDA IF
Spelar i 2016:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Spelade i 2015:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Placering 2015: 7:a
Tobbes tips 2016: 6:a
Form senaste 5: OVFFV 
Andralaget:
Division 6 Dalsland
Huvudtränare:
Daniel Olsen
Seriepremiär:
16/4 Eds FF – hemmaplan

Brålandas Oskar Andersson kommer vara lagets viktigaste spelare år 2016. Mittfältsmo-
torn ger alltid allt för sitt lag och kommer med sitt hjärta och hjärna leda laget till många 
poäng.

BIF har en ung och hungrig trupp

• Hur ser du/ni på din 
trupp 2016? 
Vi har ett drömscenario 
i MIF för närvarande, 26 
man där alla är egna pro-
dukter och mellan 16-26 år 
gamla. Ska man leta efter 
något som kanske saknas 
lite så är det väl rutinen. 
Men sedan får man komma 
ihåg att alla som är 20-22 
i MIF har tre-fyra a-lags-
säonger i sig redan!

• Vilken prägel kommer 
du/ni att sätta på sättet 
som laget spelar?
- Det finns några saker som 
vi alltid kommer leta efter 
och försöka få ut av spelar-
na, mycket energi, bra ag-
gressivitet, att hela tiden ta 
beslut och våga vara direkta 
och rejäla. Rätt inställning, 
man kan alltid göra jobbet!

• Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lyckas just i 
år?
- Först och främst på grund 
av vår egen kvalité och för-

måga. Lyckas vi få ut det 
vi kan så kommer vi lyckas 
utan tvekan. 

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?
- Tekniken och tempot 
som många i den här trup-
pen besitter är väldigt hög. 
Men om jag måste leta efter 
något så är det väl återigen 
rutinen som är det jag kan 
komma på.

• Hur är stämningen i 
truppen?
-  Fantastisk, väldigt sam-
mansvetsat gäng! 

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
- Först och främst, resultatet. 
Alla i truppen är överens om 
att vi kan vinna varje match 
och den målsättningen delar 
även ledarstaben. Det är den 
enda vi borde ha! Att få vara 
med och utveckla alla de här 
unga, duktiga fotbollspelar-
na känns otroligt kul!

”Vi ska vara med och kriga i toppen”

Melleruds Målvakt Fredric Johansson lär bli lagets vikti-
gaste spelare 2016. Får han hålla sig frisk blir han skillna-
den mellan en toppstrid och en mitten placering. Foto: 
Tobias Coster.

• Om du/ni tippar kom-
mande säsong, vilken 
position slutar ni på?
-  Vinner vi varje match så 
tror jag vi har en bra chans 
att vinna serien! Men skämt 
åsido, vi ska vara med och 
kriga i toppen. MIF hör 
hemma högre upp i serie-
systemet!

• Vilka är era nyförvärv?
Sebastian Hedlund (Gau-
thiod), Viktor Öhrling (Hå-
freström), Alvin Johans-
son (Kroppefjäll), William 
Sundelius (Håfreström), 
Andreas Grimheden (Hå-
freström).

• Vilka är era spelarförluster?
- Karl Wennerström (Eds 
FF), Markus Svensson (slu-
tat), Johan Larsson (Högsä-
ters GF), Douglas Dahlberg 
(Brålanda IF), Gary Cen-
nerazzo (Tulsa Roughnecks 
FC), Brett Croft (Santa 
Clarita Storm), Nori Bitic 
(Håfreströms IF), Alessane 
Ouarma (okänt), Tobias 

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Sett till meriter, klass och 
kvalitet så är Sebastian 
Hedlund tveklöst Melle-
ruds bästa förvärv inför 
säsongen. Men det finns 
frågetecken. Kan den ska-
dedrabbade offensiva Hed-
lund hålla sig just frisk och 
skadefri? Gör han det blir 
han skillnaden för Mellerud 
om man ska ligga i toppen 
eller i mitten. Så bra är han, 
om han är frisk.

Tyngsta tappet:
Johan Larsson är utan tve-
kan det tyngsta tappet för 
Mellerud på spelarsidan 
inför den här säsongen. 
Och inte är det bättre än att 
mittbacken nu spelar för se-
riekonkurrenterna Högsä-
ters GF. Larsson var en vik-
tig pusselbit för MIF under 
de tre säsongerna som han 

Svensson (okänt), Anders 
Holmström (okänt), Kresh-
nik Bytiqi (Håfreströms IF).

• Hur skulle du/ni att ranka 
träningsnärvaron under 
försäsongen där 1 är "ing-
en kommer" och 10 är "alla 
tränar alltid"
- 8-9, sista månaden 9.

• Vad är viktigast enligt 
dig: Anfall eller försvar?
- Utan ett bra försvarsspel så 
är det svårt att spela anfalls-
spel och vinna matcher, så 
för att kunna göra det måste 
vi försvara oss bra. Ett lag 
byggs bakifrån!

Inför årets fotbollssäsong

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
Ha roligt!

• Om du/ni tippar kom-
mande säsong, vilken 
position slutar ni på?
-

• Vilka är era nyförvärv?
Douglas Dahlberg och 
Victor Mattsson.

• Vilka är era spelarförlus-
ter?
Hamsa Tahir, Ahmed Ma-

hamad, Andreas Jansson, 
Bobo.

• Hur skulle du/ni ranka 
träningsnärvaron under 
försäsongen där 1 är "ing-
en kommer" och 10 är "alla 
tränar alltid"
8-9.

• Vad är viktigast enligt 
dig: Anfall eller försvar?
När motståndaren har bol-
len är försvar viktigast och 
när vi har bollen är anfall 
viktigast.

Tyngsta tappet:
Andreas Jansson är en 
duktig fotbollsspelare i 
sina bästa år. Därför extra 
tungt när han nu lämnar 
Brålanda, igen. Förra året 
vid denna tid tillhörde han 
Trollhättans FK, men åter-
vände hem till värmen och 
gemenskapen i BIF. Nu väl-
jer han att testa sina vingar 
för andra gången, i division 
2-laget Skoftebyns IF. För-
svararen med sina kvaliteter 
kommer att saknas i Brålan-
da, men kanske återvänder 
han hem även denna gång 
när Vänern är varm nog för 
att bada i?! 

Frågetecknet(?)
Hur står sig Brålandas ver-
sion 2016, ja inte blir det 
något platt fall inte. Men 
klarar detta unga lag denna 
tuffa omgången av division 
4 Bohuslän/Dal, för den 
är tuffare än på länge. Ett 
handfull dalslandsderbyn 
och flera bohuslänslag som 
både kan rosa och risa mark-
naden. Det är just truppens 
rutin som kommer att vara 
säsongens stora frågetecken, 
trots flera rutinerade spela-
re som till exempel Martin 
Gustavsson och Erik Karls-
son.

Utropstecknet(!)
Laget har potential, unga 
och taggade. Något som kan 
leda långt. Med en väldigt 

fin mix av ungt och rutine-
rat så kan just detta bli Brå-
landas framgång. Kan nya 
huvudtränaren Daniel Ol-
sen vaska fram den fulla po-
tentialen hos truppen så blir 
laget att räkna med 2016.

Viktigaste spelaren:
Mittfältsmotorn och lag-
kapten Oskar Andersson, 
ja det går inte säga annat än 
att han är viktig för Brålan-
da. Förra året gjorde han tio 
(!) mål, som innermittfält. 
Och alla som sett Oskar 
vet att han alltid ger allt för 
sitt lag, utan att sätta några 
fingrar emellan någonstans. 
Med sin energi och styrka 
kan han driva igång ett lag 
och vara skillnaden mellan 
tre poäng och inga alls.

Tabellplaceringen:
Brålanda kommer fortsät-
ta spela i division 4, de är 
här för att stanna. Förra 
året blev det en sjundeplats 
vilket inte är så dumt trots 
allt. Även om ambitionen 
från tränaren Daniel är att 
ha roligt, så tror jag att la-
get kan fortsätta klättra. Så 
detta året skall jag inte vara 
sämre utan att ge dem en 
plats på den övre halvan, en 
sjätteplats.

Text: Tobias Coster

Inför säsongen med tränaren Peter Jonasson:
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Låt VårRuset bli en
kul grej med kompi-
sarna, en formkoll
eller början på ditt
nya träningsliv. Du
kan springa för
fullt, småjogga eller
prome nera banans
fem kilo meter.
Banan går genom
centrala Väners -
borg samt utmed
vackra Skräckle -
parken. Start vid
Sjö vallen kl 19.00
onsdag 11 maj.

EN SKÖN 
KVÄLL I VÅR

VÄNERSBORG
ONSDAG 11 MAJ 

ANMÄL DIG 
ELLER 

DIN GRUPP 
PÅ VÅRRUSET.SE

Huvudsponsor: Lokala sponsorer:

Vänersborg-122x133.qxp_122x133  2016-02-15  21:21  Sida 1

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Ja, Åsebro/Brålanda har ju 
egentligen inte värvat nå-
gon spelare inför säsong-
en, utan bara fått upp en 
handfull spelare från juni-
orlaget. Men bäst av dessa 
15-17-åriga tjejerna är ändå 
Anna Johansson. Yngst i 
laget, men inte den som 
ställer sig sist i ledet. Med 
fart kommer hon runt på 
kanterna och kan både göra 
mål och assistera till dessa. 
Trots sina 15 år kommer 
hon att bli en spelare för di-
vision 2-laget, eller i alla fall 
ge de äldre damerna en hård 
match om platserna.

Tyngsta tappet:
Kanske dagens lättaste, i 
detta läge är det Josefin 
Berg. Hon var både lag-
kapten och mittfältsmotor 
med viktiga egenskaper och 
spetskvaliteter som det-
ta år kommer att saknas. 
Hon gjorde också sina mål, 
fem stycken förra året och 
sju stycken året innan. Det 
blir svårt att ersätta henne, 
men kanske kan någon av 
de yngre tjejerna ta klivet 
upp och bli en ersättare för 
framtiden att räkna med.

Frågetecknet(?)
Åsebro/Brålandas stora 
frågetecken blir bredden i 
truppen. Man ska leverera 
spelare till två lag i tämli-
gen bra serier, men har un-
der försäsongen haft stora 
problem med sjukdomar 
och skador. Tränarna själv 
säger att detta varit ett pro-
blem, men vi får hoppas att 
man klarar av säsongen. De 
yngre tjejerna kommer att 
få mycket speltid vilket är 
positivt, men de äldre och 
mer rutinerade måste step-
pa upp och ta ansvar om 
inte säsongen 2016 skall gå 
till historien, på grund av fel 
orsaker.

Utropstecknet(!)
Målskyttet är damernas sto-
ra utropstecken. Laget har 
gjort 16 mål på sex stycken 
försäsongsmatcher och har 
inte gått nollade ur någon 
föreställning. Detta är en 
styrka som man får ta med 
sig in i säsongen. Främst är 
det Jennie Larsson och San-
dra Petersson som stått för 
dessa, får hålla tummarna 
för att den formen håller i 
sig även till måndagens pre-
miär.

Viktigaste spelaren:
Det är svårt att peka ut nå-

gon specifik spelare i det-
ta lag, många är så viktiga. 
Men Jennie Larsson har en 
viktig roll i laget, kanske som 
ersättare för Josefin Berg. 
Kan hon både leverera mål 
och styra laget så har Åse-
bro/Brålanda en guldklimp 
här, detta tillsammans med 
rutinen som Larsson samlat 
på sig under årens lopp. Fem 
mål blev det förra säsongen 
i division 2, dubblerar hon 
det så kommer hon att ta 
med sitt lag till den övre 
halvan, och kanske lite till.

Tabellplaceringen:
Förra året blev det en fjär-
deplats, denna säsong är det 
fler lag i serien och kanske 
också tuffare lag. Målsätt-
ningen från tränarstaben 
är topp-3, vilket inte alls är 
orimligt. Åsebro/Brålanda 
har varit med några år nu 
och flera spelare har många 
års rutin från den här nivån. 
Men samtidigt är truppen 
skör och flera yngre spela-
re kommer få chansen från 
start, därför tror jag det blir 
topp-5 för Åsebro/Brålanda 
detta året, för att ha både 
hängsle och livrem inför en 
oviss säsong.

Text: Tobias Coster

ÅSEBRO/BRÅLANDA
Spelar i 2016:
Division 2 Bohuslän/Dalsland
Spelade i 2015:
Division 2 Bohuslän/Dalsland
Placering 2015: 4:a
Tobbes tips 2016: 5:a
Form senaste 5: VVFFV 
Andralaget:
Division 3 Bohuslän/Dalsland
Huvudtränare:
Lennart Lindström
Seriepremiär:
18/4 Bullaren GOIF – bortaplan

• Hur ser du/ni på din 
trupp 2016?
Truppen 2016 är stabil. Vi 
har en bra grund och någ-
ra yngre och hungriga tjejer 
som tagit steget upp i år.

• Vilken prägel kommer 
du/ni att sätta på sättet 
som laget spelar?
Vi kommer att bygga la-
get från försvaret, vara tajta 
bakåt och ställa om med 
våra tre anfallare. Det går ut 
på ett snabbt och bra pass-
ningsspel.

• Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer lycka just i år?
Vi har en bra gemenskap 
och alla vill åt samma håll!

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?
Styrkorna är vårt kollektiva 
försvarsarbete, passnings-
spelet och vår fysik. Svag-

Jennie Larsson i Åsebro/Brålanda kommer vara lagets kan-
ske absolut viktigaste spelare. Med nummer 10 på ryggen 
kommer hon att stå i främsta ledet, både med rutin men 
också offensivt med sina mål och målgivande passningar. 
Foto: Tobias Coster.

”Vi siktar på att bli topp tre”

MELLERUDS IF
Spelar i 2016:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Spelade i 2015:
Division 3 Nordvästra Götaland
Placering 2015: 10:a
Tobbes tips 2016: 3:a
Form senaste 5: VFFVF 
Andralaget:
Division 5 Dalsland
Huvudtränare:
Peter Jonasson
Seriepremiär:
16/4 Högsäters GF – bortaplan

löv, Amanda Lind-Wahlén, 
Maja-Stina Svensson, Gu-
nilla Larsson, Signe Nils-
son, Elsa Fredin, Cassandra 
Möller – alla från juniorla-
get.

• Vilka är era spelarförlus-
ter?
Therese Nolin och Josefin 
Berg som valde att gå till 
Vänersborgs FK.

• Hur skulle du/ni ranka 
träningsnärvaron under 
försäsongen där 1 är "ing-
en kommer" och 10 är "alla 
tränar alltid"
Eftersom vi ska ha två lag 
i år igen så behöver man 
många på träning. Med 
ovanligt många och ihållan-
de sjukdomar så får jag säga 
en 5:a.

• Vad är viktigast enligt 
dig: Anfall eller försvar?
Vi är två tränare. Jag själv 
säger anfall. Min kollega 
säger försvar. Borde väl vara 
ett bra komplement?!

Inför säsongen med assisterande tränaren Glenn Öder:

SUPERLOPPIS I ARENA VÄNERSBORG

30/4 - 1/5 • Kl 10.00 - 15.00
Boka bord - Sälj dina prylar!

www.superloppis.comInfo: 0705-730 630

heten vi har är tyvärr snabb-
heten.

• Hur är stämningen i 
truppen?
Stämningen i truppen är 
jättebra! Alla tycker det är 
roligt att komma och träna 
och nu börjar serien också. 
Så bara positivt!

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
Målsättningen är topp-3. Vi 
börjar där.

• Om du/ni tippar kom-
mande säsong, vilken 
position slutar ni på?
Som sagt, topp 3.

• Vilka är era nyförvärv?
Yngre spelare som tagit ste-
get upp för att kämpa om 
platser i division 2-laget: 
Anna Johansson, Amanda 
Jonasson, Cecilia Wäner-

spelade och var lugnet själv 
i backlinjen.

Frågetecknet(?)
Hur kommer Mellerud se 
ut i försvaret? Under för-
säsongen har man spelat 
med många olika spela-
re, på olika positioner. De 
sista matcherna har mitt-
backarna Marcus Rydberg 
och Adam Jonasson spelats 
ihop, men klarar de pressen? 
Och vem spelar ytterback? 
Under försäsongen har man 
fokuserat på 16-årige Filip 
Larsson som är snabb med 
talang, men räcker det i di-
vision 4? Oscar Jonasson 
och Adam Olsen är också 

på skadelistan och skulle 
behöva komma tillbaka för 
att förstärka upp eller i alla 
fall ge konkurrens.

Utropstecknet(!)
Mellerud har en riktigt fin 
offensiv uppställning, där 
konkurrensen om platserna 
kommer vara benhård. Vik-
tor Öhrling, Simon Svens-
son, Sebastian Hedlund, Al-
bin Broberg, Joel Lundgren, 
Wictor Svensson, Gustav 
Larsson, Alvin Johansson, 
Jonatan Stefansson, Jonatan 
Lundgren, Florijan Fejzulo-
vic. Många namn, som alla 
kan starta matcher i divi-
sion 4. Under våren har Pe-
ter Jonasson flyttat in både 
Gustav Larsson och Joel 
Lundgren på innermitt-
fältsposition, kanske ett sätt 
att göra konkurrensen lite 
mildare på ytter- och an-
fallspositionerna.

Viktigaste spelaren:
Målvakten Fredric Johans-
son är viktigast för MIF 
anno 2016. Det blev sent 
klart att han skulle fortsätta 
lira, men så viktigt för laget. 
Förra säsongernas lagkap-
ten är lagets bästa målvakt, 

även om konkurrensen med 
nyförvärvet Andreas Grim-
heden är sund. Nu gäller 
det att Fredric får vara frisk 
också, för i nuläget är både 
Grimheden och Andreas 
Eriksson skadade och det 
blir tufft för unga Viktor 
Larsson att kliva in i divi-
sion 4 vid händelse av mer 
skador.

Tabellplaceringen:
Jag tippar att Melleruds IF 
slutar på en tredje plats, det-
ta för att laget är för bra för 
att vara i mitten, men också 
saknas det lite för att vara 
med i den absoluta toppen. 
Jag hoppas de bevisar mot-
satsen, men laget är fortfa-
rande ungt med många år 
kvar att leverera. 

Text: Tobias Coster

Åsebro/Brålanda
Gestad
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Resa bort? 
Jag passar din hund
www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Ont om tid? 
Jag rastar din hund

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Tovig hund? 
Jag är hundfrisör

www.angelicashundcenter.se

   073-970 71 95

Är hunden 
ensam hemma?

Jag har hunddagis
www.angelicashundcenter.se

   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

Stefan

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

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda

NYA KUNDER
välkomnas med 70:- rabatt

Gäller april månad

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

Åsensbruk

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

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

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

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

olesensbygg@gmail.com

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

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

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.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!

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

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

Lägenhet el. hus
Pensionär önskar hyra lägen-
het 2:a, 3:a eller hus i Mel-
lerud med omnejd. Tel. 070-
853 48 11.

ÖNSKAS HYRA

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

SÄLJES

Ved säljes
– spara pengar 

köp vinterveden nu!
Vedgubben i Mellerud
0530-127 24, 073-904 70 93

107 personer gick promena-
den i strålande väder. Svar 
vuxenfrågor: 1. 1  Tyre 
Recykling. 2. X  medelti-
den. 3. 1  Ivar kreuger. 4. 2  
Edvard Munch. 5. X  Per-
sonuppgiftlagen. 6. X  Fyra 
årstider. 7. X  G-Klav. 8. 1  
Hörselproblem. 9. 2  David 
Lagercrantz. 10. 2  Highland 
Cattle. 11. 1  Hollandai-
sesås. 12. X  Burma. Svar 
barnfrågor: 1. X  Same. 2. 
1  Vitamin. 3. 2  Majs. 4. 
2  6 juni. 5. 1  Kiruna. 6. 
X  Gubben Pettson. 7. 2  0 
grader. 8. 1 Halloween. 9. X  

Charles Ingvar. 10. X  Bad-
minton. 11. X  Zipeall. 12. 
1  Björnen. Utslagsfråga:   
486 cm. 12 Rätt. 1  Peter 
Vernersson Mellerud  472 
cm. 2  Ann-Meri Ericsson 
Mellerud  510 cm. 3  Eva 
Nilsson Mellerud  460 cm. 
Extravinster: Eivor Verners-
son, Kerstin Almqvist, L-Å 
Jacobsson. Barnvinnare:
Marie ? Mellerud, Zanna 
Sundholm  Dals Rostock, 
Maja Vallhagen Dals Ro-
stock.

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 10/4

Race och runda 
över Brudfjället
CYKEL 
Brudfjällsracet/Run-
dan den 28 maj är 
ett motionslopp som 
börjar bli en tradition 
och förhoppningsvis 
kommer bli en fram-
tida klassiker hos 
motionären. 

Loppet är idag känt för dals-
länningen och i trestads-
området men lockar även 
långväga besökare till lop-
pet. 2016 arrangerades lop-
pet för femte gången och 
evenemanget har för många 
motionärer blivit ett årligen 
återkommande motions-
lopp. 

2015 testade arrangören 
även att ha en tävlingsklass 
på den långa bansträckning-
en på 110 kilometer, men 
har inför årets upplaga be-
slutat att det enbart är ett 
motionslopp för den glada 
motionären, dock med två 
klasser/starttider på långa 
(110 kilometer) – en för de 

som vill ta god tid på sig och 
en starttid för de som vill 
komma runt lite fortare. På 
startlistan syns redan nu att 
det finns några som kommer 
ha riktigt bråttom runt sjö-
arna och över fjällen. 

Cykel och festen  
runt omkring
I år får man fortsatt draghjälp 
av huvudsamarbetspartnern 
Dalslands Sparbank vilket 
gör att det erbjuds tidtag-
ning, vätskestationer samt 
mat vid målgång som kom-
mer från lokal leverantör. 

Brudfjällsracet är Dals-
lands största landsvägslopp 
som toppas med en folkfest 
där motionär och elitmotio-
när möts på vägen och över 
en bit mat efteråt. 

Företagarna tävlar om 
äran i förtagskampen där 
tredje tiden i laget räknas 
och motionären njuter av 
träningen och ”maten” samt 
en bra genomkörare inför 
Vätternrundan. Brudfjälls-
racet skall vara trevligt och 

BrudfjällsRacet är 110 
kilometer och ren cykel-
glädje med vattendrag och 
sjöar längs med hela banan 
som slingrar sig fram ge-
nom små samhällen, sko-
gar, fält och över två fjäll 
cirka 1 200 höjdmeter.

BrudfjällsRundan är 47 
kilometer och kan genom-
föras av alla som kan cykla 
och har en tillgång till cy-
kel – ett perfekt delmål för 
att komma igång med sin 
träning eller bättra på sin 
kondition och hälsa, att må 
bättre helt enkelt. 

Fakta

glatt och leverera en helhets-
upplevelse i gemenskapens 
och glädjens tecken. 

– Vi vill göra Brudfjällsra-
cet/Rundan till ett arrang-
emang som är lite bättre än 
andra cykellopp. Vi ska vara 
en folkfest som är en före-
bild för cykelmotionslopp, 
säger tävlingsledaren Oluf 
Skoogh. 

Mellerud förlorade stort
FOTBOLL 
Till helgen är det 
seriepremiär. Och i lör-
dag spelade Melleruds 
IF genrepsmatch inför 
denna händelse som 
fotbollsfans längtat 
efter sedan domaren 
blåste av förra säsong-
en. Men uppladdning-
en kunde varit bättre, 
efter förlust med 6-0 
borta mot Säffle FF.

Melleruds IF möter Högsä-
ters GF i ett dalslandsderby 
på lördag, i seriepremiären 
i division 4 Bohuslän/Dals-
land. Men lördagens match 
borta mot Säffle FF sätter 
många frågetecken på var la-
gets form ligger.

Man stod upp bra mot 
division 3-laget i 30 minu-
ter, då var man också när-
mast ett ledningsmål efter 
ett stolpskott från anfallaren 
Simon Svensson. Men efter 
32 minuter stod ett passivt 

försvar och tittade på när 
tre omarkerade grönklädda 
säffle-spelare kunde lägga in 
bollen vid den bortre stol-
pen. Precis före domaren 
skulle blåsa av för pausvila 
så nickade hemmalaget in 
sitt andra mål för dagen, på 
hörna från vänster.

– Vi gör en del saker bra, 
perioder i första halvlek är 
bra och även starten på an-
dra halvlek. Men det är ald-
rig bra att förlora med 6-0, 
sa assisterande tränaren Ri-
kard Westman efter match-
en. Rickard fick för övrigt ta 
huvudansvaret denna match.

Säffle gör omgående tredje 
målet i inledningen på den 
andra halvleken, sedan rann 
det iväg till 6-0 efter en pas-
siv insats från MIF.

Laget hade svårt att få 
igång något anfallsspel sam-
tidigt som försvarsspelet gav 
ett osäkert och instabilt in-
tryck.

– Det såg lojt ut, vi kom-

SLUTRESULTAT
Säffle FF – Melleruds IF

6-0 (2-0)
Träningsmatch

mer inte igång på match. 
Men kanske bra att ta för-
lusten i denna match istället 
för på lördag. Vi kan ha ett 
bra anfallsspel, det har vi sett 
på försäsongen där vi gjort 
många mål. Men idag fick 
vi lägga för mycket kraft på 
försvarsspelet så anfallsspelet 
kom inte igång, sa Rikard 
Westman.

På lördag väntar seriepre-
miär. Mellerud har en del att 
gå igenom inför den match-
en för att kunna ta poäng 
i en av säsongens svåraste 
bortamatcher. Förhopp-
ningsvis kan också skadepro-
blemen släppa en aning.

– Det blir ett tufft test, 
men jag tror absolut vi kan 
få med oss ett bra resultat 
om vi kan fixa vår egen pre-
station, sa Westman.

Tobias Coster
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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

Blommans Fotvård Även vaxning. 
Storgatan 26, Brålanda
076-195 53 60

FOTVÅRD
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Melodikrysset v.15 - 16 april

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. 15 – 16 april 21.00  

21.00  Bornebusch i tevefabriken
  - teckenspråkstolkat
21.30  Gympaläraren
  - teckenspråkstolkat
22.30  Cirkus familj
23.00  Ordet är mitt - syntolkat
23.15  True detective 

21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  Suits
22.55  Catastrophe
23.20 	Springfloden	

21.00  Edit: Parisa Amiri
21.30  Bornebusch i tevefabriken
22.00  En idiot på resa
22.45  Tror du jag ljuger?
23.15  Au pair i Los Angeles 

21.00 Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40 Michael Jackson: från 
 Motown till Off the Wall
23.15 Uncle
23.45 Född 2010

12.00 Världens natur: 
 The Hunt
13.00 Världens fakta: 
 Napoleon
14.00 UR Samtiden
17.00 Historiska personligheter
17.20 Lärlabbet
17.50 Dokumentär: Sister Helen
19.20 Guy Martin - På båge 
 genom Indien
20.05 Skönhetsideal jorden runt:
  Brasilien
21.00 Seriestart: 7 miljoner steg 
 längs Nilen
21.45 Cocaine Cowboys: 
 Laglöshet i Miami
23.45 Första världskrigets 
 kvinnor
00.35 Slottens hemligheter

12.00 Dinosaurierna - hur
  levde de?
13.00 Skattjägarna
13.30 Medialized
14.00 UR Samtiden
17.00 Dokumentär: Sister Helen
18.30 Seriestart: Skattjägarna
18.55 Medialized
19.25 Allergimysteriet
20.10 Fisken på två ben
21.00 Världens fakta: Olösta 
 mord
22.00 Guy Martin - På båge 
 genom Indien
22.45 7 miljoner steg längs Nilen
23.35 Banbrytande arkitektur
00.05 Låna för livet!

12.00 Dokumentär: Sister 
 Helen
13.30 Schrödingers katt
14.00 UR Samtiden
17.00 Kampen om kronan
17.10 The red chapel
18.35 Världens natur: The Hunt
19.35 Banbrytande arkitektur
20.05 Seriestart: Medicin till 
 jobbiga barn?
21.00 Världens fakta: Den 
 kvinnliga samurajen
21.50 Skönhetsideal jorden runt: 
 Brasilien
22.45 Fisken på två ben
23.35 The times of Harvey Milk

09.00 UR Samtiden
15.00 K-märkta ord
15.05 Världens fakta: 
 Napoleon
15.55 The red chapel
17.25 Medicin till jobbiga barn?
18.20 Slottens hemligheter
19.15 Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.00 Seriestart: Franska träd-
 gårdar
21.00 Seriestart: Iran inifrån
21.45 Seriestart: Ovädrens planet
22.35 Dokument utifrån: 
 Exorcisterna
23.30 Gunnels gröna

06.00 Face off
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
17.30 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
20.00 Simpsons
21.00	 The	five-year	engagement
23.30 Family guy
00.00 Family guy
00.30 American dad
01.00 Scrubs
01.25 Scrubs
01.55 How I met your mother
02.40 Family guy
03.25 My name is Earl
03.50 American dad
04.15 Våra värsta år
05.05 Face off

06.00 Face off
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 That awkward moment
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.25 Family guy
03.15 My name is Earl
03.35 American dad
04.00 Våra värsta år
04.25 Våra värsta år
05.15 Face off
05.35 The Mindy project

06.00 Face off
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 Breakout
22.55	 Defiance
23.55 Family guy
00.55 American dad
01.25 Scrubs
02.20 How I met your mother
03.05 Family guy
03.55 My name is Earl
04.20 American dad
04.40 Nattsändningar

06.30 The new normal
06.55 Seinfeld
09.15 The exes
09.45 Amazing race
10.40 Jims värld
12.10 Ink master USA
13.10 NCIS: Los Angeles
15.10 Growing up Fisher
16.10 Brooklyn nine nine
17.10 Almost genius
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
21.00 Parker
23.30 Borat
01.15 Anaconda
02.50	 Defiance
03.35 Brooklyn nine nine
04.20 Amazing race
05.10 The exes
05.30 The Mindy project

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Tror du jag ljuger?
11.15 Gympaläraren
12.15 Ordet är mitt
12.30 Upp till bevis
13.30 Mästarnas mästare
14.30 Enlightened
14.55 Matiné: Cimarron strip - 
 The blue moon train
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Stina om Lukas Moodysson
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 Catastrophe
21.55 Ryggen fri
22.00 Min livstid
22.30 Diktatorn
23.00 Ordet är mitt
23.15 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Stina om Lukas Moodysson
11.15 Det svåra provet
11.35 Au pair i Los Angeles
12.05 Uppdrag granskning
13.05 Född 2010
14.05 Kobra
14.35 Bornebusch i tevefabriken
15.05 Smak av Färöarna
15.40 Gomorron Sverige
16.00 Affären Ramel
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 Djursjukhuset
21.00 Vi kallas tiggare
22.00 Opinion live
22.45 Au pair i Los Angeles
23.15 SVT Nyheter
23.20 Vårdgården
23.50 Ockupationen
00.35 Nattsändninga

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Cirkus familj
11.15 Smak av Färöarna
11.50 Tror du jag ljuger?
12.20 En stad - en historia
12.30 Vårdgården
13.00 Djursjukhuset
14.00 Husdjurens hemliga liv
14.25 Pow-show - andra varvet 
 runt
15.50 Gomorron Sverige
16.10 Mord och inga visor
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Upp till bevis
21.00 Mord i paradiset
22.00 Michael Jackson: från 
 Motown till Off the Wall
23.35 SVT Nyheter
23.40 Suits
00.25 Nattsändningar

06.00 Fråga doktorn
06.45 Vårdgården
07.15 Uppdrag granskning
08.15 Opinion live
09.00 Upp till bevis
10.00 Affären Ramel
11.00 Tror du jag ljuger?
11.30 Anslagstavlan
11.35 Vintermagasin
12.00	 Innebandy:	SM-final
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Seriestart: Mr Selfridge
22.15 SVT Nyheter
22.20 Lördagsbio: Järnladyn
00.00 Xavier Dolan x 4: Tom at 
 the farm
01.40	 Springfloden
02.25 Vi kallas tiggare
03.25 Född 2010
04.30 Mord och inga visor
05.20 Go'kväll

08.10 Akuten
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
15.30 Rakt på
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Finnomani
16.45 Teckenspråkstolkarna
17.15 SVT Nyheter på lätt
 svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Seriestart: Glömda brott
18.10 Mitt i naturen möter
18.15 Ishavet på 30 dagar
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 Nattsändningar

08.15 Ishavet på 30 dagar
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 När livet vänder
16.45 Made in Africa
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Glömda brott
18.10 Mitt i naturen möter
18.15 Ishavet på 30 dagar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hjärtevänner
20.00 Guld-Greta – en hisnande 
 kärlekshistoria
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Edit: Parisa Amiri
22.50 Nattsändningar

08.15 Ishavet på 30 dagar
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Korrespondenterna
16.45 Friktion
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Glömda brott
18.10 Mitt i naturen möter
18.15 Ishavet på 30 dagar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Strömsö
20.00 Ester Blenda - wall-
 raffande piga
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Xavier Dolan x 4: Laurence
  Anyways
00.30 Strömsö
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

08.00 Made in Africa
08.30 Hjärtevänner
09.00 SVT Nyheter
09.05 Ishavet på 30 dagar
09.50 Arkitekturens pärlor
10.00 SVT Nyheter
10.05 Grön glädje
10.30 Vem vet mest?
11.00 SVT Nyheter
11.05 Vem vet mest?
13.10 Ester Blenda - wall-
 raffande piga
14.10 Babel
15.10 Guld-Greta – en hisnande 
kärlekshistoria
16.10 Sverige idag på romani
16.25 Vetenskapens värld
17.25 Världens natur: The Hunt
18.15 Ishavet på 30 dagar
19.00 Kulturstudion
19.05 Min mamma är en drake!
20.05 Kulturstudion
20.10 Fadern - en ståupp-show
21.10 Kulturstudion
21.15 Natten är dagens mor
23.55 Kulturstudion
00.00 Edit: N.Y. stories
00.25 Edit: Parisa Amiri
00.55 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.50  Grillmästarna
17.50  Äntligen hemma
18.25 Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
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 yngsta mästerkock
21.00  Maria Wern: Dit ingen når
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
01.50 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.55  Grillmästarna
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Brynolf & Ljung - Street 
 magic
21.00  Brottsplats Sverige
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The following
01.50  Wentworth
02.55  Revolution
03.50 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Hemma hos Jamie
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover
 weightloss
16.55  Grillmästarna
17.50  Trav: V75 Klubben
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Let's dance
21.30  Finaste familjen
22.00 Nyheterna och sport
22.15  Vädret
22.25  Let's dance - röstnings-
 program
22.45  Och han älskade dem alla
01.05  Snow cake
03.15  Brynolf & Ljung - Street 
 magic
04.15  Hemma hos Jamie 

06.00  Lucky dog – en andra
 chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Let's dance
12.55  Let's dance - röstnings-
 program
13.10  Sveriges yngsta 
 mästerkock
14.10  Finaste familjen
14.45  Ishockey: Studio
14.55  Ishockey
17.20  Ishockey: Studio
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Gladiatorerna
21.30  Mandela: Vägen till frihet
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Mandela: Vägen till frihet
00.35  Please give
02.30  Final call
04.20  Hemma hos Jamie 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
22.00 Landet runt - teckenspråkstolkat
22.45 Michael Jackson: från Motown 
 till Off the Wall
00.20 Vem bor här?

21.00 Vem bor här? - syntolkat
22.00 Gift vid första ögonkastet USA
22.40 Fotboll: EM-magasin 2016
23.10 Sportspegeln - teckenspråkstolkat

21.00 Mästarnas mästare - syntolkat
22.00	 Springfloden	-	syntolkat
22.45 Tror du jag ljuger?
23.15 Edit: Parisa Amiri
23.45 Edit: N.Y. stories

09.00 UR Samtiden
15.00 En stad - en historia
15.10 Ovädrens planet
16.00 Programmen som 
 förändrade TV
16.30 Lärlabbet
17.00 Låna för livet!
17.30 I kolerans tid
17.45 Världens fakta: Napoleon
18.35 Skönhetsideal jorden runt: 
 Brasilien
19.30 7 miljoner steg längs Nilen
20.15 Nya Zeeland: Den blå kusten
21.00 Pappan och cancerdraken
22.00 Världens fakta: Den kvinnliga 
 samurajen
22.50 Cocaine Cowboys: Laglöshet i 
 Miami
00.50 Programmen som förändrade TV

12.00 The red chapel
13.30 Gunnels gröna
14.00 UR Samtiden
17.00 En stad - en historia
17.10 Programmen som förändrade TV
17.40 Schrödingers katt
18.10 Seriestart: Studio natur
18.40 Ovädrens planet
19.30 Gunnels gröna
20.00 Världens natur: The Hunt
21.00 The times of Harvey Milk
22.25 Ekonomisk demokrati
23.25 Iran inifrån
00.05 Skattjägarna
00.30 Lärlabbet

12.00 Lärlabbet
12.30 Banbrytande arkitektur
13.00 Skönhetsideal jorden runt:
 Brasilien
14.00 UR Samtiden
17.00 Historiska personligheter
17.25 Fisken på två ben
18.20 Världens fakta: Den kvinnliga 
 samurajen
19.10 Franska trädgårdar
20.10 Världens fakta: Napoleon
21.00 Seriestart: Världens hårdaste jobb
21.55 Nya Zeeland: Den blå kusten
22.40 Dokument utifrån: Netanyahus 
 krig
00.25 Schrödingers katt
00.55 Medialized

06.30 The new normal
06.50 Seinfeld
09.10 The vampire diaries
10.05 Grimm
11.00 Jims värld
12.00 NCIS: Los Angeles
14.50 Almost genius
15.50 Community
17.00 Simpsons
18.00 Amazing race
19.00 Ink master USA
20.00 How I met your mother
21.00 2 1/2 män
21.30 Fresh off the boat
22.00 Scream queens
23.00 American dad
00.00 2 1/2 män
00.30 Fresh off the boat
01.00 Scream queens
01.50 How I met your mother
02.15 How I met your mother
02.35 American dad
03.00 American dad
03.20 Amazing race
04.05 Growing up Fisher
04.25 Growing up Fisher
04.50 Face off
05.35 The Mindy project

06.00 Face off
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
17.30 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00 Cooper Barret's guide to surviving 
 life
22.30 Last man on earth
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.25 Superstore
02.50 Nattsändningar

06.00 Face off
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 Hancock
22.55 Family guy
23.55 American dad
00.25 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.25 Family guy
03.10 My name is Earl
03.35 American dad
04.00 Våra värsta år
04.50 Nattsändningar

06.05 Djursjukhuset
07.05 Gympaläraren
08.05 Kobra
08.35 Smak av Färöarna
09.10 Bornebusch i tevefabriken
09.40 Vem bor här?
10.40 Smartare än en femteklassare
11.40 Tror du jag ljuger?
12.10 Michael Jackson
13.45 Mr Selfridge
14.30 En bild berättar
14.35 Fotboll: EM-magasin 2016
15.00 Motor: VM rallycross
17.00 Husdjurens hemliga liv
17.25 Hundspann genom fjällen
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00	 Springfloden
21.45 Fallet O.J. Simpson: American 
 crime story
22.30 Enlightened
23.00 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Sportspegeln
11.15 Vi kallas tiggare
12.15 Tror du jag ljuger?
12.45 Smartare än en femteklassare
13.45 Flykten från enplansvillorna
14.00 Matiné: Frökens första barn
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Guld på godset
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Vårdgården
21.30 Ockupationen
22.15 En idiot på resa
23.00 Cirkus familj
23.30 SVT Nyheter
23.35 Mästarnas mästare
00.35 Nattsändningar

06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Fråga doktorn
10.45 Vårdgården
11.15 Cirkus familj
11.45 Kobra
12.15 Diktatorn
12.45 Sverige!
13.15 En stad - en historia
13.25 Vem bor här?
14.25 Matiné: Puck heter jag
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 Född 2010
22.00 Kobra
22.30 True detective
23.30 SVT Nyheter
23.35 Nattsändningar

08.00 Severin
08.30 Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
09.05 Ishavet på 30 dagar
09.50 Arkitekturens pärlor
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani
11.05 Kulturstudion
11.10 Min mamma är en drake!
12.15 Kulturstudion
12.20 Fadern - en ståupp-show
13.20 Kulturstudion
13.25 Natten är dagens mor
16.05 Kulturstudion
16.10 En klänning av vinpåsar
16.20 Sverige idag på meänkieli
16.25 När livet vänder
16.55 Anslagstavlan
17.00 Fais pas ci, fais pas ça
17.52	 Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00 Teckenspråkstolkarna
18.30 Finnomani
19.00 Världens natur: The Hunt
20.00 Babel
21.00 Aktuellt, 21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån: Netanyahus 
 krig
23.45 Nattsändningar

07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 Fais pas ci, fais pas ça
08.52	 Kortfilmsklubben	-	spanska
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Det söta livet - sommar
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Glömda brott
18.10 Mitt i naturen möter
18.15 Ishavet på 30 dagar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Deadly 60
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Dox:
23.15 Korrespondenterna
23.45 Nattsändningar

07.45 Deadly 60
08.15 Ishavet på 30 dagar
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 SVT Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Glömda brott
18.10 Mitt i naturen möter
18.15 Ishavet på 30 dagar
19.00 Vem vet mest?
19.30 Seriestart: Skattjägarna
20.00 Korrespondenterna
20.30 Friktion
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Seriestart: Dold
22.45 Born into brothels
00.10 Made in Africa
00.40 Nattsändningar

06.00  Lucky dog – en andra chans
06.25  Lucky dog – en andra chans
07.00  Lucky dog – en andra chans
07.25  Lucky dog – en andra chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.55  Hemma hos Jamie
13.30  Bonde söker fru - casting 2016
14.30  Ishockey: Studio
15.45  Ishockey
17.20  Ishockey: Studio
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.28  Bingolotto, forts
20.00  Fantastiska djurmammor
21.00  Johan Falk: Organizatsija karayan
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Johan Falk: Organizatsija karayan
23.15  A civil action
01.35  Maria Wern: Dit ingen når
02.40 - 04.25  The apparition
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Timells skärgårdskök
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Linda och djurens hjältar
21.00  Lyckliga gatan
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
01.50  Wentworth
02.50  Revolution
03.50  House
04.45 - 04.46  Sändningsuppehåll
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Halv åtta hos mig
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover weightloss
16.55  Timells skärgårdskök
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Ishockey: Studio
19.25  Ishockey
21.50  Ishockey: Studio
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
01.50  Wentworth
02.50  Revolution
03.50 House
04.45 - 04.46  Sändningsuppehåll
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

DALSKOG – Skurvåsvägen 31
Fritidshus i natursköna omgivningar nära 
bad och fiske i Teåkersjön! Stugan har öppen 
planlösning med braskamin centralt placerad. 
Välutrustad köksdel. Bastu med dusch.

Pris: 695.000:-

  

MELLERUD – Linderud 5
1½-plansvilla med härlig utsikt. Större altan i tre 
väderstreck. Nytt kaklat badrum och nytt avlopp. 
Braskamin och direktelvärme. Nyare gäststuga 
med braskamin. Gästrum/förråd. 

Pris: 650.000:-

MELLERUD – Sunnanå Rådjursvägen 7
En tomt för nybyggnation! Attraktivt läge i populärt 
område med ca 1 km till Vänern och Sunnanå 
hamn. Ett toppenläge för den golfintresserade då 
golfbanan ligger en kort promenad bort.

Pris: 275.000:-

Nära bad och fiske!

ÅSENSBRUK – Storvägen 44
Trevlig villa med skyddat läge nära bad. Till stora 
delar renoverad. Läckert kök och matsal med ka-
min. Stora rum. Fyra rum varav två sovrum samt 
två möblerbara hallar. Nytt badrum. Källare. 

Pris: 390.000:-

SÅLD

KÖPMANNEBRO – Tjärkil 13
En strandtomt utöver det vanliga! Fritidshus som 
ligger endast 1,5 meter från strandlinjen, stor solig 
altan som går ut över vattnet, brygga längs med 
vattenbrynet och två stycken bryggor ut i vattnet.

Pris: 1.950.000:-

Unik strandtomt!

Attraktivt läge! Charmfullt!
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Centralt / Mellerudsgatan 22
Toppenläge, belägen som hörntomt. Välrenoverad 1½-plansvilla med källare. Öppen altan i västerläge, ca: 60 kvm med infravärme och 
markis samt förberett för uterum. Garage ca 45 kvm byggt 1985. 4 rok. Boyta 110 kvm. Tomtareal: 815 kvm. Pris: 1 290 000:-

Nyinkommet! Visning: Torsdag 14/4 kl. 17.00-18.00
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Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

ONSDAG 13 APRIL 2016
Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 129 PLUS
Utmärkt rengöringseffekt och maximal 
komfort.
• Ihopfällbart handtag
• 9 m stålarmerad slang
• Slangvinda

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

STIHL HÖGTRYCKSTVÄTT RE 98
Tvätt med rotor- och flatstrålemunstycke,
6 m högtrycksslang av textilväv.
• Borstlös elmotor
• Kompakt
• Snabbkopplingar

ORD PRIS
2.390:-
NU 

1.690:-

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 15. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Fläskgrytbitar
ICA. Ursprung Sverige. Ca 800-1300 g. 
Jfr pris 49:90/kg. Ägg

ICA. 6-pack. Jfr pris 1:66/ägg.

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

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

Päron i korg
ICA. Holland/Belgien. 1 kg. Klass 2. Jfr pris 10:00/kg.

Kiwi i korg
ICA Basic. Italien. 800 g. Klass 1. Jfr pris 12:50/kg.

Mjölk
ICA. 1 liter. Laktosfri. Jfr pris 12:00/liter.

Broccolibuketter
ICA. 800 g. Fryst. Jfr pris 12:50/kg.

Blandfärs
ICA. Ursprung Irland/Sverige. 
Ca 800-1600 g. Max 22% fetthalt. 
Av nöt Irland 50%, gris Sverige 50%. 
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

Läsk
Coca-Cola. 2 liter. Gäller 
Coca-Cola Regular och 
Coca-Cola Zero. 
fr pris 7;50/liter + pant 2 kr.

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

5:- 
/st

3990
/kg

10:- 
/st

15:-
+ pant 12:- 

/st

10:- 
/st

Brygger öl för finsmakare

Kenny Gustafsson och 
Daniel Hedström köp-
te den gamla smedjan 
i Bäckefors och har 
startat bryggeriet 
Brukskällan Dalsland 
AB. Här brygger de 
specialöl som man 

inte hittar någon an-
nan stans.

– Vi fick idén när vi satt på 
altanen en kväll och prova-
de ett gotländskt öl. Vi kom 
på att det går att göra minst 
lika bra själv, berättar Kenny 
och Daniel, som till vardags 

driver var sitt företag i Bäck-
efors. Kenny säljer kontors-
utrustning, Daniel har en 
byggfirma.

Kvällen på altanen som 
blev startskottet på brygge-
riprojektet ligger ett och ett 
halvt år tillbaka i tiden

– Tanken är att köra en 
bryggeripub och att hyra ut 
lokalen till fest. Intresset är 
stort, men ännu har vi inte 
löst uppvärmningsfrågan, 
berättar de.

Planer finns också på att 
ordna företagsevent där del-

Kenny Gustafsson och Daniel Hedström har startat bryggeri i den gamla smedjan i Bäckefors. Den gamla smedjan på Bruksgatan i Bäckefors får ett nytt liv som bryggeri och pub.

En blivande pub med verkstadskänsla växer fram hos Brukskäl-
lan Dalsland AB.

tagarna självar får vara med 
och brygga.

Lärotid 
I ett och ett halvt år har de 
båda studerat bryggerikonst 
genom att läsa böcker, häm-
ta information från nätet 
och själva experimentera sig 
fram. 

En helg har de tillbringat 
på ett bryggeri på Gotland 
och fått värdefulla tips.

I det lilla bryggeriet inne i 
smedjan är det skinande rent 
och det puttrar i jäskaren. 
Ölet från Brukskällan följer 
den urgamla tyska renhets-
lagen och enbart jäst, hum-
le malt och vatten används. 
Inga tillsatser. 

Råvaror
– Det finns ingen eller väl-
digt lite svensk humle att 
köpa, så vi köper amerikansk 
i pelletsform eller som kot-
tar, berättar Kenny.

Malten kommer från 
Tyskland. 

– Mältning betyder att 
man fuktar kornet så det 
böjar gro och sedan stoppar 
det. Sedan torkas malten och 
värmen höjs. Det är det som 
avgör vilken färg och karak-
tär malten får, ju högre tem-
peratur desto mörkare malt,  
berättar Daniel. 

Jästen är en speciell bryg-
gerijäst och vattnet är Bäck-
efors eget utmärkta kran-
vatten.

– När vi visade analysen av 
vårt vatten för bryggarna på 
Gotland var de avundsjuka. 
Vi har ett utmärkt vatten 
här, säger Kenny och Daniel.

Brygger för fullt
Själva bryggprocessen tar 
fem till sex timmar, sedan 
jäser ölen en eller två veckor 
för att sedan tappas på fat, 
kylas ner och slutligen kol-
syresättas.

Planen är att inviga bryg-
geripuben i början av juni, 
innan EM i fotboll börjar. 

Under EM vill Brukskäl-
lan ha öppet för alla som 
vill se fotboll på storbilds-
skärm och avnjuta unik öl 
från Bäckefors. Tills dess ska 
samtliga tillstånd vara klara 
och många fat var fyllda med 
Brukskällans olika ölsorter.

– Vi har alltid gillat öl, 
men blivit finsmakare de sis-
ta åren. Vårt eget öl vill vi få 
så bra som det bara går, säger 
Kenny Gustafsson och Da-
niel Hedström.

Karin Åström

På Brukskällans bryggeri gör man öl som 
inte går att hitta någon annan stans.
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Fastigheter 
     & Mäklare

Bygga, Bo & Trädgård

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

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

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

Ungt par bygger nytt

Inspirerande insida Tipsar om uterum Omtyckta klippare

– Sidan 7 – – Sidan 8 –– Sidan 4 –

– Sidan 6 –

Zoo för nyttodjur

– Sidan 10 –

I Kulturreservatet Åsnebyn har Hushållningssäll-
skapet byggt ett mikrozoo att lära av.

Tvättar fasaden

– Sidan 9 –

Gert Carlsson är proffs på rengöring av tak och 
fasader. Efter tvätt ser huset ut som nytt.

Mäklarna talar

– Sidan 2 –

Mäklarna i Mellerud vittnar om ett skriande behov 
av bostäder. Nu är det säljarens marknad. 
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Ett skriande behov av bostäder
Kommunens mäklare 
är rörande överens om 
att det nu är säljarens 
marknad. En effekt 
av detta är en förhöjd 
prisbild.

Långa köer till hyreslägen-
heter och bostadsrätter och 
få bostäder till salu i centrala 
Mellerud – så ser bostads-
marknaden ut i dagsläget. 
Man ser även ett ökat antal 
intressenter från Trestads-

området och från området 
norr om Göteborg. Det har 
vi de fina kommunikatio-
nerna att tacka för.

För ortens mäklare är det 
en positiv marknad. Beho-
vet av bostäder är stort och 

antalet budgivare är många 
på flertalet av de objekt som 
kommer ut till försäljning.

Här berättare våra mäkla-
re om hur de upplever hus-
marknaden i dagsläget.

Susanne Emanuelsson

Hans Jansson:
– I höstas såldes många 
villor och bostäder ut och 
inflödet har inte varit lika 
stort. Frågan är om det är 
tillfälligt. Vi har sett en ned-
gång i vinter, men det drar 
igång igen nu under våren. 
Det finns många äldre som 
sitter med villor och som 
vill hyra lägenheter centralt, 
men det finns inga lägenhe-
ter till dem. Jag upplever att 
efterfrågan av bostäder är 
bra. Många söker efter hus 
och säljaren får ut ett bra 

pris. Vi ser en flyttinström-
ning från Trestad- och Gö-
teborgsområdet med famil-
jer som söker sig norrut till 
Mellerudshållet. Mellerud 
känns spännande, här finns 
framtidstro, det händer 
mycket i samhället. Gene-
rellt sett är det bra belägna 
fastigheter i bra skick som 
är mest efterfrågade, ofta 
blir det budgivning. Men vi 
ser även en bra efterfrågan 
på fritidshus. Intresset från 
Norge håller i sig.

Hans Jansson, Svensk Fastighetsförmedling.

Per-Göran Asp:
– Jag har aldrig varit med 
om något liknande, det är 
ett skriande behov av bo-
städer. Idag tror jag det bara 
finns tre bostäder till salu 
i centrala Mellerud, varav 
en är en bostadsrätt som vi 
har.  Vi sålde en fastighet på 
Linnégatan och hade hur 
många budgivare som helst. 
Efterfrågan är enorm. Priset 

blir en totalföljd av detta, de 
rasar iväg. Det är markna-
den som bestämmer priset. 
Massor av objekt kommer 
inte ens ut på marknaden, 
de säljs ändå. Det innebär 
ju skrivningsuppdrag för oss 
mäklare. Det är en fördel att 
få hjälp med alla papper av 
en mäklare, det kan bli väl-
digt kostsamt annars.

Per-Göran Asp, Auktionsfirman Leif Landberg & Co.

Kjerstin Andersson, 
Melleruds-Mäklarna.
– Det är ont om fastigheter 
och priserna har gått upp en 
del, gissningsvis mellan fem 
och tio procent. Så fort vi 
får in ett objekt så säljs det, 
anledningen är att vi har fler 
intressenter. Men en del kö-
pare har inte riktigt hunnit 

med att priserna gått upp 
som de gjort.

De flesta av intressenterna 
är svenskar. Jag märker inte 
av något tryck från Norge, 
mycket beroende på kron-
kursen. Mest efterfrågat är 
året-runtbostäder, men vi 
har kunder på alla objekt.

Olle Nellbro:
– Jag har nästan inte upp-
levt en så positiv marknad 
som nu, det är verkligen 
säljarens marknad. På en 
visning hade vi elva famil-
jer och budgivningen star-
tade direkt. Jag har jobbat 
i Trollhättan tidigare och 
jag känner igen situationen 
därifrån. Priset har gått upp 
på fastigheter, utan tvekan. 
Permanentboende i rätt 
område och rätt typ av hus 
som gärna är väl i ordning 
säljer bäst. Vi har även bra 
fart när det gäller fritidshus. 
Normalt sett brukar vi säl-
ja ett par objekt i månaden 
under januari och februari. I 
år har vi sålt ett 20-tal hus 

totalt sedan årsskiftet. Vi 
har fullt upp, för en mäklare 
blir det en roligare marknad 
när man kan säga till sälja-
ren att man kan räkna med 
resultat inom någon månad 
redan. Under april och maj 
kommer vi att ha tolv-tret-
ton hus klara till försäljning. 
Vi har många spekulanter 
och det är väldigt roligt att 
se allt fler ungdomar som 
tittar på hus. Det gör att 
man känner en härlig fram-
tidstro för Mellerud.

De ökade amorterings-
kraven som införs i sommar 
tror jag inte kommer att på-
verka så mycket, det är ett 
hälsotecken att amortera av 
sina lån.

Olle Nellbro, Fastighetsbyrån i Mellerud.

Carina Udd-Stefansson:
– Vi har haft en positiv för-
säljningsutveckling hittills i 
år och vi kommer inom kort 
att kunna erbjuda flera trev-
liga fastigheter. Vi har ett 
stort antal köpklara kunder 
som har färdiga lånelöften 
och vi vet vad de vill ha.  
I dagsläget finns det ungefär 
hälften så många fastigheter 
till salu jämfört med mot-
svarande tid föregående år 
i hela Sverige. I Mellerud 
ser vi samma fenomen, den-
na statistik är hämtad ifrån 
Hemnet. Nu är det säljarens 
marknad.

De orsaker som vi lokalt 
har uppmärksammat är att 
förstagångsköpare kan ha 
svårigheter att ha en kon-
tantinsats på 15 procent. På 
grund av lång kö på hyres-
lägenheter kan de som har 
hus inte sälja, då de inte får 
någon lägenhet.

Vi ser en ökning av efter-

frågan på fastigheter, främst 
centralt i Mellerud och på 
landet där vill många bo. 
Dals Rostock har fått ett 
uppsving och efterfrågan 
har ökat ordentligt i Brålan-
da och Frändefors.

Tack vare våra goda kom-
munikationer ser vi att ett 
flertal barnfamiljer har flyt-
tat från Göteborgsområdet 
till Melleruds kommun. Vi 
har kunder från många län-
der och våra norska kunder 
har ökat sitt intresse igen.

Stefanssons Fastighets-
byrå är ett fristående fastig-
hetsmäklarföretag som vär-
nar om en positiv utveckling 
av Dalsland. Vi har möjlig-
het att arbeta över större 
geografiska områden och 
kommer att delta på Bo-
mässan i Vänersborg 22-24 
april för   att marknadsföra 
vårt område samt bredda 
vårt fastighetsutbud.

Frida Norenby och Carina Udd-Stefansson, Stefanssons 
Fastighetsbyrå.

Förkultivera
Passa på att förkultivera 
ettåriga växter. Till ex-
empel tagetes, lejongap, 
blomstertobak och tinnia. 
Dessa är sommarblommor 
som passar perfekt i stora 
krukor eller för att fylla ut 
tomrum i dina rabatter.

Detta 
kan du 
göra nu

Gräv ner lökarna
När det går att gräva i mar-
ken kan du plantera ut dina 
vårlökar som du inhandlade 
färdigdrivna i kruka tidigare 
i vår.

Äppelkvistar 
i blomning
Nu kan du plocka in äppel-
kvistar för att driva dem i 
blom inomhus.

Hinken på
Ett enkelt knep för att skyn-
da på rabarberna är att lägga 
en hink över stjälkarna. Då 
tar de fart.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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Sapphultsgatan 12, Mellerud 0530-33 000
Öppettider: Mån-fre 7.00–18.00, Lör 9 .00–14.00

www.xlbygg.se info@mellerud.xlbygg.se

Prisexempel reglar
Regel C24 45x95 mm 17,90/lpm
Regel C24 45x145 mm 27,90/lpm

XL-BYGG MELLERUD
Vi är laddade för en spännande

vår & sommar
Nytt i Butiken!

Det firar vi
med riktigt bra
erbjudanden!

Kulör, vit och utevit
1495:-/10l

Valfri kulör
Tillägg 129:-/10 l

159:-
TRÄOLJA 2,7L

Från Moelven 

12.95/lpm

TRALL 28x120

Trall 28x120 mm    12,95/lpm
Xlent trall* 28x120 mm  17,95/lpm
*Norrlandsvirke. Färre och friskare kvistar för maximal styrka och 

funktionalitet.

1495:-Följ & Gilla oss
på Facebook

0 kr
HEMLEVERANS

Handlar du för 10 000 kr eller mer vid ett 
inköpstillfälle kan vi köra hem varorna inom 
2 mil. Är inköpsbeloppet mindre än 10 000 
kr eller du bor 2-4 mil kör vi hem varorna för 
endast 495 kr.

2-växlad borrskruvdragare
Två 18V, 1,5 Ah batterier, batterilad-

dare och väska ingår. RCD 18022L
Rek. ca pris 1999:-

Perfekt Akrylat Plus

Trallskruv
4,2 x 55 mm
109:-/paket
250st/paket

1495:-
BORRSKRUVDRAGARE

Rek. ca pris 338:-

Rek. ca pris 2365:-/10 l

Villa byggs om till boende för äldre
Joacim Lundgren, J. 
Lundgrens Bygg, köpte 
nyligen en villa på 
Linnégatan i centrala 
Mellerud. Nu byggs 

den om till ett boende 
med två lägenheter 
som passar bra för 
äldre personer.
– Det är ett fräscht enplans-

Martin Sanberg håller på 
att gipsa nya mellanväggar.

Tobias Benjaminsson öppnar upp valvet innanför entrén i 
trerummaren.

hus hus byggt 1982 med ett 
centralt läge. Det saknas 
ju lägenheter utan trappor 
lämpade för äldre. Det är 
viktigt att kunna erbjuda 
det i vårt bestånd så jag be-
slutade att köpa fastigheten 
och bygga om det till ett 
boende med två lägenheter, 
en tvåa och en trea, berättar 
Joacim. 

– Man får inte glömma 
den äldre generationen. Det 
finns många äldre som vill 
sälja sina hus, men som inte 
har någon lämplig lägenhet 
att flytta till, tillägger han.

Båda lägenheterna är för 
övrigt redan upptingade.

För tillfället arbetar man 
med att i ordningsställa 
trerummaren som blir på 
85 kvadratmeter med ute-
plats. Badrummet blir nytt 
med kakel och klinker och 
nya mellanväggar sätts upp 
så den får två sovrum. Tre-
an blir inflyttningsklar den  
1 juni. 

Tvåan kommer att iord-
ningställas under hösten 
och vintern. Den blir på 70-
75 kvadratmeter och består 
av en del av den befintliga 
fastigheten plus garaget 
som kommer att inredas. 

– Vi bygger ett nytt kök 
och badrum och en ny en-
tré i ett av de befintliga sov-
rummen som kommer att 
fungera som hall. Vi har så 
mycket att göra med andra 
projekt också så det är svårt 
att säga när tvåan kommer 
att vara inflyttningsklar, för-
klarar Joacim.

Susanne Emanuelsson

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60

 www.auktioner-mellerud.nu
A

U
KTIONSFIRM

A
N

Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Visning: Måndag 18 april kl. 17.00-18.00

Bragegatan 1 A Mellerud
Bostadsrättslägenhet med hörnläge. Handikappanpassad, 3 r o k. 
Boarea 81 m2. Förråd. Altan i västerläge. Begärt pris: 550 000 kr
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Med känsla för det enkla
Familjen Johansson/ 
Scherdin bor i ett hus 
från 1910 i centrala 
Mellerud. Inredningen 
går konsekvent i svart, 
vitt, grått och trä.
Ljuset flödar in i huset ge-
nom många och höga föns-
ter. En nött trappa i trä, 
svarta ljusstakar och andra 
deltaljer blir konstverk i sig 
mot allt det vita. 

Det är Birgitta som har 
det stora intresset för de-
sign och inredning i detta 
hus. Hennes ideer porlar 
fram och sambon Martin 
kan förverkliga dem. Hans 
pappa var en duktig snick-
are och det mesta i huset 
bär spår av dennes skickliga 
händer. 

– Han hjälpe oss mycket, 
säger Martin och snickar-
kunnandet smittade av sig 
på sonen, som annars har 
fotboll som största intresset. 

Tillsammans har Birgitta 
och Martin hjälpts åt med 
att succesivt skapa ett unikt 
hem. Det senaste bygget är 
ett uterum i trädgården, där 
till och med möblerna är 
egentillverkade.

Birgitta hittar inspira-
tion i tidningar och på 
instagram och hon har själv 
ett instagramkonto där hon 
lägger ut bilder för andra att 
inspireras av.

I detta hem ändras det 
ofta, saker och ting byter 
plats och nytt kommer till.
En kreativ process är stän-
digt igång. 

Birgitta blandar friskt 
nytt och gammalt och vet 
vad hon letar efter när hon 
handlar på loppis. Plötsligt 

Köket med både nytt och gammal i skön kombination.

Svart, vitt och varma trätoner i en hall.

Dottern Agnes sovrum har ett litet kontor i garderoben 
innanför.

Familjen Johansson/Scherdin. Agnes, Birgitta och Martin.

Fina detaljer på brickbordet. Mycket handlas på loppis.

Skänken som har köpts på loppis har målats vit och pry-
der sin plats.

Ett egentillverkat och designat skåp i uterummet

Bordet i uterummet är hemgjort.

står föremålet med den rät-
ta formen där och behöver 
kanske bara en omgång 

med färg, svart, vit eller grå.
Karin Åström
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Nu har vi fått hem perenner
Välkomna önskar Göran m. personal!

Telefon 0521-303 88 eller se vår hemsida för mer info
www.rokilablomstergard.se

ÖPPET: Vardagar 9-18   Lördag 9-15   Söndag 10-15

Funderar ni på 
att förändra 
ert boende? 

Om ni funderar på att sälja vill 

vi erbjuda er en kostnadsfri 

muntlig värdering och ett  

specialerbjudande.

Vi kommer att deltaga i på BO-

mässan i Vänersborg den 22-24 

april och vill ge er möjlighe-

ten att marknadsföra er villa/

fritidshus och nå en bredare 
publik.

Kontakta oss gärna för 
mer information!

Tel. 0530-470 50, 0730-48 42 00
    carina.udd@stefanssons.se
    www.stefanssons.se

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

SUNDALS RYR – Södra Bleken 155 
Lantligt charmigt läge. 1½-plans rödmålat 1800-
tals hus. 5 rok varav 3 sovrum. Boa 120 kvm. 
Tomt 3293 kvm. Flera kakelugnar och vedspis. 
Härliga originaldetaljer och många furugolv.

Pris: 495.000:-

ÅSENSBRUK – Storvägen 3
En byggmästarvilla från 1920-talet, många origi-
naldetaljer och gedigna material. 8 rok, badrum 
och hallar. Boa: 138/80 kvm. Furugolv, spröjsade 
fönster, öppen spis. Tomt på 1590 kvm.

Pris: 275.000:-

BRÄNNA – Kroken Krokskullen 
Trivsam villa för permanent eller fritidsboende, 
lugnt fridfullt läge med vackra naturomgiv-
ningar. Renoverat 2008-2009. Altan med markis 
på baksidan. Närhet till fiske och bad.

Pris: 525.000:-

MELLERUD – Mellerudsgatan 2 E 
Enplansvilla i populärt område med fristående 
garage. 3 rok. Boa 74 kvm. Tomt 924 kvm. 
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 
Baksida med inglasad altan.

Pris: 850.000:-

MELLERUD – Stockenäs Tallvägen 1
1-plansvilla nära Vänern. Ljust härligt vardags-
rum med stora fönsterpartier och tak öppet upp 
i nock, utgång till stor solig altan. Garage med 
gästlägenhet, gästhus med vidbyggd altan.

Pris: 1.950.000:-

MELLERUD – Sunnanå Kulingvägen 67 
Sjöbod i Sunnanå hamn vid Vänern! Här 
erbjuds ett lättskött och njutbart boende i 
hamnmiljö och första parkett för naturens 
skådespel över Vänern. Välplanerad interiör. 

Pris: 900.000:-

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

Pris: 495.000:-

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

Pris: 595.000:-

MELLERUD – Åsebro 4 
Renoverad enplansvilla som har ett lättillgäng-
ligt läge med en gemytlig bykänsla på landet. 
Övergripande nya ytskikt i mycket smakfulla 
färger och material. Stort vardagsrum.

Pris: 730.000:-

DALS ROSTOCK – Villavägen 6
Trevlig och lättskött villa med härlig trädgård! 
Lugnt läge i ytterkant av villakvarter i trivsamma 
Dals Rostock. Vackert vardagsrum i fil med fint 
parkettgolv och öppen spis med braskassett.

Pris: 450.000:-

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

Pris: 400.000:-

DALSKOG – Heden 6 
Renoverad 1½-plansvilla, ladugård och flera 
uthus. Lantligt läge och idylliska omgivningar i ett 
kuperat landskap med närhet till sjön Näsölen. 
Nyinstallerad bergvärme. Rymlig verkstad/garage.

Pris: 775.000:-

MELLERUD – Esplanadgatan 2 
Villa med ett centralt och lättillgängligt läge! 
Hörntomt med lummig trädgård med uteplats 
och ny stenläggning runtom huset. Ljust och 
fräscht. Renoverad med flera nya fönster. 

Pris: 1.475.000:-

MELLERUD – Sunnanå Kurravägen 4
Ytterst välordnad enplansvilla i nyskick strax 
utanför centrala Mellerud! Tilltalande interiör 
med stora härliga fönsterpartier. Vardagsrum 
med tak öppet upp till nock och braskamin. 

Pris: 3.300.000:-

SÅLD!

SÅLD!SÅLD!

SÅLD!

NYTT!

NYTT!

NYTT!

NYTT!

Colorama flyttar till Västerråda
Colorama håller på 
att flytta in i plåtsla-
geriets före detta 
lokal på Västerråda. J. 
Lundgrens Bygg , som 
äger fastigheten sedan 
2000, har byggt om 
plåtverkstaden till en 
affärslokal.
– Vi har byggt om plåt-
slageridelen till en rymlig 
affärslokal med cirka 450 

kvadratmeter butiksyta och 
en helt ny entré, berättar 
Joacim Lundgren, J. Lund-
grens Bygg.

Colorama som drivs av 
kompanjonerna Daniel 
Feuerstein och Peter Möller 
finns i dagsläget på Ymers 
gata i Mellerud. När tillfäl-
let att hyra lokal på Väster-
råda yppade sig tvekade de 
inte att slå till.

– Melleruds Färg låg ju 

tidigare på Västerråda, nu 
öppnade sig ett tillfälle att 
återvända dit. Läget är bätt-
re och vi får samma lokalyta 
som vi har idag. Vi håller på 
att flytta och denna veckan 
kommer det nog att börja 
synas i butiken, men vi vet 
inte säkert när allt står klart, 
säger Peter Möller.

Resterande 175 kva-
dratmeter i fastigheten 
på Västerråda används av 

Colorama flyttar till före detta plåtslageriets lokaler på 
Västerråda som byggts om till affärslokal med ny entré.

Lundgrens Bygg. Här har 
företaget personalutrym-
men, verkstad och kon-
tor där Joacims bror Peter 
Lundgren hjälper kunderna 
med ritningar, konstruk-
tionshandlingar med mera.

Susanne Emanuelsson

Politiker vill öka byggtakten
Samtliga politiker i 
Melleruds kommun 
anser att byggtakten i 
kommunen är för låg. 
Fem av åtta vill också 
att kommunen ska 
arbeta mer med att 
skapa nya bostäder 
inom det befintliga 
beståndet. 
Det visar en ny undersök-
ning från Fastigo, fastig-
hetsbranschens arbetsgiva-
rorganisation.

– Att det råder bostads-
brist i stora delar av lan-
det står bortom allt tvivel, 

samtidigt som vi har en 
stor inflyttning till Sverige. 
Vi måste tänka innovativt 
kring hur vi snabbt kan få 
fram bra bostäder till fler 
människor. Vår undersök-
ning visar att det finns en 
stark vilja bland kommun-
politiker att anta utmaning-
en, säger Mona Finnström, 
vd på Fastigo.

Bland Melleruds kom-
munpolitiker anser inte 
en enda av de svarande att 
byggtakten kan ligga kvar 
på den nuvarande nivån el-
ler minska. 

Samtidigt vill fem av åtta, 

63 procent, att kommunen i 
högre utsträckning än i dag 
ska arbeta med att skapa nya 
bostäder inom det befintliga 
beståndet, exempelvis ge-
nom att omvandla tomma 
lokaler och cykelrum till 
bostäder.

– Redan i dag har både 
bygg- och fastighets-
branschen brist på arbets-
kraft med rätt kompetens. 
Vi måste nu samarbeta 
ännu mer mellan politiker, 
näringsliv och utbildnings-
väsende för att hitta sätt 
att möta den efterfråga-
de byggtakten, så som fler 

snabbspår för nyanlända 
och utbildningar kopplade 
till arbetsmarknadens be-
hov, säger Mona Finnström.

I genomsnitt vill åtta av 
tio svenska kommunpoli-
tiker att byggtakten i deras 
kommun ska öka. En tred-
jedel av de tillfrågade kom-
munpolitikerna, 31 procent, 
anser att den viktigaste as-
pekten vid nybyggnation är 
att bygga energisnåla hus. 
En lika stor andel vill främst 
prioritera låga byggkostna-
der.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se
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Wifi styrning av värmepump ingår under hela april.

BIC Klimat Hushållscenter AB
Jordbrovägen 14
668 32 Ed
www.bicservice.com

Direkt:  0534-61638
Mobil:  070 491 36 84

Ring idag och boka kostnadsfritt hembesök för offert!

Vi säljer marknadens bästa 
värmepumpar från Mitsubishi Electric!

Från ödegård till drömställe

Såhär såg det ut förra våren...

...och såhär ser det ut nu på Kvimon i Frestersbyn, Ör.

Caroline Svensson och Christoffer Gunnarsson är nybyg-
gare i Ör.

Husets baksida har utsikt över framtida hästhagar och Kroppefjäll.

Inne i huset börjar rummen ta form. Här är det stora var-
dagsrummet i mitten av huset.

För ett år sedan köpte 
Christoffer Gunnars-
son och Caroline 
Svensson ett fallfär-
digt hus, med gamla 
uthus och några hek-
tar mark i Frestersbyn, 
Ör. Till hösten flyttar 
de in i sitt nybygge 
som slukar all ledig tid 
just nu.
Christoffer hade länge tit-
tat på den lilla gården, inte 
långt från föräldrahemmet. 

Läget är fint med utsikt över 
åker och äng, med Kroppe-
fjäll i bakgrunden. Huset var 
obebott och förföll allt mer 
medan Christoffer drömde 
om att  köpa det, men läget 
var låst. 

Nervös väntan 
Så hände det. Stället blev till 
salu hos en mäklare i Melle-
rud och Christoffer och Ca-
roline var de första att visa 
intresse, men inte de enda.

– Det var sju eller åtta 
andra som var intresserade. 

Fruktansvärt spännande och 
påfrestande var det, berättar 
Christoffer.

Budgivningen pågick ett 
tag och nerverna var på hel-
spänn, men det blev till slut 
Christoffer och Caroline 
som lade sista budet. Strax 
efter valborgshelgen var kö-
pet klart och glädjen stor.

Full fart
Det tog bara någon dag så 
började det hända grejer på 
det igenvuxna stället. Tom-
ten röjdes på buskar och sly, 

kring midsommar eldade de 
upp det förfallna bostadshu-
set och den gamla ladugår-
den men lämnade ett garage 
som skulle få fungera som 
lager. 

En av traktens grävma-
skinister engagerades för 
att göra det grundläggande 
markarbetet. 

Eftersom hösten var mild 
kunde grunden gjutas i no-
vember och Christoffer och 
Caroline hade efter mycket 
letande hittat en modell av 
hus som de tyckte om. 

De studerade grundrit-
ningen till det och ändrade 
planlösningen efter eget 
tycke. En byggfirma hjälpte 
till med den slutgiltiga rit-
ningen.

Hjälp av familjerna
Hela vintern har flitens 
lampor lyst över Kvimon. 
Christoffer är själv snicka-
re och har lagt all ledig tid 
på huset. Med mycket hjälp 
från nära och kära har byg-
gandet skett helt i egen regi. 
Bara till stomresningen tog 
man hjälp. 

– Vi har engagerade för-
äldrar som bistått med trak-
torer, snickerihjälp och mat, 
berättar Caroline.

I september hoppas de 
flytta in och har redan pla-

ner på nästa steg. Kvimon är 
en liten lantbruksfastighet 
och ett stall för Carolines 
hästar och en verkstad är 

nästa steg i förvandlingen 
av en ödegåd till ett ungt 
boställe.

Karin Åström
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Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna till oss!

Vårnyheter till bra priser!

Skagen hörnsoffa
Byggbar soffa som går att få i många olika  
kominationer.  
Mått hörnsoffa 247 x 306 cm höjd 85 cm. 

Paketpris
6690:- 
Bord + 6 stolar

Sanna matgrupp
Bord med 6 stolar. Matbord 190 x 90 cm.  
Finns även i bordstorlek 150 x 90 cm med 4 stolar för 4.990:- 

Pris i tyg
från

12.640:-

Pall i tyg
från

2.225:-

Dags att fixa uterummet

Blanda gärna medel-
havsväxter som palmer med 
hortensior i uterummet.

Citrusträd är snyggt ihop med blå hortensia och krukor 
i lera.

I uterummet passar både 
citrusträd, fikonträd, olivträd 
och grupper med kryddor blan-
dade med olika blommande 
växter.

Ett uterum är den 
perfekta lösningen 
för att förlänga som-
maren. Men vad kan 
man sätta ut redan nu? 
Göran Larsson, Rökila 
Blomstergård tipsar 
om vad du kan an-

vända dig av för olika 
slags växter.
Det spirar och växer så det 
knakar i växthusen på Röki-
la. Dagen innan tidningens 
besök levererades exempel-
vis 3 000 penséer till kyrkan. 
Totalt drar Göran med per-

sonal fram 24 000 pensé-
er lagom till vårsäsongen. 
Han visar runt bland pe-
largonerna som står i spik-
raka rader.

– Det är ett hantverk att 
få dem riktigt fina. Vi drar 
upp 8 000 stycken i sex oli-
ka omgångar, berättar Gö-
ran och nyper samtidigt 
av knoppar och blad på de 
plantor som ska ansas för 
att bli riktigt kraftiga.

Vad kan man då sätta ut 
i uterummet?

– Jordgubbsplantor i 
ampel, i fjol skördade jag 
egna jordgubbar i mitten 
av maj, svarar Göran.

– Det är inne med lera, 
terrakotta och korgar. 
Amplar, gärna i makramé 
är tillbaka, säger Lisbeth 
Andersson, som arbetar i 
butiken.

Medelhavsväxter som 
olivträd, citrusträd och 
fikonträd är populärt lik-
som hortensior som finns i 
många läckra färger. Hor-
tensian klarar lite kyla.

– Blanda kryddväxter 
med blommor som ranun-
kel, lavendel och penséer, 
tipsar Lisbeth.

I fredags ställde man för 
övrigt ut borden med pe-
renner på Rökila. Mellan 
160-170 sorter finns att 
välja mellan. Årets perenn 
är för övrigt liten kärlek-
sört.

Susanne Emanuelsson

Hortensior i olika härliga färger. Perfekt för uterummet!

Göran Larsson med en jord-
gubbsplanta i en ampel.

Rosmarin på stam tillsammans med laven-
del, ranunkel och pensé.

Vi fräser
bort dina
stubbar!
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Dags att se över ditt tak

mellerud Långgatan 76 / 0530-75 52 00 
www.optimera.se   

Gäller vid beställning senast 23/4 2016.

Prisexempel takavvattning (svart, vit och silver)

Hängränna 
svart 3 m
Ord. pris: 149:- 

Nu: 119:-

Stuprör 
svart 2,5 m
Ord. pris: 189:- 

Nu: 151:-

20% 
rabatt

på hängrännor och stuprör 
i svart, vitt och silver. 

125/90.

 

Tävla om
presentkort 
på 10 000:–
på Optimera!

Fritt levererat inom 2 mils radie vid köp av minst 5 pallar. 

Pris från

69:– 
/kvm

Krukväxterna  
sätter fart
Det allt starkare solljuset 
och ökat antal soltimmar 
sätter fart på krukväxter-
na. Hjälp dem att hålla sig 
friska och starka genom att 
ge dem näring varje vecka. 
Dags att öka näringsmäng-
den från halv till full dos.

Vårsolen är tuff
Så länge det är tjäle i jorden 
kan växterna inte ta upp 
något vatten. Alltför stark 
vårsol kan göra att de sät-
ter igång att växa tidigare 
än de borde och då riskerar 
de att torka ihjäl. Skydda 
växter som står soligt, och 
vintergröna växter, genom 
att skugga dem med säckväv 
eller några lager fiberduk. 

När jorden reder sig
När jorden torkat upp så 
mycket att den inte klib-
bar fast vid spaden när du 
gräver, säger man att den 
reder sig. Då är det dags att 
börja förbereda kökslan-
det för sommarsäsongen. 
Förbättra jorden med till 
exempel säckar med ko-
gödsel och hönsgödsel, el-
ler välbrunnen hästgödsel. 
Är jorden kompakt kan du 
även tillföra kompost och 
barkmull för att ge den en 
bättre struktur. Blanda den 
befintliga jorden med jord-

förbättring och gödning och 
avsluta med att kratta ytan 
så att den blir jämn och fin.

Första sådden ute
Vissa grönsaksfröer är tåliga 
mot kyla och kan sås direkt 
i kökslandet när tempera-
t u r e n 
nått över 
fem, sex 
plusgra-
der. Till 
d e s s a 
tuffing-
ar hör 
s p e n a t , 
b o n d -
b ö n a , 
kålrot, plasternacka, rädisa 
och ärter. Optimal gro-
ningstemperatur ligger någ-
ra grader högre, kring 15-20 
grader, så att vänta några 
veckor om det är klibbigt i 
jorden är inte fel. 

Bra start för 
värmeälskare
Värmeälskande grönsaker 
behöver en bra start. Under 
april är det smart att så fän-
kål, gurka, melon, pumpa, 
broccoli i små krukor för 
senare utplantering. Squash, 
bönor och sallat kan sås di-
rekt i landet under maj när 
jorden är uppvärmd, men att 
förodla dem i småkrukor på 
fönsterbrädan eller i växthu-
set från slutet av april skyd-

dar dem från såväl hastigt 
väderomslag som sniglar 
och annan ohyra.

Förodling
Det går fortfarande bra att 
så egna sommarblommor 
inomhus för senare ut-

plantering. 
I början av 
april är det 
dags att så 
bland annat 
blomsterto-
bak, som-
m a r f l o x , 
mur b inka , 
l e j o n g a p , 

zinnia och buskkrasse. Se-
nare halvan av månaden är 
det dags för rosenskära, lo-
belia, blåklint, luktärt, solros 
och jungfrun i det gröna 
bland andra. 

Rabarbergodis
Den första rabarbern är 
mjällast och godast. Ännu 
lite mjällare blir den om den 
får växa mörkt. Det kan du 
enkelt fixa själv genom att 
sätta en mörk hink upp och 
ner över plantan när du ser 
de första knopparna i jor-
dytan. Lägg en sten ovan-
på så att hinken inte blåser 
omkull och titta till plantan 
varje vecka. Efter den första 
delikata skörden låter du ra-
barbern växa i det fria igen.

Trädgårdskalender – april

”Ge klipparen bra förutsättningar”

Slänter är inget problem för denna klippare som fått lite grövre däck.
John-Ewert Johnsson och Paul Heldmer är nöjda ägare till varsin robotgräsklippare. Löstag-
bar display gör att man slipper ligga på knä för att programmera klipparen, en stor fördel 
tycker de båda.

John-Ewert Johnsson 
och Paul Heldmer är 
grannar på Ängenäs 
i Mellerud. För två år 
sedan köpte de robot-
gräsklippare och de är 
inte ensamma om det 
på Ängenäs. Så gott 
som alla grannar har 
en sådan.
John-Ewert hade undersökt 
olika fabrikat och model-
ler på nätet, noggrannt och 

med stort intresse för det 
tekniska. Han fastnade för 
en av de modeller som säljs i 
Mellerud, liksom Paul. 

– Vi köper gärna på orten, 
servicen är viktig, säger de.

John-Ewert har lagt ner 
sin begränsningsslinga själv 
(den håller klipparen inom 
det utvalda området), Paul 
lät firman han köpte av skö-
ta det arbetet.

Båda klipparna har klarat 
sitt jobb på ett utmärkt sätt 

och är så omtyckta att de 
har namn. Pauls heter Ker-
mit och John-Ewerts heter 
Tomas, efter en god granne. 
En annan granne har en 
klippare som heter Mikaela. 
Att man får ett personligt 
förhållande till robotgräs-
klipparen är uppenbart.

Bra förutsättningar
Kermit har en slät gräsmat-
ta att jobba på och sommar-
däck. Tomas arbetar i slän-

ter och har fått däck med 
grövre profil. 

– I början när den var ny 
tittade vi på när den gick, 
berättar Paul.

– Jag tittade på hur den 
fungerar och var det even-
tuellt finns problem, säger 
John-Ewert, som menar att 
man måste ge klipparen för-
utsättningar för att göra ett 
bra jobb. Det går inte bara 
att skylla allt på den om det 

inte skulle fungera perfekt 
från början. Det kan behö-
va justeras lite här och där, 
som exempelvis grövre däck 
till den klippare som klipper 
i slänter.

Tänk större
John-Ewert och Paul tänk-
te stort när de skaffade sina 
klippare och tog till lite mer 
kapacitet än vad som be-
hövs. Det är bättre än att 

ligga i underkant och är väl 
värt pengarna, tycker de.

Vintern har klipparen 
Tomas tillbringat i en papp-
kartong i garaget. Kermit 
har vinterförvarats hos säl-
jaren och fått service.

Nästa vecka ska de igång, 
det får inte gå för långt inn-
an klippningen av gräsmat-
tan påbörjas.

Karin Åström
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Storgatan 37, Mellerud 
Tel/fax 0530-103 00,
Mobil. 070-540 33 00
Vardag 10-17.  Lördag 10-13

Träolja Aqua

199:-
3 liter. 

JORDFÖRBÄTTRINGAR
i Frändefors

Jord • Torv •Täckbark
Tel. 0521-25 30 02 • 070-777 43 20

Snigelkampen  
är i full gång
Ge inte upp kampen mot 
sniglarna – och tro inte 
att vintern tagit ihjäl dem 
allihop. Nej, börja istället 
bekämpa dem som över-
levt tidigt på säsongen så 
minskar skadorna drastiskt 
senare i sommar. Varje sni-
gel kan lägga upp till 400 
ägg på en säsong, så genom 
att bekämpa dem tidigt be-
sparar du dig själv massor av 
arbete. Enklast lägger du ut 
snigelmedel i form av små 
pellets på ställen där snig-
larna brukar hålla till. De 
äter av medlet, känner sig 
mätta, drar sig undan och 
dör. De snigelmedel som 
säljs i Sverige skadar varken 
miljön eller andra djur än 
snäckor och sniglar.

Latmasken rensar nu
Du som inte gillar att ha 
trädgården full med ogräs 
och avskyr att tillbringa se-
mestern på knä i landet ska 
börja rensa nu! Ju tidigare 

du får bukt med ogräset, de-
sto mindre blir det att göra 
sen. Ettåriga ogräs måste 
dras upp innan de sätter frö 
– annars sprider de sig. Fler-
åriga ogräs som maskrosor, 
tistlar och kirskål måste 
grävas upp med rötterna för 
att de ska försvinna. 

När perennerna  
vaknar
Kan du tydligt se det grö-
na på perennerna, de fler-
åriga växterna, titta upp 
ur jorden, ja då är det dags 
att börja ”städa” i rabatten. 
Klipp ner fjolårsriset, men 
var noga med att inte ska-
da de nya knopparna. Riset 
kan du lägga i komposten, 
gärna finklippt så bryts det 
ner snabbare. Efteråt kan du 
toppa rabatten med välför-
multnad kompost som stått 
över vintern, eller med 3-4 
cm perennjord eller bark-
mull för att öka mullhalten 
i jorden. 

Dahliorna kan plockas 
fram nu
Ta fram dina dahliaknölar 
och plantera dem i krukor 
så kommer de i blom ex-
tra tidigt under sommaren. 
Krukorna kan med fördel 
placeras i uterummet eller 
på annan ljus och frostfri 
plats. Om du låter dem ligga 
kvar på sin svala och mör-

ka plats för vinterförvaring 
ännu en tid så duscha dem 
med lite vatten, så att de 
inte torkar ut för hårt.

Egen färskpotatis
Vill du ha egen potatis till 
midsommar är det nu du 
ska köpa sättpotatis!  Lägg 
sättorna till förgroning på 
en ljus plats med 5-15 gra-
der varmt.

Stora städdagen
Tvättade du alla redskap 
och krukor innan du satte 
undan dem i höstas? Om 
inte, så är det dags att göra 
det nu. Smutsiga krukor 
och redskap kan föra med 
sig olika växtsjukdomar till 
de nya plantorna. Passa på 
att se över gräsklipparen 
och lämna den till service 
vid behov.

Vårens första krukor
Du glömmer väl inte vår-
blommorna i utomhuskru-
korna? Även om vintern 
inte släppt greppet helt går 
det att fylla urnor, korgar 
och krukor med frosttåliga 
växter såsom penséer, tu-
senskönor, förgätmigej och 
olika lökväxter till exempel 
kungsängsliljor, påsk- och 
pingstliljor. 
Källa: www.blomsterlandet.se

Fixar fasaden, taket och plattorna
Är husfasaden smut-
sig? Syns alger, lavar 
eller mossa på taket? 
Är stenplattorna fulla 
av mossa?

Lugn, du behöver 
inte klättra omkring 
på ställningar eller tak 
själv – det finns proffs 
till sådana jobb. Vi 
träffar Gert Carlsson, 
Brålanda som utfört 
sådana tjänster i elva 
år i Vänersborgs Far-
martjänsts regi.
Vi träffas vid Gestad byg-
degård. Gert Carlsson 
har utrustningen med sig 
i en hästtransport; hög-

tryckstvätt, ström med 
mera.  Vad han använder sig 
av för utrustning beror på 
fastighetens material. 

I höstas högtryckstvät-
tade han bygdegården med 
ett milt fasadtvättmedel. 
Med en lång teleskopstång 
sprutar han nu på fasadvår-
dande medel på träfasaden. 
Det skummar en del, men 
medlet ska inte röras utan 
lämnas som det är på fasa-
den. Alg- och mögeltvätten 
dödar det som växer på tak, 
fasader och stenplattor.

– Det får inte regna på ett 
dygn efter att man lagt på 
medlet. Sedan tar regn och 
vind hand om resten. Snön 

Takdelen till höger har behandlats med takvårdsmedel 
med den vänstra delen är obehandlad. Foto: Bevara.

Gert Carlsson med sprutan med det behandlande medlet i 
högsta hugg.

Efter att takvårdsmedlet lagts på tar väder och vind hand 
om resten. Det ska alltså inte sköljas av.

Trädgårdskalender – april månad

hjälper till mycket. Alger 
och svampar dör på 48 tim-
mar och mossan blir snabbt 
rödfärgad. För tak med 
mycket mossa finns inga 
genvägar. Men ha tålamod, 
det räcker inte med sex må-
nader för att allt ska försvin-
na helt, berättar Gert.

Väderkänsligt medel
Han har stenkoll på väder-
leksrapporten, den är avgö-
rande för arbetet. Tvättning 
kan ske i alla slags väder, 
men tak- och fasadvårdar-
medlet är känsligt. Perfekt 
väder är vindstilla, gråväder 
och uppehåll. Regn, blåst 
eller stark sol är inte alls bra. 
För fint väder gör att fasa-
den torkar för snabbt exem-
pelvis.

Man kan för övrigt tvätta 
och lägga på tak- och fasad-
vårdarmedel samma dag.  

– Efter behandlingen kan 
man vänta tre till fyra år till 
nästa gång. När du tvättat 
en gång räcker det med ett 
svagare medel nästa gång, 
det blir både billigare och 
mer miljövänligt, förklarar 
Gert.

Han använder sig av pro-
dukter som är certifierade 
och testade av SP med bästa 

resultat. Vid användning av 
dem behöver man inte vara 
rädd för märken i glas och 
metaller.

– För en kund som ska 
måla om huset är det viktigt 
att algdöda först, sedan vän-
ta minst två dagar och sedan 
tvätta. Om ett hus ska foto-
graferas inför en försäljning 
vill man kanske att taket ska 
rent och fräscht ut. Då an-
vänder jag högtryckstvätten, 
panna för panna. Det tar tid 
och är smutsigt, säger Gert.  
För tak finns inga underme-
del, det är skrapning eller 
tvätt som gäller.

Säkerheten viktig
Gert understryker vikten 
av att följa tillverkarens in-
struktioner, det är a och o. 
Ska man vistas på tak så 
är säkerheten prio ett; fall-
skyddsutrustning eller lift. 

Gert har utbildning för att 
köra lift.

Hans närmaste kollega 
finns i Åmål och de hjälps 
åt när det behövs. Gerts ar-
betsområde sträcker sig från 
södra Dalsland till Trollhät-
tan och Vänersborg.

– Det är ett väldigt roligt 
jobb. Det är kul att kom-
ma till ett hus som det växt 
mycket på och efter tvätt 
och behandling ser ut som 
ett nytt hus, konstaterar 
Gert.

Andra jobb han utför är 
exempelvis rengöring av 
gravstenar och tvätt av svin- 
och kostallar.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Har du möjlighet 
får du göra ROT-avdrag för 
arbetet.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

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

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

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

KAMPANJ-
PRIS!

KAMPANJ-
PRIS!

 
BATTERITRIMMER 136LiL

2.990:-
ORD. REK. PRIS 3.500:- INKL. MOMS

 
RIDER 213C

33.900:-
ORD. REK. PRIS 36.900:- INKL. MOMS

3.000:-
I INBYTE!*

3.000:-
I INBYTE!*

 
AUTOMOWER® 420/430X
PRIS FRÅN 

21.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

*Få 3000 kr rabatt på Husqvarna Automower 420 eller 430X   
  vid inbyte av din fungerande motordrivna gräsklippare.

KAMPANJ-
PRIS! RIDER 213C

33.900:-
ORD. REK. PRIS 36.900:- INKL. MOMS

KAMPANJ-
PRIS!

BATTERITRIMMER 136LiL

2.990:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

KOM IN TILL OSS OCH BOKA DIN MONTERING AV ROBOT! 

AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD | 0530-512 50

KAMPANJ PÅ EFFEKTIVT 
TRÄDGÅRDSARBETE

Fräscha upp huset!
Vi tar bort alger, mossa m.m.

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

Gert Carlsson

Ett mikrozoo att lära av

I trädgården på Åsnebyns kulturreservat har ett mikrozoo byggts.
I Åsnebyn har Hushållningssällskapet Väst byggt bon för 
nyttodjuren. Ett bo för solitärbin ger fina jordgubbar.

Vad är då ett mik-
ro-zoo? Jo, det är en 
minidjurpark där de 
nyttodjur som man vill 
ha i sin trädgård kan 
bo och trivas. Kultur-
reservatet Åsnebyn, 
söder om Mellerud, 
har en sådan. 
Nyttodjur kallar vi de djur 
som är till gagn för oss och 
vår odling. De äter eller pa-
rasiterar på skadedjur eller 
pollinerar blommorna i våra 
odlingar av fruktträd, jord-
gubbar eller blommande 
klöverfält. 

Skadedjur är till exempel 
insekter som äter på de od-
lade växterna som vi helst 
vill ha för oss själva, till ex-
empel på träd och buskar, 
frukter och grönsaker. 

Sparar pengar och mer
Att ha ett stort bestånd av 
nyttodjur sparar både odla-

rens goda humör och peng-
ar. Den ekonomiska nyttan 
är så stor att ”uppodlade” 
nyttodjur till stor del ersatt 
de kemiska bekämpnings-
medlen i odling av grönsa-
ker och bär i växthus samt 
även i en del frilandsodlade 
trädgårdsgrödor. 

Att locka in en enda 
nyckelpiga i trädgården kan 
till exempel ge en minskad 
bladlusmängd i trädgårds-
landet med 2500 stycken, 
för nyckelpigan tycker om 
bladlöss och är glupsk under 
sin livstid. 

Mikrozoo på Åsnebyn
Gården och kulturreservatet 
Åsnebyn i Mellerud som ägs 
av Hushållningssällskapet 
Väst erbjuder ett spännande 
kulturlandskap. Landskapet 
är väl bevarat och präglas av 
1800-tal samt tidigt 1900-
tal. Här finns en mycket rik 
flora och fauna. 

Så här ser det ju inte ut 
överallt nuförtiden. I staden 
och i mer storskalig odling 
är den biologiska mångfal-
den ofta minimerad vilket 
ger en obalans mellan ska-
dedjur och nyttodjur och 
oftast är det mer skadedjur 
än nyttodjur, tycker de flesta 
odlarna.

Men det finns knep att ta 
till för att locka fler nytto-
djur till sin odling eller till 
sin lilla trädgård. Nytto-
djuren som äter pollen och 
nektar är inte lika begränsa-
de till var de trivs som ska-
degörarna är utan kan leva 
bland många olika växtslag. 
Därför är det förhållandevis 
lätt att locka nyttodjur att 
etablera sig. 

Hur nyttodjur vill bo
I trädgården på Åsnebyn 
har vi byggt upp ett mik-
rozoo för att på olika sätt 
visa hur man kan locka nyt-

todjur till sin odling eller 
trädgård. Besökare kan gå 
runt i trädgården och få se 
på många olika boningar för 
nyttodjuren. 

Vi har grävt ner humle-
bo i form av lerkrukor med 
halm och rester från råttbo 
i. Humlorna är viktiga pol-
linerare vilket ger större och 
mer enhetliga frukter till ex-
empel vid odling av tomater. 

Det finns också bon för 
pollinerande solitärbin i 
form av ihåliga träpinnar. 
Dessa bin är speciellt bra på 
att pollinera jordgubbar så 
att bären blir stora och fina. 

Tvestjärtar är små djur 
som faktiskt blivit förbi-
sedda. De flesta tycker de 
är otrevliga men en enda 
tvestjärt kan sätta i sig 150 
stycken bladlöss på en dag, 
så för en trädgårdsintres-
serad kan det vara dags att 
ändra uppfattning. Därför 
har tvestjärtarna också fått 
egna bon på Åsnebyn. I 
några fruktträd hänger nu 
svarta plastpåsar med hål i, 
i vilka tvestjärtarna kan kry-
pa in på dagen och gömma 
sig för att sedan göra nytta 
ute bland bladlössen under 
natten. 

Igelkottehus
För den som skulle vilja 
ordna en liten boning för 
igelkotten finns det ett igel-
kottehus att titta på.  Detta 
är gömt under några buskar 
och fyllt med löv och halm 
så kotten inte fryser här 
inne under sin vintervila. 

Igelkotten äter många av 
våra lite större skadedjur så 
som snigel och sork. 

Spindlar är små djur som 
äter både bladlöss, rapsbag-
gar och jordloppor. Dessa 
trivs både uppe i träd såväl 
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WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

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

Mellerud – Oxgatan 15
Välsköt t souterrängvil la med trevlig planlösning ! Många 
rum samt mysig gil lestuga. 2-plan i souterräng. Boarea 
107 m2 med 8 rok. Byggår 1973. Tomtarea 872 m2.
Pris 1.850 000 kr / bud. 

PÅ GÅNG !

Mellerud – Odengatan 45
Gediget boende med bra planlösning. Stor t vardagsrum 
med kamin och utgång t i l l  al tan. Boarea 89 m2, 6 rok. 
Byggår 1968. Tomtarea 934 m2 Pris : 975.000 kr / bud.

RING FÖR VISNING !

RING FÖR VISNING !

KAMPANJPRIS  
13.900:-

KAMPANJPRIS  
10.900:-

NYA iMow, 
SNABBAST I KLASSEN.

Erbjudandet gäller 
t.o.m 2016-04-30. 
Med reservation för tryckfel.

TLAB Maskinuthyrning
Mellerud • Tel. 0530-133 01

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 
iMow MI 422 P
Rek. pris 15.400:-

• Upp till 1000 m2

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 
iMow MI 422
Rek. pris 12.400:-

• Upp till 500 m2

Vi installerar 

din robot

Krukväxterna behöver näring
Under våren och försommaren är tillväxten hos krukväx-
terna på topp och därför behöver de gödslas regelbundet. 
Ge en svag dos varje gång du vattnar eller full dos en gång 
i veckan. Lämplig utspädningsgrad står på förpackningen. 
Krukväxterna i söderfönstret kan behöva skuggas mitt på 
dagen när solen gassar som mest.

Sommarblommor vill ut
De sommarblommor du själv sått eller köpt som färdiga 
plantor börjar längta utomhus. Men se upp – kommer det 
en frostnatt kan de ta stor skada och i värsta fall dö. Vänta 
med att flytta ut plantorna tills frostnätterna helt säkert är 
förbi. Järnnätter kallar man ibland senkomna frostnätter. 
Tänk också på att avhärda dina plantor, det vill säga vänja 
dem vid utevistelsen. Genom att ställa ut dem någon timme 
första dagen och sedan öka tiden successivt under en veckas 
tid så vänjer de sig långsamt vid det starka solljuset, vid vind 
och regn.

Grönsakslandet frodas
I maj kan du så de flesta grönsaker på friland, det vill säga 
direkt i kökslandet. Kanske är spenat, bondbönor, rädisor 
och ruccola redan i jorden. I så fall är det nu dags för moröt-
ter, sallat, rödbetor och övriga grönsaker. Bönor och squash 
vill ha riktigt varm och go jord, helst kring 20 grader och 
kan med fördel förodlas i småkrukor för senare utplante-
ring. Använd växthus, uterum eller fönsterkarmen till detta. 
Genom att förodla får plantorna ett försprång utvecklings-
mässigt och står också bättre emot angrepp av till exempel 
sniglar.

Sommarblommor sås ute
Många av våra mest älskade ettåriga sommarblommor gror 
bäst om de sås på friland, det vill säga direkt på sin väx-
tplats. Rensa ogräs och luckra jorden med en räfsa innan 
du sår. Lämpliga för direktsådd är till exempel ringblomma, 
blåklint, aster, zinnia, romersk riddarsporre, blomsterlin, 
clarkia, kinesisk förgätmigej, inkakrage, slinger- och busk-
krasse, jungfrun i det gröna, jätteeternell, kranskrage och 
praktmalva.

Plantering i växthus
Har du växthus eller uterum kan du nu plantera ut både 
blommor och grönsaker här, antingen du själv dragit upp 
plantor eller köper dem i blomsterbutiken. Tomat, gurka, 
melon, chili, paprika och kapkrusbär är några av de grönsa-
ker som trivs bäst i värmen under glas. Odla dem i jordbädd 
eller stora krukor. Värmeälskande blommor är till exempel 
pelargoner och suckulenter.

Ge näring nu
När växtligheten satt fart är den mottaglig för näring. Där-
för är maj en väldigt bra månad för gödsling av trädgården. 
Tänk på att de flesta växter i trädgården behöver gödslas, så-
väl häckar som prydnadsbuskar och mindre träd. Gräsmat-
tan förstås, kökslandet och tulpanerna. Perennrabatter och 
örtagård ska gödslas mera sparsamt, men öka gärna mull-
halten i jorden genom att lägga på kompost eller barkmull.

Ohyran får vårkänslor
Det är inte bara vi människor och växterna som spirar under 
våren. Även insekter av olika slag sätter fart och förökar sig. 
Humlor, bin och nyckelpigor gläds vi åt medan spinnkval-
ster, bladlöss och vita flygare är mindre välkomna. Tänk på 
att inte spruta urskillningslöst – då träffar du även nyttodju-
ren med gift. Ibland kan det räcka att spruta plantan med 
en hård vattenstråle eller såpvatten. Om angreppet inte ger 
med sig så välj så skonsamma medel som möjligt. Naturligt 
pyretrum är ett ämne utvunnet ur krysantemumblomman 
som är effektivt mot ohyran, men bryts ner snabbt och gör 
därför mindre skada i naturen.

Beskär rosorna
När björkarna har musöron, då är det dags att beskära ro-
sorna, brukar man säga. Att björkarna har musöron betyder 
att dess blad börjar spricka ut. Detta är en signal för att de 
värsta frostnätterna är förbi och då är det också lämpligt 
att beskära rosor. Särskilt rabattrosor är känsliga för plöts-
lig kyla om de just beskurits. Gammaldags buskrosor klarar 
ofta en något tidigare beskärning, så har du många rosor, 
börja med dem!

Stötta perennerna
Redan nu kan det vara idé att stötta perenner som lätt välter 
på grund av att de får tunga blommor eller är känsliga för 
vind. Genom att sätta ut stöd tidigt smälter de bättre in i 
grönskan och det hela ser mer naturligt ut. Perenner som 
kan behöva stöd är till exempel pioner och riddarsporrar.

Gräv ner dahliaknölar
Dahlior är extremt känsliga mot frost, men har du inte för-
drivit dem så går det ändå bra att plantera ut knölarna nu. 
Det tar några veckor innan skotten tittar upp ur jorden, och 
då bör frostnätterna vara förbi. Gladiolus, montbretia och 
doftlilja odlas på samma sätt som dahlior.

Sätt potatis
Dags att sätta potatis för dig som vill odla egen. Tänk på att 
plantera lagom djupt och hålla avstånd mellan både sätt-
potatisarna och raderna! Planteringsdjup 7-10 cm, sättav-
stånd: 20-30 cm, radavstånd: 60-70 cm. Potatis är känslig 
för jordbundna sjukdomar och bör därför odlas på ny plats 
varje år, så kallat växelbruk. För potatis rekommenderas ett 
4-årigt växelbruk.

Gräsmattans tid är nu
Genom att klippa gräsmattan ofta och lagom högt, 3-4 cen-
timeter, får du snabbt en grön och frodig gräsmatta. Om 
gräsmattan snaggas för hårt kan gräsets tillväxtpunkt ta 
skada och vissna istället för att få ny kraft. Genom att kalka 
och gödsla gräsmattan stärks gräset och kan då lättare vinna 
över ogräs och mossa. Maskrosor och tistlar bekämpas bäst 
med handkraft, genom att sticka dem med ett maskrosjärn 
när jorden är fuktig och lucker. Då får du säkrast upp hela 
roten. Genom att kantskära gräsmattan får den ett lyft och 
ger intrycket av att vara extra välskött.

Källa: www.blomsterlandet.se

Trädgårdskalender – maj månad

Ett bo för humlor i form av lerkrukor med halm och rester 
av råttbo. Humlor är viktiga pollinerare.

som nere på marken och 
det kan finnas tre miljoner 
spindlar på ett hektar åker-
mark. Många övervintrar i 
barrträd så därför är det bra 
att till exempel ha en i sin 
trädgård. 

Det finns också speciella 
bon för nyckelpigor, fjärilar 
och för olika fåglar att titta 
på i Åsnebyn. Både små och 
lite större kryp kan också bo 
i en gammal stenmur. I ett 
träd hänger ett riktigt hotell 
där många olika sorters in-
sekter kan härbärgeras.

Blommor lockar 
Annat som drar till dig nyt-
todjur är odling av blommor 
och växter av olika slag. 

Flockblommiga växter 
som hundkex, morot och 
dill gynnar nyttodjuren 
och Stjärnflocka och Ring-
blommor drar dem till sig 
som magneter. Och varför 
inte göra en skalbanksås, 
en riktigt trivsam boning 
för bland annat jordlöpare, 

kortvingar och fjärilar. En 
skalbanksås kommer att 
grävas på Åsnebyn och på 
denna kommer vi att odla 
nyttodjursdragande växter 
som till exempel klöver och 
honungsört.

Vill man ha en mångfald 
av insekter ska man tänka 
på att odla blommor som 
avlöser varandra och blom-
mar under större delen av 
sommaren. 

Ju fler färger och ju fler 
olika storlekar det är på 
blommorna, desto bättre 
flera insekter, fjärilar och 
fåglar dras till trädgården 
eller odlingen.

I Åsnebyns kulturreser-
vat finns skyltar vid de olika 
nyttodjursbona så att du kan 
lära dig mer om nyttodju-
rens betydelse för både vår 
natur och för oss själva.

Marie Hansson,

 Hushållningssällskapet 
Väst
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Perfekt plats för blommor
Blomsterhandlaren 
som står på Torget i 
Mellerud på fredagar 
heter Magnus Altring. 
Han har blomsterhan-
del i Göteborg och en 
lastbil som han fyller 
med  tusentals plantor 
varje vecka för vidare 

färd mot Dalsland och 
Värmland. 
Hit till Mellerud kommer 
Magnus med ”Blommor 
4 you” och kollegan Ulla 
Franzén från och med mars 
fram till gravsmycknings-
helgen i november. 

– I sjutton år har jag sålt 

Magnus Altring säljer blommor på torget i Mellerud sedan 17 år. Här med kollegan Ulla 
Franzén.

Blommorna kommer från odlare i Västsverige, Danmark 
och Holland.

Penséer i långa rader. Ännu är det för tidigt för efterläng-
tade pelargoner och perenner.

blommor här i Mellerud, 
berättar han.

Aktiv vecka
En vecka i blomsterhand-
larens liv är fullspäckad. 
Måndagar och tisdagar görs 
beställningar och lastbilen 
fylls med blommor  som 
kommer från Västsvenska 
odlare och från Holland och 
Danmark.

Onsdag är det försäljning 
i Säffle, torsdag i Åmål, 
fredag i Mellerud och på 
lördagar i Bengtsfors. Plus 
någon marknad då och då, 
som i Bäckefors.

Magnus jobbar året runt 
med blommor. I butiken 
Redbergsgårdens Blommor 
på Danska vägen i Göte-
borg arbetar frun och dot-
tern och även Magnus när 
det är för kallt för torghan-
del. Företaget har allt som 
allt åtta anställda.

Perfekt plats
Nu när vårsolen ännu inte 
är så varm är det penséer, 
kryddväxter, murgröna, lök-
växter, perenner, tulpaner 
och andra tåliga växter som 
lastas i bilen. För sommar-

blommor är det fortfarande 
för kallt.

– Platsen här på Torget i 
Mellerud är perfekt, mellan 
fiskbilen och Systembolaget 
och två livsmedelsaffärer. 
Blommor därtill och helgen 
är räddad, säger Magnus 
Altring.

Karin Åström


