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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 16.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Nötfärs
Irland, färsk, max 15% fetthalt, ca 1 kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 16.

Kaffe
Classic, malet, gäller ej Eco, Reko, Solid, 500 g  
jfr-pris 49,00/kg.
Max 1 köp/hushåll/vecka 16.

Läsk
Coca-Cola, Fanta, 6x33 cl, jfr-pris 10,10/lit +pant.
Max 5 köp/hushåll/vecka 16.

Broccoli
Spanien, klass 1, 250 g, jfr-pris 20,00/kg.

10:-
/st

Ägg 10-pack
Stjärnägg, från frigående höns, stl. M,  jfr-pris 
1,00/st.  Max 2 köp/hushåll/vecka 16.

49:-
2 för

för Bonuskunder

39:-/st

för Bonuskunder

20:-/st
+pant

för Bonuskunder

5:-
 

/st

Toalettpapper,
Fixa, 18-pack, jfr pris 19,98/kg.

3995
/kg

för Bonuskunder

Temasidor hälsa och livsstil. Hela familjen samlad i framsätet av en Cadillac Eldorado Biarritz -63. Idag finns ett 20-tal exemplar av bilen i Sverige. Från vänster: Anders ”Tuten” Andersson, 
sonen Albin och Camilla Alexandersson. Om någon hållit fast vid sin livsstil sedan unga år är det ”Tuten”. Intresset för 50-talet och amerikanare har smittat av sig på Camilla och Albin.

– Sidan 9 –

Med 50-talet i fokus

Ajabaja – ett nytt 
spel mot mobbning
Förra veckan tilldelades Melleruds kommun 50 styck-
en Ajabaja-spel. De kan med fördel användas som 
verktyg i arbetet att motverka mobbning och utanför-
skap. Spelet riktar sig till barn i åldern 4-8 år.

– Sidan 5 –

Vi gör en gratis fotanalys
och gjuter dina sulor 
på 10 minuter 

649:  
Vårens löparskor finns nu i 
butiken, välkommen in!

Ultramaraton – en 
utmaning på 16 mil
Helle Manvik från Bolstad är utan tvekan en löpare 
med driv. Sista helgen i maj stundar en utmaning som 
heter duga – Borås ultramaraton. Det innebär 16 mils 
terränglöpning utan paus under en dag och en natt.

– Sidan 16 –
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Årsmöte
DalNet ekonomiska förening

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

Bolstad
Prästgård
Söndag 24 april kl 15 
Ragnar Hallsten, 
Tjärtakan berättar
Minnen från andra 

världskriget
Entré m. kaffe: 75 kr.

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

Kommande filmer

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

Captian America: 
Civil War (3D)

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

 

The Huntsmans: 
Winter´s War (3D)

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

Frin 11 år Pris 80:-
1 tim. 55 min

Nu på lördag
Folkhögskolans dag med öppet hus  
i Färgelanda lördag 23 april kl. 10-14

Kl. 10.00 Bildningens betydelse i bygden 
 Dalslands folkhögskola i samhällsutvecklingen  
 Ett seminarium om utbildning och utveckling med 
 avstamp i nutid och uppslag för framtiden

Kl 11.00 Utställningar, presentationer, musik, speakers’ corner, 
till 14.00 frågepaneler, filmvisning med mera

Kl 12.00 Lunchbuffé – en helglunch till ordinarie vardagspris 
till 14.00 och den blir gratis för dig med alla rätt på vår quiz!

Prova-på-dygn 22-23 april
Om du funderar på att söka någon av våra utbildningar så kan du prova på studier  
och internatliv i ett dygn. Vi bjuder på mat och boende fredag kl 15 till lördag kl 14.  
Ring 070-248 72 57 och fråga om vi har någon plats kvar! Välkommen till Färgelanda.  
Hela vårt kursutbud på www.dals.fhsk.se

Lokalkontoret i Mellerud har flyttat från 
kommunhuset till Bergs, Kyrkogatan 5, 
andra våningen i gamla byggnaden.

Välkommen att besöka oss men boka gärna tid 
via vår dagjour 0530-93 94 30

Dalslands miljökontor

Samarr.

Det händer på biblioteket

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

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

Arr.

Medlemslotteriutställning
Dalslands Konstförening

18-24 april
Medlemslotterimöte 24/4

Välkomna!

NYA KUNDER
välkomnas med 70:- rabatt

Gäller april månad

Kapellgatan 1
Mellerud • 0530-100 23

kallar till 

VÅRMÖTE
Onsdag 4 maj 
klockan 19.00 

i Golfrestaurangen. 
Välkommen! 

Handlingar kommer att finnas 
tillgängliga på vår hemsida 

Vuxenutbildningen

Favorit i repris!
Välkommen att delta  

på 2016 års upplaga av  
Arbetsmarknadsdagen!

Tisdag 26 april kl 10.30-13.00

Förra året blev en succé där elever och arbets- 
sökande fick praktikplatser och jobb efteråt!

Under den här dagen kan arbetsgivare möta elever 
från gymnasiet, vuxenutbildningen, SFI och arbets-

sökande under trevliga former i Studiehallen på 
Dahlstiernska gymnasiet.

Arbetsgivare eller personalansvarig som vill ha ett 
bord anmäler sig senast 22 april till

Helena Stor Hansson, Melleruds Kommun
Telefon: 0530- 181 08

Mail: helena.stor.hansson@mellerud.se

Arbetsmarknadsdagen är ett samarbete mellan 
kommunen, skolan och näringslivet i Mellerud

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

20 april - 27 april  2016
4:de söndagen i Påsktiden ”Vägen till livet”

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
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem.
Tor 12.00 Födelsedagsfest i Grinstads församlingshem,
  Pär-Åke Henriksson
Sön 14.00  Gudstjänst med små och stora i Erikstads 
  kyrka, Pär-Åke Henriksson

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus därefter lunch, anmä-
  lan senast tis kl.11.00 tel:36200.
Ons 19.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Marit Järbel och 
  Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns 
  Sångkör.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Sön 18.00  Mässa i Järns kyrka,  Marit Järbel. 
Tis 15.00. Melleruds kyrkliga syförening, symöte i 
  Kyrkans Hus.
Tis 26/4 18.30 Församlingsafton med föreläsning. ”Karl-
  stads stift och Europa”, Inge Bredin berättar 
  och kåserar om Euorpas medeltid fram till 
  våra dagar och historian kring år 1658 då 
	 	 Dalsland	kom	till	Karlstads	stift.	Fruktfika.
Ons 27/4 10.30 Förmiddagskaffe med ”kakfrossa” och teater.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Marit Järbel, Tre Voces 
  sjunger både i kyrkan och underhåller på 
  kalaset. Födelsedagskalas i kyrkstugan.
Ons 27/4 14-16 Öppet Kafé i församlingshemmet

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15 Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund, 
  Irja Lignell.
Sön 18.00  Mässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Ons 27/4 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund, 
  Kerstin Öqvist.

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  22.000  - 57 rop
VSH - JACK 6.000 – 39 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 21/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:-

Rotary
Mellerud

Måndag 25/4 

Besök på Country 
Thyme, Linderud
Ann-Sofie o Per-Erik  

Fors berättar

30
ÅR

1986-2016

DALSLAND CENTER - HÅVERUD

www.dalslandsglashytta.se

30 APRIL - 31 AUGUSTI

JUBILEUMSUTSTÄLLNING
”I glasets tjänst”

Säsongsöppning med vernissage 30 april kl. 17.00
Många fina erbjudanden och nyheter.

Kl. 18.00  Rostocks Manskör och Skålleruds 
 Församlingskör sjunger in våren i Kalandersalen.

Öppet 1 maj-31 augusti alla dagar.  I september lör-sön, eller efter överenskommelse.
Kontakt: dalslandsglashytta@telia.com,  070-996 91 49

30
ÅR

1986-2016

DALSLAND CENTER - HÅVERUD

www.dalslandsglashytta.se

30 APRIL - 31 AUGUSTI

JUBILEUMSUTSTÄLLNING
”I glasets tjänst”

Säsongsöppning med vernissage 30 april kl. 17.00
Många fina erbjudanden och nyheter.

Kl. 18.00  Rostocks Manskör och Skålleruds 
 Församlingskör sjunger in våren i Kalandersalen.

Öppet 1 maj-31 augusti alla dagar.  I september lör-sön, eller efter överenskommelse.
Kontakt: dalslandsglashytta@telia.com,  070-996 91 49

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

Rolf: 070-537 34 72
www.vermdal.se
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STOR LÖSÖRE AUKTION
Lördag 23 april kl. 11

på Dalslands Center, Håverud
Visning från kl. 10 då Elin Johansson (Hellentin)  

Dals Rostock, låter efter ett långt samlarliv  
försälja 1000-tals föremål. 

Se en del bilder på www.auktion.se 
• Slagavgift 20 kr • Servering • 070-32 85 210

Sten och Patriks Auktioner Mellerud 

Shoppingkväll
Torsdag 28 april är 

 butikerna i centrala Mellerud  
öppna till 2000 

se erbjudanden i nästa veckas tidning

0555-130 15, www.grums.nu

Kroatien
17/5, 12 dgr, .......8990:-
Bussresa utan nattkörningar 
inklusive 7 övernattningar med 
halvpension på Hotel Maestral**** 
i Novigrad, Istrien.

Läs mer & boka på vår hemsida!

Du som är medlem och delägare i  
OK ekonomisk förening har en unik  
möjlighet att förbättra framtiden och  
får återbäring på varje tankad liter.  
Våra regionstämmor är helt rätt forum 
för frågor och förslag på lösningar som 
rör bilism, miljö och samhällets utveck-
ling i stort. Snart är det åter dags för 
intressanta möten, föredrag och en bit 
mat på stämman i din region. 

Glöm inte att ta med medlemsbevis  
för att rösta. Läs mer på ok.se. 
Varmt välkommen!

KL 17.30  Mingel och förtäring
KL 18.00  Stämma och paneldebatt
KL 20.30  Stämmopresent och avslut

OKekonomisk 
www.ok.se

OK

ÅRETS FÖRSTA GODA gärning är avklarad.  
Vi har valt att skänka ett akut bidrag till 
biståndsorganisationen We Effect och 
deras arbete för flyktingar i Makedonien. 
Därför utgår lotteriet som vi normalt  
arrangerar under stämmoperioden.  
Läs mer och se We Effects film på ok.se.

ÄR DU 
MED?

MODERATOR 
TOMAS TENGBY

TID, PLATS & PROGRAM
TID: 10 maj, kl. 17.30-20.30
LOKAL: Saab Bilmuseum
ADRESS: Åkerssjövägen 18 

REGIONSTÄMMA TROLLHÄTTAN 10 MAJ

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 12 april

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 26 april

Pistagebullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 10 maj

Säterbullar
5-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 24 maj

Kanelbullar
7-pack 15:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 7 juni

Kakor
4 burkar 70:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 21 juni

Jordgubbslängd
15:-

Storgatan 14•Tel 0530-102 40•Öppettider: tis -fre 10-18 lör 10-13
AUDIO VIDEO MELLERUD

Total utförsäljning
butiken upphör

Uppdaterad hemsida
Nu finns en kraftigt uppda-
terad version av Kanalyrans 
hemsida, www.kanalyran.se.

Där ligger information om 
programmet dag för dag, så 
långt det är klar, vissa akti-
viteter, samt de artister som 
redan är bokade.

Dessutom innehåller hem-
sidan en kontinuerligt upp-
daterad lista på de företag 
som anmält sig som sponso-
rer. Årets Kanalyra äger rum 
1-3 juli, med de två första 
dagarna i centrala Mellerud 
och söndagen i Håverud.

Om andra världskriget
Söndagen den 24 april be-
rättar Ragnar Hallsten, Tjär-
takan, Frändefors minnen 
från andra världskriget i Bol-
stads Prästgård. Han kom-
mer att berätta om hur det 
var att växa upp i Kopperud, 
Frändefors socken under an-
dra världskriget åren 1940 – 
1945. Ragnar var nio år när 
kriget bröt ut. 

För en tonåring på Dals-
landsslätten var det spän-
nande att lyssna till krigsny-

heterna i radion och att läsa 
om krigshändelserna i tid-
ningarna. Matransonering-
arna slog inte så hårt mot 
Dalboslätten under denna 
tid. De flesta hade liksom 
Ragnars föräldrar egen gård 
med produktion av spann-
mål, kött och mjölk. Det 
fanns möjligheter till egen 
odling av potatis, grönsaker 
och frukt. Mat fanns alltid 
på bordet då man  

I praktiken var mer eller 

Mötesplats för framtida jobb
Den 26 april är det 
dags igen för en  
Arbetsmarknadsdag 
i studiehallen på Dahl-
stiernska gymnasiet.
Arbetsmarknadsdagen hölls 
för första gången förra våren 
och blev mycket uppskattad 
av både företag, elever och 
arbetssökande. Kontakter 
knöts, praktikplatser och 
jobb uppstod. 

Arbetsmarknadsdagen är 
ett samarbete mellan kom-
munen, skolan och närings-
livet i Mellerud.

– Vi tror det är viktigt för 
arbetsgivare och alla som sö-
ker arbete eller praktik att 
mötas, säger näringslivschef  
Helena Stor Hansson och 
Martin Eriksson, IT-chef på 
JOAB i Dals Rostock och 
medlem i MellerudsNavets 
industrigrupp.

– Från industrins sida vill 
vi visa upp vad som finns, 
allt från svetsjobb till kon-
struktörer och inköpare. In-
dustrin är inte tung längre, 
jobben passar både tjejer och 
killar, säger Martin.

Även Köpmannafören-

Arbetsmarknadsdagen förra året var en succé  och genomförs 
igen den 26 april  på Dahlstiernska gymnasiet. Arkivbild.

ingen, Entreprenörsarenan, 
Nyföretagarcentrum, Ar-
betsförmedlingen, Almi och 
flera småföretag har anmält 
sin närvaro under Arbets-
marknadsdagen och fler kan 
komma till.

Vill nå ut
– Det är roligt att skolan 
ställer sig så positiv, både in-
dustrin och köpmännen har 
startat ett samarbete som har 
genererat jobb, och praktik-
platser, berättar Helena.

För kommunens del är det 
också viktigt att nå ut. Kom-
petensförsörjningen är redan 
nu en stor utmaning. 

– Vi har så många olika 
yrken inom vård- skola och 
omsorg, ekonomi och myck-
et annat. Det är viktigt att 
visa upp det som finns, Fö-
reställningen om att vi som 
jobbar i kommunen sitter 
bakom skrivbord och vänder 
papper, är viktig att få bort. 
Vi har också stor frihet un-
der ansvar säger Helena.

Lätt att mötas
Förhoppningen är att  även 
grundskoleeleverna gör ett 
besök i studiehallen den 
26:e. Att välja program inför 
gymnasiet är ett stort steg att 
ta och inför prao är det bra 
att veta  att det finns mycket 
att välja på i Mellerud. 

Under Arbetsmarknadsda-
gen är det lätt för alla elever,  
från gymnasiet, vuxenut-
bildningen, SFI och för ar-
betssökande att på ett enkelt 
sätt träffa arbetsgivare och 
upptäcka företag av alla slag.

– Vi ser gärna att denna 
dag blir årligen återkom-
mande. Samverkan med 
företagen i Mellerud upp-
lever jag som  mycket posi-
tiv. Kan skolan på detta sätt 
bidra med att knyta band 
mot framtida arbetsliv når vi 
ett av våra mål också, säger 
Matti Bertilsson, rektor på 
Dahlstiernska Gymnasiet 
och Vuxenutbildningen i 
Mellerud.

Karin Åström 

mindre självförsörjande. 
Krigsåren har präglat Rag-
nar som i hela sitt liv har 
fortsatt att intressera sig för 
andra världskrigets historia. 
Ragnar Hallsten är före det-
ta ordförande i Frändefors 
hembygdsförening.

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 23/4  
Kl. 2100-0100
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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 25/4: Kycklingpyttipanna med stekt 
ägg och broccoli. 
Dessert: Äpple/päronsoppa. 
Tisdag 26/4: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor.  
Dessert: Konserverad frukt.  
Onsdag 27/4: Chilifisk med potatis och 
gröna ärtor.  
Dessert:  Hallonkräm.

Torsdag 28/4: Ärtsoppa.   
Dessert:  Tunna pannkakor med sylt.

Fredag 29/4: Grekisk köttfärsgryta med 
makaroner och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 30/4: Stekt rödspätta med 
remouladsås, potatis, romanabönor och 
citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 1/5: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 17 
Mån-tors: Köttbullar med potatismos och 
grönsaker. Fre: Fisk Bordelaise med pota-
tismos och grönsaker. Lör-sön: Köttbullar 
med potatismos och grönsaker.

Vecka 17
måndag Kycklingpyttipanna* med 
mangorajasås och broccoli.
Alt:  Vegetarisk pyttipanna.

tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Grönsaksgryta med bönor.

onsdag Seglartorsk** med grädd-
filssås och kokt potatis, gröna ärtor.
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

torsdag Potatisbullar med bacon*/
blodpudding*, vitkålssallad och 
lingonsylt.
Alt: Potatisbullar.

fredag Lovdag.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

Weeping Willows dubblar
i Kulturbruket på Dal

Sångaren Magnus 
Carlson stod förra 
året inför en fullsatt 
salong på Kulturbruket 
på Dals scen. Den 1 
oktober kommer han 
tillbaka, tillsammans 
med Weeping Willows 
och 14 april släpptes 
biljetterna till en extra 
föreställning.

Biljetterna till den först pla-
nerade är nämligen redan 
slutsålda!

Magnus Carlsson och 
bandet spelar just nu inför 
utsålda hus runt i hela Sve-
rige. Efter ett sommaruppe-
håll startar man en ny turné i 
höst. Då finns Mellerud med 

och där blir det dubbla före-
ställningar.

Weeping Willows, med 
sitt uttryck starkt präglat 
av Magnus Carlssons röst, 
släppte i mars sin nionde 
platta, Tomorrow Bedame 
Today. Den beskrivs som de-
ras mest variationsrika sedan 
debuten.

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

Biljetterna till Weeping 
Willows extrakonsert lördag 
1 oktober släpptes torsdag 
14 april på Ticnet.Populära Weeping Willows ger en extraföreställning i Mellerud på 

grund av det stora intresset. Biljetterna släpps i morgon 14 april.

Stor auktion
På lördag anordnar Sten 
Torstensson en stor auktion 
i Hallingsalen på Dalsland 
Center i Håverud. Det är 
föremål som en 99-årig dam 
från Dals Rostock samlat 
under hela sitt liv; bland 

annat tusentals små vaser. 
Dessutom finns här många 
jul- och påsksaker samt fina 
textilier.

– Det blir lite utöver det 
vanliga, väldigt spännande, 
säger Sten Torstensson.

Shakespeare i dalsländsk tappning
Shakespeares dra-
makomedi ”Mycket 
väsen för ingenting” är 
förebilden för Valborgs-
mässohelgens tre före-
ställningar av Mycket 
snack och lite(n) 
verksta’ i Kulturbruket 
på Dal. 

Det blir teater, musik och 

dans med allt vad som hör 
till av Shakespeares kärlek-
sintriger, förväxlingar och 
skratt. 

Bakom uppsättningen står 
mor och dotter, Mia och Ag-
nes Palm, som tillsammans 
svarar för idé, manus och 
regi. Och själva medverkar i 
föreställningen. 

 – Nu återstår en inten-

siv period med repetitioner 
fram till premiären och alla 
bitar börjar falla på plats, sä-
ger Mia Palm.

Hennes och dottern Ag-
nes gemensamma idé att ta 
sig an Shakespeare föddes ur 
kärlek till Kenneth Branaghs 
filmatisering av Mycket vä-
sen för ingenting. 

– Sedan har vi byggt vida-

Om mobbning
Den 25 april kommer 
Lisbeth Pipping till 
Kulturbruket och delar 
med sig av sina egna 
erfarenheter av mobb-
ning och utanförskap.
Hon är författare, föreläsare, 
forskare och dotter till en 
mamma med utvecklings-
störning. 

– Mobbning och utanför-
skap skadar alla inblanda. 
Alla som möter barn och 
unga måste få redskap att se 
barnen och tillsammans med 
dem hitta vägar som leder till 
gemenskap och ”innanför-
skap”, säger Lisbeth Pipping.

Det blir en kväll om hopp 

Lisbeth Pipping kommer till 
Kulturbruket på Dal.

re. Mycket kommer från ori-
ginalmanus men vi har också 
bytt ut en del och gjort det 
mer modernt. Och hand-
lingen inleds med ett fot-
bollslag som kommer hem 
från VM. Det skrev Shakes-
peare inget om när stycket 
kom till för över 400 år se-
dan, säger Mia Palm. 

Väckt uppmärksamhet
Redan har uppsättningen 
fått uppmärksamhet, bland 
annat av Svenska Shakes-
pearesällskapet som skrivit 
om Mycket snack och lite(n) 
verkstad i sin tidning och 
som kommer till Kulturbru-
ket på Dal för att se föreställ-
ningen.

– Att ha kontakt med 
deras ordförande, Roland 
Haiel, och att just han kom-
mer för att se oss är förstås 
extra roligt och hedersamt, 
säger Mia Palm. 

Till alla som kommer lo-
var hon en härlig föreställ-
ning, fylld av sång och mu-
sik man känner igen, med 
mycket humor och oväntade 
dansnummer.

 – Man ska gå hem med en 
härlig känsla i magen och ett 
leende på läpparna!

Medverkande skådespela-
re, sångare och musiker, som 
blåser nytt liv i Shakespeare, 
kommer alla från Dalsland. 

Föreställningen ges fredag 
29 april, lördag 30 april, och 
söndag 1 maj. Den är tre 
timmar lång inklusive paus.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

och möjligheter på Kultur-
bruket på Dal. 

Tävlar i musik
Det unga dansbandet 
Bjarnez har kvalifice-
rat sig till Svensktop-
pen nästa med låten 
”Mitt brustna hjärta”.
Bjarnez bildades strax ef-
ter nyår 2014. Därefter har 
man bytt några medlemmar. 
Idag består bandet av Bjarne 
Håkansson – bas och sång, 
Jesper Östergren– gitarr och 
sång, Pauline Sundin – sång, 
Simon Andersson – trum-
mor och sång samt Jonas 
Ragneberg – piano och key-
board. Pauline, Jesper och 
Bjarne bor i Brålanda, Jonas 
i Vargön och Simon i Dals 
Långed.

– Två låtskrivare skickade 
låten till oss och vi fastnade 
för den. Vi testade och blev 

väldigt nöjda. Låten har en 
ösig refräng, så det känns 
väldigt bra. Vi beskriver oss 
som ett rockigt modernt 
dansband, berättar Bjarne 
Håkansson.

Den 10 maj mellan 9-16 
kan allmänheten rösta på de 
deltagande låtarna. Vilket te-
lefonnummer man ska ringa 
kommer ut inom kort, med-
delar Bjarne. 

Vad tror du om era chan-
ser i tävlingen?

– Jättesvårt att säga, det 
är en väldigt blandad genre 
som deltar. Vi hoppas kom-
ma långt, men konkurrensen 
är tuff. Självklart hoppas vi 
att många kommer att rösta 
på oss, konstaterar Bjarne.

Susanne Emanuelsson

Bjarnez består av från vänster: Jonas Ragneberg, Jesper Öster-
gren, Pauline Sundin, Bjarne Håkansson och Simon Andersson.
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 /

Tralltvätt
Cuprinol 5 liter. Saneringsvätska med rengörande 
och blekande egenskaper för tryckimpregnerade 
trätrallar.

Just nu: 
139:-

Ord. pris: 188:-

Månadens vara

April

Månadens vara

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

The Snow White Chro-
nicles – The Hunts-
man: Winter’s War 3D 
(3D)
I denna uppföljare till Snow 
White and the Huntsman 
får drottning Ravennas 
syster Freya (Emily Blunt) 
höra talas om sin systers öde 
och samlar sina krigare för 
att en gång för alla återföra 
den magiska spegeln till den 
enda häxa som fortfarande 
kan tillgodogöra sig dess 
krafter. Men när Freya upp-
täcker att hennes syster går 
att återuppliva står det för-
trollade landet plötsligt inför 
sitt största hot någonsin. De 
enda som står mellan den till 
synes oövervinnliga armén 
och total ödeläggelse är ett 
par jägmästare som förvisats 
från riket efter att de brutit 
mot drottningens viktigaste 
regel: Bli aldrig förälskade.
 Visas på Centrumsalongen 
söndag 24 april.

Aktuellt
 på bio

Spelet som motarbetar mobbning
Varje dag utsätts 
många barn för mobb-
ning i svenska skolor. 
Samtalsspelet Ajabaja 
fungerar som ett verk-
tyg för att prata med 
barn i åldern 4-8 år om 
sådana svåra saker. 
Förra veckan delades 
50 spel ut gratis till 
Melleruds kommun.
Ajabaja är utvecklat på upp-
drag och tillsammans med 
lärare i svenska skolor, efter-
som personal sagt att det sak-
nas bra verktyg för att prata 
med barnen om svåra saker. 
Spelet riktar sig till barn 
mellan 4-8 år och handlar 
om ämnen som kränkande 
behandling, mobbning och 
diskriminering. Allt är för-
lagt till barnens nivå på ett 
lekfullt sätt, som visat sig 
vara mycket uppskattat av 
både  barn och personal.

Bakom spelet står företa-
get ”Prata på riktigt” som 
har målet att minska mobb-
ningen i landets skolor. Tack 
vare finansiering av Länsför-
säkringar Älvsborg kostar 
spelet inte skolorna någon-
ting. Först ut i gamla Älvs-
borgs län att tilldelas spel var 
Melleruds kommun.

Förändra livet
– Vi har lyckats om vi för-
ändrat livet på ett enda barn, 
konstaterade Johan Öqvist 
som tillsammans med hus-
trun Åsa representerar före-
taget ”Prata på riktigt”.

Ju tidigare man börjar ar-
beta med värdegrunder de-
sto bättre. Det bästa är att 
börja redan i förskolan och 
lågstadiet.

– Vi tittade på spelet vid 

Lena Andersson, rektor Åsebro skola och Åsens skola samt Camilla Berglöv Hermansson, rektor 
på Nordalsskolan tyckte om det de såg.

Från vänster: Johan och Åsa Öqvist, spelet Ajabaja, Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef, samt Kim Erefalk och Helena 
Gambring, Länsförsäkringar Älvsborg.

Varje dag går 60 000 barn till 
skolan i Sverige med ont i 
magen eftersom de är rädda 
för att bli mobbade. Nästan 
ett barn i veckan tar livet av 
sig på grund av mobbning.

Fakta

Förskolor:
Markusgården, Ymer, Lun-
den och Kroppefjäll: 2 spel 
var. Tallåsen och Åsebro:  
1 spel var.

Skolor:
Fagerlidsskolan: 10 spel. 
Karolinerskolan: 8 spel. 
Åsens skola: 4 spel. Åsebro 
skola: 4 spel. Nordalssko-
lan: 9 spel.

Skulle någon avdelning 
eller skola behöva fler spel 
framöver så finns fem spel 
kvar på förvaltningen.

Fördelning spel

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Kallmangel

2690:-

Pexymek 
KM 87

Svensktillverkad mangel med 60 cm 
bred mangelyta samt frontplatta för
lättare inmatning.

Butik läggs ner
Audio Video på Storgatan i 
Mellerud kommer att stäng-
as. Ägarna Andreas Nyman 
och Christian Larsson har 
drivit butiken sedan 2012.

– Väldigt tråkigt, det var 

inget roligt beslut, konstate-
rar Andreas.

Utförsäljning av varor 
startade förra veckan. Det är 
än så länge oklart när stäng-
ningsdatum blir.

en träff i Vänersborg och det 
verkade väldigt bra. Jag pra-
tade med våra rektorer och 
de tände på idén. Nu kan vi 
få in värdegrundsarbetet på 
ett naturligt och roligt sätt, 
sa Anders Pettersson, kultur- 
och utbildningschef.

– Vi är stolta över att 
jobba med detta, sa Helena 
Gambring, kontorschef på 
Länsförsäkringar Älvsborg i 
Åmål. 

1 500 spel har hittills de-
lats ut i Sverige, till skolor, 
pedagoger och kommuner.

Det gör skillnad
– Vi vet att det gör skillnad, 
vi får dagligen berättelser 
hur bra det fungerar. En 
del skolor har det inskrivet i 
schemat, en har det till och 
med i sin likabehandlings-
plan, förklarade Johan.

Fördelar med spelet är att 
man ska kunna spela det 
en kort stund, ett eller flera 
barn kan spela det och spe-
let har inget vinstmoment. 
Spelet består av fyra världar 
på en spelplan, 48 spelkort, 
spelpjäser och två tärningar. 

Fyra karaktärer finns med; 
Drakflygar-Chang, Sjörö-
var-Juanita, Ryttar-Amira 
och Dykar-Jack. Det finns 
en tanke bakom deras namn 
och utseende.

Ett antal rektorer och pe-
dagoger fanns på plats på 
kommunkontoret för att ta 
emot kassar fyllda med spel.

– Detta ser spännande ut, 
spelet har många aktuella 
frågor som kan engagera de 
yngre eleverna. Nu kan vi 
samtala om värderingsfrågor 
på ett naturligt sätt, sa speci-

alpedagogen Torunn Sørbø.
Tanken är att samtal kring 

svåra frågor ska komma 
igång under frågeställning-
arna.

– Ni kommer att få många 
härliga frågor, barnen älskar 
namnet, underströk Johan.

Susanne Emanuelsson

Aktiespararna hade möte 
på Hotel Arena i Väners-
borg måndagen den 14 mars 
med ett 35-tal medllemmar. 
Mötet inleddes med att vår 
ordförande Michael Johans-
son hälsade alla välkomna 
och gick igenom kvällens 
program,

Därefter följde en presen-
tation av Emotra av dess VD 
Claes Holmberg.

Emotra är ett medicintek-
niskt företag som bedriver 

forskning, utveckling, klinis-
ka studier och marknadsfö-
ring inom suicidprevention. 

Efter det följde en genom-
gång av Parans Solar Light-
ning AB av dess vd Nils 
Nilsson.

Parans är ett Göteborgs-
baserat företag som erbjuder 
solljus för inomhusmiljöer 
genom ett innovativt system 
som fångar in och leder vida-
re solens strålar. 

Både Claes och Nils fick 

svara på många intressanta 
frågor.

Michael Johansson tack-
ade för den spännande pre-
sentationen och fortsatte 
med att gå igenom kom-
mande program.

Stämningen var god och 
det diskuterades länge innan 
det var dags att bryta upp för 
kvällen.

Jan Carlstein

FÖRENINGSREFERAT
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VISNING!
Lexington | Skaga | Pilgrim | Oscar Jacobson 

Torsdag den 28 april kl. 14-18

Köper du en båge och bokar tid för synundersökning 
så kan du vinna ett glas till dina nya glasögon!

Vi bjuder på bubbel!

Välkommen in till oss

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER

Hipp Hipp 

HURRA!
Vår käre 

Gunno 
Johannesson 

* 17 juni 1929  

har stilla insomnat. 

Dals Rostock 13 april 2016 

ANNE-MARIE 
Maj-Lis 

Patrik 
Elin med familj 
Släkt och vänner 

Av litet gav Du mycket 
Av glädje gav Du mer 
Av kärlek gav Du allt. 

Begravningsgudstjänsten 
sker i kretsen av de när-
maste. Tänk gärna på en 
gåva till Hjärt- och Lung-
fonden givartelefon 0200-
882400. Ljungdahls Be-
gravningsbyrå tel. 0530-
10045. 

Bengt Hemtun 
* 5 januari 1937  

har lämnat oss. 

Mellerud 
3 mars 2016 

Vännerna 

Frid över ditt minne 

Välkommen på avskeds-
stund måndagen den 2/5 
kl. 15.00 vid minneslunden 
på Holms Kyrkogård. 
Ljungdahls Begravnings-
byrå 0530-100 45. 

Varmt tack 
till alla som hedrat vår käre 

Anders 
Andersson 

vid hans bortgång genom 
medverkan, närvaro, 

blommor och minnesgåvor. 
Allt sammantaget gjorde 
akten ljus och minnesrik.  

Anneli med familj 
Barbro 

Vår käre 

Rolf Eriksson 
* 17 juni 1938  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Håverud 
11 april 2016 

ALICE 
Stefan och Pia 

Glennon och Hanna 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
 

Släkt och vänner 

Jag drömmer jag vandrar 
i skog och mark 

Jag drömmer jag åter 
är frisk och stark 

Jag vill inte vakna 
ur dröm så skön 
Att evigt få vila, 
det är min bön 

Begravningsgudstjänsten 
sker i kretsen av de när-
maste. 
Ett varmt tack till Palliativa 
Uddevalla, Hemsjukvården 
och Hemvården Skållerud. 

Ett varmt tack
till alla som på olika sätt 

hedrat minnet av vår älskade

Morgan 
Johansson 

 Tack till Hemtjänsten och 
Skållerudshemmet

Björn, Ulla 
Anette, Urban

Vår kära 

Kerstin Nyström 
* 17 mars 1945  

har i dag lämnat oss. 

Mellerud 14 april 2016 

Frida och Anders 
Maja, Anton 

Övrig släkt och vänner 

När krafterna 
ständigt domna 

och ögat sin glans 
har mist 

Så skönt att från 
allt få somna 
och vila finna 

till sist. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
torsdag 28 april kl. 13.00. 
Avsked tages i kyrkan. 
Tänk gärna på en gåva till 
Demensfonden tel. 08-658 
99 26 eller Alzheimer- 
fonden tel. 020-301 130. 
Fonus Vänersborg. 

Ett varmt tack 
till alla som på olika sätt 

hedrat minnet av 
vår älskade 

Rolf Gustavsson 
Tack till hemsjukvården 

för god omvårdnad. 

MARGIT 
Daniel med familj 

DÖDSFALL

Evert & Lucia Pettersson
undanbeder sig all uppvakt-
ning på födelsedagarna.

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Thorsten Hagström

All ev. uppvaktning
undanbedes.

Irene Viktorsson

All uppvaktning
undanbedes.

Lennart Magnusson

Jag är bortrest
men du som vill uppvak-
ta på min 50-årsdag gör 
det bäst genom en gåva till 
kvinnoprojekt i Burundi. 
Gå in på www.lakarmissio-
nen.se/insamling/hjalp-da-
niel-hjalpa-1-3368

Daniel Jensen

I Skålleruds kyrka vigdes 
på lördagen Sofia Karls-
son och Anders Olausson, 
Öckerö.

För orgelmusiken svarade 
brudens mor kantor Ingrid 
Berglöv-Karlsson. Tärnor 
var Ellen och Lea Petters-
son samt Emelia Olausson.  
Bestman var brudgummens 
bror Mattias Olausson. Un-
der intåget spelades ”Brud-
march från Nössemark” av 
John-Erik Karlsson på bas, 
Alban Faust på säckpipa 
och Tomas Fredriksson på 

fiol. Textläsare var brudens 
syster Ulrika Pettersson som 
även hälsade välkommen. 
Ulrika och Joakim Pet-
tersson sjöng duett ”Du är 
allt” av Shirley Clamp. För 
musiken på piano svarade 
Henrik  Persson. Psalmerna 
som sjöngs var 411 ”Gud 
har omsorg om vårt släkte” 
och psalm 82 ”Gud se i nåd 
till dessa två”. Vigselförrät-
tare var prosten Tage Grim-
heden. Som utgångsmusik 
spelades ”Bullaremarschen 
från Orust”. 

BRÖLLOP

my Pettersson. Sång.  David 
Åsberg info barnsamariten. 
Månd 19 Sångövning inför 
Valborg i missionskyrkan. 
Tisd 14.30 Andakter på Berg 
och Fagerlidshemmen. 19.00 
Bönekväll.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Månd 
19 Sångövning. Tisd 10-12 
Tisdagskaffe & Rastplats. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Bön 
19. Torsd 15 Kvinnosam-
ling. Sönd 16 Ekumenisk 
gudstj. i fsh. Predikan ”De 
svåra frågorna”, barnaktivitet, 
kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 

Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Lörd 19 Vårfest i kyrkan, 
miniauktion och servering. 
Sigward K. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. för alla åldrar 
i fsh. barnkören ”Draget”,  
intervjuer. Thomas Holm-
ström, Sigward K. m.fl. Tisd 
18 Utearbete vid kyrkan.
Brålanda: Fredag 14.30 
Gudstj. m nattv. på service-
huset. Thomas Holmström. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
för alla åldrar i fsh. Tema 
”Växa i tro”. Thomas Holm-
ström, Sigward Karlsson, 
David Celinder  m.fl. Draget. 
Fika och gemenskap. Månd 
11-12 Förmiddagsträff i fsh. 
David Celinder berättar om 
familjens resa till Kambodja. 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch 15.30 Kyrkliga 
syföreningen i fsh. 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Lörd & Sönd 
16 Vårfirande i fsh. Vårsång-
er, underhållningoch tal. 
Marjukka Sagesjö. Kaffe-
servering. Föranmälan Elvie 
308 65, 073-027 59 11 eller 
Jennie 070-486 59 03.
Gestad: Tisd 19 Veckomässa 
i Gestads fsh. Thomas Holm-
ström. Tisd 15 Norra sykret-
sen hos Christina Larsson, 
Torpane.
Timmervik: Sönd 11 Gudstj. 
Thomas Holmström. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
Ralph Liljegren.

Gratulerar Stella Svensson, 
Varberg, som fyller 9 år 
19/4.

Kramar från farmor  
i Mellerud

Grattis i efterskott till värl-
dens bästa Lukas som fyllde 
8 år den 16/4.

Kram från farmor & farfar

Grattis på 2-årsdagen Isabell

Önskar mamma, pappa, 
farmor och Filip

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcafé 
- för dig som vill lära svens-
ka. Sönd 11 Gudstj. Tom-

Kväll med klädbyten

Onsdagen den 6 april 
hölls en uppskattad 
klädbytarkväll på bibli-
oteket i Mellerud. 

Deltagarna på klädbytarkvällen bjöds på ”Afternoon tea”. Foto: Privat.

Nancy Contreras från ABF 
berättade bland annat om 
återbruk och hållbar miljö. 
Foto: Privat.

Bland annat berättade Nan-
cy Contreras från ABF om 
återbruk och hållbar miljö 
samt ett projekt där utländ-
ska kvinnor träffas och bland 
annat syr tillsammans i AB-
F:s regi. 

Nancy hade med sig en 
del kläder som var omsydda 
från till exempel gardiner. 
Resultatet var läckert!

Kvällens deltagare bjöds 
på ”Afternoon tea” med 
ugnsfärska scones samt mo-
rotskaka. Därefter byttes det 
kläder med varandra.
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Välkommen in!Nya öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

i massa läckra färger

Välkommen till Bloms

Prydnadskuddar

49.90/st

"Nyinkommet vårmode från Paris"

Jazziga läsarsånger i Bolstad kyrka
Bolstad kyrka fyll-
des av uppjazzade 
läsarsånger under 
söndagens musikguds-
tjänst.Leif Hultin, tidi-
gare lärare i Mellerud, 
sjöng och berättade 
om sångernas till-
komst. 

Till sin hjälp hade han Hap-
py Jazz Please som består av 
David Lord, trumpet, Per 
Livén, trombon, Per Lars-
son, alt- och tenorsaxofon, 
Sören Blom, bas, Conny 
Svahn, slagverk och Roger 
Karlsson, piano. 

Pastoratets fyra körer med-
verkade också under ledning 
av de tre kantorerna Anders 
Fredriksson, Maria Anders-
son och Elisabette Emanu-
elsson. Tjänstgörande kom-
minister var Lena Hildén.

Jazzens grund
Negro spirituals är från 
1700- och 1800-talet och 
är grunden till jazzmusiken. 
Texten hämtades från bibeln 
och handlade mycket om li-
vet på andra sidan floden.

Leif Hultin tillsammans 
med orkester och körer bör-
jade med ”Ovan där” och 
fortsatte med ”He’s got the 
whole world in his hands” 
där publiken sjöng med. 

Sedan förflyttades alla 
till de skotska högländerna 
med ”Amazing grace”. Den 
började med lågmälda trum-
mor, så fyllde trumpeten på 
och sedan kom hela orkes-
tern, Leif och alla körer, det 
var mäktigt att lyssna på.

Happy Jazz Please spelade 
några gospels och till pia-
noackompanjemang dekla-
merade Leif ”Ett gammalt 
bergtroll” av Fröding.

Kören kom tillbaka och 
man fortsatte med ”When 
the saints go marching in”. 
Leif berättade att det från 
början var en kristen psalm 
som Louis Armstrong för-
sta gången spelade in 1938. 
Den användes ofta som be-
gravningspsalm i USA.

Människan
Lena Hildén höll en kort 
predikan där hon förklarade 
att människan är en under-
bar skapelse av Gud, men 
det tar en livstid att bygga 
upp en identitet.

”Pärleporten” fanns natur-
ligtvis med på repertoaren 
liksom ”Down by the river-
side”. Den senare sjungs ofta 
i Baptistkyrkor och är från 
amerikanska inbördeskriget. 

Mest känd i hela världen 
och sjungen av bland an-
nat Elvis Presley och Billy 

Leif Hultin sjunger läsarsånger tillsammans med Happy Jazz Please  och pastoratets fyra körer 
under musikgudstjänsten i Bolstad kyrka.

Graham är ”O store Gud” 
skriven av en svensk, Carl 
Boberg från Mönsterås. Den 
fick bli avslutning på musik-
gudstjänsten i Bolstad kyrka.

 Publiken uppskattade 
Leif Hultin, Happy Jazz 
Please och de fyra körerna 
så det blev ett extranummer 
på slutet, Louis Armstrongs 

”What a wonderful world” 
från 1968.

AnnChristine Ivarsson

Ung Kultur Mellerud avgjord
Årets UKM i Mellerud 
ägde rum på Stinsen 
söndag 17 april. 
En urvalsgrupp bestående 
av fem personer i åldern 
17-62 år valde  efter mycket 
grubblande, utan inbördes 
ordning, att skicka följande 
inslag som representanter 

för Mellerud till regionfesti-
valen i Alingsås.

Vi gick vidare:
• Sakhi Husseini, dikter, upp-
läsning och utställning. ”Be-
härskar det skrivna språket 
på ett bra sätt och förmedlar 
ett viktigt budskap på ett ge-
nomtänkt och djupt sätt”.

• Medhi Sarvari och Majid 
Husseini, scenframträdande. 
”Ett säkert framträdande, 
med bra helhetsintryck och 
stor utvecklingspotential”.
• DJ Krickel. ”Inspirerande 
framträdande med scennär-
varo, utstrålning och god pu-
blikkontakt”.

Räkfrossa hos PRO

PRO Mellerud inbjöd 
till räkfrossa den 15 
april på Motorgården, 
Västerråda. 

Ordförande Barbro Olsen 

hälsade välkommen. En 
grupp med Börje Skoogh i 
spetsen hade planerat träffen 
och  Börje berättar vidare för 
närmare 80-talet besökare 
om kvällens upplägg. 

Valley Land Rockers spelade och det lockade till dans. Gunilla 
Berg och Elsa Karlsson tog sig en svängom.

Det var norska räkor med 
väldigt god smak och lagom 
sälta som bjöds. Alla försåg 
sig också med bröd, ost och 
dricka. De flesta backade om 
och lät sig väl smaka. 

För underhållningen stod 
Valley Land Rockers, tre 
spelglada ungdomar. Lucaz 
Harling, sång, piano saxo-
fon, gitarr. Jacob Harling, 
bas samt Rickard Karlsson 
på trummor. Deras spelstil 
är rockabilly och de fram-
förde många kända låtar från 
bland annat Jerry Lee Lewis 
och Roy Orbisson. 

De varvade även med kän-
da bitar på svenska, ”34:an” 
var en av dem.

Publiken var verkligen 
med, stående ovationer och 
applåder i mängd hela tiden.

Vidare bjöds på kaffe och 
kaka och det var dragning 
av lotterier och verksamhets-
plan för sommaren och hös-
ten delades ut. 

Börje tackade alla för en 
trevlig kväll. 

Evert Magnusson

Goda räkor avnjöts när PRO hade räkfrossa på Motorgården, Västerråda.
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MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / 
Vard 7-17 Lör 10-13

Vårevent 28 april
Få svar på alla dina frågor om uterum, stensättning och högtryckstvättar!

Träffa representanter 
från VPP-uterum som 
kommer skissa och 
hjälpa på traven när det 
gäller uterum.

Benders kommer med 
ideér och inspiration när 
det gäller stensättning.

Nilfisk kommer bland 
annat visa det senaste 
inom högtryckstvättar.

Givetvis kör vi kanon-
priser på utvalda varor!

Varmt välkommen!

 

Grillen 
går varm 
mellan kl. 
11-12.30.

Härlig kväll på Kulturbruket
Det var mycket mu-
sik i Mellerud under 
helgen och på Kultur-
bruket tolkade Evelyn 
Jons Barbro Hörberg.

Under ett par timmar under 
lördagskvällen upplevde pu-
bliken Barbro Hörberg till-
sammans med Evelyn Jons. 
Barbro, som gick bort redan 
1976 endast 43 år gammal, 
skrev mycket om kärlek, 
relationer, få barn, bli gam-
mal och om att flirta. Ofta 
inleddes låtarna av monolo-
ger, som till exempel i ”Min 
väninna Siv” som hade pro-
blem med karlar.

Evelyn ackompanjerades 
av Fabian Kallerdahl, piano, 
Jenny Kristoffersson, ståbas 
och Finn Björnulfson, slag-

verk. Finn hade inte bara ett 
vanligt trumset, utan använ-
de ibland hela kroppen som 
trumma och i ”Störst av allt 
är rädsla” plockade han fram 
en berimbau, ett ensträngat 
gammalt instrument från 
Brasilien.

Personligt möte
Arne, en man ur publiken 
kom upp på scenen och be-
rättade att han på 70-talet 
arbetat på Sophiahemmet i 
Stockholm som nattsällskap 
till Barbro, där hon vårdades 
sin sista tid. 

De satt i dagrummet, rök-
te, drack kaffe och ”tramsa-
de”. 

– Hon var otroligt varm, 
glad och färgfylld. Trots sin 
svåra sjukdom gav hon ald-

rig upp gnistan utan visade 
hela tiden en enorm glädje 
över att finnas till och kunna 
skriva. Jag har vänta i 40 år 
på att någon skulle göra en 
konsert till Barbro Hörbergs 
ära och nu har jag upplevt 
det, med de orden tackade 
han Evelyn och musikerna.

Ramel och Jones
Efter pausen blev det en 
blandning av mindre kän-
da   Povel Ramellåtar som de 
flesta i publiken aldrig hört.

 Evelyn avslutade konser-
ten med en egen låt ”Slå lilla 
hjärta”. Publiken ville höra 
mer och då blev det ytterli-
gare en Barbro Hörbergme-
lodi, ”Gamla älskade barn”.

AnnChristine Ivarsson

Fabian Kallerdahl, Evelyn Jons, Jenny Kristoffersson och Finn Björnulfson framför ”Håll alla 
dörrar öppna”. I bakgrunden syns Finns brasilianska berimbau.

Ny utemiljö på Kroppefjäll
– Vi satsar på att 
göra fler utemiljöer på 
området. Målet är att 
våra boende ska vara 
ute så mycket som 
möjligt, säger Lasse 
Johansson, platschef 
på Kroppefjälls asylbo-
ende i Dals Rostock.

Denna veckan kommer en 
ny paviljong att stå färdig 
strax utanför entrén till res-
taurangbyggnaden och re-
ceptionen.

– Här ska man kunna sitta 
under tak och till exempel  
ta en fika, säger Lasse.

Andra utomhusmiljöer 
som ska locka de asylsökan-

de till att vistas mer utomhus 
är en lekplats, som i stort sett 
är klar och en grillplats som 
stod klar för ett år sedan. Se-
dan tidigare finns dessutom 
både en volleybollplan och 
basketplan.

– På gång är också ett ute-
pingisbord, berättar Lasse.

Susanne Emanuelsson

Magnus Hvit och Henrik Janveden bygger en paviljong utanför restaurangbyggnaden. Här kan 
man snart sitta ut under tak och fika.

Stor satsning på 
svenskaundervisning
Att lära sig svenska 
språket är prio ett för 
våra nyanlända. På 
Kroppefjälls asylbo-
ende jobbar man hårt 
med detta, som ett led 
i integrationsarbetet.

– Vi har 19 bokade svenska-
lektioner i olika nivåer varje 
vecka plus samtalsgrupper 
för både män och kvinnor, 
berättar platschefen Lasse 
Johansson.

Samtalsgrupperna är upp-
delade på män och kvinnor. 
En anledning är exempelvis 
att kvinnorna ska kunna 

T.v: Håkan Kristiansson, före detta SFI-lärare, arbetar ideellt 
med att ha samtalsgrupper med både män och kvinnor på asyl-
boendet. Stående: Platschefen Lasse Johansson.

prata om ämnen som de kan 
ha svårt för att ta upp till-
sammans med männen.

Många av lektionerna är 
ledda av ideella krafter.

Susanne Emanuelsson

Ahmad trivs på jobbet
Ahmad Bahry från 
Syrien bor sedan två 
år i Mellerud. I höstas 
fick han ett så kallat 
instegsjobb på Hell-
bergs Dörrar. 

Instegsjobb bygger på idén 
att nyanländas kompetens 
snabbt ska komma till an-
vändning och  är en möj-
lighet för den som är nyin-
flyttad att snabbare lära dig 
språket.

 Ahmad jobbade i 18 år 
som militärpilot i Syrien, 
hemflygplatsen var Damas-
kus. För två år sedan flydde 
han till Sverige och bodde de 
första sex månaderna på Hå-
veruds asylboende. 

Att fortsätta sin bana som 
pilot har han slagit ur hågen.
– Jag är 40 år, säger han och 
tror inte han lär sig behärs-
ka svenska och engelska till-
räckligt bra för pilotjobbet.

Ahmad Bahry till vänster har ett instegsjobb på Hellbergs 
Dörrar. Här med arbetskamraterna Lars-Göran Udd, Tommy 
Fredriksson och Byrim Avdijaj.

– Jag sökte jobb överallt 
och Arbetsförmedlingen 
pratade med Daniel Jonas-
son  och med Bert Landala 
här på Hellbergs  och jag 
fick börja. Det är mycket ro-
ligt, alla är snälla och hjälper 
mig med både jobbet och 
med språket. Jag känner mig 
välkommen, säger Ahmad.

I två år har han varit skild 
från sin familj, fru och tre 
barn, tretton, elva och åtta 
år gamla. En svår tid som nu 
är slut när de i dagarna an-
länder till Mellerud efter en 
lång väntan i Turkiet.

Karin Åström



Vårens/sommarens 
sneakers 

hittar du hos

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

finns i blått och vitt

SunLike, Mellerud, tel.0530 41410
www.sunlike.se  email: info@sunlike.se

Spänningar, värk/vallningar, 
dålig sömn, oro?
Boka Akupunkturbehandling!
Förbered huden inför sommaren
-Cellulit behandling
-Body scrub

hälsa
livsstilmo e

onsdag 20 april 2016

0530-77 44 80
www.fysiofokus.se

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

Hjälpmedel till vardagliga aktiviteter?  
Ont i muskler eller leder? 

Låsningar eller domningar? 
FysioFokus erbjuder både arbetsterapi och 

fysioterapi/manuell terapi.
Remissfritt. Första tid inom 7 dagar. 
Egenavgift på 80 kronor eller frikort.

Här är det 50-talet som gäller

Hobbyrummet är inrett i Cadillac 56-stil. Här finns allt från bardisk till jukebox. Rummet var tidigare frisersalong som 
drevs av Anders morfar Olle ”Barberaren) Johansson. Kvar idag finns friserstol, speglar, tavlor och tvätthoar.

Att ha sin hobby som livsstil är inget nytt för 
Anders ”Tuten” Andersson och hans familj i 
Mellerud. Både sambon Camilla Alexandersson 
och nioårige sonen Albin har anammat rocka-
billystilen som återspeglas både i kläder, bilar 
och i hemmet.
Anders går alltid klädd i 
svarta jeans, svart skinnjacka 
och en skjorta á la 50-tal.  
Intresset för den tidsepo-
ken började 1987 när första 
amerikanaren införskaf-
fades. Camilla klär gärna 
upp sig i tidsenlig utstyrsel 
(läcker klänning eller kjol 
och uppsatt hår á la 50-tal) 
när det är bilträffar eller an-
dra passande tillfällen. So-
nen Albin, som åkte ame-
rikanare från BB, tycker det 
är spännande och roligt med 
50-talsstilen.

– Jag åker mycket ame-
rikanare med pappa, till 
Power Meet i Västerås och 
Wheels and Wings i Fal-
kenberg till exempel, säger 
Albin.

Han brukar hjälpa sin 
pappa som säljer vinylskivor 
på olika bilträffar runt om i 
landet. Klädstilen påminner 
mycket om pappa Anders. 
Kepsen åker på när inte fri-
syren är i ordning.

Camilla och Anders träf-

fades första gången 1998  
på en cruising i Kungälv. 
Camilla bodde på Hisingen 
och var ”litegrann” intresse-
rad av raggarstilen. Året ef-
ter flyttade hon till Anders i 
Mellerud.

Go sammanhållning
– Nu lever man ju mer i det. 
Jag tycker det är väldigt ro-
ligt, vi träffar så många trev-
liga människor på träffarna. 
Sammanhållningen är så go, 
dessutom är bilarna väldigt 
fina, säger hon.

– De som delar vårt in-
tresse är oftast öppna 
människor som är lätta att 
lära känna. Vi har kompisar 
i hela Sverige, understryker  
Anders.

I en före detta frisersalong 
i huset där familjen bor, är 
Anders hobbyrum inrett 
med Cadillac 56-tema. An-
ders har samlat originalpry-
lar i många år.

– De ska ha en historia, en 
själ. Det gör dem värdefulla, 

konstaterar han. Bordet är 
från 1959, soffan från bör-
jan av 60-talet och kylskåpet 
från 1959  (byggt av GM) 
stod i hans systers ladugård. 
Kylskåpet krävde endast en 
ny termostat, sedan funkade 
det! Den maffiga bardisken 
byggde Anders själv när 
bruket lades ner i Åsensbruk 
och han blev arbetslös. Den 
har originaldetaljer från 
Cadillacbilar och under gla-
set ovanpå bardisken finns 
samtliga 24 teckningar från 
1955 av Cadillac -56. På in-
sidan finns både skivspelare 
och cd-spelare, medan en 
jukebox AMI -59 står längs 
ena väggen i rummet.

Många samlarprylar
På väggarna hänger regist-
reringsskyltar, vinylplattor, 
Power Meet-skyltar (An-
ders har bara missat två träf-

far i Västerås sedan 1987) 
och på hyllor står ett stort 
antal modeller av Cadillac-
bilar.

Anders visar stolt upp oli-
ka samlarprylar; en Caltex 
oljeburk med oljan kvar i, 
en kompass att ha i bilen, 
ett falskt avgasutsläpp, en 
handvevad filmkamera med 
tillhörande Disneyfilmer 
och en gammal skivspelare 
– allt från 50-talet.

– Jag har en framtidsdröm 
att ha en utställningshall 
med gamla bilar och origi-
nalprylar. Det börjar bli fullt 
nu här hemma, avslöjar An-
ders.

Hur ser framtiden ut för 
raggarkulturen?

– Bilarna kommer att hål-
la så länge vi vill de ska hål-
la. Det tar slut när man inte 
får köra med bilarna längre 
på grund av miljön. Vi har 

ju själva blivit äldre, det var 
ett hårdare klimat förr. Men 
något hände på 90-talet, 
det blev mer familjärt. De 
stygga grabbarna började 
åka tvåhjulingar istället. Nu 
tar vi med barnen på våra 
träffar, det är mycket min-
dre fylla idag, svarar Anders, 
som har många strängar på 
sin lyra.

Han är politiskt aktiv för 
socialdemokraterna, arbetar 
fackligt som LO-ombud, 
driver egen butik i Melle-
rud med 50-talsprylar samt 
akvariefiskar och säljer vi-
nylskivor på bilträffar se-
dan 1988. Sedan mitten av 
1990-talet är Anders ordfö-
rande i Big Lake Cruisers, 
som han var med och star-
tade 1991. Klubben har idag 
cirka 100 medlemmar och 
en livfull verksamhet med 
klubbhus på Västerråda som 

de delar med Dals MK och 
Veteran Classic Dalsland.

Susanne Emanuelsson

Camilla Alexandersson, sonen Albin och Anders An-
dersson framför familjens stolthet, en Cadillac Eldorado 
Biarritz från 1963.

Första bilen: Ford Fairlane 
-66 herrgårdsvagn.
Dagens bilinnehav:
Cadillac Eldorado Biarritz 
-66. Byggd i 1 825 ex, finns 
ett 20-tal i Sverige.
Cadillac Eldorado -67 Kupé. 
Cadillac Fleetwood -53. 
Serie 75 (limousine).
Cadillac -41 Fastback, serie 
61. Har stått på en skrot i 
Colorado i 40 år. Anders har 
lagt ner mycket arbete på 
bilen. 346 flathead-motor.
Buick Roadmaster Sedanet-
te -47.
Buick Roadmaster Sedanette 
-50. Finns cirka 10 ex i hela 
världen, varav en i Mellerud!• Samtliga bilar utom två är 
inregistrerade och används.

”Tutens” bilar
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Bäckefors • 0530-600 35
www.dohrners.se

Byxa i 
många 
färger  

och
modeller  

pris  
från

799:- 
och

899:-

Nytt från

Vi finns 
även på

Storg. 6, Mld  
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

• Soulmate
• Fransa
• Cream
• Mingel
• Cecil
• Trofé
• Peppercorn
• Gemini

www.radahallen.se • Tel. 0530-130 50
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Simhallens öppettider

Bada i 
Mellerud!

Sommarens öppettider
Måndag-fredag v. 26- 33

Familjebad 10.00-16.00 Rehabbad 09.00-10.00

Sommarsimskola 2016 
Intensivkurs barn födda 2011 eller tidigare, 

mån-fre v. 26 & 27 5 ggr 400:- alt. 8 ggr 800:-
Anmälan: simskola@radahallen.se

 Familjebad Motionssim Vuxenkväll Seniorbad Rehab
Måndag  17.00-20.00   13.00-15.00  08.00-10.00
Tisdag* 13.00-18.15  19.00-21.30  08.00-12.00
Onsdag 13.00-19.45 06.00-08.30    08.30-12.00
Torsdag 13.00-18.30 08.30-13.00 19.00-21.30  08.00-10.00
Fredag 13.00-20.00 06.00-08.30    08.30-10.00
Lördag 10.00-16.00
Söndag 10.00-16.00

* Mellanbassängen reserverad för lektion 13.00-18.30.
Rehab/mellanbassängen är uppvärmd alla dagar i veckan, 35 grader.
Öppettider kan variera vid helger och lov. Se hemsida.

Mer färg och heta jeans
Modehuset Börsen på 
Storgatan satte färg 
på Jonathan Björkman 
och Marie Östlind.
Jonathan fick för en stund 
glömma joggingbrallor och 
hängig tröja och få på sig 
en blommig bomullsskjorta 
i turkost och blått. Till det 
en trendig bomberjacka och 
slitna jeans. 

De beige skorna därtill 
kommer från Nyströms 
Skor.

Marie fick av sig det grå 
och slank in i en italiensk 

Maries hår klipptes en 
decimeter och hon fick 
aprikosförgade slingor i 
sitt naturblonda hår. För 
klippning och styling stod 
Pia Svensson och Mikaela 
Johansson på Frisyrateljén.

Marie Östlind före... Fullt utrustade för träning

Team Sportia vid 
Torget i Mellerud har 
utrustat en del av tea-
met på Roslinds optik 
för träning.

Camilla Roslind och Pelle 
Skoglund är på väg till var-
sitt träningspass. Hon till 
gymmet han till en runda 
på cykeln. 

Camilla Roslind och Pelle Skog-
lund på Roslinds Optik...

...i ny skepnad med träningskläder och cyklar från Team Sportia i Mellerud.

korallfärgad sidentopp som 
perfekt matchade hennes 
egna färger och de persikof-
ärgade slingorna i det blon-
da håret. 

Till toppen bär Marie 
utställda jeans i denim och 
platåskor med träklack och 
spetsovansida från Ny-
ströms Skor.

”Alla behöver mer färg” 
råder devisen på Modehu-
set Börsen.

Karin Åström

Camilla bär löparskor, 
träningslinne med inbyggd 
BH och funktionskläder i 
pigga färger. Över det har 
hon och en vattentät fritids-
jacka i svart och cerise. 

Till gymmet tar hon sig 
på en elcykel med ett 14 
Volts batteri. På den kan 
man lätt och smidigt ta sig 
tio mil i ansenlig hastighet 
om det skulle behövas.

Pelle är klädd för en cy-
kelrunda och bär kompres-
sionsstrumpor, löparskor 
och funktionskläder. Därtill 
handskar, vindjacka, hjälm 
och vadderade cykelbyxor 
för bästa komfort. 

Cykeln är en 24-växlad 
fitnesscykel med tåliga ra-
cingdäck som passar lika 
bra att ta till jobbet som till 
Vätternrundan. Allt kom-
mer från Team Sportia i 
Mellerud.

Karin Åström

Jonathan Björkman före...
Foto: Privat. ...och efter. Foto: Privat.

...och efter.
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Sofia Erving kom från 

jobbet...

Snygga 
herrkläder 
till er från

Köpmantorget 2, Tel. 070-313 44 41

Poncho  
från

400:-

Tel. 0530-101 04

Jacka 499:-

Piké
199:-

(finns i flera färger)

Top
från

149:-
(finns i flera färger)

Butik Moccafin har 
klätt Eivor Östergren 
från Erikstad och 
Jakob Berg, boende i 
Stockenäs och Oslo.
Eivor, som klär i starka kalla 
färger, bär en tunika i fär-
gerna cerise, vitt och grått 
och svarta smala trekvarts-
byxor. Till det cerisefärgade 
skor från Butik Moccafin. 

Smyckena kommer från 

Jakob Berg före...

...och efter ett besök hos 
Butik Moccafin.

Färg och blommor

Vårfin i jeans
Till Mode for You på 
Storgatan hittade So-
fia Erving efter en dag 
på jobbet.
Sofia bär jeans i trekvart-
slängd, med tuffa knappar 
framtill och snygga detaljer 
på fickorna. 

Till dem har hon ett blått 
bomullslinne och över det 
en mjuk och skön kavaj med 
metallknappar. 

Mockaväskan med fran-
sar har nitar 
som matchar 

...och förvandlades 
hos Mode for You 
inför en utekväll om 
våren.

Sofia Erving sminkades av Regina Ericsson.

Utegym och 
lekplats i maj

Markarbetet med det 
nya utegymmet och 
lekplatsen som ska 
byggas mellan Råda-
hallen och MIF:s kansli 
pågår för fullt.
Både gym och lekplats ska 
stå klara i slutet av maj. 
Gymmet kommer att inne-
hålla sex olika redskap, som 
gata- och parkenhetens per-
sonal nu håller på att mon-
tera ihop i kommunförrådet.

– Lekplatsen som får tre 
olika lekredskap får gum-
mi som underlag istället 
för sand, berättar gata- och 
parkchefen Patrik Tellander

Det var Velija Redjepagic 
och Sharif Hasani i kom-
munens ungdområd som 
lämnade in ett medborgar-
förslag om byggnation av ett 
utegym. 

”Vi vet att många ungdo-
mar vill kunna ha någon-

stans att träna då ett gym-
kort är för dyrt samt att det 
är bra att träna, vilket för-
bättrar hälsan.  Detta gäller 
inte såklart bara ungdomar, 
vi vill även att alla med-
borgare i Mellerud ska kun-
na använda det. Ett utegym 
möjliggör för mer spontan 
träning än vad ett vanligt 
gym gör. Ett utegym skulle 
göra Mellerud mer attrak-
tivt att bo i och att flytta till 
samt att få ungdomar att 
stanna kvar. 

Detta skulle visa att Mel-
lerud satsar på invånarnas 
hälsa och en god hälsa mås-
te vara tillgänglig för alla, 
det ska inte spela någon roll 
hur mycket pengar man har. 
Ett utegym är hållbart och 
kräver minimalt reparation 
och underhåll och är därför 
ekonomiskt bra”, skriver de i 
motiveringen.

Susanne Emanuelsson

Ett medborgarförslag ligger bakom byggnationen av ett 
utegym och lekplats vid Rådahallens anläggning.

Albertssons Ur och Guld 
i Mellerud och Eivor har 
klippts och stylats av Ingela 
Ryr. 

Jakob fick byta sin skogs-
huggarlook mot  korallfär-

gade jeans och en blommig 
pikétröja. Över axlarna 
hänger en flätstickad bom-
mullströja som finns i flera 
färger.  

Karin Åström
Foto: Privat

...och efter.

nitarna på den högklackade 
tuffa sandalerna från Ny-
ströms Skor. 

Stilrena smycken i form 
av armband, halsband och 
örhängen kommer från Al-
bertssons Ur och Guld. 

Förvandlingen fullborda-
des med en vårlig sminkning 
av Regina Ericsson, Reginas 
Hudvård och makeup. Svar-
ta fansar, brons och petrol-
blått på ögonlocken och på 
kinderna en touch av korall.

 Karin Åström

Ny frisyr och makeup fick 
Eivor av väninnan Ingela 
Ryr.

Eivor Östergren före...
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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

Brålanda • Frändefors

Vårfestligheter i Sundals Ryr
Till helgen bjuder 
Sundals-Ryrs kyrkokör 
på sedvanlig vårfest i 
församlingshemmet, 
Sundals-Ryr. 

Den nu 85-åriga kören in-

leder med vårsånger och 
vårtal av Marjukka Sagesjö, 
boende i Sundals-Ryr. Det 
blir en god stund kring kaf-
feborden, lotteriförsäljning 
och sedan följer soarén som 
körens medlemmar satt ihop 

med kända sånger i egna 
tappningar som har hög 
igenkänningsfaktor på temat 
”Årbols station”. 

Det brukar bli många 
skratt när dråpligheterna 
avlöser varandra som det 

blir när amatörer försöker 
spela komisk teater. Lördag 
och söndag ges denna begi-
venhet. Se annons för för-
anmälan i förra numret av 
tidningen.

Sommarjobb för nionde året
Lennart Skoogs ide 
är populär. Ungdomar 
som slutar grundsko-
lan erbjuds sommar-
jobb.
För nionde året får ungdo-
mar som bor i Brålanda, 
Sundals Ryr eller Gestad, 
och som går ut årskurs nio, 
möjlighet till sommarjobb.

Företagaren Lennart Sko-
og är initiativtagare och till-
sammans med Brålanda fö-
retagarförenings ordförande 
Christina Milén Jacobsson 
bjuder de på fredag in ung-
domarna till Fritidsgården 
Sörgården för att informera 
om vad som gäller.

Under informationskväl-
len får ungdomarna reda på 
vilka företag som erbjuder 
sommarjobb. Det informe-
ras om vad man ska tänka på 

Initiativtagaren Lennart 
Skoog. Arkivbild.

Välbesökt vårcafé
Vårcafeet i Gestad 
Missionshus blev 
välbesökt. Närmare 
50 personer kom 
och lyssnade till ett 
budskap som berörde, 
sjöng, umgicks, vann 
på åromgången samt 
ropade in potatis.
Kvällens gäst var Lena Jun-
holm, Göteborg, tidigare 
Ekenäs, Frändefors. Lena 
berättade om upplevelser i 
sin kristna tro under temat 
Min hjälp är du min Gud. 
Lena hade med sig sin vä-
ninna Margareta Nordholm, 
Göteborg. Dessa båda kvin-
nor gav besökarna en rejäl 
och upplyftande andlig spis 
genom sin berättelser om 
något av sina upplevelser 
med Jesus i vardagslivet.

Sedan smakade det gott 
med fika runt de festligt du-
kade borden. Lotteriet med 
många vinster och möjlighet 

Lena Junholm omtyckt talare.

Medborgarförslag 
om hemlagat
Carl-Ewert Berg (C) i 
Brålanda har lämnat in 
ett medborgarförslag 
till kommunfullmäktige 
i Vänerborg om hemla-
gad mat för de äldre.
”För kommuninnevånare 
som inte orkar laga sin egen 
mat är alternativet många 
gånger den mat som kom-
munen levererar en gång per 
vecka. Jag kan konstatera att 
de allra flesta inte anser att 
denna lösning är optimal 
för våra äldre”, skriver Carl-
Ewert Berg i sitt förslag.

Han förseslår att kommu-
nen istället ger möjlighet för 
den kompetenta hemtjänst-
personalen att tillsammans 

med brukaren laga maten i 
dennes eget hem. ”Måltiden 
är för många dagens höjd-
punkt varför jag är övertygad 
om att detta förslag skulle 
mottas positivt, skriver Berg 
och pekar på att  exempel 
finns på nära håll till exempel 
i Munkedals kommun som 
genomfört denna förändring 
och utvärderingen har varit 
synnerligen positiv, till detta 
kommer att kostnaden inte 
nämnvärt påverkats. 

”Väger man sedan in den 
totala samhällsnyttan av 
mitt förslag vågar jag påstå 
att den totala samhällsnyt-
tan/vinsten är betydande”, 
skriver Carl-Ewert Berg.

när man börjar sitt jobb, hur 
det kan kännas första da-
gen, vikten av att hålla avtal, 
att komma i tid, förankra 
arbetsuppgifterna, anställ-
ningsavtal, skattejämkning 
med mera.

Företagaren/arbetsgivaren 
som erbjuder sommarjobb 

åtar sig anställningsintervju 
och urval, avtalsenlig lön, 
följa kollektivavtal, arbets-
givaransvar enligt lag och att 
ge lämplig introduktion.

Ungdomen/arbetstagaren 
åtar sig söka sommarjobbet 
själv. Ringa eller skicka an-
sökan, följa anställningsavtal 
och gängse regler.

Efter informationsmötet 
får ungdomarna söka jobb 
och om det är några som 
inte blivit tillsatta i slutet av 
maj läggs de ut på Brålanda 
företagarföreningens hemsi-
da och är då sökbara för alla 
ungdomar.

Ett 80-tal företag har ställt 
upp varje år, några faller 
i från och några kommer 
till. De företag som inte 
har möjlighet att ta emot 
sommarjobbare kan om de 

vill bidra ekonomiskt så att 
allmännyttiga inrättningar 
som sjukhemmet och Lions 
kan få del av sommarjobbar-
na.

– Jag ringer runt till fö-
retagen och frågar om de 
ställer upp och vi har en del 
nya företag i området nu och 
det är kul att de som kan tar 
emot. I år är det några som 
tidigare sponsrat som i år har 
sådana jobb som ungdomar-
na får utföra, det är roligt, 
säger Lennart Skoog.

Lennart brukar arbeta ide-
ellt i tioårs perioder.

– Jag satte upp julgranen 
i Brålanda i tio år. Nu är det 
nionde året jag ordnar med 
sommarjobben, så ett år till 
blir det i alla fall, säger Len-
nart Skoog glatt.

Marianne Karlsson

att ropa in potatis avslutade 
ännu ett trevligt café i den 
lilla Equmeniaförsamlingen. 

Församlingens pastor 
Sigward Karlsson deltog 
med bibelläsning och ack-
ompanjemanget till den uni-
sona sången sköttes av Gu-
nilla Karlsson vid gitarren.

Marianne Karlsson

Lions Brålanda har haft 
medlemsmöte. Presidenten 
hälsade den stora skaran 
medlemmar därtill Lions-
medlemmar från Mellerud 
samt en ny medlem välkom-
men. Lions riksinsamling 
”för barn och ungdomar i 
Sverige” som skall genom-
föras 21 maj diskuterades, 

likaså insamlingen för Can-
cerfond Väst.

Intresse visades för att 
undersöka möjligheten att 
delta i Leaders projektverk-
samhet för nästkommande 
ansökningsperiod. Presi-
denten rapporterade också 
från Vänersborgsgalan, där 
Lions Brålanda mycket upp-

FÖRENINGSREFERAT

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till annons@mellerudsnyheter.se

skattat mottog ett heders-
pris. Det rapporterades från 
möte med kommunen om 
genomförandet av National-
dagsfirandet 6 juni i Cen-
trumparken. Högtidstalet 
kommer att hållas av Karl-
Ewert Berg.

Medlemmar i Lions or-
kester informerade om att 
man spelat i Munkedal och 
därmed fått inkomster som 
gått till Lions insamlings-
verksamhet.

Mötet avslutades med här-
lig måltid och sång och mu-
sik av Lionsorkestern.

Skänkte tavla

En tavla har skänkts 
till Fagerlidshemmet 
av Runo ”Rulle” Eriks-
son.

– Den är från ett semester-
minne då jag var i Norge för 
ett antal år sedan, berättar 
Runo. Det var en myck-

et varm sommardag och vi 
kom fram till en fantastisk 
fin dalgång i Måbydalen.

Enhetchef Annika Olsson 
tog tacksamt emot tavlan. 

– Jag vet redan ett bra stäl-
le där vi vill hänga den sa 
hon vid överlämnandet.

Foto: Privat

Enhetschef Annika Olsson tar emot tavlan som skänkts av 
konstnären Runo ”Rulle” Eriksson.

Band vävdes 
i Bystugan
I början av april hölls en 
bandvävningskurs i Bystu-
gan i Dalskog med kunniga 
Louise Ström från Sandvi-
ken som ledare. 

Tio damer, bland annat 
från Trådräknarna i Nordals 
Härad, deltog under två in-
tensiva och trevliga dagar. 

Vävning av mönstrade 

band har starka band till 
Sveriges historia. Man an-
vände förr mycket band till 
sina kläder, skor och mycket 
annat. 

Kursen arrangerades av 
Studieförbundet Vuxen-
skolan och Trådräknarna i 
Nordals Härad.

I bandgrind vävdes randiga och mönstrade band.



13ONSDAG 20 APRIL 2016 MELLERUDS NYHETER 

Mellerud 0530-444 40
www.roybil.se

5 rs Nybilsgaranti med fri k rstr cka • 5 rs V gassistans • 3 rs Vagnskadegaranti
Alla priser r av generalagent rekommenderade cirkapriser. Lokala prisavvikelser kan f rekomma. 
i10: Br nslef rbr. vid bl. k rning: 4,7 l/100 km,  CO2: 108 g/km.
i20: Br nslef rbr. vid bl. k rning: 4,8-5,1 l/100 km,  CO2: 112-119 g/km.
i30: Br nslef rbr. vid bl. k rning: 5,3-5,7 l/100 km,  CO2: 123-132 g/km.

PRIS
FR N  119 900 KR
SPARA 6 000 KR

EDITION

PRIS
FR N  134 900 KR
SPARA 15 000 KR

EDITION

PRIS
FR N  169 900 KR
SPARA 30 000 KR

EDITION

Extrautrustade specialversioner

Hyundai GO! Edition

PREMI R NU
I HELGEN!

hyundai.se  @HyundaiSverige  #hyundaisverige

HELGÖPPET HOS BILBOLAGET • LÖRDAG 10-14  • SÖNDAG 11-14

Vi bjuder på nygrillade hamburgare

Modulerna till 
Lunden har anlänt
Vid månadsskiftet 
maj-juni ska modu-
lerna vid Lundens 
förskola stå klara. Här 
öppnar två nya små-
barnsavdelningar för 
ett 30-tal barn mellan 
ett och tre år.

Det var en imponerande rad 
ekipage som anlände igår 
tisdag strax före åtta på mor-
gonen. 

Tre långtradare fullastade 
med byggmaterial parkerade 
vid Lundens förskola. Mo-

dulerna började monteras 
direkt.

– Eftersom vi har ett ökat 
behov av barnomsorg så 
öppnar vi två nya avdelning-
ar här. Vi söker sex personal 
till verksamheten. Vi kom-
mer dessutom att utrusta 
gården vid Lunden med fler 
lekredskap och gungor med 
mera, berättar Anders Pet-
tersson, kultur och utbild-
ningschef.

Behovet av fler försko-
leplatser har inneburit att 
kommunen öppnat ytter-

ligare tre avdelningar det 
senaste halvåret; på Kropp-
efjäll, i Åsebro och på Ymer 
i Mellerud. I Åsensbruk har 
Tallåsens lokaler renoverats 
under några månader och 
kommer att var inflyttnings-
klara under den närmaste 
tiden.

– Det är ändamålsenliga 
lokaler, bland annat har de 
en stor lekhall. Det blir ett 
lyft för både barn och per-
sonal. Vi söker personal även 
dit, säger Pettersson.

Susanne Emanuelsson

Modulerna anlände på långtradare på tisdagsmorgonen igår. De började monteras samma dag. 
Det färdiga resultatet blir en ny förskola på 30 gånger 10 meter med två småbarnsavdelningar 
för barn mellan ett och tre år.

Husvagn och lätt 
lastbil utbrända

Mellerudstyrkan kunde snabbt släcka branden vid villafastigheten i Mörteviken, Dals Rostock.

Branden kunde begränsas så att den inte spreds till bostadshu-
set som låg i nära anslutning.

Klockan 10.20 onsdag 
13 april inkom larm 
om brand i husvagn 
vid en fastighet i Mör-
tebol, strax nordöst 
om Kroppefjällsanlägg-
ningen i Dals Rostock.

När räddningstjänsten an-
lände till platsen var det fullt 
utvecklad brand. En hus-
vagn och lätt lastbil som stod 
parkerad intill husvagnen 
blev helt utbrända. Fronten 
smälte på en personbil som 
stod i närheten.

– Vi släckte branden gan-
ska snabbt och har sedan 
fokuserat på att begränsa 

den. Tack och lov så blåste 
det inte från ”fel” håll, då 
kunde elden ha spridits även 
till bostadshuset, berättar 
räddningsledaren Anders 
Nilsson.

Inga personskador då ing-
en var hemma vid tillfället. 

www.mellerudsnyheter.se

Vittnen i närheten säger 
sig ha hört en hög smäll i 
samband med att branden 
startade. 

Polis anlände till platsen 
vid 11-tiden.

Susanne Emanuelsson
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-09 Mercedec-Benz C 200 Kompressor Sedan AUT .....159.900 kr NU 149.900 kr 
-14 Mercedec-Benz A 180 Blue Efficiency AUT ...........224.900 kr NU 199.900 kr
-14 Mercedec-Benz A 180 CDI Busninesspaket Plus ...229.000 kr NU 204.900 kr

-15 Mercedec-Benz CLA 200 CDI Shooting Brake AUT

 

359.900 kr

 

NU 329.900 kr

-14 Mercedec-Benz E 220 CDI Sedan
 
..........................309

.

900 kr

 
NU 294.900 kr

-13 Mercedec-Benz GLK 220 CDI 4MATIC Aut
 
.............324

.

900 kr

 
NU 289.000 kr

-14 Mercedec-Benz A 220 CDI 4MATIC Aut
 
.................299

.

000 kr
 
NU 279.000 kr

-14 Mercedec-Benz E 250 Coupé
.
................................369

.
900 kr

 
NU 319.900 kr

-13 Mercedec-Benz Viano 2,2 CDI Ambiente
 
...............349

.

900 kr
 
NU 329.000 kr

-12 Mercedec-Benz Vito 110 CDI Skåp ........................173.750 kr NU 117.500 kr

-09 Hyundai i20 1,6 CRDi e-Sense .................................. 69.900 kr NU 54.900 kr
-11 Hyundai i20 1,4 CRDi Edition .................................... 89.900 kr NU 79.000 kr
-10 Hyundai i30 1,4 Kombi Comfort ................................ 94.900 kr NU 79.900 kr
-14 Hyundai i10 1,0 ComfortPlus ...................................104.900 kr NU 89.000 kr
-13 Hyundai i20 1,2 Premium ........................................109.900 kr NU 89.900 kr
-14 Hyundai i20 1,2 Premium ......................................119.000 kr NU 109.000 kr
-12 Hyundai ix35 2,0 CRDi ComfortPlus 2WD ..............159.900 kr NU 139.900 kr
-14 Hyundai i30 1,6 CRDi Kombi Business ..................157.900 kr NU 147.900 kr

-10 BMW 520D Sedan Aut ............................................184.900 kr NU 159.900 kr
-11 BMW X3 2,0D XDRIVE ............................................219.000 kr NU 189.900 kr

Helgöppet:
Lördag 10-14
Söndag 11-14Mellerud 0530-444 40

www.roybil.se

Välkomna
på begagnatfest

i Mellerud!

Vi bjuder på nygrillade hamburgare!

Röd katt dumpad
En man iakttog en kvinna som klev ur en bil på Holmsgatan i Mellerud förra tisdagen. Hon 
bar på något som hon släppte ner på marken, steg snabbt in i bilen igen och försvann. Det 
visade sig vara en liten röd katt. Den omhändertogs senare av polisen och har nu fått ett hem. 

Stölder och inbrott
11-12/4: Inbrott och skadegörelse i en container som innehåller elektronik på Hunnebyns 
återvinningsanläggning. Oklart vad som stals. 13/4: Stöld av Doro mobiltelefon och plånbok 
i Kyrkans hus. Stöd av registreringsskyltar vid två tillfällen i Mellerud. FHG 329 och JPS 
688.

Snattare
Snatteri på Team Sportia 12/4. Ett par sportskor stals. Snatteri på ICA 13/4. Man i 25-årsål-
dern stal ostbågar, muffins och coca cola. 

Olovlig körning
Man i 45-årsåldern är misstänkt för olovlig körning 13/4. Mannen som saknade körkort och 
framförde en avställd bil stoppades vid hållplats Läperud.

Bedrägeri via internet
En person beställde och betalade för två par skor på nätet, men fick inga varor. Det visade 
sig att hemsidan tagits bort. 

Misshandel
Efter stängningsdags på Gruzzolo i lördags natt blev två personer osams om två fotbollslag på 
hemvägen. Samtalet spårar ur och offret, en man i 18-årsåldern, tilldelas ett knytnävsslag av 
den misstänkte, en man i 35-årsåldern. 

Skadegörelse
Mellan måndag och tisdag har någon krossat tre rutor på Fagerlidsskolan.

Inbrottsförsök
Vid 04.20-tiden på tisdagsmorgonen gjordes ett inbrottsförsök på ICA. En person som var 
på plats i butiken hörde ett bankande ljud från utsidan. Personen ropade att han skulle ringa 
polisen, varvid förövarna försvann från platsen. Flera rutor visade sig vara krossade.

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

Militär gemenskap i skogen
På fredagsmorgonen samla-
des alla hemma hos Morgan 
och Annica Berg i Grinstad, 
där de driver Överskott i 
Väst, en butik fylld med 
överskottsprodukter.

Här hämtade deltagarna, 
som kom från hela Dalsland 
samt Skåne, ut fordon och 
utrustning. Det handlade 
om svenska försvarets for-
don, de äldsta från slutet av 
1970-talet. Jeepar, bandvag-
nar, lastbil, moped, en PV-
jeep och en traktor som drog 
kokkärran.

I kolonn körde alla mot 
målet, Torsbo mellan Frän-
defors och Uddevalla. Här 
slog man läger, bland annat 

Här ger sig ekipagen iväg mot lägret som var beläget i Torsbo, mellan Frändefors och Uddevalla. 
Foto: Annica Berg.Ett 30-tal deltagare och tiotal fordon deltog i Spring Camp Torsbo 2016. Foto: Annica Berg.

Det var samling innan avfärd hos Morgan Berg i Grinstad. 
Här driver han ”Överskott i Väst”.

Lite ”mek” med en bandvagn innan kolonnen körde iväg på 
fredagsförmiddagen.

skulle ett nytt 40-manstält 
invigas.

 – Det är roligt att vara 
självförsörjande hela tiden. 
Vi har varken el eller vatten 
där. Vi träffas två till fyra 
gånger om året, dessutom 
deltar vi på andras träffas, 
berättar Morgan Berg, som 
körde lastbilen med band-
vagn och moped på flaket.

Man lagar maten tillsam-
mans. Stående maträtter är 
ärtsoppa och havregryns-
gröt. Men denna helg van-
kades även köttgryta. På dit-
vägen intogs korv med bröd 
under en paus.

Det tar en bra stund att slå 
läger. Tälten ska upp, tele-
fonväxeln ska kopplas upp, 
kaminer ska på plats med 
mera. På lördagskvällen an-
ordnades en föreläsning om 

hur man tar sig fram och bor 
i fjällvärlden samt hur man 
använder karta och kom-
pass ute i naturen. Andra 
aktiviteter kan vara flätning 
av överlevnadsband och fö-
reläsningar om flyget eller 
vattenrening.

– Det är trevligt att träffas 
såhär ute i naturen. Vi kom-
mer hit till Morgan i civila 

fordon och tilldelas fordon 
på plats, säger Thomas Lanz, 
som rest ända från Malmö.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: Morgan och hans 
vänner vann för övrigt Tom-
teparaden 2015 med en 
bandvagn 202.

Den gångna helgen 
genomfördes Spring 
Camp Torsbo i de 
dalsländska skogarna 

mellan Frändefors och 
Uddevalla. Ett 30-tal 
deltagare och tiotal 
fordon deltog.
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Uddevallavägen 6, 668 02 Bäckefors, Tel. 0530-36000, www.roybil.se

Roy Andersson Bilbolaget

Med Boosterjet, en helt nyutvecklad bensinturbo, levererar Vitara S en sportig 
och rolig upplevelse i kombination med utmärkt bränsleekonomi. Välkommen 
in och prova nya Vitara S idag!

 GLÄDJESPRIDAREN ÄR HÄR!
NYA VITARA S BOOSTERJET

Bränsleförbrukning blandad körning 5,2 l/100 km. CO2 121 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års 
garanti mot genomrostning. *Ränta 3,99%. Kontant 22%. Restvärde 50% av nybilspriset efter 36 månader. Eff ektiv ränta 4,75% (inkl. 
uppläggnings- och aviavgift).

”Vitara är en modell som
  borde tilltala många köpare”
   ALLT OM BILAR 03/2016

”Drivlinan är kalasfi n och 
  går mjukt som en smekning,
  särskilt motorn”
   AUTOMOTOR & SPORT 04/2016

VITARA S  
BOOSTERJET FRÅN 

 202.900:-
INKL. AUTOBROMS, PEKSKÄRM MED 
NAVIGATION, BACKKAMERA, NYCKEL-

FRITT STARTSYSTEM, ACC M.M.

FRÅN 2.029:-/MÅN*

VITARA S 4X4
FRÅN

 217.900:-

HELGÖPPET LÖRDAG 10-14  • SÖNDAG 11-14

Bäckefors 
0530-360 08

www.roybil.se

Kroppefjäll spelade bra

Kroppefjälls Mathias Skoogh-Olsson vaskade fram läget till 
reduceringen när han väggspelade med målskytten Ahmed Al-
biati. 

FOTBOLL 
I solskenet på Dals-
lands Sparbanks Arena 
spelade Kroppefjälls 
IF träningsmatch mot 
Ellenö IK, division 5. 
Trots imponerande 
spel mot en på papp-
ret bättre motståndare 
så stod KIF upp bra 
och imponerade.
Det blev förlust för Kropp-
efjäll i Ellenös genrep inför 
deras premiär i division 5 
på lördag. För Kroppefjälls 
del var det en träningsmatch 
som gav många positiva svar.

 Solen sken och vinden 
gav sig till känna som vanligt 
nere på Råda. På konstgräset 
var det bara 30-talet åskåda-
re, men spelet var desto mer 
uppfriskande.

Det var ett KIF som spela-
de boll och visade vad man 
kan inför säsongen i divi-
sion 6 Dalsland. Ellenö hade 
stundtals svårt att få tag på 
bollen eller försvara sig mot 
Kroppefjälls vassa kontring-
ar.

– Vi trillar boll och spelar 
jätte bra, sa tränaren Micha-
el Eriksson efter matchen.

Jobbiga minuter
Trots ett bra spel hade KIF 
tre jobbiga minuter i den 
första halvleken. Två indivi-
duella misstag satte Ellenö i 
en bra position efter att man 
gjort två snabba mål, även 
om frisparken från 20 meter 
inte borde lägga någon bör-
da på någon spelare.

– Jag tycker vi släpper in 
två för enkla mål, slarvigt 
där, tyckte tränaren Michael.

I den andra halvleken höj-
de man sig ännu mer och 
Ellenö fick det svårt.

– Vi var jätte bra i andra, 
vi hade lägena men bollen 
ville inte in. De tog helt slut 
och vi malde bara på, säger 
Michael.

Målet
Hemmalagets enda mål kom 
med tio minuter kvar. Då 
väggspelade Ahmed Albiati 
med Mathias Skoogh-Ols-
son och satte sedan bollen 
snyggt bakom Ellenös mål-
vakt. En reducering som 
kanske kom aningen för 
sent, för mer mål kom inte 
från KIF trots stort övertag.

Seriepremiär väntar först 
om två veckor för Kroppe-
fjälls IF som spelar i division 
6 Dalsland, men till helgen 
väntar match mot Brålandas 
andralag.

Tobias Coster

Nervös premiärseger för MIF
FOTBOLL                        
Melleruds IF vann sin 
seriepremiär i lördags 
i division 4 Bohuslän/
Dal i lätt regn. Match-
en spelades borta 
mot Högsäters GF och 
dalslandsderbyt slu-
tade 2-1 till gästande 
Mellerud.

Nykomlingarna Melleruds 
IF, som förra året spelade 
i division 3, såg starka ut 
mot Högsäter, till en bör-
jan. Gästerna inledde starkt 
och ledde med 2-0 redan 
efter 20 minuter, men redan 
innan dessa tätt kommande 

mål gjorts hade MIF skapat 
en rad chanser som kanske 
borde resulterat i en större 
ledning. 

Bland annat Simon Svens-
sons inspel till Sebastian 
Hedlund mitt framför mål-
vakten, eller Svenssons eget 
friläge då han försökte lobba 
bollen över målvakten, men 
chansen blev resultatlöst.

Första målet
Första målet kom efter 19 
spelade minuter. Viktor 
Öhrling spelade in till Se-
bastian Hedlund i straffom-
rådet, fintade bort sin försva-
rare och la läckert in bollen 
med yttersidan på foten. 

Jubel och kramkalas efter att Melleruds Sebastian Hedlund 
läckert sköt in 1-0 i seriepremiären borta mot Högsäters GF 
i lördags.

Högsäters GF – 
Melleruds IF 

1-2(0-2)
Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
19’ 0-1 Sebastian Hedlund 
21’ 0-2 Viktor Öhrling 
71’ 1-2 Jesper Ottosson (straff)
Matchens lirare: Simon 
Svensson (MIF). 
Gula kort MIF:
Sebastian Hedlund, Adam 
Jonasson, Simon Svensson, 
Marcus Rydberg
Röda kort: Sebastian Hedlund
Arena: Genevi IP
Publik: 202

SLUTRESULTAT

Som tack för det nickade 
han fram bollen till Viktor 
Öhrling någon minut sena-
re, som tog några steg och 
sköt in bollen via ribban 
från 30 meter. Två läckra 
mål från de båda nyförvär-
ven i MIF.

– Klassmål, helt klart två 
klassmål. De har spetskva-
liteter som gör att vi vinner 
matcher. Sedan har Simon 
(Svensson) några jätte lägen 
före där och vi skapar bra 
chanser, sade en nöjd tränare 
i Peter Jonasson efter match-
en.

Övertag
I den andra halvleken fort-

satte Melleruds övertag spel-
mässigt, men när domaren 
dömde straff till hemmala-
get med 20 minuter kvar av 
matchen fick Högsäter med-
vind i spelet. Straffen sattes 
i mål, även om storspelande 
målvakten Fredric Johans-
son gick åt rätt håll och var 
nära att nå den.

Högsäter började hota 
MIF som fram till dess inte 
haft många chanser att bli 
svettiga för.

Många chanser
Nu kom chans på chans för 
hemmalaget samtidigt som 
Mellerud blev en man min-
dre på planen efter att mål-

Sur förlust för Brålanda IF

Brålanda IF – Eds FF
1-2 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
52’ 0-1 Almir Aldzic 
74’ 1-1 Fredrik Falk 
77’ Almir Aldzic 
Arena: Sörbyvallen
Publik: 150
Gula kort BIF: Marcus Anders-
son, Alexander Skogsberg

SLUTRESULTAT

skytten Sebastian Hedlund 
fått ett andra gult kort.

På Genevi vaskade Högsä-
ter fram en handfull chanser 
mot slutet som kunde re-
sulterat i en kvittering och 
delad pott i seriepremiären, 
men när domaren blåste av 
stod det klart att Mellerud 
tagit säsongens tre första 
poäng i en match som blev 
onödigt spännande.

– Vi genomför 65-70 mi-
nuter som vi tänkt göra. Vi 
skapar chanser och killarna 
värderar bra när vi skulle 
spela kort eller slå långt sett 
till förhållandena. Planen 
var bra, men den blev snabbt 
uppsprungen. Det vi funde-
rade på innan matchen var 
att laget var väldigt offensivt 
balanserat, men de skötte 

det på ett fantastiskt sätt, 
sade Jonasson.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Brålanda IF förlorade 
den viktiga premiären 
i division 4 Bohuslän/
Dal mot Eds FF. Ett 
Dalslandsderby där 
gästande nykomlingen 
Ed drog det längsta 
strået och vann med 
2-1.

Brålanda förlorade i lördags 
på Sörbyvallen mot nykom-
lingarna Eds FF. 

Vallen i Brålanda var inte 
i bästa skick, varför det blev 
mycket kamp och lite spel på 
gräsmattan.

– Det var en svår match 

sett till att det var en svår 
plan att spela på. Det blev 
mest kamp, sade Brålandas 
nya tränare Daniel Olsen ef-
ter matchen.

Ed var det bättre laget i 
den första halvleken och 
satte kaxig press på Brålan-
da men den första halvleken 
slutade oavgjort.

Mål
Den andra blev desto mer 
målrik, där gästande Ed 
gjorde matchens första mål. 
Den ständigt farliga Almir 
Alzic satte 0-1, nykomling-
arna Eds första mål i division 
4 denna säsong.

Brålanda skulle dock kvit-

tera. Man höjde sig avsevärt 
efter baklängesmålet. I en 
omställning fick Fredrik Falk 
en djupledsboll som han för-
valtade väl genom att runda 
målvakten och lägga in bol-
len i öppet mål, men lädjen 
blev kortvarig.

Ledningen tillbaka 
Almir gav ledningen tillbaka 
till norra Dalsland bara två 
minuter senare vilket även 
blev matchens sista mål.

– Ed var bättre än oss i 
den första halvleken, men 
vi tar över efter vårt 1-1. De 
var hetare och bättre i kam-
pen än vi. Vi får ta med oss 
den bättre perioden till nästa 

match mot Viken borta, alla 
matcher kommer vara tuffa, 
sade Olsen.

Tobias Coster

SPORT
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VOLVO XC70 CLASSIC
Just nu med fri uppgradering  

och vinterhjul på köpet

Förbr. l/100 km bl. körn: 4,4–5,8, CO2 g/km: 115 –153 (XC70 D4 – XC70 D5 AWD aut). Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden 
är extrautrustad. Reservation för ev. slutförsäljning. 

Slutförsäljning Volvo XC70 
Nu är det sista chansen att köpa en ny Volvo XC70. En bil att lita på som i Classic-
version dessutom är fullutrustad med all den senaste tekniken för säkerhet, komfort 
och kommunikation. Just nu bjuder vi på vinterhjul och fri uppgradering från basbil 
till Momentum eller från Momentum till Summum/Sport.  
Gäller Volvo XC70 lagerbilar t.o.m. 23 maj.

Volvo XC70 D4 AWD Classic Momentum Automat  Nu från 335 000:- (Ord. fr 370 900:-)

Volvo XC70 D4 AWD Classic Summum Automat   Nu från 355 000:- (Ord. fr 390 700:-)

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

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

Åsebroförlust mot TFK i genrepet

Peter Eriksson, spelande tränare i Åsebro IF, fick se sitt lag förlora mot Trollhättans FK efter en 
svag första halvlek. Inför lördagens seriepremiär tar man med sig spelet i den andra. 

Trollhättans FK – 
Åsebro IF 

5-2 (4-0)
Träningsmatch

Målskyttar:
Peter Eriksson, 2

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Det är nu bara tre 
dagar kvar till Åsebros 
seriepremiär 2016. 
Laget som dansade 
igenom division 6 fick 
ett tufft och nyttigt 
genrep mot bollskick-
liga Trollhättans FK i 
lördags.
En seriepremiär av hög dig-
nitet väntar för Åsebro på 
lördag. Åsebro tar emot 
Ellenö IK i division 5 Dals-
land. 

Uppladdningen inför den 
matchen föregicks av lörda-
gens genrep mot Trollhättans 
FK, som fick lämna division 
4 efter förra säsongen, men 
ser ut att snabbt kunna ta sig 
tillbaka.

– Vi mötte ett skickligt lag 
som var bra på att rulla boll. 
Vi kom inte nära dem, de 
spelade ut oss och vi låg långt 
ifrån hela tiden, vi har inte 
mött ett så bra lag innan, 
sade spelande tränaren Peter 
Eriksson efter matchen.

Överkörning
I den första halvleken blev 
det överkörning, bokstavligt 
talat. 4-0 i baken för Åsebro 
som inte hade något att sätta 
emot ett bättre Trollhättan. 
Men det började redan tidi-
gare i veckan.

– Vi var inte med alls men 
jag har känt hela veckan att 
det varit lojt på träningarna. 
Det var likadant på upp-
värmningen inför denna 
match, sa Eriksson som dock 
fick fart på grabbarna i den 
andra halvleken.

Hög press
Åsebro tog tag i taktpinnen 
direkt, satte hög press, trots 
att snacket i halvtid gick ut 
på att ligga lågt. Men Åsebro 
började vinna dueller, vinna 
bollen högt och det resulte-
rade i bättre spel.

– Vi fick igång anfallsspe-
let när vi satte hög press och 
vi började störa dem. Vi sa i 
paus att vi skulle börja lägre, 
men trots det inledde våra 
anfallare en hög press som 
gav utdelning. Vi kommer 
glömma den första halvleken 
och ta med oss den andra 
till seriepremiären, sa Peter 
Eriksson som gick se sitt lag 
skjuta in två straffar i den an-
dra halvleken.

Skarpt läge
På lördag väntar seriepremi-

är och skarpt läge. Åsebro är 
favorit i serien med mycket 
kvalitet och skicklighet i la-
get. 

Ellenö IK kommer att gäs-
ta i division 5 på lördag och 
alla inblandade hoppas att 
det blir på gräset på Rudevi.

– Det är osäkert på Rude-
vi, väldigt blött efter helgens 
regnande. Men vi hoppas 
det torkar upp. Vi hoppas ju 
på gräset, det blir en helt an-
nat sak att spela seriepremiär 
då, säger Eriksson.

Han tror på en tuff match, 
men också att Åsebro drar 
det längsta strået i matchen.

– Jag tror att det blir 
mycket kamp, speciellt om 
det blir på Rudevi, men jag 
tror vi är något bättre, tror 
det blir svårt, de kommer att 
vara med på den övre halvan. 
Skönt att det ska dra igång, 
får hoppas på en bra vecka 
nu. Startelvan är öppen ef-
tersom det såg ut som det 
gjorde i genrepet. Jag vill 
att hela truppen ska känna 
att de är med och deltar i 
snacket inför matchen, så 
jag bestämmer inget förrän 
det är dags, sade Peter Er-
iksson som scoutade Ellenö i 
söndags när laget vann över 
Kroppefjälls IF på Dalslands 
Sparbanks Arena med 2-1.

Tobias Coster

Helle en löpare med driv

Helle Manvik i Bolstad har många mil i benen och ska springa 
ett ultramarathon i slutet av maj. 16 mil i terrängen mellan 
Borås och Göteborg.

Helle Manvik i Bolstad 
har sprungit så länge 
hon kan minnas. Nu 
stundar Borås ultra-
maraton sista helgen 
i maj. Det betyder 16 
mil i terräng, under en 
natt och en dag, utan 
paus. 
Löpning har alltid känts na-
turligt och lätt och varit en 
del av livet. Längsta sträckan 
Helle hittills sprungit i ett 
lopp är tio mil i terräng. 

I Sandsjöbacka Trail, 8,5 
mil kom hon trea i vintras i 
sextongradig kyla. 

I helgen som gick kom 
hon tvåa i ett nattligt 80-ki-
lometerslopp i Täby, Stock-
holm. Helle och segrande 
Sandra Lundqvist slog alla 
deltagande män.

– Ju längre loppen blir 
närmar sig kvinnor och män 
varandra resultatmässigt. 
Kvinnor har högre smärt-
tröskel och kan enklare dis-
ponera sina krafter, säger 
Helle.

Stor mängd träning
Vad som krävs för att klara 
ett ultramarathon är en stor 
mängd grundträning under 
vintern, så att inte kroppen 
tar stryk, berättar Helle. 

Det betyder för hennes 
del att i normala fall springa 
sju mil i veckan. 30 veck-
or innan ett långlopp ökas 
löpsträckan till 10- 12 mil i 
veckan. Ett vanligt dagspass 
är två mil, en gång per vecka 
springer hon dubbelt så 
långt. Helle gör också inter-
vallträning och löpträning 
tillsammans med andra lö-
pare som tränar vid OK-stu-
gan på tisdagar. 

– Viktigt är också styrke-
träning, specielllt av bålmus-
kulaturen och för kvinnor 
även höfternas muskler. Va-
derna och baksidan av låren 
behöver också förberedas 

med styrketräning. Jag trä-
nar ridning också varje dag, 
det är en bra kombination, 
berättar Helle.

Flytta sina gränser
27-28 maj är det dags. Star-
ten går klockan 18.00 i 
Borås, löparna springer till 
Göteborg, till Skalås och till-
baka till Borås. 

Helle Manvik har ett 
supportteam med sig. Lö-
parkompisarna Sten-Åke 
Wallentin och Jos Geerts ska 
peppa henne de sista fyra 
milen. Hennes man Glenn 
står för mat, vätska och klä-
der.

– Jag äter vanlig mat av bra 
råvaror enligt tallriksmodel-
len och havregrynsgröt till 
vardags och det äter jag ock-

så under tävling, i uppförs-
backar, tillägger Helle.

Drycken är vatten och 
sportdryck.

Det mentala avgör
Helle uppskattar tävlings-
formen ultralöpning för att 
man inte kan tävla i regelrätt 
mening, man får  ta det som 
det kommer och planera väl.

– Det mentala avgör om 
det lyckas eller inte. De för-
sta tolv milen springer man 
med benen. De sista fyra 
med pannbenet. Fascinatio-
nen är att flytta sina gränser 
och att det faktiskt går att ta 
sig denna sträcka till fots, sä-
ger hon.

Karin Åström
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3 års service och assistans på köpet!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,6-6,2 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 95-142 g/km. Bilen på bilden är extra utrustad. *Erbjudan-
det gäller t o m 30 juni 2016 och omfattar alla våra personbilar modellår 2016 sålda till privatpersoner, utom Opel KARL och utgående Astra J. 
Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års 
fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. Med reservation för felskrivning.

Äntligen är det premiär för nya Astra Sports Tourer. 
En lyxig familjekombi som blev utsedd till Årets Bil 2016. 
Köp nu så får du dessutom FlexCare med 3 års service, 
assistans och garanti på köpet.* Välkommen!

Nya Astra Sports Tourer fi nns med:
• IntelliLux LED® Matrix-strålkastare 
• Förarstol med inbyggd massage 
• Rörelseaktiverad bagageöppning

PREMIÄR FÖR
NYA ASTRA
SPORTS TOURER

fr.167 900 kr
  fi nns med privatleasing

Årets Bil - framröstad av Europas 
ledande motorjournalister.

Helgöppet:    Lörd. 10-14 • Sönd. 11-14

3 års service och assistans på köpet!

Bränsleförbrukning blandad körning 3,6-6,2 l/100 km. CO2 utsläpp blandad körning 95-142 g/km. Bilen på bilden är extra utrustad. *Erbjudan-
det gäller t o m 30 juni 2016 och omfattar alla våra personbilar modellår 2016 sålda till privatpersoner, utom Opel KARL och utgående Astra J. 
Service, assistans och garanti gäller i 3 år och/eller upp till 45 000 km. Service i enlighet med bilens servicehäfte. 3 års nybilsgaranti består av 2 års 
fabriksgaranti plus 1 års förlängning. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudanden eller avtal. Med reservation för felskrivning.

Äntligen är det premiär för nya Astra Sports Tourer. 
En lyxig familjekombi som blev utsedd till Årets Bil 2016. 
Köp nu så får du dessutom FlexCare med 3 års service, 
assistans och garanti på köpet.* Välkommen!

Nya Astra Sports Tourer fi nns med:
• IntelliLux LED® Matrix-strålkastare 
• Förarstol med inbyggd massage 
• Rörelseaktiverad bagageöppning

PREMIÄR FÖR
NYA ASTRA
SPORTS TOURER

fr.167 900 kr
  fi nns med privatleasing

Årets Bil - framröstad av Europas 
ledande motorjournalister.

www.roybil.se

Bengtsfors 0531-719 98
Bäckefors 0530-360 08

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

”Frändefors är alltid tunga att möta”
B-lag, och matchen slutade 
7-2 till A-laget. Kul att få 
ihop två lag. Vi har ett bra 
och intressant lag. Nu har 
även Martin Kopp kommit 
igång och börjat träna igen, 

säger Öhrling. På lördag 
hoppas han på spel på Fren-
devis gräs, något han själv 
längtat efter länge nu hem-
ma i Åsensbruk medan Håv-
åsen renoverats.

– Vi hoppas allt på gräs, vi 
har tränat en vecka på gräs 
nu på hemmaplan. Det ska 
bli riktigt roligt, säger An-
ton.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Inför säsongen är Hå-
freströms IF äntligen 
tillbaka på Håvåsen 
efter två år på konst-
gräset i Mellerud, och 
man hoppas på gräs i 
premiären mot Frände-
fors på lördag.

Grönt gräs hör fotbollen till. 
Luften, känslan, gräsfläckar 
och leriga fotbollsstrumpor 
är en stor del av charmen 
med fotboll. 

På lördag är det seriepre-
miär för Håfreströms IF som 
missade uppflyttning med 
en hårsmån förra året. Nu är 
laget om inte ännu starkare 
och möter Frändefors IF i 
säsongens första match.

– Det känns bra ändå, det 
är svårt att säga då jag inte 
har koll på Frändefors. Jag 
vet att de fått mycket nytt 
folk och förr har Frändefors 
alltid varit tunga att möta. 
Ingen åker dit och tar lät-
ta poäng direkt, säger Hå-

freströms spelande tränare 
Anton Öhrling, den ene i 
tränarduon med Kreshnik 
Bytyqi.

Inför premiären skulle 
man ha spelat genrep mot 
Värmalands Bro, men laget 
lades ner under våren, så  
istället fick Håfreström spela 
en internmatch, på gräs.

– Skulle spelat mot Värm-
lands Bro i lördags, de lade 
ner laget, så vi körde in-
ternmatch. Det var roligt, 
vi ställde upp lite A-lag mot 

Bra genrep för Frändefors 
– ”bästa matchen hittills”
FOTBOLL 
På lördag är det serie-
premiär hemma mot 
Håfreström och efter 
en tung försäsong 
hittade man en fin 
formtopp mot Sjuntorp 
i söndags på borta-
plan. Seger med 5-2 
i lagets bästa match 
under försäsongen.

Det var en mållös första 
halvlek i bortamatchen mot 
Sjuntorp i söndags, men i 
andra halvlek smällde det 
till, och det rejält. Sju mål 
på 45 minuter gav i alla fall 
publiken något att glädjas åt.

– Vi gör vår klart bästa 
match hittills under försä-
songen. Vi har haft en tuff 
period, många matcher utan 
seger. Men i söndags fick vi 
in det sättet som jag vill spe-
la. Både detta resultat och 
spelet samt sist match mot 
Wargön pekar åt rätt håll, 
sade tränaren Suad Hasani 
dagen efter segern.

Fem målskyttar
Frändefors bjöd på fem olika 
målskyttar, vilket är impone-
rande sett till att man i DM 
bara mäktade med två mål 
på tre matcher, dock mot di-
vision 4-motstånd.

Tränaren Suad är dock 
mycket nöjd med framste-
gen sett till situationen.

– Vi tar små steg varje 
match. När jag tog över hade 
många lämnat laget, frimå-
naden var slut och det såg 
svårt ut att få ihop en trupp. 
Men till slut hittade vi rätt 
spelare och nu har vi hög 
träningsnärvaro som också 
påverkar vårt spel och våra 
resultat, säger han.

Seriepremiär
Nu på lördag är det derby 
och seriepremiär. Frändefors 
IF tar emot Håfreströms IF 
i division 5 Dalsland. Gläd-
jande nog ser det ut att bli på 
Frendevis gröna gräs.

– Frendevi ser väldigt fin 
ut, så allt pekar på att match-
en kommer spelas där, hälsar 

Sjuntorps IF – Frän-
defors  IF 

2-5 (0-0)
Träningsmatch

Målskyttar Frändefors:
Emil Taijonlahti, 1 
Andrej Savemo, 1 
Mahmoud Alghoul, 1 
Tommy Härnströmer, 1
Rickard Johansson, 1

SLUTRESULTAT

Suad som vet att det väntar 
en tuff uppgift på lördag.

– Vi kommer möta ett 
topplag direkt och det kom-
mer bli en tuff säsong för 
oss, det är vi medvetna om, 
men inom laget har vi en-
målsättning, att vi ska ta en 
match i taget. Detta lag vill 
vi utveckla, vi har många 
unga duktiga spelare.

Och vad tror Suad då om 
seriepremiären mot Håfre-
ström?

– En premiär är alltid en 
premiär, allt kan hända.

Tobias Coster

KIF har bildat judosektion

Kroppefjälls IF har bild-
at en judosektion. För-
sta träningen genom-
fördes förra måndagen 
med 25 barn och tio 
vuxna deltagare.

Ledare för den nystartade 
sektionen är Lasse Johans-
son och Glenn Nordling. 
Kroppefjälls IF anordnar ju-
doträning i Karolinerskolans 
jympasal på måndagar, först 
för barngruppen och sedan 
för de vuxna.

– Det är väldigt roligt att 
intresset är såpass stort, säger 

Lasse som även är judoin-
struktör i Trollhättan. Först 
anordnas prova på-träning 
vid fyra tillfällen. Ledarna 
hoppas att träningen sedan 
ska komma igång ordentligt 
och förhoppningsvis följas 
upp med nybörjartävlingar i 
Trollhättan i höst.

– Trollhättan anordnar 
sex tävlingar per år, berättar 
Lasse.

Till vardags arbetar han 
som platschef på Kroppe-
fjälls asylboende. Där an-
ordnas pingisträning på fre-
dagar, under ledning av Stig 

”Japan” Olsson. Här finns 
två pingisbord och mellan 
fem till tio boende brukar 
delta.

– Tre av dem är riktigt 
duktiga, de är bara elva-tolv 
år gamla. ”Japan” bedömde 
att de behövde en större ut-
maning. Därför har de varit 
och tränat i den anrika Troll-
hättan BTK, som coachat 
fram flera duktiga spelare. 
Det hade varit väldigt kul 
om KIF kunde bilda en 
pingissektion också, konsta-
terar Lasse.

Susanne Emanuelsson
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SUPERLOPPIS I ARENA VÄNERSBORG

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

www.superloppis.comInfo: 0705-730 630

Inför årets fotbollssäsong

Tobbes tankar
Bästa värvningen:
Försvararen Filip Lindstedt 
från IFK Åmål har rutin 
från de högre divisionerna. 
Hoppas han får vara ska-
defri, då är han den stabila 
försvararen som kan ta med 
Tösse på en bra säsong.

Tyngsta tappet:
Sebastian Dahlberg är la-
gets enda spelarförlust och 
således det tyngsta tappet, 
även om det inte kommer 
att påverka truppen eller la-
get något nämnvärt.

Frågetecknet(?)
Finns det tillräckligt med 
kvalitet i laget detta år? 

• Hur ser du/ni på din 
trupp 2016 
Bra mix av unga och lite 
äldre spelare.

• Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar?
Att vi ska bli ett lag som 
spelar tätt i sidled och dju-
pled. Vara tuffa att forcera 
framåt.

• Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år? 
I varje match vi träningspe-
lat och i DM-matcherna 
har vi tagit steg för steg. Bli-
vit bättre som lag, tightat till 
och fått till snabba spelom-
vändningar.

TÖSSE IF
Spelar i 2016:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2015:
Division 5 Dalsland
Placering 2015: 8:a
Tobbes tips 2016: 5:a
Form senaste 5: VVFFV
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Thomas Magnusson
Nyförvärv:
Emil Alfredsson (IF Viken)
Erik Andersson (IF Viken)
Daniel Karlsson (IFK Åmål) 
Filip Lindstedt (IFK Åmål)
Pontus Andersson (Eskilsäter)
Alfred Ndou
Afrim Pushkolli
Robin Andersson
Emil Haldin
Hampus Sandin
Reza Safdari
Spelarförluster:
Sebastian Dahlberg
Seriepremiär:
23/4 Bengtsfors IF – bortaplan

”Bra mix av unga och lite äldre spelare” 

• Hur ser du på din trupp 
2016 ?  
En stark trupp med många 
duktiga spelare med spets- 
egenskaper. Rutin finns det 
gott om, men även en del 
yngre och kvicka spelare.

• Vilken prägel kommer du 
sätta på sättet som laget 
spelar?
Att vi kommer ha fart i an-
fallsspelet och omställning-
ar.

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?

Är det något man avslöjar? 
Men att vi stort sett har kvar 
samma trupp, vilket är en 
styrka. Svagheter är väl att 
det gick lite för lätt förra året 
och nu måste vi vara med-
vetna om att det verkligen 
inte kommer bli lätt i år.

• Hur är stämningen i 
truppen?
Det känns mycket bra. Just 
nu längtar vi bara till Rudevi 
IP:s gräs.

• Vad är er målsättning för 
säsongen?

Åsebros Fredrik Grenander vann skytteligan i division 6 förra året med sina 19 mål. I år 
blir han en av ÅIFs viktiga spelare att göra det man innerst inne hoppas på, att man ska ta 
klivet tillbaka till de högre serierna. Foto: Tobias Coster

Tobbes tankar
Bästa värvningen:
Direkt från hetluften i di-
vision 3 kommer Robin 
Svensson med mängder av 
kvalitet och rutin. Han hade 
kunnat fortsätta på den ni-
vån med sina 26 år, men 
väljer att vända hem till mo-
derklubben och hjälpa dem 
uppåt. Och visst kommer 
Robin göra skillnad. Med 
mycket hjärta och tyngd i 
sitt spel på mittfältet, kom-
mer han göra skillnad på ta-
bellplacering…om skadorna 
håller sig borta.

Tyngsta tappet:
Åsebro har knappt tappat 
någon inför säsongen, men 
tappet av Mikael Lind som 
ställt skorna på hyllan får ses 
som det tyngsta. Kaptens-
ämnet och ledaren på pla-
nen kommer alltid att sak-
nas. Lind var en pådrivare av 
rang som alltid gav allt för 
sitt lag, i med och motgång. 
Han följde med laget ner i 
divisionerna, och tog dem 
nu upp till ”Femman” igen.

Frågetecknet(?)
Det var en dans på rosor för-
ra året för Åsebro som gick 
igenom division 6 med bara 
segrar i bagaget. Blev det för 
enkelt? Kan laget ställa om 
inför en tuffare säsong mot 
bättre motstånd.  Den verk-
liga prövningen kommer 
om laget skulle förlorar nå-

gon match i inledningen av 
säsongen och spelarna bör-
jar tvivla på sin egen styrka.

Utropstecknet(!)
Åsebro är ett ”gött gäng” 
med god sammanhållning. 
Bara en sådan sak kan ta 
ett lag långt en säsong. 
Sedan finns det gott om 
kvalitet och rutin också. 
Ingredienser som Eriksson 
och Aronsson kan gott och 
väl kan blanda ihop till en 
topp- placering denna sä-
song. Centrallinjen ser oför-
skämt stark ut med mycket 
rutin, bra målvakter och 
förra årets skytteliga vinnare 
Fredrik Grenander på topp, 
hungrig på fler mål. Som 
pricken över i:et, för evigt 
unga Martin Scherdin.

Viktigaste spelaren:
Det finns många i laget man 
kan ta ut som enskilt vikti-
gast, det här laget har en 
handfull av dem. Så vem ska 
man ta, nej, det går inte att 
peka på någon enskild. Åse-
bro anno 2016 blir farliga.

Tabellplaceringen:
Blir det inte ännu en seriese-
ger för Åsebro? Tar man sig 
direkt tillbaka dit man fick 
lämna inför säsongen 2015? 
Jag tror på detta Åsebro, det 
blir ett topplag, ett lag som 
kommer bli besvärligt för 
samtliga lag denna säsong. 
Till det blir det derbyn, i 
massor som ger det lilla 
extra. Melleruds andralag, 

ÅSEBRO IF
Spelar i 2016:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2015:
Division 6 Dalsland
Placering 2015: 1:a
Tobbes tips 2016: 1:a
Form senaste 5: VOVVV

Andralaget:
Tränare:
Peter Eriksson och Per Aronsson
Nyförvärv:
Robin Svensson (IFK Åmål)
Anton Broberg (Melleruds IF)
Johan Sylvesson (Ljungskile 
SK)
Mido Shifa (Kroppefjälls IF) 
Ramiz Haci
Muhammed Haci
Spelarförluster:
Michael Lind (Slutat) 
Dennis Andersson (Slutat)
Eric Johansson (Slutat)
Seriepremiär:
23/4 Ellenö IK – hemmaplan

”Nu längtar vi bara till Rudevi IP:s gräs”
Inför säsongen med tränaren Peter Eriksson:

Håfreströms IF, Tösse och 
Frändefors. Åsebro har det 
som krävs för uppflyttning.

Text: Tobias Coster

Inför säsongen med tränaren Thomas Magnusson:

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?
Försvarspelet är riktigt bra, 
men vi har svårt att omsätta 
alla målchanser vi skapar.

• Hur är stämningen i 
truppen?
 Den är på topp.

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
Bli bättre än ifjol och vinna 
fler matcher.

Många spelare jobbar på 
andra orter, har svårt att 
träna med laget på varda-
garna och kan ibland missa 
matcher. Hur klarar man 
sig utan dessa spelare? Får 
inte laget träna ihop blir det 
svårt att få sammanhållning 
och ett fungerande spel.

Utropstecknet(!)
Skrällvarning på Tösse den-
na säsong. Under våren har 
man verkligen visat att man 
inte är någon slagpåse. Se-
gern i DM mot storebror 
IFK Åmål är kanske det 
mest talande, ett resultat 
som får många att höja på 
ögonbrynen. Sedan har man 
fått behålla alla spelare för-
utom en, och rustat bra med 
starka nyförvärv. 

Viktigaste spelaren:
Oscar De Bourgh gjorde 
13 mål för Tösse förra året. 
22-åringen med nummer 
tre på ryggen blir att räkna 
med för Tösse denna säsong.

Tabellplaceringen:
Övre halvan, kanske topp 5 
till och med. Ja, man ska ju 
inte säga hej förrän man har 

Övre halvan av tabellen.

• Om du tippar kommande 
säsong, vilken position 
slutar ni på?
3:a.

• Hur skulle du ranka 
träningsnärvarorn under 
försäsongen där 1 är "ing-
en kommer" och 10 är "alla 
tränar alltid"?
En sjua.

•Vad är viktigast enligt dig: 
Anfall eller försvar?
Göra fler mål än de vi släp-
per in i matcher.

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

• Hur skulle du/ni ranka 
träningsnärvaron under 
försäsongen där 1 är "ing-
en kommer" och 10 är "alla 
tränar alltid"?
Vi har varierande närvaro 
på grund av skiftjobb bland 
annat. Men vi ligger på ett 
snitt av 15-18 man per trä-
ning.

• Vad är viktigast enligt 
dig: Anfall eller försvar?
Helheten. Bra försvar ger 
ett bra anfallspel. Vara ett 
lag i alla lägen!

hoppat över ån. Men Tösse 
blir årets skräll lag i division 
5 och kommer leverera re-
sultat.

Text: Tobias Coster
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Rudevi Idrottsplats
Division 5 Dalsland Herrar

Lördag 23 april kl. 15.00

Åsebro IF – Ellenö IF

Dagens matchbollar är skänkta av:
Albertssons Ur & Guld, Fodermix AB, Norgrens Plåt,

Rickard Johansson, Håkan Broberg, Nomor Väst

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

DAGENS 
MATCHVÄRD:

Vid dåligt väder spelas matchen på  
Dalslands Sparbank Arena klockan 16.00

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - IFK Åmål
Söndag 24/4 KL. 15.00

Melleruds Nyheter, XL-Bygg, Roslinds Optik
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Rudevi Idrottsplats
Division 2 Bohuslän - Dal  Dam

Söndag 24 april kl. 14.00

Åsebro/Brålanda – IK Rössö Uddevalla Lag 2

Dagens matchbollar är skänkta av:
Grinstads Lanthandel, Sylves Lantbruk, Wallins Lantbruk AB,  

Erikstad Vind, Håkans Bar & Festvåning, LE-gruppen.

www.asebroif.se

HUVUD-
SPONSOR:

Ev. ändring på grund av väder, håll utkik på hemsidan.

• Hur ser du på din trupp 
2016? 
Vår trupp är väldigt bra. Le-
darstaben känner sig väldigt 
nöjd med truppen.

• Vilken prägel kommer du 
sätta på sättet som laget 
spelar?
Vi är väldigt medvetna om 
vad vi vill med detta år och 
truppen är väldigt väl in-
formerade om det. Ingen är 
omedveten om vad som gäller 
och vad som krävs. Viktigaste 
av allt är att man trivs och har 
roligt med varandra. Ingen 
känner sig utanför och alla är 
delaktiga i det vi presterar.

• Varför tror du att ditt lag 
kommer lycka just i år?
Vi vet att vi har all talang och 
vilja för att vinna division 5 
i år. Det handlar om att ge 
de spelare det förtroende och 
konkurrens de behöver för 
att få ut det mesta av varje 
individ. Lagmoral och ge-
menskap har saknats tidigare, 
men i år jobbar vi på det.

• Vad är ditt lags styrkor 
och svagheter?
Bra spelare med stor vilja. Vi 
har den erfarna äldre staben 
som varit med om det förut, 
men också de oerfarna unga 
och hungriga som vill för-

HÅFRESTRÖMS IF
Spelar i 2016:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2015:
Division 5 Dalsland
Placering 2015: 2:a
Tobbes tips 2016: 2:a
Form senaste 5: VVVOF
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Tränare:
Kreshnik Bytyqi och  
Anton Öhrling
Nyförvärv:
Mortaza Yaghoobi
Nori Bitic
Rohullah Hussainy
Mike G Faddoul
Nour Bahro
Kreshnik Bytyqi
Ahmed Bachalan
Avni Selemi
Spelarförluster:
Viktor Öhrling
William Sundelius
Andreas Grimheden
Seriepremiär:
23/4 Frändefors IF – bortaplan

”Vi har all talang och vilja för att vinna div 5” 
Inför säsongen med tränaren Kreshnik Bytyqi: Tobbes tankar

Bästa värvningen:
Håfreströms bästa värvning 
inför säsongen 2016 är ändå 
spelande tränaren Kreshnik 
Bytyqi. Han spelade divi-
sion 3 förra säsongen och 
gjorde flera mål. Och un-
der Håfreströms försäsong 
har han gjort en mängd 
mål och vann skytteligan i 
DM-gruppen med sina sex 
mål. En målskytt av den ka-
libern behöver alla lag. Han 
kommer att ta Håfreström 
till tabelltoppen.

Tyngsta tappet:
Åt ”fel” håll gick Viktor Öhr-
ling vilket kommer bli ett 
tungt tapp för Håfreström. 
Öhrling gjorde sju mål för 
Håfreström förra året och 
var inblandad i många seg-
rar. Hans fina högerfot till-
sammans med spelförståelse 
kommer att saknas.

Frågetecknet(?)
Det finns frågetecken i den-
na version av Håfreström. 
Dels om truppen har till-
räckligt med kvalitet då 
många är unga och oerfarna, 
men också om den nya unga 
tränarstaben kommer kunna 
stå emot trycket utifall att 
laget skulle få motgång och 

inte leverera resultat, då fot-
boll i slutändan handlar om 
resultat. Vi får se om tränar-
na och laget kan göra dessa 
frågetecken till utropstecken 
när säsongen är över.

Utropstecknet(!)
HIF har sett stabila ut un-
der försäsongen, väldigt 
stabila faktiskt. I DM blev 
det förlust mot Viken, som 
dock håller en annan klass. 
Och i genrepet kom också 
en förlust, mot Grums med 
uddamålet. Men i övrigt har 
det varit mest segrar hela ti-
den. Konserverar man den 
formen, och får igång spe-
lare som Ahmed Bachalan 
och Flamur Mollapolci, så 
blir man farliga i division 
5, 2016, för spetskvaliteter 
finns.

Viktigaste spelaren:
Nyförvärvet och tränaren 
Kreshnik Bytyqi kommer att 
bli viktigast i år. Den noto-
riske målskytten kommer 
göra mål, han kommer avgö-
ra matcher och han kommer 
att bli viktig. Håller han sig 
skadefri blir han en avgö-
rande pusselbit tillsammans 
med de andra offensiva spe-

larna som kommer spruta in 
mål i ”femman”.

Tabellplaceringen:
Det blir en topplacering för 
Håfreström även detta år. 
Förra årets andraplats kom-
mer att upprepas och kanske 
blir detta året då Håfreström 
vinner. Men, årets upplaga 
av division 5 är tuffare än 
på länge. Det blir hård kon-
kurrens av Färgelanda och 
Bengtsfors som kommer 
från division 4, även om 
Bengtsfors ser svaga ut. Åse-
bro kommer ge hårt mot-
stånd i toppen tillsammans 
med Ellenö och Tösse som 
kan skrälla. 

Text: Tobias Coster

bättras och utvecklas. Dessut-
om finns även de spelare som 
är talanger som gått lite vilse 
i den jobbiga fotbollspolitik 
som är idag.

• Hur är stämningen i 
truppen?
Stämningen är kanonbra. Ett 
lag som är trygga med varan-
dra, spelat ihop i många år 
och umgås med varandra på 
fritiden. Några nya har till-
kommit och blivit välkom-
nade direkt och är en del av 
laget.

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
Självklart att A-laget vinner 
division 5, och kanske även 
att vårt B-lag vinner division 
7.

• Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?
Vi vinner division 5, inget 
annat.

• Hur skulle du/ni ranka 
träningsnärvaron under 
försäsongen där 1 är ”ingen 
kommer” och 10 är ”alla 
tränar alltid”?
Helt klart en 7:a! Division 5 
är en svår division då många 
prioriterar jobb och annat 
före fotboll. Nästa år spelar vi 

FRÄNDEFORS IF
Spelar i 2016:
Division 5 Dalsland
Spelade i 2015:
Division 5 Dalsland
Placering 2015: 4:a
Tobbes tips 2016: 6:a
Form senaste 5: FFFFV
Andralaget:
Division 7 Dalsland
Huvudtränare:
Suad Hasani
Nyförvärv:
Elvir Velagic (Vänersborgs FK)
Sebastian Eklund (Vänersborgs IF)
Khadar Caydiid (Vänersborgs IF)
Ahmed Hussein (Vänersborgs IF)
Yonis Abdi (Vänersborgs FK)
”MC” Mohamed (Vänersborgs FK)
Alaa Aishorafa ,
Anderj Savemo (Vänersborgs IF)
Mahmoud Aighoul
Patrik Johansson (Bäckefors IF)

Spelarförluster:
Erik Nylander (Trollhättans BoIS)
Andreas Malm (Wargöns IK)
Jerry Hultgren (Wargöns IK)
Sebastian Jäger (Wargöns IK)
Oskar Hansson (Trollhättans FK),
Viktor Mattsson (Brålanda IF)
Ted Olsson (Slutar)
Fredrik Andersson (Slutar)
Reidar Andersson (Slutar)
Karl-Oskar Bengtsson (Slutar)
Andreas Ander (Slutar)
Erik Carlsson (Slutar)
Seriepremiär:
23/4 Håfreströms IF – hemmaplan

• Hur ser du på din trupp 2016 
Mycket ungt lag/ Utveck-
lingsbart

• Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar?
Försöka spela en snabb och 
offensiv fotboll.

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?
 Inviduellt skickliga spelare 
men lite rutin och många 
nya spelare. Många som inte 
har spelat på senior nivå ti-
digare.

• Hur är stämningen i truppen?
 Bra, harmonisk.

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
Utveckla spelarna.

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

• Hur skulle du/ni ranka 
träningsnärvarorn under 
försäsongen där 1 är ”ingen 
kommer” och 10 är ”alla 
tränar alltid”
Det var 4 i januari & februa-
ri, 7 i mars & april

• Vad är viktigast enligt 
dig: Anfall eller Försvar?
 Anfall är bästa försvar.

Har ett utvecklingsbart lag
Inför säsongen med 
tränaren Saud Hasani: Tobbes tankar

Bästa värvningen:
Den 19-åriga högeryttern 
Khadar Caydiid, som kom-
mer från Vänersborgs IF 
får ses om Frändefors bästa 
värvning 2016. Den lätt ska-
dedrabbade kantspringaren 
kommer bli oerhört nyttig för 
”Fiffen” om han får träna på 
och vara just skadefri.

Tyngsta tappet:
Sebastian Jäger har lämnat 
Frändefors till förmån för 
Wargöns IK. Förra säsong-
ens interna skytteliga vinnare 
gjorde 10 mål för sitt lag och 
var nyttig. Med dubbelt så 
många mål som nästa man på 
listan, så får vi hoppas att nå-
gon annan kliver fram i hans 
ställe denna säsong.

Frågetecknet(?)
Frändefors har haft en enorm 
spelar omsättning. 12 spelare 
ut, 10 spelare in säger sitt. 
Det har varit trögt för laget 
under försäsongen, att lära 
känna varandra och få spela 
ihop sig. Nya tränaren Suad 
Hassani kom in sent och hade 
svårt att få ihop truppen, men 
har vekrligen lyckats med bra-
vur. Återstår att se om dessa 
unga lirare klarar av den Dals-
ländska seniorfotbollen.

Utropstecknet(!)
Talangen! Det är årets sto-
ra utropstecken inför 2016. 

förhoppningsvis i division 4 
och då blir det en 8:a.

• Vad är viktigast enligt dig: 
Anfall eller försvar?
När matchen börjar så står 
det 0-0. Att spela 0-0 är ingen 
förlust. Försvaret är självklart 
viktigast.

Tränaren Suad har bland an-
nat värvat från juniorlagen i 
Vänersborg, där stor talang 
och fotbollskunnande finns. 
Ge det här laget ett par år, så 
kommer man gott och väl fin-
nas med i toppen av division 
5 Dalsland.

Viktigaste spelaren:
23-åriga trotjänaren Kalle 
Berner fortsätter ännu en sä-
song i ”Fiffen”. Det var nära 
att han lämnade för Wargöns 
IK, men valde att stanna och 
hjälpa laget ännu en säsong. 
Mittbacken är en klippa som 
kommer vara till extra stor 
hjälp denna säsong, med så 
mycket yngre spelare. Trots 
att han inte har kaptensbin-
deln, så är han en ledare på 
planen som styr och ställer på 
rätt sätt.

Tabellplaceringen:
Frändefors kan vara bra på 
rätt dag, men som jag skrivit 
innan, ge det här laget ett par 
år. Denna säsong kommer att 
bli svajig, med mycket unga 
spelare och i stort sett ett helt 
nytt lag. En mittplacering 
kommer dom klara av, en 
sjätteplats lägger jag Frände-
fors på.

Text: Tobias Coster
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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

Bostäder sökes
Kroppefjälls asylboende 
söker lägenheter/hus att 
hyra för enskilda familjer 
som fått uppehållstillstånd 
och vill etablera sig i kom-
munen. Allt av intresse. För 
mer info: kontakta Lasse 
på tel. 073-633  59  60 eller  
epost: lasse.johansson@
kroppefjall.com

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

Stefan

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

Reservdelar & tillbehör för 
lätta och tunga fordon

0521-57 14 14

NÄSTA GÅNG DU BEHÖVER NÅGOT,

KOLLA PRIS HOS OSS

Göteborgsvägen 11, Brålanda
NYA KUNDER

välkomnas med 70:- rabatt
Gäller april månad

Kapellgatan 1
Mellerud • 0530-100 23

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:                                                

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

www.klmaskin.se

 

  

       

  
  

  

       

  
 

Ring oss - vi är till för er!

Kvänum
0512-797970

Vårda din
gräsmatta!

   
 

              
          

              
 

       

      
   

   

   
   

Husqvarna 
säljes i Kvänum

KL-maskin_2214.qxp_Layout 1  2014-05-27  13:24  Sida 1

BRÅLANDA ............. 0521-577380

Köp din Husqvarna 
på KL Maskin

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

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

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Mellerud 
3 rok, centralt, 2 balkonger,  
diskmaskin, öppen spis. 
Egen tvättstuga m. kakel 
och klinker. Toppskick. 55+

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

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

Munksjö Paper AB söker 
ansvarstagande och drivna

Reparatörer 
till Mekaniskt Underhåll
Arbetsuppgifter
I första hand kommer Du att utföra reparations-, och underhålls-
arbete enligt planerade, förebyggande och akuta arbetsorder. 
Vidare ingår bl.a. att göra kompletterande fel- och orsaksanaly-
ser, se till och testa att säkerhetsåtgärder fungerar och används 
enligt instruktioner. I tjänsten ingår även beredskapstjänst. 

Kvalifikationer
Vi förutsätter att Du har verkstadsteknisk- eller mekanisk utbild-
ning och praktisk erfarenhet av underhållsarbete inom mekanik, 
hydraulik och tribologi. God kunskap och vana av svarvning är 
meriterande.
Dina främsta personliga egenskaper är gott ordningssinne och 
att du är ansvarsfull och noggrann. Du arbetar effektivt och har 
inga problem med att klara dig självständigt. 

Kontakt
Vill Du veta mer om tjänsten? Kontakta Mekchef, Daniel 
Hansson, tel: 072-223 03 87 eller Underhållschef, Kenneth 
Johansson, tel: 076-780 14 70.
Facklig kontakt: Jan-Roger Wennersten, Pappers, 
tel: 0531-37 665. 
Ansökan med CV skickas till helen.oder@munksjo.com 
senast 2016-05-06.

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

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

Beg. pelletsbrännare
Janfire Flex A, 3 mån. garanti. 
Pris: 5.000:-. Lennart Johans-
son, 070-795 22 77.

SÄLJES

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

Ved säljes
– spara pengar 

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

ÖNSKAS HYRA

ARBETSMARKNADEN

UTHYRES

87 personer gick prome-
naden i fuktigt väder, men 
fick komma in i värmen, av 
en sprakande brasa i öppna 
spisen. Svar vuxenfrågor: 
1. 2 1961. 2. 1 Ranunkel. 
3. X Sauber. 4. X  Radius 
och Ulna. 5. 2 Frankrike. 
6. 2 Utan allmän insyn. 7. 1 
Gick till sjöss. 8. 2 Bild C. 9. 
X Revolutoniary. 10. 2 Prak-
tikertjänst Närsjukhus. 11. 1 
Ford Mustang. 12. 1 Tråd. 
Svar barnfrågor: 1. 2 Tas-
sar. 2. X Orm. 3. 1 Bussen. 
4. 1 Kubb. 5. 2 Polkagris. 6. 
X Helo Kitty. 7. 1 Golf. 8. 2 
Får. 9. 1 Norr. 10. X 40 st. 

11. X Red. 12. 1 Färgelanda. 
Utslagsfråga: 195 st. Vin-
nare: 1. Anette Karlsson, 11 
rätt 172 st. 2. Loic Manchec 
11 rätt 170 st. 3. Maj Man-
chec 11 rätt 142 st. Extra-
vinster: Malin Vernersson, 
Bertil Vallhagen. Barn-
vinnare: Nellie Vallhagen, 
Alexander Nilsson, William 
Karlsson, Wilhelm Linder 
Andersson, Selma Persson, 
Hugo Pettersson-Arwedahl.

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 17/4

Kämpaseger 
gav Åsebro/ 
Brålanda poäng
FOTBOLL 
Det blev seger för 
Åsebro/Brålanda i 
seriepremiären i mån-
dags kväll borta mot 
Bullarens GOIF. 
Målet gjordes i den första 
halvleken och i den andra 
blev det mest bara försvars-
spel för damerna i division 2 
Bohuslän/Dal. Man tre skö-
na poäng, efter en riktigt lag 
insats.

– Det var en riktigt go 
seger, en kämpaseger. I den 
andra halvleken tryckte dom 
på hela tiden, vi försvarade 
oss hela tiden, sade tränaren 
Glenn Öder efter matchen.

I slutet av den första halv-
leken kom Åsebro/Brålanda 
igenom Bullarens försvar, 
något som gjorts några gång-
er tidigare i halvleken. Elin 

Bullarens GOIF – 
Åsebro/Brålanda

Div. 2 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
 0-1 Jenny Larsson
Arena: Sparvallen, Tanum
Publik: 45 

SLUTRESULTAT

Svensson sköt först, men 
målvakten räddade, men 
Jennie Larsson var framme 
och stötte in returen i mål 
för sitt lag.

Förutom målet hade halv-
leken varit jämn för de båda 
lagen.

– Vi spelade jämnt, vi 
hade några riktigt vassa 
chanser som vi kanske hade 
kunnat göra något mer mål 
på. Men jag är riktigt nöjd 
med insatsen. Vi spelade bra 
och rullade boll, sade Glenn 
Öder.

I den andra halvleken, 
med ett hemmalag i under-
läge blev det fokus på för-
svarsspelet.

– Vi försvarade oss nästan 
bara i andra halvleken. Bulla-
ren är ett bra lag, som vi inte 
visste något om egentligen 
innan matchen, säger Öder.

På söndag är det dags för 
Åsebro/Brålandas andra 
match i serien, mot IK Rös-
sö som också vann sin serie-
premiär. Matchen kommer 
spelas på Rudevi i Åsebro.

– Detta var en väldigt bra 
start, vi har tagit ett steg 
framåt. Nu möter vi Rössö, 
får se var de står, säger Öder.

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.16 - 23 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. 16 – 23 april

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  Seriestart: Studentens 
 lyckliga dagar
21.15  Edit: N.Y. stories
21.40  Edit: Parisa Amiri
22.10  En idiot på resa
22.55  Bornebusch i tevefabriken
23.25  Au pair i Los Angeles 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Född 2010
22.40  Treme 

12.00  Världens natur: 
 The Hunt
13.00  Världens fakta: 
 Napoleon
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.25  Lärlabbet
17.55  Banbrytande arkitektur
18.25  Pappan och cancerdraken
19.25  Guy Martin - På båge 
 genom Indien
20.10  Skönhetsideal jorden runt: 
 Kina
21.00  7 miljoner steg längs Nilen
21.50  Cocaine Cowboys: Knark-
 drottningen
23.25  Världens fakta: Den kvinn-
 liga samurajen
00.15  Världens hårdaste jobb 

12.00  Ovädrens planet
13.00  Skattjägarna
13.30  Medialized
14.00  UR Samtiden
17.00  Postbåten
17.15  Pappan och cancerdraken
18.15  Skattjägarna
18.40  Medialized
19.10  Medicin till jobbiga barn?
20.05  Seriestart: Djurvärldens 
	 suveräna	flygare
21.00  Drottning Elizabeth II: Ett 
 liv på tronen
22.00  Franska trädgårdar
23.00  7 miljoner steg längs Nilen
23.50  Banbrytande arkitektur
00.15  Studio natur 

12.00  Pappan och cancer-
 draken
13.00  Studio natur
13.30  Schrödingers katt
14.00  UR Samtiden
17.00  En stad - en historia
17.10  Världens natur: The Hunt
18.10  Programmen som 
 förändrade TV
18.40  Ekonomisk demokrati
19.40  Banbrytande arkitektur
20.05  Medicin till jobbiga barn?
21.00  Ivan den förskräcklige
21.55  Skönhetsideal jorden runt: 
 Kina
22.45  Djurvärldens suveräna 
	 flygare	

09.00  UR Samtiden
15.00  Ekonomisk 
 demokrati
16.00  Världens fakta: Napoleon
16.50  Medicin till jobbiga barn?
17.45  Gunnels gröna
18.15  Drottning Elizabeth II: Ett 
 liv på tronen
19.15  Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.00  Franska trädgårdar
21.00  Iran inifrån
21.45  Ovädrens planet
22.35  Dokument utifrån: 
 Netanyahus krig 

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  Kick-Ass
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.25  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.45  Family guy
03.10  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Våra värsta år
04.50  Våra värsta år
05.15  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  Kick-Ass 2
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.50  Family guy
03.40  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Våra värsta år
05.15  Face off 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Chronicle
22.50 	Defiance
23.45  Family guy
00.50  American dad
01.15  Scrubs
02.15  How I met your mother
03.00  Family guy
03.45  My name is Earl
04.10  American dad
04.35  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
15.40  Growing up Fisher
16.10  Brooklyn nine nine
16.40  Brooklyn nine nine
17.10  Almost genius
17.40  Almost genius
18.10  The vampire diaries
19.05  Grimm
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  The amazing spider-man
23.45  Kick-Ass 2
01.55  Grave Halloween
03.20 	Defiance
04.05  Brooklyn nine nine
04.25  Brooklyn nine nine
04.50  Amazing race
05.35 The exes 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Gympaläraren
11.45  Ordet är mitt
12.00  En bild berättar
12.05  Upp till bevis
13.05  Mästarnas mästare
14.05  Enlightened
14.35  Matiné: Juno
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Stina om Mikael Persbrandt
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  Erikas längtan
22.00  Min livstid
22.30  Diktatorn
23.00  Ordet är mitt
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Stina om Mikael Persbrandt
11.15  Fireworks
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  När jag blir stor
11.00  Cirkus familj
11.30  Smak av Färöarna
12.05  Tror du jag ljuger?
12.35  Djursjukhuset
13.35  Hundspann genom fjällen
14.05  Opinion live
14.50  Tingel Tangel
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  Tomas Andersson Wij 
	 spelar	med	Sofia	Karlsson
23.00  SVT Nyheter
23.05  Suits
23.50  En idiot på resa
00.35 Nattsändningar

06.05  Fråga doktorn
06.50  Vårdgården
07.20  Uppdrag granskning
08.20  Opinion live
09.05  Cirkus familj
09.35  Kobra
10.05  Upp till bevis
11.05  Go'kväll
11.50  Affären Ramel
12.50  Gympaläraren
13.50  Mästarnas mästare
14.50  Tomas Andersson Wij 
	 spelar	med	Sofia	Karlsson
15.50  En bild berättar
15.55  Fotboll: EM-magasin 2016
16.20  Drottning Elizabeth 90 år
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 femteklassare
21.00  Tror du jag ljuger?
21.30  Mr Selfridge
22.15  SVT Nyheter
22.20  Ed Sheeran - live på Wembley
23.10  Lördagsbio
01.00  Nattsändningar

08.15  Ishavet på 30 dagar
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  Rakt på
16.05  SVT Forum
16.30  Det söta livet - sommar
16.45  Finnomani
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  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  Ester Blenda - wallraffande
  piga
00.15 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
16.30  Det söta livet - sommar
16.45  När livet vänder
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  Delat Europa
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Edit: Parisa Amiri
22.50  Hannah Arendt
00.40  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
16.30  Det söta livet - sommar
16.45  Korrespondenterna
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  Hannah Arendt - omstridd 
	 filosof
20.55  K-märkta ord
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Filmklubben: Network
23.45  Treme
00.45  24 Vision
01.00  Nattsändningar

08.00  Delat Europa
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?
13.10  Made in Africa
13.40  Finnomani
14.10  Glömda brott
14.20  Babel
15.20  Vetenskapens värld
16.20  Sverige idag på romani
16.25  SVT Nyheter
16.30  Sverige idag på romani
16.35  Teckenspråkstolkarna
17.05  Världens natur: The Hunt
17.55  Julia & Romeo
19.45  Kulturstudion
19.50  En svensk, en dansk, en 
 norsk och en Shakespeare
20.50  Kulturstudion
20.55  Shakespeare - mer än ord!
21.25  Kulturstudion
21.30 	Stjärnorna	firar	
 Shakespeare
23.30  Kulturstudion
23.35  Falsk identitet
00.30  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  Timells skärgårdskök
17.50  Äntligen hemma
18.25  Lotto, Joker och 
 Drömvinsten
18.35  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Sveriges 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  Nattsändningar

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
16.50  Hemma hos Jamie
17.30  Ishockey: Studio
17.55  Ishockey
18.40  Studio
18.50  Ishockey
19.25  Studio
19.40  Ishockey
20.25  Ishockey: Studio
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
02.50  Revolution
03.50 Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Hemma hos Jamie
14.30  Hem till salu
15.50  Extreme makeover
 weightloss
16.55  Timells skärgårdskök
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  I spindelns nät
00.55  Super 8
03.05  Tareq Taylors nordiska 
 matresa
03.35  Hemma hos Jamie
04.10  Hemma hos Jamie 

06.00  Lucky dog – en andra 
 chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Let's dance
12.55  Let's dance–röstningsprogram
13.15  Linda och djurens hjältar
14.20  Fotboll: EM-magasin 2016
15.00  Ishockey: studio
15.25-17.55  Ishockey: Sverige-
 Ryssland
17.55  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodlotteriets grannyra
19.55  Lotto, Joker och Drömvinsten
20.00  Gladiatorerna
21.30  Transformers: Age of 
 extinction
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Transformers: Age of 
 extinction, forts
01.00  Blue Valentine
03.20  Hemma hos Jamie
04.00  Hemma hos Jamie 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
22.00  Landet runt - teckenspråkstolkat
22.45  Vem bor här? 

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

21.00  Mästarnas mästare - syntolkat
22.00 	Springfloden	-	syntolkat
22.45  Falsk identitet
23.40  Edit: N.Y. stories 

09.00  UR Samtiden
15.00  Det hemliga fjället
15.10  Ovädrens planet
16.00  Programmen som 
 förändrade TV
16.30  Lärlabbet
17.00  Resan runt Svalbard
17.15  Schrödingers katt
17.45  Världens fakta: Napoleon
18.35  Skönhetsideal jorden runt: Kina
19.25  7 miljoner steg längs Nilen
20.15  Nya Zeeland: Den blå kusten
21.00  Världen
22.00  Världens fakta: Ivan den
 förskräcklige
22.50  Cocaine Cowboys: Knark-
 drottningen
00.25  Programmen som förändrade TV 

12.00  Ekonomisk demokrati
13.00  Medialized
13.30  Gunnels gröna
14.00  UR Samtiden
17.00  Forskare för framtiden
17.10  Programmen som förändrade TV
17.40  Schrödingers katt
18.10  Studio natur
18.40  Ovädrens planet
19.30  Gunnels gröna
20.00  Världens natur: The Hunt
21.00  Laura - yngsta världsomseglaren
21.55  Iran inifrån
22.40  Skattjägarna
23.05  Lärlabbet
23.35  Ramp om historia 

12.00  Lärlabbet
12.30  Banbrytande arkitektur
13.00  Världens hårdaste jobb
14.00  UR Samtiden
17.00  Gunnels gröna
17.30 	Djurvärldens	suveräna	flygare
18.20  Världens fakta: Ivan den 
 förskräcklige
19.10  Franska trädgårdar
20.10  Världens fakta: Napoleon
21.00  Världens hårdaste jobb
21.55  Nya Zeeland: Den blå kusten
22.40  Dokument utifrån: En läcka i 
 skatteparadiset
23.35  Schrödingers katt
00.05  Ramp om historia 

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
16.25  Community
17.00  Simpsons
17.30  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
23.30  American dad
00.00  2 1/2 män
00.30  Fresh off the boat
01.00  Scream queens
01.55  How I met your mother
02.40  American dad
03.25  Amazing race
04.05  Growing up Fisher
04.50  Vampire diaries
05.30  The Mindy project 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
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
02.20 Superstore
02.45  Nattsändningar

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Empire state
22.55  Family guy
23.55  American dad
00.25  Scrubs
01.25  How I met your mother
02.20  Family guy
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
04.00  Nattsändningen

06.40  Djursjukhuset
07.40  Guld på godset
08.40  Landet runt
09.25  Go'kväll
10.10  Smak av Färöarna
10.45  Vem bor här?
11.45  Tror du jag ljuger?
12.15  Smartare än en femteklassare
13.15  Tingel Tangel
14.15  Mr Selfridge
15.00  Handboll: Elitserien
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
22.25  Enlightened
22.55  SVT Nyheter
23.00  Husdjurens hemliga liv
23.25  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  Sportspegeln
11.45  Vi kallas tiggare
12.45  Tror du jag ljuger?
13.15  Smartare än en femteklassare
14.15  Matiné: Himmel och pannkaka
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  Ockupationen
21.45  Vårdgården
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  K-märkta ord
13.20  Vem bor här?
14.20  Matiné: Vita frun
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  Seriestart: Inför Eurovision Song 
 Contest 2016
21.00  Född 2010
22.00  Kobra
22.30  True detective
23.35  Nattsändningar

08.00  Hjärtevänner
08.30  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
09.05 	Hannah	Arendt	-	omstridd	filosof
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.05  Friktion
11.35  Korrespondenterna
12.10  Julia & Romeo
14.00  En svensk, en dansk, en norsk och 
 en Shakespeare
15.00  Shakespeare - mer än ord!
15.30  Arkitekturens pärlor
15.40  Fiskeskolan
15.50  Sverige idag på meänkieli
15.55  SVT Nyheter
16.00  När livet vänder
16.30  Dold
17.00  Fais pas ci, fais pas ça
17.53 	Kortfilmsklubben	-	spanska
18.00  Jag är Sarah
19.00  Världens natur: The Hunt
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån
22.55  Motor: VM-rally
23.50  Nattsändningar

07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Fais pas ci, fais pas ça
08.53 	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  Tornet på toppen
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Det söta livet
18.10  Elland Road i Trøndelag
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: Tystade röster
23.40  Agenda
00.25  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  Seriestart: Lars Monsen på
 villovägar
19.00  Vem vet mest?
19.30  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  Dold
22.45 	Livet	efter	trafficking
23.40  Delat Europa
00.40  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.00  Lucky dog – en andra chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.50  Sveriges yngsta mästerkock
13.50  Finaste familjen
14.30  SM-slutspel 2016 studio
14.55  Ishockey
14.55  Ishockey
15.35  Studio
15.45  Ishockey
16.30  Studio
16.40  Ishockey
17.20  SM-slutspel 2016 studio
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.28  Bingolotto, forts
20.00  Castros krokodiler
21.00 	Johan	Falk:	Barninfiltratören
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15 	Johan	Falk:	Barninfiltratören,	forts
23.10  Garden state
01.20  Maria Wern: Dit ingen når
02.30 - 04.45  Rovdjuret
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  Hostages
03.50 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.10  Hem till gården
12.40  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  Studio
19.25  Ishockey
19.25  Ishockey
20.05  Studio
20.15  Ishockey
20.55  Studio
21.10  Ishockey
21.50  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  Hostages
03.50 - 04.45  House
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD – Mellerudsgatan 2E
Enplansvilla i populärt område som angränsar 
mot naturen! Öppen planlösning mellan vardags-
rum med braskamin och köket med utgång till 
inglasat uterum på baksidan och altan.

Pris: 850.000:-

  

ÅSENSBRUK – Storvägen 3
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 1590 kvm. 

Pris: 275.000:-

MELLERUD – Esplanadgatan 2
Villa med ett centralt och lättillgängligt läge! Hörn-
tomt med lummig trädgård med uteplats och ny 
stenläggning runtom  huset. Renoverat med bland 
annat nya fönster. Närhet till skola, förskola.

Pris: 1.475.000:-

NYINKOMMET!

BRÅLANDA – Södra Bleken 155
Rödmålat 1800-talshus med lantligt läge! Pas-
sande för både permanent och fritidsboende. 5 
rok varav 3 sovrum. Boa 120 kvm. Charmig och 
hemtrevlig interiör. Fiber indragen. 

Pris: 495.000:-

Missa inte att besöka vår 
monter på Bomässan i 

Vänersborg 22-24 april!

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

Visning tors 28/4 kl. 17-18

Visning ons 4/5 kl. 17-18

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Erlandserud / Sjögatan 8
Stor välvårdad villa med inredd källare i ett attraktivt och barnvänligt område. Altanen ligger i västerläge med utsikt över grönområde. 
4 rok. Boyta 129 kvm. Biarea: 150 kvm. Tomtareal: 906 kvm. Pris: 1 750 000:-

Nyinkommet! Visning: Torsdag 28/4 kl. 17.00-18.00
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NYHETER
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Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 16. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Dra kortet!

15:-
/st

Kortpris

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

Kaffe Gevalia. 450-500 g.
Gäller ej hela bönor och koffeinfritt. 
Jfr pris 49:00-54:44/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Toalett-, Hushållspapper
ICA. 4-6-pack. Jfr pris 22:46-27:17/kg.
Max 2 köp/hushåll. 

Var medmbraåFärskpotatis i påse
ICA. Israel/Egypten. 900 g. Klass 1. Jfr pris 11:11/kg.

Falukorv
Lithells. 800 g. Jfr pris 18:75/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Jordgubbar i ask
Spanien. 250 g. Klass 1.
 Jfr pris 40:00/kg.

5990
/kg

Svenska äpplen
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

10:-
/st

10:- 
/st

15:-
/kg

49:- 
2 för

Dra kortet!

5990
/kg

Kortpris

Herrgård, Präst,  
Greve, Svecia
Arla. Ca 667 g. Mild-, mellanlagrad, 
fetthalt 17-31%. Jfr pris 59:90/kg.

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

ORD PRIS
3.990:-
NU 

3.190:-

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

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

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

ORD PRIS
2.390:-
NU 

1.690:-

Att välja rehabenhet på hemmaplan
Sedan 1 maj 2015 
arbetar Lisbeth Her-
mansson som arbets-
terapeut på FysioFo-
kus, som driver en 
privat rehabenhet i 
Rådahallens lokaler. 
Här finns även tre fysi-
oterapeuter. 
FysioFokus ingår i regionens 
Vårdval Rehab och samar-
betar med Närhälsan. Den 
som behöver rehabilitering 

kan alltså välja mellan två 
rehabenheter i Mellerud. 
Det innebär att patienterna 
slipper långa resor till exem-
pelvis Näl.

En rehabenhet tar emot 
personer i alla åldrar med 
olika diagnoser och funk-
tionsnedsättningar, som inte 
kräver sjukhusvård. Hit kan 
man även vända sig för att få 
hjälpmedel.

Du som behöver rehabili-
tering gör ditt eget vårdval 

Personalen på FysioFokus, från vänster: Valentijn Schneider, fysioterapeut, Nicole Bruin, 
praktikant, Lisbeth Hermansson, arbetsterapeut, Michael Koenekoop, fysioterapeut och Ruurd 
”Rulle” Visser, fysioterapeut. 

Lisbeth Hermansson började som arbetsterapeut på FysioFokus 
i maj 2015.

genom att kontakta den re-
habenhet du vill gå till. Det 
behövs alltså ingen remiss 
eller kontakt via läkare.

– Svårigheten är att pa-
tienten inte alltid inte vet 
om det, man är ofta för sjuk, 
säger Valentijn Schneider, 
fysioterapeut och ortopedisk 
manuell terapeut samt vd på 
FysioFokus.

Kraven var många för att 
få ingå rehabavtal med regio-
nen. Dessutom gällde det att 
hitta fler kollegor. 

– Två fysioterapeuter hit-
tade vi genom kommunens 
Hollandsprojekt, sedan maj 
2015 finns även arbetstera-
peuten Lisbeth Hermansson 
här, berättar Valentijn.

Lisbeth bor i Dals Långed 
och är legitimerad arbets-
terapeut sedan 2008. Hon 
har även lång arbetslivserfar-
enhet inom den öppna psy-
kiatrin och äldreomsorgens 
dagverksamhet.

– Vi kan nu möta patien-
ter som kommer från sjuk-
huset och vid vårdplanering-
en finns vi med från början. 

Vi har exempelvis många 
grupper med strokepatien-
ter, förklarar Lisbeth.

FysioFokus samarbetar 
också med en ortopedtekni-
ker på Näl.

– Regionen uppskattar 

att patienterna får fler val-
möjligheter. Vi samarbetar 
med Melleruds kommun, 
exempelvis när det gäller 
SIP-planer (samordnad in-
dividuell planering) för att 
patienten inte ska hamna 
mellan stolarna. Vi har bra 
kontakt med kommunens 
biståndshandläggare, som 
är en spindel i nätet. Vi har 
även kommit igång bra med 
samarbetet med läkarkåren 
och den sista månaden har 
vi lyckats få fler patienter så 
det går åt rätt håll, säger Va-
lentijn. 

I en patientenkät har han 
kunnat utläsa att patienter-
na uppskattar deras arbete 
högt. Två punkter kunde 
dock förbättras; samordning 
och en ökad målinriktning.

– Det kräver samarbete. Vi 
måste bli bättre på att bli en 
del i kedjan och att arbetet 
följs upp på ett bra sätt. När 
någon kommer hem från 
sjukhuset ska det finnas in-
formation om att det finns 
alternativ när det gäller re-
habiliteringsenhet, förklarar 
Valentijn.

Susanne Emanuelsson

Nettum föreslår 
skateboardramp
Margareta Nettum i Åsens-
bruk har lämnat in ett med-
borgarförslag om en ska-
teboard- och cykelramp i 

Åsensbruk. Ungdomarna är 
hänvisade till vägar och trot-
toarer vilket utgör en trafik-
fara, skriver hon.

Byggnation i trä
Miljöpartiet, genom leda-
möterna Tony Johansson 
och Inger Jochnick, har läm-
nat in en motion till kom-
munfullmäktige om att det 
nya äldreboendet ska byggas 
miljövänligt och i trä. 

Miljöpartiet föreslår att 
inomhusmiljön i äldrebo-
endet ska vara fri från gifter, 
skadliga material och ämnen 

enligt samma grundprinci-
per som kommunen i full-
mäktige redan har fastställt 
för bland annat förskolor. 

Kommunstyrelsen upp-
dras att i samband med pla-
nering och genomförandet 
av byggnationen bidra till 
att uppmuntra och sprida 
kunskap om miljövänligt 
byggande i trä.

BKH söker bidrag
Bowlingklubben Håvås an-
söker hos Melleruds kom-
mun om ett bidrag till reno-
vering av bowlingmaskiner. 

Maskinerna är slitna och 
bara två eller tre banor går 
att använda, samtidigt som 
intresset för bowling ökat  
under 2015 och 2016. Att 
köpa nya maskiner skulle 

kosta 100 000 kronor, plus 
moms, per bana. Att reno-
vera kostar 85 000 kronor 
plus moms per bana, skriver 
BK Håvås och ansöker om 
ett bidrag på 425 000 kro-
nor.  Bowlinghallen byggdes 
1970 och renoverades senast 
för 25 år sedan, 1991.




