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VÅRFEST 
29-30 APRIL
Vi rivstartar våren

med riktigt bra
erbjudanden

Missa inte det!

Välkommen till

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 17.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, helsida..
Max 1 köp/hushåll/vecka 17.

Grön sparris
Italien, klass 1, 250 g, jfr-pris 40,00/kg.

Donuts
Dafgård, 49-75 g, jfr-pris 66,67-102,04/kg.

Hamburgare
Garant, Sverige, färska, gäller Original, BBQ, 
4-pack, 452 g, jfr-pris 55,31/kg.
Max 2 köp/hushåll/vecka 17.

5:-
/st

Créme Bonjour
Flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.

20:-/st

för Bonuskunder25:-
 

/st

Hushållspapper
Lambi, mönstrad, 4-pack, jfr pris 35,21/kg.

99:-/kg

för Bonuskunder
10:-

/st

för Bonuskunder 20:-
4 för

för Bonuskunder

Ny-
gräddat
i butik!

Julia Åbom och Jasmin Abu Nigera på Karolinerskolan programmerar sin mindstormrobot att hämta den lilla kuben.

Legorobot 
i skolan
Eleverna i årskurs sex på Karolinerskolan i Dals Ro-
stock fick tio programmeringsbara legorobotar i gåva 
av kommunen när skolan återinvigdes tidigare i år. 
Hittills har eleverna i sexan byggt ihop sju av dem, ett 
sätt att lära sig programmering under lekfulla former 
under tekniklektionerna.

– Sidan 10 –

Åsebro/Brålandas Elin Svensson gjor-
de hattrick i hemmapremiären mot 
IK Rössö på Rudevi. Foto: Johan Lind 
Wahlen.

Förkrossande seger
Under rubriken ”Krossen på Ru-
devi IP” kan du läsa om hur fot-
bollsdamerna i Åsebro/Brålanda 
drabbade samman med IK Rössö 
på hemmaplan. Det resulterade i 
en övertygande hemmaseger.

– Sidan 20 –

Magnus tar över
– Sidan 15 –

Handlare i 30 år
– Sidan 17 –

Romska tiggare
– Sidan 8 –

på allt

Gäller även nedsatta varor.

20% mellan 
kl. 18-20
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ÅRSMÖTE
Erve-Ränns FVO

håller årsmöte i

Källhults Bygdegård

Tisdag 10/5 kl. 18

Välkomna!
Årsmöte

23 maj kl 18:30

Tingshuset
Sedvanliga  

årsmöteshandlingar
Välkomna!       Styrelsen

Årsmöte
Näsölens FVO

Tisdag 3/5 kl. 19
på Skålleruds Gård

Fika.

Välkomna!   Styrelsen 

Hörselskadades förening 
i Mellerud. Tel. 206 45
www.hrf.se/mellerud

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

Välkommen till vår torsdagsöppna lokal
Nygatan 1 Kl.16.30 - 18.00

Välkomna att fira

FOLKNYKTERHETENS DAG
Kristihimmelfärdsdagen den 5 maj kl. 17 
 i Templargården, Postgatan 25, Mellerud
Tal av prästen Bengt Vilgot Johansson Trollhättan. 
Musikunderhållning av Brålanda Dragspelsklubb.

Insamling till förmån för FUB och  
Melleruds Demensförening.  

Föreningen fruktdrycker bjuder på alkoholfritt.
Servering – Lotterier – Fri entré

IOGT-NTO Mellerud – NBV-Väst – Våra Gårdar

VÄLKOMNA! 
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

27 april – 4 maj  2016
5:de söndagen i Påsktiden ”Att växa i tro”

BOLSTADS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Gudstjänst Musik i vårkväll med musikelever  
  från Kulturskolan. Klöveskogs kyrka, 
  Kerstin Öqvist.
Ons 4/5 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING  
Ons 10.30  Förmiddagskaffe med ”kakfrossa” och teater
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus,  Lena Hildén. 
Tis 11.30  Mässa på Fagerlid, Marit Järbel.
Tis 14.30  Mässa på Bergs, Marit Järbel.
Ons 4/5 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson  
  därefter lunch. Anmälan senast tis kl.11.00  
  tel:362 00
Ons 4/5 19.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Pär-Åke Henriksson  
  och Anders Fredriksson. En ensemble ur Järns  
  Sångkör.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16 Öppet Kafé i församlingshemmet
Tor 16.00 Andakt Skållerudshemmet Marit Järbel
Lör 19.30 Valborgsfirande på Kyrkbacken. Tal och  
  andakt Kerstin Öqvist. Fika samt medverkan  
  av Skålleruds Församlingskör och Skålleruds  
  Drängar. Brasa.

Sön 17.00 Frälsarkransmässa i kyrkan, Lena Hildén

ÖRS FÖRSAMLING.  
Ons 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Kerstin Öqvist.
Tor 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på  
  Karolinen
Sön 11.00  Gudstjänst Dalskogs kyrka, Kerstin Öqvist
Ons 4/5 12.15  Andakt på Karolinen, Kerstin Öqvist.
Ons 4/5 15.00 Prat och kakcafé i Örs församlingshem.
Ons 4/5 17.00 ”Stilla Stund” andakt och kaffe i Stakelund,  
  Irja Lignell

SOPHÄMTNING 

Vecka 18
Ni som har sophämtning tisdag, onsdag 

och torsdag ställ ut kärlen en dag tidigare. 

Mer information hittar du på:

www.vgregion.se/

Regionfullmäktige 
sammanträder

Tisdagen den 10 maj sammanträder  
regionfullmäktige i Vänersborg. 

Under sammanträdet kommer Västra Götalands-
regionens stipendium för mänskliga rättigheter 
att delas ut och en redovisning om västsvenska 
SOM-undersökningen att ges.

Tid: 
Tisdagen den 10 maj kl 09.30.
Utdelning av Västra Götalandsregionens stipendium för 
mänskliga rättigheter kl 13.00
Redovisning om västsvenska SOM-undersökningen  
kl 13.15 

Plats:  
Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg.
 
Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf. Den finns tillgänglig på Regionens 
Hus, Residenset, Vänersborg och kan även beställas på  
telefon 010-441 01 42.
 
Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 
 
Joakim Larsson
Ordförande
 
Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra  
sammanträdet via www.vgregion.se/webb-tv.
 
Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjuk- 
vårdens inriktning, kulturlivets utveckling,  
kommunikationer, vägar, transporter och andra frågor 
kring tillväxt och utveckling i Västra Götaland.

Välkommen att fira 

Valborg i Dalaborg  
30/4 kl. 20.00

Vårtal • Bolstad kyrkokör
Fyrverkeri • Servering

Arr: Bolstad Grinstad Byalag  i samarbete med

vid Furusand 30 april kl. 20.00
Valborgsmässofirande

Vårtal av Christer Åkerstedt, vårsång,  
andakt Tommy Pettersson, brasa, 
fyrverkeri. Korv- och kaffeservering.
Välkomna!

Regionfullmäktige –  
Protokollet är justerat

Protokollet från regionfullmäktiges sammanträde 
den 12 april 2016 är justerat (godkänt och under-
skrivet).
 
Justeringen har gjorts offentlig den 20 april genom 
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i Regi-
onens Hus på Östergatan 1 i Vänersborg.
 
Protokollet finns tillgängligt på Regionens Hus,  
Residenset, Vänersborg men kan även läsas på 
www.vgregion.se/rfhandlingar

Valborgsmässoafton
på Kroppefjäll

Lördag 30/4 kl. 20.00
Hjärtligt välkomna!

Medverkande: Rostocks Manskör.
Vårtalare: Kommunalfullmäktiges ordf. Morgan Andersson. 

Underhållning av Lars Nilsson & Co
 Lotterier •Fyrverkeri • Korv • Kiosk • Cafeteria 

Arrangörer: Kroppefjälls IF  • Kroppefjäll

Tack till sponsorerna: Ute & Inne • Örs Cementgjuteri 
 Svenska kyrkan i Örs församling • Kroppefjälls hembygdsförening  

Föreningen Kroppefjälls Vandringsleder • Melleruds kommun

MÖT UPP  
tillsammans för Sverige på  
arbetarrörelsens 1:maj firande!

Mellerud: Köpmantorget kl. 11.00
Högtidstal av riksdagsledamot Paula Holmqvist.
Apell av Anders ”Tuten” Andersson, LO.
Musikunderhållning av Malin Hennix & Lotta Lagerlöf.

Åsensbruk: Håvåsen idrottsplats kl. 15.00 
Demonstrationståg mot Föreningshuset till 
toner av Vargöns Musikkår.
Högtidstal av  socialnämndens ordf.  
Michael Melby.

Avslutning med kaffe och tårta!

Välkomna!

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

Socialdemokraterna i Melleruds kommun 
& LO-facken i Mellerud
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17.00     Vernissage, Dalslands Glashyttas 
 jubileumsutställning ”I glasets tjänst”.
18.00     Rostocks Manskör och Skålleruds 
 Församlingskör sjunger in våren i   
 Kalandersalen.
 Oton Berglez målningar från 
 Åsensbruks omgivningar visas i 
 Utställningshallen (30/4-31/5)

Valborgsmässoafton lördag 30 april

Turistbyrån öppnar för säsongen 1/5 kl 10.00

Våra öppettider: 
1 maj-19 juni  10-16
20 jun - 31 aug  10-19
Sept: lör-sönd  10-16

Tel: 0530-18990
tourism@mellerud.se 

www.dalslandcenter.se

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

Konstvandring i Dalsland

Välkommen på 
konstvandring

5-8 maj
alltid under Kristi himmelsfärd 

www.konstvandring.nu

Galleri CS Måleri-Glas-Grafik
Christina Skoogh Ryrsv 30, Köpmannebro

(Blå gatupratare och gult boningshus)
Tfn. 070-264 13 73   www.christinaskoogh.se

För öppettider se hemsidan eller ring

Gestad Hembygdskör sjunger in 
våren på församlingshemmets trappa

Lördag 30 april kl. 18.00 OBS! tiden
Vårtalare Annika Olsson

För underhållningen står Ninas Trio
      Servering – Lotteri

        Välkomna!

25-årsjubileum
Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Föranmälan senast 30 april 
Se inbjudan

Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  23.000  - 58 rop
VSH - JACK 7.000 – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 28/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 4.000:-

Månadsfinal
4 x 1.000:-, 1 x 5.000:-  spelas ut

Fredag 29 april • kl. 19.00
Lördag 30 april • kl. 16.00
Söndag 1 maj • kl. 16.00
Mycket snack & lite(n) verksta’
Fritt efter Shakespeares ”Mycket väsen för ingenting”. 
Kärlek, avundsjuka, 
förväxlingar, intriger och 
skratt är alla ingredien-
ser i Shakespeares 
klassiska dramakomedi 
som här får nytt liv. 
Vi lovar en kväll där man 
går hem med en härlig 
känsla i magen och ett 
leende på läpparna. 

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

Entré: 180 kr för vuxna; 
130 kr för barn/ungdom 
t o m 19 år/stud/pensionär. 
Arr:  Kulturbruket på Dal
Kaféet är öppet en timmme före föreställningen startar.
Vin- och ölservering i pausen.

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

Rotary
Mellerud

Måndag 2/5 

Åttornas resa till 
Stockholm

Eleverna berättar

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med till:
Kroatien 
17/5, 12 dgr ...................... 8.990:-

Lübeck med vinfest
10/6, 3 dgr ........................ 2.390:-

Vandra i Tyrolen
2/7, 9 dgr .......................... 8.980:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Djungelboken
Söndag 1/5  kl. 16.00

Från 11 år Pris 80:-
1 tim 46 min

Kvällens film

Kommande filmer

centrum-
salongen

Mellerud

MELLERUDS IF
Vi finns på 

 

The Huntsmans: 
Winter´s War (3D)

Onsdag 27/4 kl. 19.00
Från 11 år Pris 80:-

1 tim. 55 min

Captian America: 
Civil War (3D)

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

Från 11 år Pris 80:-
2 tim. 27 min

The Angry Birds 
Movie (3D)

Söndag 15/5 kl.16.00
Från 7 år Pris 80:-

1 tim 38 min

Matiné

Fira in våren på

Valborgsmässoafton 30 april 
VÅRBUFFÉ 150:- från kl. 20.00

Boka bord tel. 0530-126 64
Inträde från kl. 22.00

I PUBEN Ikväll släpper 
Reborn band sin debut CD

Lördag 7/5 ARVINGARNA GÅRDSBAGERI
Köp färskt bröd 

hos familjen Johnte 
i Torgrinsbyn

30 april 11-15
1 maj 11-15

www.johntes.se
E45 sväng mot Håverud  

ca 6 km skyltat Välkommen!
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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 2/5: Falukorv med potatismos och 
broccoli. 
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 3/5: Fiskbullar i dillsås med potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Saftsoppa.  
Onsdag 4/5: Köttbullar med sås, potatis, 
skivade morötter och lingonsylt.  
Dessert:  Blandad fruktkräm.

Torsdag 5/5: Kycklingfilé med  
rosépepparsås och klyftpotatis.   
Dessert:  Rabarber- och jordgubbspaj med 
vaniljsås.

Fredag 6/5: Fläskköttgryta med potatis och 
romanabönor. 
Dessert: Aprikossoppa. 
Lördag 7/5: Kaviarströmming med  
potatismos och blomkål.  
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 8/5: Rimmad oxbringa med  
pepparrotssås, potatis och brytbönor. 
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 18 
Mån: Fisk Bordelaise med potatismos och 
grönsaker. Tis-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker.

Vecka 18
måndag Stekt falukorv* med 
potatismos och broccoli.
Alt:  Vegetarisk korv.

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

onsdag Köttbullar* med  
makaroner, skivade morötter.
Alt: Falafel.

torsdag Kristi Himmelfärsdag.

fredag Lovdag.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Senior

LANTLIGT ANNO 1785
Lantlig heminredning & Café

Vägbeskrivning: Väg 166 vid Gunnarsnäs kyrka, skyltat.

Öppnar 
helgen 30/4-1/5  kl. 11-16

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

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

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

Lördag 7 maj kl. 9.00 Se våra kossor möta våren

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

www.Anno1785.blogspot.com

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Välkommen 
till 

DALSKOGSDAGEN 

23 juli
2016

Fotofest i Åmål
Med ett dryga 40-
tal fotografer bjuder 
Åmåls Fotofest åter på 
en veckolång utställ-
ning i fyra lokaler runt 
om i Åmåls centrum. 
Fotofesten drar igång 

Cruising 
i Mellerud
Lördag 7 maj är det åter dags 
för cruising i Mellerud. På 
eftermiddagen blir det bil-
utställning, swapmeet och 
andra aktiviteter uppe vid 
motorgården på Västerrå-
da. På kvällen blir det mer 
utställningar, marknad och 
annat på Köpmantorget. 
Valley Land Rockers spelar 
vid båda tillfällena. På kväll-
en på torget spelar även Hub 
Caps.

Captain America:  
Civil War (3D)
Efter händelserna i Age of 
Ultron bestämmer sig myn-
digheterna i världen för att 
reglera och registrera alla 
mänskliga superkrafter. 
Medlemmarna i Avengers 
har olika uppfattningar om 
detta, Iron man är för regist-
rering och Captain America 
är emot – detta leder till en 
stor konflikt i gänget.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud fredag 29 april.

Aktuellt
 på bio

30 år i glasets tjänst 
Lördag 30 april är det 
säsongsöppning med 
vernissage för ut-
ställningen ”I glasets 
tjänst” på Dalslands 
Glashytta i Håverud.
Johnny Persson, som driver 
glashyttan, firar 30 år som 
glasblåsare.

– Jag kommer att ställa ut 
en del av det jag gjort och 
vidareutvecklat under åren, 
mellan 40-50 föremål. Det 
blir mycket nyheter, lite uni-
ka skulpturer, skålar och va-
ser, berättar Johnny.

Läcker vas från Dalslands 
Glashytta. 

Valborgsfirande 
i kommunen
Här sker Valborgsmässofi-
rande i Melleruds kommun 
fredag 30 april: (Med reser-
vation för ändringar)
Kl 15.30 Fagerlidshemmet. 
Rostocks Manskör.
Kl 16.00 Kyrktrappan, Kyr-
kans Hus. Rostocks Mans-
kör.
Kl 17.00 Skållerudshemmet 

Ny rektor i Mellerud
Det blir klart denna veckan 
om vem som blir rektor för 
vuxenutbildningen i Mel-
leruds kommun. Tjänsten 
hade 14 sökande, varav fyra 

kallades till intervjuer som 
genomfördes i måndags 
förmiddag. Alla fyra arbetar 
som rektorer på vuxenut-
bildningen, på annan ort.

Konstvandringsdags
5-8 maj är det dags för den 
årliga Konstvandring i Dals-
land. I år hålls samlings-
utställningen på Dalslands 
konstmuseum i Upperud.

Följande Mellerudskonst-
närer är med och öppnar 
sina ateljéer i årets vandring:
• Lisbeth Claesson, Åsens-
bruk
• Susanne Schubert-Lind-
ström, Köpmannebro

Han utlovar föremål med 
mycket färg och inslag av 24 
karats bladguld i skulpturer-
na. Glasutställningen hittar 
du innanför entrén till Dals-
land Center och den kom-
mer att pågå till 31 augusti.

Johnny berättar om en 
kommande exklisiv gästut-
ställning i Hallingsalen som 
ska pågå mellan 3 juli till 31 
augusti.

– Det är Målerås Glasbruk 
som ställer ut 50-60 före-
mål. De visar bland annat 
järnkonst blandat med glas, 
förklarar Johnny.

Medverkande formgivare 
är Mats Jonasson, Ludvig 
Löfgren och Morgan Pers-
son.

Susanne Emanuelsson

Skålleruds församlingskör.
Kl 18.00 Dalsland Center. 
Rostocks Manskör och Skål-
leruds församlingskör.
Kl 19.30 Kyrkstugan Skålle-
rud. Skålleruds församlings-
kör och Skålleruds drängar. 
Vårtalare: Kerstin Öqvist. 
Brasa.
Kl 20.00 Furusand. Vårtal 
av Christer Åkerstedt, sång, 
brasa, fyrverkeri, servering.
Kl 20.00 Dalaborg. Vårtal, 
Bolstad kyrkokör, fyrverkeri, 
servering.
Kl 20.00 Kroppefjäll. Vår-
tal av Morgan E Andersson. 
Rostocks Manskör, fyrverke-
ri med mera.

(Ungdomshuset Stinsen 
har sin Valborgsfest fredag 
29 april.)

• Tanja Mueller, Ryr
• Kerstin Ljungqvist, Dals 
Rostock
• Lena Bergsman, Dals Ro-
stock,
• Patrick Allier, Dals Ro-
stock
• Per Blomberg, Låttsbyn
• Lisbeth Fürdell, Kolungen
• Elsie Larsson, Mellerud
• Wieslawa Foster-Johans-
son, Göbyn

lördag 30 april och 
varar till 7 maj.
Utställningen hålls i såväl 
Kulturhuset, Kulturmagasi-
net, Hembygdsmuseet samt 
i matbutiken CoopKonsum.
De mest kända fotogra-
ferna finns i Kulturhuset 
där Stockholmarna Sanna 
Sjöswärd och Jacob Forsell 
återfinns. Forsell visar bilder 
från sin tid med den svens-
ka tennisikonen Björn Borg. 
En unik samling bilder kring 
en av våra mest omtyckta 
idrottsmän.

Bilderna som Sanna 
Sjöswärd kommer att visa 
i Åmål är från utställning-
en ”Kleine nachtrevue” och 
skildrar strip-teasedansöser 
som arbetar med sin identi-
tet. 

Lokala fotografer
Dessutom finns fotografer 
med mer lokal anknytning, 
bland annat Benny Karlsson, 
Susanne Emanuelsson och 
Rolf Linder från Mellerud, 
Tanja Mueller från Köp-
mannebro och Erik Broberg 
från Frändefors. Dessutom 
deltar Alf Lindberg, Bengt 
Olsson och Lasse Larson 
från Färgelanda.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se
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SVERIGES STÖRSTA
BYGG- OCH
JÄRNKATALOG!

2 290:-
ord. pris 2 790:-

KATALOGVARA!

Högtryckstvätt
K4 FC HOME

®

990:-
ord. pris 1 990:-

Borrskruvdragare
DS18DJL 1,5 Ah

KATALOGVARA!

TELEFON  

E-POST  

WEBBSIDA

0521-77 88 50
info@bralandatra.se
www.bolist.se/bralandatra

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda

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

Run46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

297 kr/mån*

5 295 kr
inkl. moms

Skålar

www.fritzens.nu 
0530-411 18

Margretheskål 3 liter med riv/skiv-
lock. Rosti Mepal Margretheskål med 
lock och 3 riv/skivplattor

199:-

Föreläser om grön rehab
Imorgon torsdag, inom 
ramen för Melleruds 
biblioteks hälsohör-
neprojekt, bjuds det 
på föreläsning om hur 
man kan behandla 
stress och utmattning 
med grön rehab.

Sjuksköterskan Annika Jo-
nasson kommer och berättar 
om hur man kombinerar 

natur- och trädgård med 
traditionelle, vetenskapliga 
metoder och professionell 
personal för att behandla 
stressymtom. 

Hon har sedan tonår-
en intresserat sig för varför 
djur och natur är viktigt för 
människan och utbildat sig 
i trädgårdsterapi  Alnarp i 
Skåne.

Annika har tidigare arbe-

Föreläsning och litteratur om grön rehab i bibliotekets häl-
sohörna blir det imorgen. Sjuksköterskan Annika Jonasson 
föreläser.

Releaseparty för Reborn Band
Reborn Band från Mel-
lerud har releaseparty 
för sin första cd ”Any-
time at all” på Gruzzo-
lo lördag 30 april.

Reborn Band, i sin nuvaran-
de konstellation, bildades 
sommaren 2013 inför evene-
manget ”Musik i Dalsland” 
där intresserade musikanter 

Reborn Band. Från vänster: Morgan Ottosson, Bengt Johans-
son, Christer Mårtensson och Bele Fransson. Foto: Lisa Gus-
tafsson.

Många utställningar i Håverud
Det händer mycket 
på utställningsfronten 
i Dalsland Center i 
sommar. 

Säsongen inleds på val-
borgsmässoafton med att 
Dalslands Glashytta har 
vernissage för sin jubileums-
utställning ”I glasets tjänst”. 
Samma dag öppnas Oton 
Berglez’ utställning ”Åsens-
bruks omgivningar” i utställ-
ningshallen och denna fina 
samling tavlor kan man se 

fram till 31 maj. Från 6 juni 
visas årets temautställningen 
Konsthantverk i Dalsland, 
även den i utställningshal-
len. Mellan 12 juni – 31 
juli har Melleruds fotoklubb 
fotoutställning i Kalandersa-
len. Glashyttans jubileums-
år kröns av en spännande 
utställning i Hallingsalen 
”Målerås Exclusive 2016” 
där konstglas av bland andra 
designern Mats Jonasson vi-
sas.
 

Oton Berglez’ ställer ut konst med temat ”Åsensbruks omgiv-
ningar”.

i Dalsland fick möjligheten 
att spela och visa upp sig. 
Redan detta första gig med-
förde att spelningar blev bo-
kade, både på hemmaplan 
och i Österrike där killarna 
spelade under påskhelgen 
2014. 

– Vi har också varit i Eng-
land och spelat under ”In-
ternational Beatle week” i 
Liverpool 2013 och 2014, 
berättar Christer Mårtens-
son, en av bandmedlemmar-
na.

Bandet består av fyra ru-
tinerade musikanter med 
anor ända sedan 60-talet. 
Repertoarerna har under 
åren varit i varierande mu-
sikstilar till att nu bestå av 
klassiska rock, pop, blues 
och Rn’B-låtar, många från 

60-talet men med en hel del 
inslag av senare låtar.

Medlemmarna är: 
• Morgan Ottosson, sång 
och gitarr. Han har tidigare 
varit medlem i Beatstones 
under 60-talet. 
• Bele Fransson, gitarr, bas 
och sång. Har spelat i flera 
band, bland annat Hasse & 
Grabbarna.
• Bengt Johansson, trum-
mor och sång. Har bland 
annat spelat i Keps.
• Christer Mårtensson, bas, 
gitarr och sång. Även han 
har bland annat spelat i 
Keps.

På plattan finns ett ur-
val av deras repertoar med, 
mycket 60- och 70-talsmu-
sik av storheter som Rol-

ling Stones, Beatles, Chuck 
Berry, Van Morrison med 
flera. Det handlar om rock-
iga coverlåtar. Två låtar har 
tidigare varit med på skivan 
”Rock From Valley Country 
volym III”. Dessa har ban-
det nu mixat om inför de-
butplattan.

– Det är jättekul! Vi har 
arrangerat och producerat 
cd:n själva, berättar Christer.

Susanne Emanuelsson

tat med psylisk ohälsa och 
driver sedan några år tillba-
ka Grön rehab Dalsland på 
sin gård mellan Dalskog och 
Bäckefors. 

– Sjuttio procent av alla 
sjukskrivningar beror på 
stress. Naturen och trädgår-
den är något vår urhjärna 
förstår och det enda som 
hjälper,  menar Annika.

Hänger inte med
Människans  hjärna har inte 
hängt med i den snabba ut-
vecklingen och reagerar på 
moderna problem på ett sätt 
som betyder konstant stress. 

– Alla intryck vi får är vi 
inte gjorda för, det är inte 
individens fel, samhället gör 
oss sjuka, säger Annika.

– Stressrelaterade problem 
sprider sig åt alla håll, även 
skolbarn lider av det. Det 
är en folksjukdom idag och 
den kan leda till att man 
utvecklar allvarliga sjukkdo-
mar, säger Annika.

Karin Åström

Akveduktsjogg på Kanalyran
För tredje året i rad anordnar 
Håfreströms IF Akvedukts-
joggen i samband med Ka-
nalyran. Loppet genomförs 
på eftermiddagen söndag 3 
juli, med start och mål vid 
The Visitor i Håverud.

Akveduktsjoggen har sex 

klasser, pojkar och flick-
or födda 2006 eller senare, 
pojkar och flickor födda 
2003-2005 samt herrar och 
damer födda 2002 eller tidi-
gare. Pojk- och flickklasser-
na springer 1,5 km, herrar 
och damer 8 km. De senare 

springer runt Höljen. An-
mälan ska göras senast 28 
juni. Mer information om 
loppet och hur man anmäler 
sig finns på Kanalyrans hem-
sida, www.kanalyran.se
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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 

Vår fina 

Margareta 
Larsson 

* 26 februari 1939  

har i dag somnat in. 

Söbyn 
15 april 2016 

VERNER 
 

Agneta och Christer 
Karl och Agneta 

Erik 
Maria och Jörgen 
Annika och Leif 

Barnbarnen 
Syskon 

 

Släkt och vänner 

Tomt blir platsen i 
hemmets vrå. 

Tungt blir vägen 
att ensam gå. 

Tack kära maka, 
för de år som gått. 

Tack kära mor, 
för allt vi fått. 

Låt oss minnas de 
soliga dagar, 

då sorg och smärta 
fjärran var. 

Låt oss minnas de 
glädjedagar, 

då vi tillsammans var. 
Sov så gott 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Grinstads kyrka 
fredag 13 maj kl. 11.00. 
Avsked tages i kyrkan. 
Hedra gärna Margareta med 
en gåva till Cancerfonden 
givartelefon 020-595959. 
Fonus Mellerud. 

Min älskade Make,  
Far och Svärfar 

Kent Ottosson 
* 11 november 1943  

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 

Åsensbruk 18 april 2016 

BIRGITTA 
Leif och Maria med familj 

Släkt och vänner 

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
ögon som vakat och 

strålat så ömt 
Har stannat och slocknat 

till sorg för oss alla 
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt. 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skålleruds kyrka 
fredag 13 maj kl. 13.00. Av-
sked tages i kyrkan. Efter 
akten inbjudes till minnes-
stund. Svar om deltagande 
önskas till Fonus Mellerud 
tel. 0530-10045 senast 9/5. 
Hedra gärna Kents minne 
med en gåva till Cancerfon-
den, givartelefon 020-
595959. 

Vår kära 

Ingrid 
Andersson 
* 29 oktober 1917  

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Mellerud 16 april 2016 

Herbert och Lili-Ann 
Ulla 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Barnbarnsbarnbarn 

Du var så god, Du var så 
glad 

Du lämnar bara vackra 
minnen 

Så svår är ändå denna dag 
Så sorgsna våra sinnen 
Men tack för allt vad Du 

oss skänkt 
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt 
Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Holms kyrka 
torsdag 12 maj kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Kyrkans Hus, 
svar om deltagande önskas 
senast 9/5 till Ljungdahls 
Begravningsbyrå tel. 0530-
10045. 
Hedra gärna Ingrid med en 
gåva till Hjärt och Lungfon-
den givartelefon 0200-
882400. 

Vår kära 

Greta Larsson 
* 10 juli 1928  

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad 

Mellerud 
17 april 2016 

Barnen med familjer 
 

Barnbarnen 
Barnbarnsbarnen 

 

Släkt och vänner 

Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 

På den andra stranden 
Mötas de igen 

Begravningsgudstjänsten 
sker i kretsen av de när-
maste. Tänk gärna på en 
gåva till Cancerfonden, 
givartelefon 020-595959. 
Fonus Mellerud. 

Min älskade mor 

Kerstin Karlsson

* 9 maj 1943

har för tidigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Färgelanda  17 april 

Petra och Patrik

Syskon
släkt och vänner

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den

På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningen äger rum den
12/5 kl. 11.00 i Skålleruds
kyrka. Efter avsked i kyrkan
inbjudes till minnesstund i
församlingshemmet. Svar
om deltagande önskas till
Ernstssons begravningsbyrå
0534-61333. Tänk på
Hjärnfonden 020-52 35 23.
www.ernstssons.se

Vårt varma tack
till Er alla som på olika 
 sätt hedrat minnet av  

vår älskade

Rune Johnsson
vid hans bortgång.

ULLA
Lisbeth med familj

DÖDSFALL

SORGTACK

DÖDSFALL JORDFÄSTNING

PREDIKOTURERUPPVAKTNING

Hipp Hipp HURRA!
All ev. uppvaktning
undanbedes.

Evert Magnusson

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbedes.

Göran Larsson 
Rökila

Vi vill gratulera vår lilla sol-
stråle Olivia som fyller 2 år 
den 29 april. 

Grattiskramar från  
storebror Neo, mamma, 

pappa, mormor,  
farmor och moster 

Grattis Matti på 50-årsda-
gen den 29/4!

Önskar pappa och Gunilla

Stort grattis till våra GOA ungar Alfred som fyllde 1 år den 
2 april. Alvin fyller 8 år den 2 maj och Ebba fyller 5 år den 
8 maj. 

Vi älskar er

Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Lörd 20 
Valborgsmässofirande på Fu-
rusand. Vårtal Christer Åker-
stedt, vårsånger, andakt, ser-
vering. Brasa och fyrverkerier. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 19 
Bön. Fred 14.30 Andakt på 
Servicehuset. Sönd 11 Gudstj. 
David C. Trons grunder, äk-
tenskapet, Ssk. nattv. Tisd 
17.30 Trä & Plugg på Sörgår-
den.
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan:
Torsd 19 Stickcafé och kvälls-
macka. Fred 19 Tonårskväll. 
Lörd 20 Rörvik valborgsmäs-
sofirande, vårtal Berith Pet-
tersson, sång Lennart, Håkan, 
Anders och Erik Malmsköld, 
andakt Sigward K. Servering, 
fyrverkeri. Sönd 18 Söndags-
kväll i kyrkan, om bönen. 
Sigward K. m.fl. Servering.

MELLERUD
Smyrna: Torsd 17 Språkcafé 
– för dig som vill lära svenska. 
Lörd 20 Valborg med missions-
församling på Furusand. Sönd 
11 Gudstj. Tommy Pettersson, 
nattv. Månd 17 U-landsgrup-
pen. Tisd 19.00 Bönekväll.

Equmeniakyrkan- 
Gestad, Missionshuset:
Sönd 14 Gudstj. Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Lörd 18 Kyrkokö-
rens vårfirande i fsh. Vårsånger 
och vårtal med Anette J Carl-
son, fika underhållning. Sönd 
11 Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström. Kaffe i kyrkan. 
Kyrkbil 308  70. Månd 17-19 
Kulturcafé i fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 18 Gudstj. 
Thomas Holmström.
Gestad: Lörd 18 Hem-
bygdskörens vårfirande i fsh. 
körsånger från trappan och 
vårtal av Annika Olsson, kaf-
feservering och underhållning 
av ”Ninas Trio”. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan- 
Missionskyrkan: Torsd 11 
Dagledigträff, Ukulelelirarna 
sjunger och spelar, förmid-
dagskaffe, andakt, Sigward K. 
Lörd 20 Rörvik valborgsmäs-
sofirande, vårtal Berith Pet-
tersson, sång Lennart, Håkan, 
Anders och Erik Malmsköld, 
andakt Sigward K. Servering, 
fyrverkeri. Sönd 11 Gudstj. 
Sigward K. kyrkkaffe. 
Frändefors: Onsd 11 träffas 
sykretsen i fsh. Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
”Vår i luften!” Anki och Agnes 
underhåller. Kaffeservering. 
Lör 19 Valborgsmässoafton. 
Kyrkokören hälsar våren vid 
fsh. Vårtal av Karin Gustafs-
son. Servering och allsång med 
Husbandet. Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Ralph Liljegren. 

Veckans 
ros...

...till dom som gladde oss!
Birgitta & Gunilla

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Rune Andersson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Elisabette Emanuels-
son ”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube varefter 
Elisabette sjöng ”Inbjudan till 
Bohuslän” av E Taube. Akten 
förrättades av församlingsher-
de Marit Järbel och tillsam-
mans sjöng man psalmerna 
249, 190 och 297. Solisten 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell och som 
avslutningsmusik spelades 
”Amazing grace”. Vid kistan 
togs avskedet av familj, släkt 
och vänner. Till minnet av 
Rune var koret vackert deko-
rerat med blommor i många 
vackra färger. Anhörigas tack 
framfördes av entreprenör An-
ders Grimheden, Mellerud, 
som även inbjöd till minnes-
stund i församlingshemmet. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Gunnar Dahlberg, Brålan-
da. Som inledning på akten 
spelade kyrkomusiker Barbro 
Magnusson ”Gammal fäbod-
psalm” av O. Lindberg. Däref-
ter sjöng kyrkosångare Fredrik 
Johansson ”Jag har hört om 
en stad” av L. Lithell. Akten 
förrättades av kyrkoherde 
Thomas Holmström. Begrav-
ningsgudstjänsten inramades 
av psalmerna 248 ”Tryggare 
kan ingen vara” 189 ”Som 
späd jag lades i din kärleks 
famn” samt psalm 190 ”Bred 
dina vida vingar”. Till minne 
av Gunnar var koret vackert 
dekorerat med blommor från 

sönerna Göran och Lars-Gun-
nar med familjer, barnbarn, 
barnbarnsbarn, släkt, grannar 
och vänner. Vid kistan togs 
avskedet av familjen, släkt, 
grannar och vänner. Efter av-
skedet sjöng solisten ”När du 
går över floden” av P. Karls-
son. Akten avslutades i kyrkan 
med att Barbro spelade ”Ama-
zing grace” en folkmelodi. An-

hörigas tack framfördes av en-
treprenör Christer Åkerstedt, 
Mellerud, som även inbjöd till 
minnesstund i Håkans Festvå-
ning, minnesstunden avsluta-
des med att officianten upp-
läste inkomna minnesgåvor. 
Efter akten gravsattes kistan 
på Brålanda kyrkogård. 
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Priserna gäller endast på Hemköp Torget, Mellerud, vecka 17, t o m sön 1/5 2016 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. 

Torget, Mellerud

GRILLA SOM EN MÄSTARE!

Vår egen potatisallad  
och grillsallad

BBQ Glaze
Nordic Spice,  250 ml 
jfr-pris 139,60/liter

Babyplommontomater
Land se förp., 250g, jfr-pris 40,00/kg

15:-
2 för

3490
 

/st

Ört- &  
vitlöksmarinad

Nordic Spice,  250 ml 
jfr-pris 119,6/liter

2990
 

/st

Rub
Santa Maria, Flera olika smaker

Grön sparris
Italien, klass 1, 250g,

jfr-pris 40,00/kg

Närproducerat

Flankstek
Dalsjöfors, jfr-pris129:-/kg

119:-
/kg

Rybergs kryddkorvar

Färska kryddkorvar
Garant, Sverige, gäller Chorizo, Salsiccia,
Chili, 270-350g, jfr-pris 71,29-92,41/kg

2495
 

/st

10:-
/st

10:-/st

60:-
2 för

59:-
/kg

Goda såser i  
charken, rödvinssås 

och sauce verte

1990
 

/hg

Benfri karré i vår 
manuella chark

59:-
 

/kg

-BÄSTA RÅVARORNA HITTAR DU HOS OSS-

Missa inte chansen att vara med i utlottningen av en  
Weber Performance Gourmet till ett värde av ca 5995:- 

Allt som krävs för att du ska vara med och 
tävla är att du är bonuskund och att du 
någon gång under eventet handlar och 
lämnar ditt kvitto med namn och nummer 
på utsidan! 
Vid 14 när eventet rundas av kommer en 
lycklig vinnare att dras och ringas upp.

Är du inte redan bonuskund, kom in till oss så 
hjälper vi dig eller passa på på lördag, då vi 
även har personal på utsidan som kan hjälpa 
dig.

Öppet alla dagar 8 - 22

Baconlindad sparris och babyplommon- 

tomater. Jättegott att grilla

Lördag 30 april mellan kl 11-14 står vi utanför butiken och grillar med vår grillexpert!
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Intressant om rumänska tiggare
Rom betyder männ-
iska. Det avslöjade 
Bennie Åkerfeldt, Kin-
na när han föreläste 
under temat  ”Varför 
tigger rumänska romer 
i Sverige?” förra veck-
an i Kyrkans hus.

Bennie Åkerfeldt har jobbat 
som folkbildare kring frå-
gor om resande och romer 
i Sverige och Europa under 
mer än tio år. Bennie har 
själv rötter i det så kallade 
”resandefolket”, även kallade 
tattare. Det var hans farmor 
och hennes förfäder som var 
gårdfarihandlare. När Ben-
nie var barn och frågade sina 
föräldrar varför andra barn 
ibland kallade honom tattar-
unge, fick han till svar att det 
inte var något att prata om.

När han i vuxen ålder 
bildat familj berättade hans 
farmor ibland om sin barn-
dom och de hårda livsvillkor 
som gällde då. När familjens 
barn flyttat hemifrån tyckte 
Bennie det var dags att söka 
sina rötter genom att göra 
en resa i sin farmors fotspår. 
Det resulterade i fyra böcker 
i ämnet.

– Romerna kom till Ru-
mänien för 700 år sedan. De 
hade kunskaper som smeder, 

Föreläsaren Bennie Åkerfeldt, Marianne Sand Wallin, ABF, Irka Lignell, Svenska Kyrkan och 
Kerstin Nordström.

Födelsedagsfest i Skållerud

Kantor Elisabette Emanuelsson delar ut en röd ros till Per-Olof 
Alfredsson, ett av födelsedagsbarnen.

Tre Voces, Elisabette Emanuelsson, Claes Hellberg och Katari-
na Kjörling, underhåller i Kyrkstugan.

Ulla Kihlberg leder allsången 
med den äran, gammal lära-
rinna som hon är.

Kyrkstugan full med jubilarer och anhöriga som bjuds på 
smörgåstårta och bakelser.

Om biskopsvalet
Biskopsvalet går mot spän-
nande avgörande. Torsdag 
28 april avgörs biskopsvalet i 
Karlstads stift. Då samlas de 

röstberättigade på sju platser 
i Karlstads stift för att välja 
mellan Karin Johannesson 
och Sören Dalevi. 

Varje år på vårkanten 
bjuder Skålleruds 
församling till födelse-
dagsfest efter guds-
tjänsten för de som 
fyller 75, 80, 85 och 
uppåt.
I söndags var det femte 
söndagen i påsktiden som 
handlade om att växa i tro. 
Ett passande tema då dagens 
jubilarer haft många år på sig 
att växa, tillsammans blev de 
1 407 år. Gudstjänsten för-
gylldes av Tre Voces, som 
består av Katarina Kjörling, 
Claes Hellberg och Elisabet-
te Emanuelsson. I sin predi-

kan talade församlingsherde 
Marit Järbel om att livet är 
som en babusjka, en sådan 
där rysk docka som innehåll-
er många dockor, för vi bär 
med oss allt som hänt, ända 
från barndomen och fram 
till idag.

Efter gudstjänsten bjöds 
alla in till kaffe i Kyrkstugan 
där det serverades smörgås-
tårta och bakelser. Även här 
underhöll Tre Voces och 
Elisabette berömde Ulla 
Kihlberg om sjöng med och 
kunde texterna. 

– Jag är ju gammal lärarin-
na och kan alla texter sade 
Ulla och började sjunga och 
fick med sig alla i en allsång. 

Det blev mycket prat och 

stämningen var god, alla 
tyckte det var trevligt att 
träffa gamla kamrater. Som 
avslutning fick alla en röd 
ros av Skålleruds församling.

Jubilarer som kunde 
närvara: Karin Kjörling, 
Karl-Erik Johnte, Anna-Lisa 
Karlsson, Eira Magnusson, 
Ina Svartling, Ulla Kihlberg, 
Tage Johnte, Sterner Lind-
blad, Björn Ivarsson, Sven-
Olof Ewergårdh, Anna-Kaj-
sa Alfredsson, Per-Olof 
Alfredsson, Lennart Ohls-
son, Ingemar Andersson, 
Ulla Ohlsson, Berit Meyer 
och Barbro Molander.

AnnChristine Ivarsson
 

kopparslagare och djurtäm-
jare. Deras färdigheter var 
eftertraktade. Men man in-
stiftade lagar som innebar 
att de blev slavar utan rättig-
heter under 500 år. Efter be-
frielsen från slaveriet kom en 
del till Sverige, till exempel 
familjen Taikon, berättade 
Bennie.

Presenningar som tak
Det finns minst två miljoner 
romer i Rumänien idag och 

de lever fortfarande under 
omänskliga förhållanden 
med endast presenningar 
som tak. Barnen får inte gå 
i vanliga skolor och ingen är 
berättigad att gå på gymna-
siet eller högskola.

– Man vill ha dem låg-
utbildade. Så utbildning är 
egentligen prio ett. Barnen 
behöver hjälp idag! Ska ro-
mernas situation i Rumä-
nien förbättras måste den 
politiska staten erkänna dem 

som fullvärdiga rumänska 
medborgare. Men det finns 
tyvärr inget idag som tyder 
på det. Romerna lever i snitt 
i 40 år, underströk Bennie.

Han berättade om sina 
resor till Rumänien där han 
lärt känna många romer. 
Det framkom exempelvis att 
romerna hade det bättre på 
kommunismens tid; de hade 
i regel jobb, lägenhet och 
skolgång till barnen. Fast de 
måste ge upp sin etnicitet, 

exempelvis inte ha romska 
bröllop.

Industrier lades ner
Efter Ceausescu’s död lades 
mängder av industrier ner 
och arbetslösheten explode-
rade. Som rom fick man ing-
en arbetslöshetsersättning, 
varvid de flesta fick gå från 
hus och hem.

– De kördes ut ur stan i 
bilar, oftast lämpades de av 
vid närmaste soptipp. De var 
inte önskvärda i staden på 
grund av antisemitism.

Efter att Rumänien gick 
med i EU 2007 har ett otal 
brandtal hållits och landet 
har tilldelats 184 miljarder 
kronor mellan 2007-2013, 
varav 32 miljarder var öron-
märkta till romerna.

– I januari 2013 hade bara 
sex procent tagits ut, 2014 
hade 20 procent tagits ut. 
Men inga pengar har kom-
mit fram till romerna, det 
handlar om en korrupt stat, 
konstaterade Bennie. 

Romerna i Rumänien har 
ingen möjlighet att planera 
för framtiden. Det handlar 
om att varje dag skaffa mat 
till barnen, att överleva helt 
enkelt. 

Bennie jämför romernas 
ankomst till Sverige med 

start för fyra-fem år sedan, 
med svenskarnas emigration 
till Amerika. Man tror på 
en bättre framtid i ett annat 
land. 

– Någon i familjen skrapar 
ihop pengar till en gammal 
bil och kör dem som ska till 
Sverige i den. Han samlar in 
pengarna de tigger ihop och 
ser till att de skickas hem till 
deras familjer. Man litar på 
varandra. 

Bennie har följt bistånd-
arbetet från Sverige på plats 
i Rumänien. Han menar att 
svenskarna är fruktansvärt 
naiva, bland annat finns inga 
romer med i styrelser eller 
grupper som åker dit. Det 
blir bara punktinsatser när 
behovet är så mycket större.

– Ska man då ge en tiggare 
något? Tar du upp en sedel 
och ger den direkt så vet du 
att de får pengarna. Organi-
sationer har många omkost-
nader. När du ger pengar 
visar du att du tror på perso-
nen och DET är viktigt för 
dem, underströk Bennie.

Bakom arrangemanget 
stod ABF och Svenska Kyr-
kan.

Susanne Emanuelsson
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25% 

Köpmantorget 2, 
Tel. 070-313 44 41

Vi bjuder på

Vi finns 
även på

Storg. 6, Mld  
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

på allt i butiken
mellan kl. 18-2020%

20% 
Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

på allt
mellan  

kl. 18-20

Storgatan 17, Mellerud 
0530-135 20

25% på allt 
mellan 
18-20

Tel. 0530-101 04

20%
på allt i butiken mellan kl. 17-20 

(gäller ordinarie priser)

Mellan kl 1800-1900

lämnar vi  

20% på alla 
smycken i guld 

och silver

Köpmanstorget, Mellerud Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

Klockan 18-20

Storgatan 8, Mellerud Tel. 0530-125 90

20%
på hela sortimentet (ej Lego)

SHOPPINGKVÄLL
Torsdag 28 april är butikerna i centrala Mellerud öppna till 2000 

ÅRSMÖTE
Dalslands Skrivarförening 
har i dagarna hållit årsmöte 
i Steneby bygdegård. För-
eningen fyller i år tjugo år, 
ett jubileum som kommer 
att uppmärksammas genom 
olika framträdande och ak-
tiviteter.  

– Det blir ett spännande 
och välfyllt år för medlem-
marna, säger föreningens 
ordförande Lilian Perme. 

Tjugo år är en lång tid men 
vi tänker inte bara se tillba-
ka utan främst se framåt. 
Därför inbjuder vi alla gla-
da skrivare med dalsländsk 
anknytning att göra oss säll-
skap i föreningen.

Vid lördagens årsmöte in-
valdes Ralf Jonasson, Åmål, 
och Britt Jörnäs, Mellerud, 
i föreningens styrelse. Alla 
Dalslands kommuner finns 

representerade i föreningens 
styrelse och bland medlem-
marna. Det var i Steneby det 
hela började. Första mötet i 
skrivarföreningens historia 
gick av stapeln i just Steneby 
bygdegård en snöig novem-
bersöndag för tjugo år sedan. 
Många skrivare har genom 
åren verkat och utövat sitt 
skrivande inom föreningen.

 Karl-Erik Andersson

Några av deltagarna på skrivarföreningens årsmöte. Foto: Karl-Erik Andersson.

Melleruds Röda Korskrets 
har haft årsmöte i Kupans 
lokal. Från årsberättelsen 
framgick olika aktiviteter 
kretsen deltagit i under året. 
Vid Kanalyran hade vi öppet 
samt stod utanför på trottoa-
ren med lotteri. Under Sun-
nanå marknad hade vi också 
lotteri. Röda Korset 150 år 
har firats på olika sätt i lan-

det. Den lilla röda soffan vi 
har på Kupan där kunder-
na kan slå sig ner en stund 
symobilserar omtanke och 
gemenskap med varandra. 
Under året har det skänkts 
pengar till olika insamlingar 
och projekt, både inom Sve-
rige och ute i världen. Alla 
varor som säljs är skänkta av 
generösa givare och som gör 

att vi kan fortsätta vår verk-
samhet. Styrelse för 2016: 
Ordförande: Vakant. Kassör: 
Hans Kärnestedt. Sekrete-
rare: Anna-Lena Ottosson. 
Övriga ledamöter: IngMarie 
Kjellberg, Märta Johansson, 
Gunilla Andersson, Conway 
Mårtensson. Revisorer: Kris-
ter Olson, Olle Nellbro.

Sekr. Anna-Lena Ottosson
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VÅRFEST
29-30 APRIL!
”ALLDELES FÖR BILLIGT”

Gäller endast 29-30/4

Verktygsväska
Raaco verktygsväska har hård botten. Fickor 
och fack i olika storlekar, samt ett stort fack i 
väskans fulla längd. Obs, verktyg ingår ej.

Nu blommar det
Arbetshandske Tegera 5115. Rek. ca pris 46:-/par

120:-
29:-/PAR ELLER 6 PAR

inklusive 
justerbar 
stolpsko99:-

REJÄLA PLINTAR

Betongplint
500 mm. Komplett
inklusive valfri justerbar
stolpsko i stor lekarna
2”, 3”  eller 4”. Pris/st.

Gäller endast 29-30/4

Gäller endast 29-30/4

PRISSÄNKTA FRAM TILL DEN 16 MAJ

Allt på sin plats 
Rabatt på backar,
konsoler och andra
förvaringslösningar
från Elfa.33%

FÖRVARING

Gäller endast 29-30/4

2 st för

119:-
En bra arbetshöjd 
Med hjälp av Jabos 
arbetsbockar i trä 
arbetar du på rätt
sätt. 75 x 75 cm

159:-/m2

Marksten
– snYGGt, praktiskt
oCH enkelt att lÄGGa Plasttak 

ESSLON EXTRP20.
Finns i flera längder.
Bredd: 1135 mm 
(täckande 1123 mm).
Pris /kvm.

95:-
SITT UNDER TAK!

Grovbetong 25 kg 
Pris/säck.

49:-

Dags att flytta ut och ge både huset
och tomten en översyn.

1 495:-
Rek. ca pris 3 295:-

Fullt tryck 
C130.2-8 X-TRA.

TRALL 28x120

11,95:-/lpm

Gäller endast
29-30/4

Många fler vårklipp
hittar du hos!
vÄlkoMMen!

Sapphultsgatan 12, Mellerud · 0530-33 000 
Öppettider: Mån-Fre 7.00-18.00, Lör 9.00-14.00 

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

0 kr
HeMleverans
Handlar du för 10 000 kr eller mer 
vid ett inköpstillfälle kan vi köra 
hem varorna inom 2 mil.

Prisexempel Reglar
Regel C24 45x95       17,90:-/lpm
Regel C24 45x145     27.90:-/lpm

Rustik Grå 200x133x50mm

”ALLDELES FÖR BILLIGT”

BECKERS och JOTUN
Valfri kulör, tillägg 129:-/10l

30-40%
UTOMHUSFÄRG 10 L 

RABATT
Rek. ca pris
2544:-  -41%

Gäller sommaren 2016

Rek. ca pris
2155:-  -30%

Rek. ca pris
2365:-  -39%

249:-
Rek. ca pris429:-

1495:-1495:-1495:-

Eleverna lär sig programmering

På Karolinerskolan lär 
sig eleverna i årskurs 
6 programmering 
under tekniklektionen. 
Robotarna de använ-
der är en gåva från 
Melleruds kommun.

Karolinerskolans elever fick 

tio programmeringsbara le-
gorobotar i gåva av kommu-
nen i samband med nyinvig-
ningen av Karolinerskolan 
tidigare i år. 

Gåvan är ett tack för den 
tålmodighet eleverna visat 
under det ett år långa om-
byggnadsarbetet, då alla fick 

trängas och flytta runt i olika 
lokaler. 

De tio robotarna har nu 
levererats till skolan och 
elevera i årskurs sex har hit-
tills byggt ihop sju av dem. 
Instruktionsboken är tjock 
och det har varit många tan-
kenötter att knäcka, både för 

eleverna och deras lärare. 
Nu är arbetet igång med 

att under lekfulla former 
lära sig programmering av 
dem. Eleverna använder en 
app för uppgiften och ex-
perimenterar sig fram till 
hur se ska få roboten att lösa 
bestämda uppgifter, till ex-

empel att följa en färgslinga 
eller flytta en kub att visst 
avstånd. 

Att det var en bra, rolig 
och användbar invignings-
present är alla överens om. 
Lusten att experimentera ge-
nomsyrar lektionen och  när 
det lyckas är glädjen stor.   

Tekniktimman avslutas 
med att alla visar för de an-
dra vad de lyckats med den-
na lektion och varje lyckat 
resultat får applåder. 

När denna klass lärt sig 
ska de hjälpa nästa klass att 
komma igång med arbetet. 

Karin Åström

Läraren Åsa Hagström och eleverna Robin Ahl och Oskar Mowitz klurar på en uppgift. Lektionen avslutas med att alla visar vad de lyckats med. Här är det Leo Larssons tur.

Bohuslän-Dals Idrottshis-
toriska förening har haft 
årsmöte. Föreningen har ny-
ligen haft sitt årsmöte i för-
eningslokalen i Uddevalla. 

Idrottshistoriska förening-
en är en av många liknande 
i Sverige och har som ända-
mål att väcka och underhålla 
intresset för idrottshistoria 

och att förena de som delar 
detta intresse. Det innebär 
bland annat att främja stu-
dier/undervisning, informe-
ra, ge möjlighet till erfaren-
hetsutbyte genom personliga 
kontakter. Föreningen ar-
rangerar idrottshistoriska 
träffar och har under de se-
naste åren genomfört träffar/

idrottscafé i Stenungsund 
och Mellerud.  Föreningen 
medverkar också varje år i 
oktober vid Uddevalla hem-
bygdsförenings berättarafton 
på Bohusläns museum då 
temat är idrottshistoriska 
foton. 

Föreningen utger två 
medlemsblad per år med 

idrottshistoriska artiklar och 
personporträtt av bemärk-
ta idrottsmän och idrott-
skvinnor i Bohuslän och 
Dalsland. Bland annat har 
den tidigare sprintern Bosse 
Althoff, ”Mellerudsexpres-
sen”, porträtterats i med-
lemsbladet.  Vidare verkar 
föreningen för att idrottsför-

eningarna i området samlar 
in idrottshistoriskt material 
och att föreningarna arkive-
rar eget sådant material. 

Vid årsmötet omvaldes 
ordförande Bo Karlsson från 
Strömstad. I styrelsen finns 
flera dalslänningar repre-
senterade. Birgitta Hellman 
från Dals Rostock kvarstår 

som styrelsemedlem och vid 
årsmötet nyvaldes från Åmål 
Gerhard Jansson och Sten 
Kåre Sandin. Mångårige 
styrelsemedlemmen Sterner 
Lindblad från Åsensbruk av-
tackades vid årsmötet. 

Stig Marklund

ÅRSMÖTE
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Eldaregatan 4
Mellerud

0530-511 85
www.varmdal.com       

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

Vi reserverar oss för eventuella fel.

EXPERIENCE

THE DIFFERENCE

Spara 6.727 kr

Nu 43.999 kr
inkl moms

Z235
107 cm klippbredd

Effektiv EZtrak
Ingen vändradie

Spara 974 kr

Nu 3.200 kr
inkl moms

R40
40 cm klippbredd
Propenplastdäck

Uppsamlare

Spara 1.994 kr

Nu 6.500 kr
inkl moms

JS63V
53 cm klippbredd
Aluminiumdäck

Variabel hastighet

Spara 862 kr

Nu 4.999 kr
inkl moms

RUN46
46 cm klippbredd

Ståldäck
Uppsamlare

Spara 9.001 kr

Nu 46.999 kr
inkl moms

X304
107 cm klippbredd

Fyrhjulsstyring
Twin Touch växelpedaler

Spara 3.229 kr

Nu 23.500 kr
inkl moms

X105
107 cm klippbredd med sidoutkast

Steglös transmissionNYHET

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

Proffsklippare
X750 

23,5 hk 3cyl diesel 
Servostyrning

99 900 kr
exkl. moms

539 000 kr exkl. moms

Mowi 650
P20 parallelkran
7t lastkapacitet
Hydraulisk vinsch i kranpall
Radiostyrd fjärr till vinsch

John Deere 5075M
Kopplingsfri fram/backlåda
Trima 2,1 p lastare
1 st skopa 220cm

Gårdspaket

Jord &
skog

Ny ladugård för både 
dikor och hallonodling

Ny ladugård
Den nya ladugården är 22 
gånger 54 meter och vägg-
höjden fyra och en halv me-
ter. Cementväggen är dryga 
metern och ovanför den 
kommer det att bli en venti-
lerande gardin som regleras 
efter temperaturen. Båda 
gavlarna kommer att ha 
mycket ljusinsläpp liksom 

Produkterna från 
Evenstorps gård har 
stor efterfrågan. 
Därför investerar nu 
Magnus och Sofia 
Karlsson i en diko-la-
dugård med odlings-
möjligheter. 800 hal-
lonplantor ska in här.
Korna av Herefordras går 
ute och betar i naturliga 
betesmarker från maj till 
november. Hallonen växer 
och ger skörd under samma 
period. Så med ett plasttak 
med stor ljusgenomsläpp-
lighet kommer byggnaden 
till användning året om.

– Vi ser att folk vill veta 
varifrån maten kommer och 
den ska helst vara ekologisk 
och närproducerad, säger 
Sofia Karlsson.

– Vi har stor efterfrågan 
på våra köttlådor och därför 
vill vi utöka diko-antalet för 
att möta efterfrågan, säger 
Magnus Karlsson. Om tre 
år tror vi att vi har ökat från 
dagens 40 till 70 dikor med 
kalvar, som den nya ladu-
gården är godkänd för. I den 
nuvarande ladugården kom-
mer ungdjuren att vara. Vi 
har ett bra samarbete med 
det lokala slakteriet som 
slaktar, styckar och vakuum-
paketerar.

Hallon är gott
Sofia odlar och förädlar i 

första hand hallon. Hon 
kommer att även fortsätt-
ningsvis  ha en del på fri-
land, men en ny metod att 
odla i kruka gör att man 
kan använda utrymmen un-
der ljusgenomsläppliga tak 
och risken för sjukdomar 
på plantorna minskar då 
de växer i ny jord. Det blir 
i stort sett ogräsfritt. För tre 
år sedan började de odla i 
en odlingstunnel med gott 
resultat.

– Det svåra är att få rätt 
mängd vatten. Första året 
vattnade vi för mycket med-
an vi förra året lyckades 
bättre, säger Sofia. Vi an-
vänder det organiska göd-
selmedlet Biofer till hallo-
nen. Planen i framtiden är 

att kunna utnyttja vår egen 
gödsel/urin,

I dagarna har de fått hem 
1 200 stycken tvååriga hal-
lonplantor i fyraliters kru-
kor med tre skott i varje. Nu 
ska de planteras i tioliters 
krukor. 400 ska få växa till 
sig och ge skörd i tunneln 
och de övriga 800 ska in i 
den nya ladugården. Här 
binds de upp i två linor och 
ett nät att vila sig mot.

För pollineringens skull 
har en lokal biodlare en del 
av sina bikupor intill tun-
neln och den nya ladugår-
den.

– Hallonen blommar vid 
midsommar och vi kan bör-
ja skörda i mitten av juli och 
sju-åtta veckor framåt.

Conny Fredriksson, Brålanda Trä, Sofia och Magnus Karlsson, Evenstorps Gård och Nicklas 
Andersson, Dals Bygg vid gaveln på den blivande diko-ladugården med odlingsmöjligheter.

1 200 tvååriga hallonplantor med tre skott i varje ska 
Sofia med flera plantera i den större tio-literskrukan. 400 
plantor ska placeras i den treåriga odlingstunneln och 800 
i den nya diko-ladugården med ljustaket.

plasttaket. Utefter långsi-
dorna blir det matbord för 
djuren. De kommer att få 
ligga i djupströbädd och 
gödseln hanteras i en skrap-
gång.

Inredningen är ännu inte 
på plats men den kommer 
att bli funktionell för både 
kor och hallon.

– Vi är mycket nöjda med 

våra lokala entreprenörer. 
Brålanda Trä som levererat 
hall och material. Örs ce-
mentgjuteri väggarna, Kry-
nes entreprenad som schak-
tat och gjort grunden och 
Dals Bygg som ser till att 
det blir en funktionell eko-
nomibyggnad, säger Sofia 
och Magnus Karlsson.

Marianne Karlsson
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Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

VÅRBRUK!

Vi levererar dagligen 
i Bohuslän, Dalsland och Trestad

RING
OLJEBILEN0521-68833

Vi erbjuder även 
RME-fri diesel

Beställ diesel 
hos oss! Trailer-

transport
utföres av

Rooth
Skogsvård AB

Flyttning av
skogsmaskiner,

entreprenadmaskiner,
lantbruksmaskiner m.m.
Kontakta Daniel
070-671 89 60

Lantbrukarfamilj med korna i fokus

Familjen Hansson i 
Nordbyn, Frändefors 
har 260 mjölkkor i två 
ladugårdar och ser 
positivt på framtiden.
Fredrik Hansson köpte 
gården Nordbyn 1985, 22 
år gammal. Han hade nyss 
kommit hem från arbete 
i Kanada när gården, som 
inte ligger långt från föräld-
ragården Berg, blev till salu.

– Då var det väldigt dyrt 
att låna pengar, räntan var 
14 procent, vilket gjorde det 
omöjligt att investera, men 
markpriserna var lägre, sä-
ger han.

Sedan dess har de ekono-
miska villkoren för mjölk-
bönder genomgått många 
förändringar och priserna 
för mjölken har gått upp 

och ner. Många har det 
kärvt men Fredrik Hansson 
ser positivt på framtiden

– Jag är enveten och har 
svårt att vara negativ. 2006 
lade vi om till ekologisk 
produktion och får just nu 
1, 63 kronor mer för mjöl-
ken än den som producerar 
konventionellt,  det gör gott. 
Efterfrågan på ekologiskt är 
stor och konsumenterna har 
aldrig varit med som idag, 
säger han.

Korna i fokus
Idag driver Fredrik Hans-
son gården tillsammans 
med dottern Jennifer, sonen 
David och tre anställda.

David och Jennifer delar 
pappans stora djurintresse 
och  korna kommer i första 
hand. Med tre mjölknings-

David Hansson har lämnat kocklivet för lantbruket på 
föräldragården.

I de båda ladugårdarna finns både svartvita Holstein och 
röda kor, de svartvita är i majoritet.

Jennifer, Fredrik och David Hansson på gården Nordbyn i Frändefors.

Kosläpp 1 maj på Evenstorpsgård
Gården är öppen mellan kl. 14-17. Korna släpps ut ca kl. 15

Sundals Ryr, Brålanda.
Kontakt 0730-26 79 95  

www.ekologiskahallon.se

• Grilltallrik, korv och fikaförsäljning.
• Ponnyridning och annat skoj för barnen.
• Vi lanserar vår nya grillåda och har ett begränsat 

antal till försäljning. 
• Parkering 20 kr lott ingår. Kom i god tid. 

Välkommen!

robotar är det ett friare sätt 
att driva mjölkproduktion 
på än tidigare.

– Men det är roligt att 
bruka jorden också, säger 
David som har återvänt 
hem till gården efter att i 
flera år som kock i Stock-
holm och i Oslo.

Jennifer gick lantbruksut-
bildningen på Nuntorp för 
några år sedan.

–  Jag har alltid varit in-
tresserad av djur och kor är 
så trevliga, det är roligt att 
jobba med dem, säger hon.

Engagerar många
För arbeten som vallskörd, 
gödselkörning och sådd en-
gageras lokala maskinstatio-
ner och entreprenörer.

– Det fungerar jättebra,  
säger Fredrik.

Förutom denna arbets-

följer: tre år vall, sedan ett år 
spannmål som vårvete, hav-
re eller rågvete, därefter ett 
år med forderböna, sedan 
spannmål igen, därefter vall 
i tre år igen.

– Vi odlar också havre 
med ärtinsådd som anting-
en används som helsäd till 
korna eller tröskas.

Uppskattar bondelivet
Fredrik, Jennifer och David 
visar runt i ladugården på 
Bodane. Här är det stor, tyst 
och luftig. Djuren betäm-
mer själva när de vill mjöl-
kas och lever ett socialt liv 
med sina medsystrar. Lugn 
och ro råder.

– Det bästa med det här 
livet är att det är något nytt 
varje dag, och kor är genom-
snälla, säger David.

– Mat kommer alltid att 
behövas och jag hoppas att 
Nuntorp i framtiden i Hus-
hållningssällskapets regi blir 
ett kunskapscentrum för 
oss lantbrukare. Vår bygd 
är perfekt för jordbruk, lä-
get för en lantbruksskola  
är optimalt, tycker Fredrik 
Hansson.

Karin Åström

kraft och familjen arbetar 
sommarjobbare och prak-
tikanter från Naturbruks-
gymnasiet Nuntorp på 
Nordbyn.

Självförsörjning
Gården är till 90 procent 

självförsörjande på foder 
och Fredrik Hansson vann 
priset som Årets vallmästare 
2012.

– Det enda vi köper in är 
ekologisk soja och mineral-
foder, berättar Fredrik.

Växtföljden ser ut som 
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Vi fräser
bort dina
stubbar! Låt din skog  

förädlas på  
hemmaplan
Vi är intresserade av långsiktiga samarbeten med lokala virkes leverantörer.  
Slå oss gärna en signal. 

Munksjös bruk i Billingsfors har funnits här ända sedan 1700-talet – inte undra på att våra hjärtan klappar lite extra för 
människorna och skogarna här omkring. Vi köper redan en stor del av virket lokalt, men ambitionen är att få ännu fler 
skogsägare i Dalsland och Bohuslän att välja ett långsiktigt och hållbart samarbete med oss.

Jörgen Andersson 
Åmål – Mellerud     
Tel. 070-2292171

Per Larsson 
Bäckefors – Färgelanda   
Tel. 070-3537620

Öna 850 • Frändefors
Tel. 070-654 43 50

Lantströ
Stallströ

Ströpellets
SH Foder     

Lantbruk AB

Friskare kor med hjälp av värmekamera

Från vänster: Ellinor Eineren, vd Agricam, Magnus Karlsson, mjölkbonde från Gestad, Eva 
Olsson, Bergs Säteri, Ida Widin, djurskötare och Kristin Yderfors, Agricam.

Värmekameran är Linkö-
pingsföretaget Agricams 
lösning för att hjälpa 
mjölkbönder att hålla sina 
kor friska. Detta genom 
fotografering av juvren för 
att se om tempereaturen 
höjts, vilket indikerar på 
juverinflammation.

Med ett handhållet skan-
ningssystem kan du kont-
rollera en plansilo, som på 
bilden, för att kontyrollera 
varmgångar med mera.

Klöven på vänster bakben 
har en annan färg än höger 
bakben. Det indikerar på 
klövspaltinflammation.

Kroppsvätskorna får högre 
temperatut vid feber. 
Därför kan man ta tempen i 
kalvens ögon med handen-
heten.

Nyligen besöktes 
Bergs Säteri av repre-
sentanter från Linkö-
pingsföretaget Agri-
cam, som tagit fram 
värmekameror som 
upptäcker juverinflam-
mationer innan sjuk-
domen brutit ut. Detta 
besparar bonden stora 
kostnader och innebär 
minskad antibiotika-
användning.
Juverinflammation (mastit) 
ger den drabbade kon smär-
tor och för mjölkbonden 
innebär det att mjölken från 
den sjuka kon inte kan an-
vändas. Därför är Agricams 
system högintressant för 
våra mjölkproducenter. Sys-
temet är lämpligt för gårdar 
med 100-150 mjölkkor och 
uppåt.

Bergs Säteri är en av tio 
gårdar i landet som använ-
der systemet. Två värmeka-
meror har installerats vid 
ingången till mjölkgropen 
dit korna går för att bli 
mjölkade. Kamerorna tar 

annars skulle upptäckt den. 
Agricam är en kompensa-
tion för bondens hand kan 
man säga, förklarar Ellinor 
Eineren, vd på Agricam.

Mjölkbondens kost-
nad för en mastit be-
räknas ligga på minst   
10 000 till 13 000 kronor 
per drabbad ko.

– Vi sparar inte bara in 
på veterinärkostnader, all-
ra mest sparar man in på 
grund av att man slipper ka-
rens och framtida produk-
tionsbortfall. Vi är Krav-
producenter och har därför 
dubbelt så lång karens vid 
antibiotikabehandling, sä-
ger Eva Olsson, Bergs Sä-
teri.

Hon tycker det är en för-
del att systemet inte kräver 
så mycket utrustning.

– Allt har fungerat bra 
sedan vi började leasa syste-
met för ett halvår sedan.   Vi 
har ett tolvmånadersavtal. 
Vi kan inte räkna hem på 
att köpa utrustningen, det är 
vi för små för. Agricam äger 
hårdvaran och vi ansvarar 
för att det funkar, fortsätter 
hon.

Färre kliniska mastiter
Hon berättar vidare att an-
talet kliniska mastiter mins-

kat sedan värmekamerorna 
tagits i bruk. Avkastningen 
2016 snittar på 35 kilo per 
dag, imponerande siffror.

– Det har blivit mer lät-
tarbetat, eftersom vi har fär-
re sjuka kor nu, konstaterar 
Ida Widin, djurskötare på 
gården.

Ellinor Eineren berättar 
att man från företagets sida 
vill utveckla systemet genom 
att bygga på med fler tjäns-
ter, exempelvis att kameran 
kan identifiera brunst och 
klövspaltsinflammation Ett 
handhållet skanningssystem 
kan exempelvis användas 
för att upptäcka varmgångar 
i silos eller ta feberstatus på 
kalvar.

– Det är guld värt om 
man kan ta bort dåligt fo-
der så det inte blandas med 
friskt foder, framhåller Kris-
tin Yderfors, Agricam.

Områden som företaget 
vill gå vidare med är exem-
pelvis möjligheten att place-
ra värmekameran i framru-
tan på traktorn för att hitta 
stenar och vattenläckor i 
fält. Möjligheten att exem-
pelvis identifiera hjullager 
som gått varma finns också.

Susanne Emanuelsson

KAMPANJ-
PRIS!

KAMPANJ-
PRIS!

 
BATTERITRIMMER 136LiL

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

 
RIDER 213C

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

3.000:-
I INBYTE!*

3.000:-
I INBYTE!*

 
AUTOMOWER® 420/430X
PRIS FRÅN 

21.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

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

KAMPANJ-
PRIS! RIDER 213C

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

KAMPANJ-
PRIS!

BATTERITRIMMER 136LiL

2.990:-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

KOM IN TILL OSS OCH BOKA DIN MONTERING AV ROBOT! 

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

KAMPANJ PÅ EFFEKTIVT 
TRÄDGÅRDSARBETE

bilder av juvren när kon 
passerar, bilderna kopplas 
automatiskt till rätt djur. 
Juvertemperaturen beräknas 
och det tas hänsyn till yttre 
faktorer och varje djurs nor-
maltemperatur. Tempera-
turhöjningar över larmnivå 
signaleras vid mjölkningen 
och mjölkaren kan då smör-
ja på liniment på juvret och/
eller mjölka ur kon oftare.

Tre-fyra dagar innan
– Med hjälp av värmekame-
ran  kan man upptäcka mas-
tit tre-fyra dagar innan man 



14 MELLERUDS NYHETER ONSDAG 27 APRIL 2016

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48

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!

STORT SORTIMENT
SNABB SERVICE
PERSONBILAR • LASTBILAR
LANTBRUK & ENTREPRENAD

Däckhotell
Fråga oss om priset!

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

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

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

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

Däckhotell
Fråga oss om priset!

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

Återförsäljare
Adress
Telefon

www.dekkpartner.se

Butikerbjudanden

Butikerbjudanden

UTHYRNING AV 

MINIGRÄVAREVid köp av 4 däck bjuder vi

på däckhotell en säsong
DÄCKHOTELL

Skulle medföra etableringar
Skogsbolag och nä-
ringsliv vill bygga en 
omlastningsterminal 
i Bäckefors. Arbetet 
med att få det till 
stånd har pågått i flera 
år, men det går trögt.
En anslutning till stamba-
nan mellan Oslo och Gö-
teborg på en plats där flera 
större vägar möts är opti-
malt för både näringslivet 
och flera skogsföretag verk-
samma i Dalsland, bland 
annat Södra Skog. 

– Vi har tittat på olika 
områden i Dalsland och 
kommit fram till att Bäck-

efors ligger logistiskt bäst 
till, säger Björn Karlsson på 
Södra Skog.

Södra Skog använder sig 
av Uddevalla hamn som ut-
lastningshamn och till deras 
stora nya anläggning i Vär-
öbacka behövs mycket råva-
ra.  En terminal i Bäckefors 
skulle sitta bra då Södra ef-
tersträvar att minska antalet 
transporter med lastbil. 

– Med ett tåg kan man 
transportera det som annars 
skulle kräva 30 lastbilar, sä-
ger Björn Karlsson. 

Arbetet med att en ter-
minal och en anslutning till 
stånd har pågått i flera år. 

– Men det är trögt, Dals-
land har många kommuner 
och få invånare och jag för-
står att kostnaden är en av-
vägning, säger Björn Karls-
son.

En växel är dyr och  skulle 
bekostas av Trafikverket och 
Västra Götalandsregionen 
som är beredda att satsa på 
stambanan. 

Södra Skog, Vida Skog 
och näringslivet vill bygga 
terminalen men för att den 
ska vara öppen och kunna 
användas av alla krävs att 
kommunerna,  medverkar.

Bäckefors gränsar till 
både Melleruds, Färgelan-

das och Bengtsfors kom-
mun och i Bengtsfors finns 
ett motstånd mot planerna, 
antagligen för att man vill 
värna DVVJ tror represen-
tanter för näringslivet.

 – Man kan inte outsour-
ca skogen, den står där den 
står och Dalsland är fullt 
av skog och där skogen tas 
ner planteras ny. En omlast-
ningsterminal i Bäckefors 
skulle medföra företagseta-
bleringar och arbetstillfäl-
len i Bäckefors, säger Björn 
Karlsson.

Karin Åström

Historisk chans för svenska ärter

Toppfrys i Brålanda kan bli nästan ensamma om produk-
tionen av svenska ärter efter Findus nedläggning i Bjuv.

Toppfrys ärter säljs genom Axfood, Ica, Netto och Ci-
tygross.

Anders Borghult, säljare och Joakim Bratell, v.d på Topp-
frys i Brålanda. 

Nästan 60 000 lantbrukare har sökt stöd
Vid midnatt den 21 
april hade 59 940 lant-
brukare sökt jordbru-
karstöd via e-tjänsten 
SAM Internet för 2016.
– Jämför vi med förra året så 
är det cirka 2 000 färre an-

sökningar i år. Många vän-
tade in i det sista med att 
skicka in sin ansökan. De 
sista dagarna fick vi in en 
större andel ansökningar än 
vi brukar. Vi får se om det 
kommer in fler ansökningar 
även efter sista ansöknings-

dag, säger Pia Kruse på 
Jordbruksverket.

Andelen som använder 
e-legitimation ökar för varje 
år. I år använde 82 procent 
e-legitimation och 31 pro-
cent Mobilt BankID. För-
delen är att kunderna inte 

behöver hålla reda på sitt 
lösenord till SAM Internet.

Det finns möjlighet att 
göra sin ansökan fram till 
och med 16 maj men stödet 
minskar med en procent för 
varje arbetsdag som ansökan 
är försenad.

Brittiska Nomad Foods 
köpte Findus i novem-
ber och lägger nu ner 
verksamheten i skån-
ska Bjuv. Det kommer 
med  stor sannolikhet 
att påverkar Dalslands 
ärtproducent Toppfrys, 
där man ser en histo-
risk chans att expan-
dera.

– Vi är de första att beklaga 
nedläggningen. Vi vet hur 
det känns, det hände Topp-
frys 2007, men nedlägg-
ningen i Bjuv kan påverka 
oss positivt, säger Joakim 
Bratell, v.d på Toppfrys i 
Brålanda.

Pengar och logistik
Toppfrys ärter säljs idag 
genom Axfood, Ica, Netto 

och Citygross. Av de tio till 
tolvtusen ton ärtor som pro-
duceras i Sverige kommer 
fyratusen ton från Toppfrys 
odlare.

– Vi började på minus och 
har kämpat i motvind i nio 
år.  2011 var jag nog den 
ende som trodde på det här 
, och det har gått bra, säger 
Joakim.

Efterfrågan på ärter är 
ständigt ökande. Ärtprotein 
är en bra ersättning för kött 
och ett bra svenskt alterna-
tiv till soja.

– Rent tekniskt kan vi 
dubbla vår produktion, det 
handlar om kapital och lo-
gistik. Om vi lyckas utveckla 
den biten behöver vi anstäl-
la fem till tio fast anställda 

året runt och 20 extra under 
säsongen, säger Joakim Bra-
tell.

Dubbla produktionen
I år kommer Toppfrys att 
skörda ärtor på 1 100 hektar 
som planerat. 20 procent är 
ekologiskt.
 Findus har behövt 8000 
hektar ärtor för sin produk-
tion i Bjuv. För Toppfrys 
del kan det i framtiden följ-
aktligen bli frågan om mer 
areal. 

De flesta odlarna finns  
idag i Skaraborg och så 
kommer det att förbli några 
år framöver. Här i Dalsland 
har det odlats mycket ärtor 
och jorden behöver åter-
hämta sig i femton är mel-

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se

– Köp din maskin hos oss!
KVÄNUM .............. 0512-79 79 70
LIDKÖPING ..............0510-270 80
BRÅLANDA/SÄFFLE  0521-57 73 80
Torvald Borg .............. 070-562 70 80
Mikael Eklöf............... 070-529 24 55
Claes-Göran Mörk....... 070-549 24 55
Tommy Håkansson ..... 070-589 24 55
Per-Olof Jakobsson..... 070-559 24 55
Besök vår hemsida........klmaskin.se

lan odling av ärtor för att 
undvika ärtrotröta.

– I den bästa av världar 
har Toppfrys  fördubblat sin 
produktion  2018. Detta är 

en historisk chans, vi blir 
tämligen ensamma  om att 
producera svenska ärter, sä-
ger Joakim Bratell.

Karin Åström
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LADDADE 
MED KÄNSLOR. När du älskar 

att köra

BMW 2-serie
BMW 3-serie
BMW X5
BMW 7-serie

bmw.se/phev

BMW firar 100 år genom att se framåt. Och eftersom framtiden börjar varje sekund, är du välkommen till oss för att uppleva BMWs nya plug-in hybrider, 
laddade med känslor. För nu kommer iPerformance plug-in hybrider, som kombinerar avancerad teknik för hållbar körning från BMW i3 och i8 med BMWs 
klassiska körglädje. Mer kraft och mindre förbrukning, det är bara ett av resultaten av att bygga bilar med känsla för nästa 100 år. 
Välkommen till laddade upplevelser.

BMW 2-SERIE PLUG-IN HYBRID. Förmånsvärde 929 kr/månad.
BMW 3-SERIE PLUG-IN HYBRID. Förmånsvärde 1.133 kr/månad.
BMW X5 PLUG-IN HYBRID. Förmånsvärde 3.063 kr/månad.
BMW 7-SERIE PLUG-IN HYBRID. Lanseras under 2016.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Förmånsvärden är beräknade netto baserat på 50% marginalskatt. BMW 225xe iPerformance 
Active Tourer. Systemeffekt 224 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 2,0–2,1 l/100 km. Koldioxidvärde från 46–49 
g/km. BMW 330e iPerformance Sedan. Systemeffekt 252 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 1,9–2,1 l/100 km. 
Koldioxidvärde från 44–49 g/km. BMW X5 xDrive40e iPerformance. Systemeffekt från 313 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl 
EU-norm från 3,3–3,4 l/100 km. Koldioxidvärde från 77–78 g/km. Miljöklass: EU6. Alla priser i annonsen är endast rekommenderade priser 
från BMW Sverige AB och varje enskild återförsäljare äger rätt att sätta egna priser, varför avvikelser från ovan priser kan förekomma. 
BMW 740e iPerformance lanseras under 2016. Erbjudandet gäller t o m 30 juni 2016.

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

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

www.anabil.bmw.se

Magnus tar över ICA efter Tomas
Den 1 maj tar 42-årige 
Magnus Johansson 
från Göteborg över 
ICA Supermarket i 
Mellerud efter Tomas 
Byström, som varit 
butikens ägare i 25 år.

– Det känns kanon, jag är 
supertaggad för det här, sä-

ger Magnus, som i uppstar-
ten satsar på att sätta sig in i 
verksamheten och lära kän-
na personalen.

Tomas, 64 år i år,  är nöjd 
med beslutet att dra sig till-
baka och önskar sin efter-
trädare lycka till framöver.

– Det ska bli skönt. Det 
är slitsamt att vara handla-

Magnus Johansson till vänster, blir ICA Supermarkets nya ägare från 1 maj. Tomas Byström 
tackar för sig efter 25 år som ICA-handlare i Mellerud.

– Jag är supertaggad för det här, säger Magnus Johansson.

re, jag har jobbat mycket 
med kroppen under alla år, 
förklarar Tomas, som brukar 
vara först på plats i butiken 
– i regel vid 04.30-tiden på 
morgonen.

Nu väntar mer tid med 
sambon som redan gått i 
pension. Resor till värmen 
och fjällvandring är något 
som lockar framöver.

Under åren som 
ICA-handlare i Mellerud har 
det skett mycket i butiken 
under Tomas ledning. Den 
är ombyggd och renoverad. 
Vid den senaste renovering-
en för tre år sedan fick buti-
ken även en ny entré och ut-
ökade parkeringsmöjligheter.

Pappa ICA-handlare
Berätta om din bakgrund, 
Magnus.

– Pappa var ICA-handlare 
i Göteborg och jag börja-
de sommarjobba i butiken 
som 14-15-åring. Där var 
jag kvar till 25-årsåldern. Då 
flyttade vi till ICA Super-
market Länsmanstorget när 
pappa tog över den butiken, 
berättar Magnus, som var 
butikschef där fram till 2010 
då han blev ICA-handlare.

Magnus kommer att driva 
butiken i Göteborg under en 
övergångsperiod fram till att 
det blir klart med vem som 
tar över där.

– Men jag kommer att pri-
oritera Mellerud.

Varför sökte du dig till 
Mellerud?

– Har varit i samma butik 
i 18 år nu, så det var dags att 
testa något nytt. Dessutom 
är det ett ganska tufft områ-
de med skottlossningar och 
andra problem. 

Familjen består av hustru 

och två döttrar, fem och åtta 
år gamla. I början kommer 
Magnus att ha lägenhet i 
Mellerud (han söker med 
ljus och lykta efter det) och 
veckopendla mellan Melle-
rud och Göteborg. 

Vad känner du till om 
Mellerud?

– Har kollat en del om 
Mellerud på nätet och padd-

lat kanot i Dalsland tidigare. 
Men i dagsläget har jag ing-
en relation till Mellerud, fast 
det kan var en fördel också.

Magnus börjar med att 
utöka öppettiderna från den 
1 juni. Butiken har idag ett 
25-tal anställda plus extra-
personal.

Susanne Emanuelsson
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Brålanda • Frändefors

Frändefors

Valborgsmässofirande
Lördag 30 april kl. 19.00

Kyrkokören hälsar våren vid Församlingshemmet 
Vårtal av Karin Gustafsson

Allsång med Husbandet, servering, lotterier
Hjärtligt välkomna!
Frändefors kyrkokör

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

Valborgsmässofirande
Brålanda

Lördag 30 april kl. 18.00
Körsång • Vårtal av Anette Jarsved Carlson 

Fika • Underhållning • Lotterier
Välkomna till Församlingshemmet!

Brålanda kyrkokör

MÖT VÅREN PÅ RÖRVIK
Valborgsmässoafton kl. 20.00

Vårtal av Berith Pettersson
Sång av Lennart, Håkan, Anders och  

Erik Malmsköld
Andakt Sigward K, servering, lotteri, fyrverkeri

VÄLKOMNA         Equmeniakyrkan Södra Dal

Dags för populärt kosläpp
Kosläppet  på Evens-
torps Gård i Sundals 
Ryr, Brålanda, är nu 
inne på sitt femte år 
att första maj bjuda in 
allmänheten. 
Förra årets besöksantal på  
2 000 kan upprepas i år om 
vädret är det rätta. Att se 
de våryra kalvarna och kor-
na brukar framkalla många 

Ystra kossor som släpptes ut på bete i fjol på Evenstorps gård. Arkivbild.

glädjeyttringar hos publiken.
Sofia och Magnus Karls-

son förbereder för fullt. För 
att få allt att fungera ställer 
hela bygden upp. Ett 35-tal 
är involverade för att få par-
kering, fika, smådjur, sop-
hantering, ja allt som måste 
att fungera.

Korna och kalvarna kom-
mer att släppas ut. Det finns 
kaniner, hönor, getter, får, 
grisar och alpackor att titta 
på och eventuellt klappa. I 
caféet har Sofia laddat med 
godsaker från gårdens bär-
odlingar. 

Nytt för i år är att kött-
lådorna kan fås med ham-
burgare då de investerat i en 
hamburgerpress.

I år möts besökarna av en 
ny byggnad på gården. En 
kombinerad ladugård, för 
korna under vinterhalvåret 
och hallonodling på som-
marhalvåret.

– Vi tror att både hallo-
nen, kor och kalvar kommer 

att trivas i den nya ladugår-
den. Vi hoppas att många 
kommer och besöker oss 
även denna sommar, säger 
Sofia och Magnus Karlsson.

Vårfirande i Brålanda
På Valborgsmässoafton, blir 
det traditionsenligt vårfiran-
de i Brålanda församlings-
hem. Kyrkokören sjunger 

vårsånger och årets vårtal 
hålls av Anette Jarsved-Carl-
son. Som brukligt är inbju-
des alla till dukade fikabord 

med dryck, smörgås och tår-
ta. Det blir också underhåll-
ning och lotterier med mera.

Skulle ha fyllt 90 år
I går den 26 april skul-
le Gestadsonen och 
författaren Per-Olof 
Ekström fyllt 90 år om 
han funnits kvar ibland 
oss. 
Sina sista år på 1980-talet 
levde han i Rumänien och 
hans populära bok Som-
mardansen har givits ut på 
rumänska. 

Per-Olof Ekström-sällska-
pet kommer att uppmärk-
samma detta i samband med 
årsmötet i augusti.

– Vi kommer då att göra 
en resa i P-O Ekströms spår 
och se hemmet i Björkhaga 
där han föddes, växte upp 
och bedrev jordbruk, sä-
ger Per-Olof Ekströmssäll-
skapets ordförande Carina 
Håkansson. Vi hoppas att 
medlemmar och andra in-
tresserade tar tillfället i akt.

Marianne Karlsson

P-O Ekström skulle ha 
fyllt 90 år den 26 april.

Mulles dag firades på Kroppefjäll
Ormar var ämnet när 
300 barn och vuxna 
träffades till Mulles 
dag vid skidstugan 
Granan på Kroppefjäll.

Friluftsfrämjandet i Väners-
borg bedriver verksamhet 
för barn och unga från tre 
år; Knytte. Mulle, Strövare, 
Lufsare och TVM riktar sig 
till ungdomar från 13 år.

Vartannat år firas dagen i 
Bastungen och i år var det 
Friluftsfrämjandets lokalav-
delning i Sundals Ryr som 
stod som värd vid skidstu-
gan, Granan, på Kroppefjäll.

Barnen gick en bana på en 
och en halv kilometer. Där 
fanns tipsfrågor och akti-
vitetspunkter. Hos Håkan 
Malmsköld med flera fick de 
lära om ormar som var årets 
tema. Han berättade om oli-
ka ormar och vad man ska 
tänka på när man är ute i 
skog och mark.

Barnen fick se exempel på 

hur ormar bor och de fick 
känna i en täckt  hink vad 
ormar äter. 

Den här dagen kunde 
Mulles kompis Skräptanten 
inte komma, men hon hade 
sytt ormar i olika längder 
som barnen fick stoppa med 
tidningspapper.

Mulle fanns på plats och 
bjöd på mullebullar. När 
de kom i mål fick alla en 
geléorm. Priserna i tipstäv-
lingen bestod av kåsor, plas-
tormar med mera.

Per-Olof Öst hade byggt 
upp Pelles Naturtivoli med 
olika aktiviteter. Man kun-
de klättra mellan träd på 
rep, bygga så höga torn som 
möjligt av stenar eller träk-
lossar och grenar.

Korv och bröd hör ju till 
en sådan här dag men det 
fanns även krubbelurer att 
avnjuta. Sundals-Ryr Luf-
sarna ,10-12 år, fixade den-
na läckerhet, en sockerkaka 
och pannkaks-kombination 

Håkan Malmsköld visar att ormar är olika långa.

Theodor och Nova från Uddevalla lät sig väl smaka av korv 
efter all ormkunskap de fått.

Algot Hultén, Vänersborg, 
bygger torn i Pelles naturti-
voli

Här får barnen känna i en 
hink vad ormar äter.

som serveras med grädde 
och sylt.

– Det blev en trevlig dag 
och alla verkade ha kul, säger 
en av arrangörerna, Susanne 
Broberg. Här i Sundals Ryr 
har vi deltagare i alla fem 
grupperna, 65-70 barn och 
13 ledare. De i den äldsta 
gruppen TVM var med-
hjälpare under dagen. Det 

kom barn och föräldrar från 
Uddevalla, Trollhättan,Vä-
nersborg, Mellerud, Fär-
gelanda och från området 
runt Brålanda.

Marianne Karlsson
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Fixus-helsyntetisk 
motorolja 
5W-40. 5 liters dunk.

198:-

Göteborgsv. 11, Brålanda
bralanda@fixusbildelar.se

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

Bilinspelare +  
8 Gb SD-kort

299:-

Kapell för vindrutan

159:-

LED-arbetsljus

fr. 179:-

Philips XenonVision
Färgtemp 4600 K
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ALLT FÖR DET JORDNÄRA LIVET  
Besök oss i en av våra 109 butiker, ring 0771-222 444 
eller på granngården.se

PELARGONER 10,5 cm kruka.

6 FÖR

100:-
Ord.pris 29:90/st

249:-
Ord. pris 149:-/st 

Grillkol/briketter
10 kg säck.

från 199:-
Ord. pris från 269:-

Påyllning av gasolflaska
Till 5 och 10 kg.

Klubberbjudande 

SPARA från 70:- 2 FÖR

Sileno – en helt ny serie robotgräs- 
klippare med den senaste tekniken

från 16989:-
Ord. pris 18 489–21 489:-  

Robotgräsklippare Gardena Sileno

INSTALLATION INGÅR

Melleruds kommun på bomässa
22-24 april deltog 
Melleruds kommun 
i Bomässan i Arena 
Vänersborg. 

Vårt mål var att marknads-
föra Mellerud som en kom-
mun att bo i, arbeta i och 
besöka. Därför hade vi med 

broschyrer och annat mate-
rial om kommunen som bo-
stadsort och som besöksmål. 
Vi delade under dagarna ut 
närmare 400 exemplar av 
broschyren om hur det är att 
bo här. Vår devis var ”Mel-
lerud – Närmre än du tror”, 
också titeln på boendebro-

Att prata med besökare är en viktig del av mässarbetet. Frågor-
na kan vara av de mest skilda slag. Många yngre tyckte att bollkastningen var rolig.

Trettio år som lanthandlare
Första maj har Agneta 
Johansson varit lant-
handlare i Grinstad i 
30 år. – En rolig utma-
ning, säger hon själv.
Första maj 1986 köpte Ag-
neta Johansson lanthandeln 
i Grinstad av Lilian och Ralf 
Wingolf. Hon var 24 år, 
hade tills dess jobbat på för-
äldragården Nygården, men 
grep det enastående tillfället 
att bli lanthandlare med en 
stor portion framtidstro. 

Affären låg då på andra si-
dan vägen och sålde förutom 
livsmedel och andra förnöd-
enheter spik, skruv grepar, 
spadar och annat lantbruks-
betonat.

Trogna anställda
De anställda som arbetade i 
butiken fortsatte under Ag-
netas regi. Gunnar Josefsson 
jobbade här hela sitt yrkes-
bverksamma liv och Karin 
Scherdin, en annan klippa, 
arbetade i lanthandeln tills 
hon gick i pension.

Nybygget
1992 blev den gamla buti-
ken utdömd och verksam-
heten hade dessutom växt ur 

Agneta Johansson har varit lanthandlare i Grinstad i 30 år.

kostymen. Ett nybygge tog 
form och en hel bygd ställde 
upp och hjälpte till.

– Bybor stöttade både 
med arbete och med för-
månliga lån. En del skänk-
te pengar. Många kom och 
jobbade med allt från grund 
till spikning och målning. 
Folk visade ett stort förtro-
ende, säger Agneta.

Flitigt team
Idag är det Agneta, hennes 
man Christer, systern Maria 

Alexandersson, Irene Ema-
nuelsson och Susanne Jan-
veden som håller lanthan-
deln öppen och levande. 

Här finns mat, presenter, 
blommor, närproducerade 
ägg, honung, potatis, dryck-
er, bröd och mycket annat 
som behövs till vardag och 
till fest. 

Butikens egna semlor i 
fastlagstider och sillen in-
för sillpräglade storhelger är 
vida kända och har en stryk-
ande åtgång. Smörgåstårtor 

och plankor görs på beställ-
ning.

Skoj med kunder 
Grinstad Lanthandel är en 
träffpunktmed humor och 
högt i tak. 

Agneta berättar om april-
skämt där hon annonserat i 
lokalpressen om att hon tar 
tio kronor i inträde till buti-
ken, en annan gång att man 
skulle ta av sig skorna för att 
undvika kvalster i mjölet. En 
del gick på det, berättar hon 
med ett leende.

– Det viktigaste av allt är 
att kunderna är så måna om 
oss. Vi känner varandra väl 
och gillar att munhuggas. 
Jag tycker det är roligt att 
vara lanthandlare, men det 
är en utmaning varje dag att 
behålla kunderna. Vi ligger 
för när Mellerud för att få 
vara ombud för systembolag 
post  och apotek. Tyvärr, för 
service är a och o, säger Ag-
neta.

När Lanthandelns Dag fi-
ras i juli blir det festligt jubi-
leumsfirande i Grinstad med 
kaffe och dopp.

Karin Åström

schyren. Devisen fanns ock-
så på vara snygga så kallade 
backdrops i montern.

Vi hade också aktiviteter 
i montern. Besökare kun-
na kasta bollar i hink och 
vinna nyckelring med fick-

lampa, eller en vindsnurra. 
De kunde också svara på 
våra tipsfrågor och vinna en 
kryssning med Nils Ericson 
eller presentkort till Kultur-
bruket på Dal.

Text och foto: Lars Nilsson

Tjernobylgruppen Västs-
verige höll årsmöte den 13 
mars. Mötet präglades av 
tacksamhet över det gång-
na året. 2015 års arbete 
i gruppen har skett efter 
planerad verksamhetsplan. 
Ekonomiskagåvor från 
medlemmar, församlingar, 
organisationer och andra 
intresserade har möjliggjort 
fortsatt sponsring av vårt 
vitryska hjälparbete. När 
föreningen inte längre kan 
arbeta med läger och hjälp-
sändningar är vi glada för att 

vi fortfarande ekonomiskt 
kan stötta arbetet bland be-
hövande i Vitryssland. Tjer-
nobylgruppen har nu arbe-
tat med hjälpverksamhet i 
Vitryssland under snart 20 
år. Humanitär hjälp till Vit-
ryssland bethövs fortfarande  
och  tas tacksamt emot. Tack 
vare inkomna medel har vi 
även under 2015 kunnat 
sponsra våra tre barmhär-
tighetssystrar: Natasha De-
midchik, Orsha, Svetlana 
Rudaya och Natalia Lukas-
huk  i Grodno. Barmhärtig-

hetsystrarna arbetar bland 
funktionsnedsatta barn och 
ungdomar, på barnhem 
samt bland äldre som har 
svårigheter att klara sig själ-
va. På årsmötet beslutades 
att fortsätta stödet till våra 
barmhärtighetssystrar också 
under 2016. Till Kungsör 
kommer i april fyra personer 
från våra kontakter i Vitryss-
land. Vid detta tillfälle kom-
mer de att informera om 
dagsläget och om betydelsen 
av hjälpverksamhet. Då vi 
inte kan fortsätta att arbeta 

som tidigare måste vi tyvärr 
avsluta Tjernobylgruppens 
verksamhet så småningom 
men arbetet fortsätter som 
planerat under 2016. Till 
styrelse för 2016 valdes: Bo 
Sjöquist, Signe Sjöquist, 
Göran Andreasson, Johan 
Bartelius,   Hulda Johansson 
och Lisbeth Löfskog. Till 
revisorer: Börje Lindstrand 
och Nils G. Nordin.

Bo Sjöquist,

ordförande 

ÅRSMÖTE
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Livlig debatt i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige-
mötet förra onsdagen 
innehöll både livsviktig 
information och livlig 
debatt.

Mötet inleddes med en tyst 
minut för bortgångne Rune 
Pettersson (KIM) som var 
ersättare i kommunfullmäk-
tige i Mellerud. 

SMS Livräddare
Därefter följde information 
om projektet SMS Livräd-
dare av ambulanssköterskan 
Åsa Högstedt frånVästra 
Götalandsregionen. 

Den som fyllt 18 år och 
gått utbildning i Hjärt- och 
lungräddning kan registrera 
sig i en app. Larmcentralen 
kan då leta upp livräddarens 
position och larma ut denne 
till ett hjärtstopp i närheten.

– Den största vinsten är på 
landsbygden där det idag tar 
i genomsnitt tretton minu-
ter för ambulansen att kom-
ma fram. Den som drabbas 
av hjärtstopp har dubbelt så 
stor chans att överleva om 
någon gör HLR, sade Åsa 
Högstedt.

Här i Mellerud finns 1,2 
startare på 1000 invånare, 
kanske fler. Åsa Högstedt 
betonade det viktiga i att re-
gistrera hjärtstartare så att de 
kan hämtas och komma till 
användning. Bra en tredjedel 
av hjärtstartarna är registre-
rade idag och i värsta fall lig-
ger de inlåsta i skåp.  

Hon  uppmanade kom-
munen att se till att elever-

na i skolan får utbildning i 
HLR, att kolla om hjärtstar-
tarna som finns är registrera-
de och att se till att kommu-
nens personalen är utbildad.

Ärenden
Första ärende på föredrag-
ningslistan var svar på 
granskning av årsredovis-
ningnen, som godkändes.

Nästa ärende rörde dis-
ponering av över- och un-
derskott och Pål Magnussen 
(V)yrkade på  att skolan 
skulle få sitt överskott på 
1,2 miljoner med sig 2016. 
Kommunfullmäktige beslu-
tade att inte tilläggsbudgete-
ra och Magnussen reservera-
de sig mot beslutet.

Michael Melby (S) redovi-
sade biståndsbeslut som inte 
verkställts och redovisningen 
godkändes. 

Kommunfullmäktige be-
slutar efter prövning att jäv 
inte längre föreligger för 
Stefan Hellman för revision 
av kultur- och utbidnings-
nämndens verksamhet.

Het debatt
I ärende fem, som gällde svar 
på interpellation till bygg-
nadsnämndens ordförande-
Karin Hilmér om byggpla-
ner för  Ängenäsområdet, 
inlämnad av Pål Magnussen 
(V) hettade det till i salen. 

Magnussen ifrågasatte ett 
bygglov för det han kall-
lade ”en industribyggnad” 
på Ängenäs och hur frågan 
hanterats. 

Karin Hilmér (C), ordfö-

Åsa Högstedt från Västra Götalandsregionen informerade om SMS- Livräddare för kommunfullmäktige i Mellerud.

rande i byggnadsnämnden 
välkomnade interpellatio-
nen  och sade att det inte 
handlar om någon indust-
ribyggnad utan om en villa 
och ett garage och att det 
följer detaljplanen. 

– Grannar behöver inte 
frågas när det inte handlar 
om någon avvikelse från de-
taljplanen, sade Hilmér.

Jörken Eriksson (KIM) 
menade att detaljplanen 
innehöll ”normala villor 
och normala garage”, att en 
byggrätt på närmare  1 000 
kvadratmeter, som uppstår 
när tre tomter slås ihop som 
i detta fall, inte passar in i 

ett villaområde. Han yrkade 
på att grannar ska höras, att 
ärendet återremitteras.

Anette Levin (L), beröm-
de Eriksson som påläst i 
ärendet, men tyckte att man 
”ska låta folk bygga som de 
vill”.

– Det är jättefint att vi kan 
bygga på olika sätt, varför 
ska alla bygga lika? undrade 
Levin.

Daniel Jensen (KD) tyck-
te att kommuninvånare ska 
få bygga de hus de vill, men 
utanför planlagt område. 
han befarade att stora kom-
plementbyggnader skulle bli 
mer regel än undantag och 

delade denna farhåga med 
Jörgen Eriksson.

Karin Hilmér (C) hopp-
ades att det inte skulle bli 
kutym med enskilda ären-
den i fullmäktige och upp-
manande till respekt för 
kommunens tjänstemäns 
kunnande. Hon hoppades 
få slippa ”spring i korrido-
rerna” på kommunkontoret.

Pål Magnussen (V) bad 
henne  med anledning av 
denna förhoppning att läsa 
på om offentlighetsprinci-
pen. Tony Johansson (MP)  
tyckte att man måste ha en 
diskussion om man frångår 
planer. 

– Försök tala i byggnads-
nämnden om detta. Det är 
ett fattighetsbevis att tala om 
det här, sade han.

Tommy W Johansson (S)  
såg inga problem med både 
stora och mindre hus i ett 
villaområde. ”Tiden går, 
planen är från 1989 och vi 
måste ha respekt för att saker 
förändras. Den som inte är 
nöjd kan överklaga”, men-
ade han.

Kommunfullmäktige god-
kände interpellationssvaret.

Karin Åström

Avsäger sig uppdrag
Åke Carlsson (C) avsäger 
sig samtliga förtroendeupp-
drag som revisor i Melleruds 
kommun. Ronny Wester-
lund (M) befrias från sina 

uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och le-
damot i byggnadsnämnden. 
Till ledamot i byggnads-
nämnden utses Henrik Nils-

son (M). Conny Klingborg 
(KIM) utses till ny ersättare i 
Föreningen Grinstadvatten.

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag om in-
troduktion och presentation 
av nyanställda samt att visa 
uppskattning under anställ-
ningstiden har bifallits av 

kommunstyrelsen.  Med-
borgarförslag om en passage 
från Melleruds Järnvägssta-
tion till Österråda/ Maga-
sinsgatan avslås. Likaså av-

slås medborgarförslaget om 
att riva fastigheter i kvartetet 
Kronan och byggandet av 
parkeringsplatser.

Fotoklubbens månadsbild

Melleruds Fotoklubbs må-
nadsbild ”Kväll över Yttre 
Bodane” som finns till på-
seende i ABF:s skyltfönster 
har tagits av Johnny Stück-
en. Yttre Bodane är ett na-
turreservat som ligger vid 

Vänerns nordvästra kust 
mellan Ånimskog och Köp-
mannebro. Naturreservatet 
består av skogs- och skär-
gårdslandskap som innehåll-
er en mängd bergryggar och 
knallar omväxlande med 

myrar och kärr i dalstråk och 
sänkor. Fågellivet är rikt, 
med bland annat storlom, 
småkrake, fiskgjuse, skägg-
dopping, orre och tjäder 
med mera.

Melleruds Fotoklubbs månadsbild i april har tagits i Yttre Bodane av Johnny Stücken.

Återupprepad succé
Igår var det dags igen för 
den populära Arbetsmark-
nadsdagen i studiehallen på 

Dahlstiernska gymnasiet. 
Intresset från både företag 
och arbetssökande var stort. 

Mer om dagen får ni veta i 
nästa veckas utgåva av Mel-
leruds Nyheter.

JOAB i Dals Rostock fanns på plats och berättade om de jobb som finns inom företaget. Svetsa-
ren Helen Johansson och IT-chefen Martin Eriksson hade fullt upp.
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Stor lösöreauktion på Dalsland Center
Många intresserade 
och många utrop 
resulterade i en auk-
tion som pågick hela 
dagen.

Sten och Patriks Auktioner 
Mellerud började redan för 
fjorton dagar sedan arbetet 
med denna stora auktion 

med 1 000-tals olika ting. 
Det var Elin Johansson 
(Hellentin) som lät alla sina 
föremål som hon samlat 
under ett långt liv gå under 
klubban. Sista vecka har 
Sten och Patrik sorterat och 
organiserat i Hallingsalen 
för att alla föremål skulle 
komma till sin rätt.

Lördagen var stora auk-
tionsdagen som började med 
visning klockan tio. En tim-
me senare startade auktio-
nen som höll på hela dagen. 
Sista utropet var inte förrän 
klockan sju på kvällen.

Många besökare hade 
kommit för att titta runt lite 
grann men en del var riktigt 

Tordis Kaasin från Norge tittar runt lite och Bengt Johansson  tänker kanske handla, men vill 
kolla lite innan.

intresserade och hade siktat 
in sig på ett eller annat fö-
remål. Cafeterian var också 
öppen där Anette Andersson 
och Ann-Sofie Smed sålde 
kaffe med tilltugg.

Sten Torstensson och 
Patrik Stridh var nöjda och 
tyckte det hade varit en bra 
dag med mycket folk, sär-
skilt mitt på dagen.

AnnChristine Ivarsson

Rovfågelskrämmor 
mot måsar och kajor
Problemen med 
häckande fiskmåsar 
på taken och kajor 
som flyger runt i stora 
flockar och förorenar 
har funnits i många år. 
Nu gör kommunen en 
kraftsamling i kampen 
mot fåglarna.

– Vi jobbar på olika sätt 
med problemet. Nytt i år är 
två rovfågelskrämmor. Det 
handlar om plastfåglar som 
ser ut som rovfåglar, förkla-
rar Patrik Tellander, gata- 
och parkchef.

Dessa sitter fast i ena än-
den av ett snöre sju meter 
upp i luften, som en drake.

Dessutom används en 
så kallad ”skrikare” för att 
skrämma bort måsar, kajor 
och råkor.

Annika Olsson, enhets-
chef på Fagerlidshemmet be-
rättar att man haft problem 
med häckande måsar på ta-
ket i flera år.

– Dels förorenar de och 
smutsar ner personalens och 
besökandes bilar som står 
parkerade, dels låter och 
skränar de mycket ofta tidi-
ga mornar men framför allt 
har de gått till attack mot 
boende som sitter ute under 
sommaren, säger Annika.

Det har lagts ut plastor-

Rovfågelskrämman i form av en flygande drake på Fagerlids-
hemmet. Foto: Annika Olsson.

Lärare på konferens om frispråkighet
Under två dagar har 
sju lärare från Melle-
rud deltagit på den 
årliga flerspråkighets-
konferensen i Stock-
holm. 

Seminarierna har hållits på 
Stockholms Universitet med 

cirka 700 deltagare och rik-
tar sig främst till skolperso-
nal som kommer i kontakt 
med nyanlända och flersprå-
kiga elever. 

Ämnen som lyftes var 
bland annat var någonstans 
svensk forskning befinner sig 
idag. Frågor kring hur barn 

lär sig lyftes, också bra exem-
pel från duktiga pedagoger 
och skolor runt om i landet 
som har kommit långt i sina 
arbetssätt kring organisatio-
nen av nyanlända mot en bra 
måluppfyllelse.

Andra ämnen som belys-
tes var hur man skapar goda 

Emma Petersén och Annika Larsson, Nordalskolan, Lena 
Nilsson, Fagerlidskolan, Magnus Johansson, Karolinerskolan, 
Anne Olsson och Minna Gustavsson, Dahlstiernska gymnasiet 
samt Eva Gerdén, elevsamordnare för nyanlända. Foto: Privat. 

mar och testats med skri-
kare, med mer eller mindre 
lyckat resultat. Nu testas 
alltså en rovfågelskrämma 
á la drake på Fagerlidshem-
met. Man kan även se en så-
dan på kommunhusets tak.

– Men fåglarna vänjer sig 
vid dem efter bara några da-

gar. Som privatperson kan 
man se till att täta skorste-
nen så inga fåglar kan bo 
där och inte lägga ut mat till 
dem, förklarar Tellander.

Att skjuta fåglar inne i 
tätorten är ingen lyckad lös-
ning, av säkerhetsskäl.

Susanne Emanuelsson

möten mellan olika kulturer, 
hur den kommunala orga-
nisationen kan samordnas, 
samt svåra frågor kring he-

derskultur och könsstymp-
ning.

 Eva Gerdén

Ett hav av 
blå blommor
Scilla, eller blåstjärna 
som den också kallas, 
är ett säkert vårteck-
en. Hemma hos Evert 
Magnusson är hela 
gräsmattan full.

Hela framsidan av Everts 
gräsmatta lyser klarblå.

– En del som går förbi på 
vägen stannar och beundrar 
blommorna. Visst är det 
vackert? säger Evert.

Blomman tillhör familjen 
hyacintväxter och är en av 
de tidigare blommorna som 
blommar på våren. Blåstjär-
nan blommar med vackra 
klockformade små blom-
mor. Den kan planteras i 
gräsmattan och eftersom 
den förökar sig lätt så kan 
den vid blomningstid bilda 
en blå matta. 

Susanne Emanuelsson

I Evert Magnussons trädgård på Viaduktgatan breder ett hav 
av scilla ut sig, en sann ögonfröjd för alla blomälskare.

Fixus-helsyntetisk 
motorolja 
5W-40. 5 liters dunk.

198:-

Göteborgsv. 11, Brålanda
bralanda@fixusbildelar.se

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

Bilinspelare +  
8 Gb SD-kort

299:-

Kapell för vindrutan

159:-

LED-arbetsljus

fr. 179:-

Philips XenonVision
Färgtemp 4600 K

fr. 679:-

   Kalle Smed håller upp en stor koppargryta som Patrik Stridh 
ropar ut.
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Krossen på Rudevi IP
–Vi var bättre än dem, och 
det märktes på siffrorna. 
De hade inte alls mycket i 
matchen, men vi gjorde må-
len som behövdes, vi gjorde 
jobbet som behövdes helt 
enkelt, sade Åsebro/Brålan-
das tränare Glenn Öder efter 
matchen på Rudevi.

Det tog bara sex minuter 
innan Jennie Larsson kunde 
sätta 1-0 i hemmapremiären 
för Åsebro/Brålanda, ett mål 
som inledde ett målkalas i 
den stekande vårsolen.

Hattrick
I mitten av halvleken gjorde 
Elin Svensson sitt första mål. 
Fyra minuter senare kom 
nummer två av tre samman-
lagt för anfallaren.

– Vi skapade mycket far-
ligheter och det var skönt att 
målen rullade in, för både 
mig och laget. Jag tror detta 
var karriärens första hattrick 
och det var roligt. Alltid kul 
att lyckas göra mål i min nya 

SLUTRESULTAT
Åsebro/Brålanda – 

 IK Rössö lag 2
7-0 (3-0)

Div. 2 Bohuslän/Dal
Arena: Rudevi
Publik: 50
Gula kort Å/B: Hanna Johansson
Målskyttar:
6’ 1-0 Jennie Larsson
24’ 2-0 Elin Svensson
29’ 3-0 Elin Svensson
50’ 4-0 Elin Svensson
62’ 5-0 Jessica Vänerlöv
77’ 6-0 Michaela Landström
88’ 7-0 Anna Dahlberg

Tösse IF fick en  
poäng i premiären

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – Tösse IF 

1-1 (1-1)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
1’ 1-0 Pontus Marsell
32’ 1-1 Oscar De Bourgh

FOTBOLL 
Seriepremiär mot 
Bengtsfors som 
kommer från division 
4 låter som en svår 
uppgift för Tösse. Men 
årets upplaga av laget 
är stark och en poäng 
i 1-1 matchen är inget 
man ber om ursäkt för.
Det var en typisk premiär-
match med dålig gräsplan 
uppe i Bengtsfors när lagen 
möttes i lördags. Tösse ham-
nade i underläge efter bara 
en minut, vilket gav gästerna 
uppförsbacke direkt.

– Jag har aldrig upplevt en 
så dålig plan, den såg fin ut 
från håll men när man kom 
närmare såg den bedrövlig 
ut, sa Tösses tränare Thomas 
Magnusson efter matchen.

– Vi fick uppförsbacke ef-
ter bara någon minut då vi 
hamnade i underläge. Men 
vi tog oss samman och kvit-
terade sedan på frispark.

Och vilket frispark därtill. 
Oscar De Bourgh tryckte 
till från 30 meter och för att 
citera tränaren Magnusson 
kommentar efter matchen, 
han smiskade dit den bollen 
rejält.

Detta var i den 32:a mi-
nuten.  I andra halvlek fanns 
det chanser åt båda hållen, 
men inget som resulterade i 
mer mål för de båda lagen i 
seriepremiären.

– Det var en typisk pre-
miärmatch på en svårspelad 
plan. Vi tog oss samman ef-
ter deras tidiga mål. Match-
en var tämligen jämn, ett 
rättvist resultat då det fanns 

chanser från båda hål. Men 
överlag var det rättvist, sa 
Magnusson.

Bäst i Tösse var mittbacks-
paret Emil Ahlqvist och Filip 
Lindstedt även om Thomas 
själv helst ville lyfta upp la-
get och en junior.

– Återigen var det en stark 
laginsats, men sedan vill 
jag även lyfta fram 18-åriga 
Timmy Melchersson som 
kom in i andra halvlek och 
gjorde en riktigt bra insats.

På söndag ställs Tösse mot 
ett annat nykomlinglag, från 
division 4, Färgelanda IF.

– Vet inte mycket om Fär-
gelanda, men de har sagt 
själva att de skall vara ett 
topplag. Vet inte mycket om 
dem. Deras resultat i premi-
ären skrämde ingen, men 
det är alltid tufft i början av 
serien. 

Dock hoppas Thomas 
Magnusson kunna flytta 
matchen som han tror kom-
mer spelas på Tössevallen.

– Vi hoppas få spela hem-
mapremiären på Tösseval-
len, men vi försöker få den 
ändrad till lördag. Det är 
Valborg, så flera killar kan 
inte vara med på söndagen 
och spela.

Tobias Coster

Nu ska bollen rulla på Håvåsen
Det har varit många 
turer kring Håvåsen, 
Håfreströms hem-
maplan i Åsensbruk. 
Varför det tagit två år 
kan man ha åsikter 
om, men det viktiga i 
kråksången är att Hå-
freströms IF äntligen 
skall få sparka boll 
igen på hemmaplan.
– Det klart det betyder 
mycket, vi har längtat efter 
det. Det ska bli skönt att få 
spela på vanligt gräs igen. 
Sedan är det givetvis bra för 
klubben som kan ha kios-
ken, inträde och lite sådana 
saker, säger Håfreströms trä-
nare Anton Öhrling som är 

från Åsensbruk och uppvux-
en på planen.

Publiken tillbaka
I två år har laget fått spe-
la sina hemmamatcher på 
bortaplan, i Mellerud och 
Dalslands Sparbanks Arena.

Konstgräset i Mellerud har 
inte varit till klubbens fördel 
då det inte gått att ha kiosk 
eller något arrangemang 
runt lagets matcher i divi-
sion 5.

Fotbollssektionens Kjell- 
Arne Karlsson är mycket 
glad över återkomsten till 
hemmaborgen.

– Det är toppen, dom har 
verkligen fått stå ut med 
konstgräset. Detta betyder 

mycket för klubben, inte 
minst ekonomiskt eftersom 
vi nu kan ha servering och 
kunna få tillbaka publiken 
på matcherna.

Lång väntan
Ser vi tillbaka så påbörja-
des arbetet med att dränera 
om Håvåsen hösten 2013. 
Men sedan dess har det va-
rit många turer och när la-
get trodde att man kunde 
börja spela förra säsongen, 
visade det sig att mer arbe-
te var tvunget att läggas ner 
på gräsmattan innan den var 
spelduglig. 

– Vi fick fylla i och så om. 
Det tar tid sånt här, grä-
set måste få tid att gro och 

bli starkt. Det är en glädje 
att få dra igång igen säger 
Kjell-Arne.

Stormatch
Det hela kunde inte heller 
börja bättre för Håfreström 
och invånarna i Åsens-
bruk. På måndag, när första 
matchen skall spelas, blir det 
i form av en stormatch då 
Åsebro IF gästar i division 
5. Ett derby som både An-
ton Öhrling och Kjell-Arne 
Karlsson hoppas skall dra 
mycket folk.

– Vi hoppas detta kommer 
att betyda att vi får mer pu-
blik, säger Kjell-Arne Karls-
son.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Det var grönt gräs och 
solsken när Åsebro IF 
bjöd på seriepremiär 
på Rudevi i lördags. 
Ellenö IK gästade men 
fick åka hem tomhän-
ta då ÅIF tog alla tre 
poängen.
Rudevi var tungsprungen 
denna lördag när det vanka-
des seriepremiär för nykom-
lingarna Åsebro IF. En pre-
miär som bjöd på mål och 
tre poäng, inför en inte allt 
för stor publik.

– Verkligen premiärmatch, 
speciellt skönt att vinna så-
dana matcher. Första kvar-
ten var typiskt premiärspel. 
Vi pressar sen på bra men vi 
tillåter dem ställa om lite för 
lätt samtidigt som de snabbt 
backade hem. Sedan tar vi 
över fullständigt och har en 
jättebra period, säger träna-
ren Peter Eriksson.

I Åsebros övertag får man 
också straff när en hem-
maspelare blir neddragen i 
straffområdet på en frispark 

utifrån som Åsebro slog.  
Från straffpunkten är spe-
lande tränaren Peter Eriks-
son kyligare än superhjälten 
Iceman själv, och sätter straf-
fen som så många gånger 
förut i den Rödvita tröjan.

Duell
Detta skedde i den 42:a mi-
nuten och man trodde led-
ningen skulle hålla sig till 
paus., men när Åsebro fick 
ny frispark på Ellenös plan-
halva, vinner gästerna bollen 
och ställer om blixtsnabbt 
och sätter bollen med sekun-
der kvar av halvleken.

– De vinner duellen och 
ställer om på oss. Det målet 
var psykologisk jobbigt pre-
cis innan paus säger målskyt-
ten Peter Eriksson.

I andrahalvlek inleder Åse-
bro tveksamt, får inte alls till 
något anfallsspel utan slarvar 
bort passningar i onödan. 
Istället fortsätter Ellenö hota 
med omställningsspelet.

Skön seger
Åsebro får ny straff, efter 

att Eriksson själv fällts, men 
denna gång förvaltas den 
inte lika väl. Tur då för hem-
malaget att hemvändaren 
Robin Svensson finns.

Efter en fin individuell 
prestation gör han 2-1 till 
sitt nygamla lag med kvarten 
kvar av matchen. Han place-
rade in bollen, från 20 meter 
och målvakten hade ingen 
chans att hinna rädda bollen 
från Svensson.

–Väldigt skönt. Skön se-
ger att vinna med uddamålet 
i en premiär. Vi höjer oss se-
dan i slutet av andra, vi blev 
bättre och tar tag i det. Vi 
reder ut det bra, trots att de 
har några lägen. Sedan fick 
vi göra mycket byten då det 
tog hårt på kropparna med 
den tunga planen, men alla 
inhoppare gör det toppen. 
Annars är jag väldigt nöjd 
med kämparinsatsen. Tur 
ska man förtjäna och vi visar 
stundtals att vi är det bättre 
laget, sade Peter Eriksson 
efter matchen och säger att 
man har en bit kvar till topp-
formen.

Premiärseger hemma för Åsebro

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – Ellenö IK 

2-1 (1-1)
Division 5 Dalsland
Målskyttar:
42’ 1-0 Peter Eriksson (straff)
44’ 1-1 Sebastian Angmyr
75’ 2-1 Robin Svensson

Elin Svensson – Åsebro/Brålandas Elin Svensson gjorde hatt-
rick i hemmapremiären mot IK Rössö på Rudevi. Foto: Johan 
Lind Wahlen.

Åsebro/Brålanda 
ångar på i damernas 
division 2 Bohuslän/
Dal. Två segrar på två 
matcher där sönda-
gens drabbning mot IK 
Rössö från Uddevalla 
står för de största 
siffrorna, 7-0 slutade 
matchen.

roll som forward, sade Elin 
Svensson, som skolats om 
till forward av tränarduon.

I andra halvlek var det om 
möjligt ännu mer övertag för 
hemmalaget på Rudevi. Spel 
mot ett mål där Helena Jan-
veden i mål inte fick känna 
på bollen i onödan.

– Det lossnade mer i den 
andra halvleken, de hade 
någon kontring, men aldrig 
något som blev farlig. Vi gör 
mål på våra chanser, de hade 
ett bra försvar som höll nere 
siffrorna, sade Glenn Öder.

Elin Svensson hattrick 
fullbordades i den 50:e mi-
nuten när hon satte 4-0. 

Ytterligare mål
Efter det fylldes det på med 
ytterligare tre målskyttar. 

5-0 Jessica Vänerlöv, 6-0 
Michaela Landström, 7-0 
Anna Dahlberg, där Dahl-
bergs mål föregicks av ett 
rött kort på Rössöspelare.

– Detta höjer självför-
troendet rejält för resten av 
säsongen. Att vi dessutom 
höll nollan är också bra. Vi 
kämpar för varandra hela ti-
den och har roligt ute på pla-
nen, sade Elin Svensson och 
tränaren Glenn Öder kunde 
bara stämma in.

– Vi vinner som ett lag 
och förlorar som ett lag. Det 
är kanske en klyscha, men 
det är svårt att lyfta fram en 
enskild spelare när hela laget 
var bra idag.

På söndag spelar man 
hemma igen, fast på Sörby-
vallen i Brålanda. Då möter 

Åsebro/Brålanda Vallens IF 
som förlorade sin seriepre-
miär i ett något haltande 
spelschema.

– Vi tar med oss bollinne-
havet och passningsspelet, 
som var bra idag, men vi kan 

ännu bättre. Jag är nöjd att vi 
vinner med 7-0 och har hål-
lit nollan två matcher, sade  
Öder inför nästa match.

Tobias Coster

Stormatch väntar
På måndag väntar en stor-
match i division 5. Derby 
mellan Håfreström och Åse-
bro, på nylagda Håvåsen. En 
match Peter längtar till.

– Det kommer att bli en 
jättetuff match, de är säkert 
revanschsugna efter förlus-
ten mot Frändefors. De är 
säkert extra laddade också 
nu när dom är tillbaka på 
Håvåsen. Vi hoppas kun-
na stå upp bra, säger Peter 
ochtillägger: – Sådana här 
matcher ser man fram emot, 
de ger en extra krydda i se-
rien. Roligt med ett derby 
mot bra motstånd.

Tobias Coster

SPORT
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”Skönt att vinna 
på en fredag”
FOTBOLL 
Brålanda IF vann i 
fredags kväll när man 
bortaslog IF Viken 
med 2-0. Detta var 
en skön revanch efter 
premiärförlusten mot 
Eds FF på hemmaplan 
i division 4 Bohuslän/
Dalsland.

De första tre poängen är 
skördade för Brålanda som 
vann den svåra bortamat-
chen mot IF Viken i Åmål, 
men det dröjde till den an-
dra halvleken innan nollan 
spräcktes.

– Vi var defensivt riktigt 
bra, ligger bra i positioner 
hela första halvlek. De har 
mer bollinnehav än oss, 
men vi släpper inte till nå-
got farligt. Vi vårdar boll, 
och anfaller smart när vi väl 
fick boll, sa Brålandas träna-
re Daniel Olsen direkt efter 
matchen.

Mål
Men det dröjde långt in i 
den andra halvleken innan 
Brålanda skulle ta till vara på 
ett av sina anfall.

Gästerna fick in bollen 
centralt framför mål till Os-
kar Andersson som slog en 
fin passning ut till vänster 
i straffområdet där Alfred 
Rydsmo tog emot och snyggt 
slog in bollen i Vikens bortre 
gavel och 1-0 till Brålanda.

Strax därefter drog hem-
malaget på sig ett rött kort 
vilket gav Brålanda ännu 
större fördel i kampen om 
dom tre poängen.

Segermålet
– När de får sitt röda, påver-

IF Viken – 
Brålanda IF 
0-2 (0-0)

Div. 4 Bohuslän/Dal
Målskyttar:
56’ 0-1 Alfred Rydsmo 
76’ 0-2 Martin Gustavsson 
Arena: Mossängens IP
Publik: 188
Gula kort BIF: Albin Anders-
son, Marcus Andersson

SLUTRESULTAT

kar det deras energi negativt. 
För vår del förändrade det 
inte så mycket utan vi fort-
satte vårdade bollen utan att 
chansa, sa Daniel Olsen.

Med kvarten kvar skulle 
Brålanda skjuta in segermå-
let, eller nicka in som Mar-
tin Gustavsson egentligen 
gjorde.

Efter ett bra skott av Fred-
rik Falk, lämnar Vikens mål-
vakt retur som Gustavsson 
högg på och kunde nicka in 
tvåan, som också skulle bli 
segermålet för Brålanda.
– Det var väldigt gött, skönt 
att få revansch för förlusten 
senast. Skönt att vinna på en 
fredag. Den stora skillnaden 
var inställningen, bara in-
ställning. Vi tar det jobbet 
som krävs för att vinna fot-
bollsmatcher. Vi gör en be-
tydligt bättre match än mot 
Ed och idag gjorde vi dem 
sämre, inte orättvist alls, 
sa Brålandas tränare efter 
matchen.

På lördag väntar bortamat-
ch mot Munkedals IF för 
Brålandas herrar, ett Munke-
dal som besegrade Eds FF på 
bortaplan i söndags.

Tobias Coster

Guld i Svenska cupen
Malena Norrman, BMK 
Stinget, tillsammans med 
Nikki Bryntesson, Valboda-
lens BMK vann guld i dam-
dubbel i Svenska Cupen i 
Uppsala i helgen.

I semifinalen mötte de ett 
högt rankat par från Göte-
borg, så det borde inte ha 
gått, men Malena och Nikki 
21- 18 i tre set. 

I finalen mötte de ett par 

från Stockholm och körde 
över dem i två raka set. 

Alexander Strandberg, 
BMK Stinget, gjorde en 
stark prestation i poolspelet. 
I sextondelsfinalen mötte 
han sin överman.

Bohuslän/ Dals distrikt 
kammade hem guld i dam-
dubbel- 00 och ett brons i 
damdubbel- 04 under täv-
lingengen i Uppsala.

Nikki Bryntesson och Malena Norrman vann guld i damdub-
bel i Svenska Cupen.

Mellerud förlorade hemma

Melleruds IF – 
 IFK Åmål 

2-5 (0-2)
Div. 4 Bohuslän/dal
Arena: Rådavallen
Publik: 168
Gula kort MIF: Viktor Öhrling, 
Marcus Rydberg
Målskyttar:
5’ 0-1 Vinicius Tessaro Schettino
40’ 0-2 Mario Kennedy
48’ 0-3 Mario Kennedy
57’ 0-4 Lazar Martinovic
70’ 0-5 Gustav Weingartshofer
74’ 1-5 Joel Lundgren
90+5’ Albin Broberg (straff)

SLUTRESULTAT

IFK Åmål var betydligt starkare i derbyt mot Melleruds IF på 
Rådavallen i söndags. Förkrossande 2-5 vann Åmål med efter 
ledning med 5-0 i mitten av den andra halvleken.

Den skrala publiken på 
Rådavallen i söndags efter-
middag fick inte mycket att 
glädjas åt när IFK Åmål var 
på besök i vad som blivit ett 
prestigederby, på papperet. 
Det var inte Åmåls killar 
man såg på planen utan ett 
gäng lirare från andra länder 
vars mål är att ta sig uppåt i 
seriesystemet i Sverige, eller 
i andra europeiska fotbolls-
ligor. 

Dessa lirare gjorde det 
dock väldigt bra och redan 
efter fem minuter nickade 
IFK in en hörna från vänster.

Tung uppförsbacke direkt 

när laget är på väg framåt. 
IFK ställer om blixtsnabbt 
och gör 3-0.

Tio minuter senare kom 
nästa mål för gästerna, en 
djupledsboll där Åmålspela-
ren kan runda en chanslös 
Fredric Johansson och lägga 
in bollen i öppet mål.

5-0 kom också, men efter 
det att IFK fått en man ut-
visad. 

Mellerud får sedan en 
dubbelchans som dock istäl-
let blir till kontring för Åmål 
som gör 5-0 med en man 
mindre på planen.

Lite jubel
Dock skulle det få komma 
lite jubel på Rådavallen den-
na söndag, trots det stora 
underläget.

Marcus Rydberg och Joel 

Lundgren kombinerar fint i 
gästernas straffområde och 
den sistnämnde kan skjuta 
in bollen till en reducering. 

På tilläggstid fälls sedan 
Lundgren av målvakten och 
får syna det röda kortet. 
Straffen sätter Albin Broberg 
säkert bakom en vikarieran-
de målvakt innan domaren 
blåser av matchen.

– Vi möter ett bra lag, se-
dan vill vi försöka spela väl. 
Det är anspänning i hem-
mapremiären och spelarna är 
påverkade av stundens allvar 
på vissa håll. Sedan måste vi 
ta klivet ifrån junior till seni-
or, värdera passningar, spela 
mer på ytan. Det straffade 
sig idag, rejält, sade Peter Jo-
nasson efter matchen.

Tobias Coster

för Mellerud som vann serie-
premiären borta mot Högsä-
ter med 2-1.

Trots mycket slarv och be-
klämmande dåligt spel höll 
man tätt ända till 40:e minu-
ten. Då vinner en Åmålspe-
lare duell i straffområdet 
mot två försvarare och lyckas 
få en tå på bollen som glider 
in intill Melleruds keeper Jo-
hanssons vänstra stolpe.

Pojkar mot män
– Framförallt i första halvlek 
var det pojkar mot män. Det 
här är killar som vill leva på 
fotboll och ha det som sitt 
yrke. De är välutbildade och 
funkar på plan samtidigt 
som vi gör alla misstag man 
kan göra enligt boken och 
gör det jobbigt för oss själva, 
sade Melleruds tränare Peter 
Jonasson

– Inför den andra halvle-
ken vet vi vad vi skall göra, 
men ändå så gör vi ett indi-
viduellt misstag det första vi 
gör och de får 3-0, det dödar 
matchen helt, sade Jonasson.

Mål efter mål
När den andra halvleken var 
bara minuten gammal tap-
par Melleruds mittfält boll 

Frändefors IF var starkast

Frändefors  IF – 
Håfreströms IF 

3-2 (2-0)
Div. 5 Dalsland

Målskyttar:
9’    1-0 Andrej Savemo 
12’ 2-0 Mattias Karlsson 
65’ 2-1  Kreshnik Bytyqi 
68’ 3-1 Yonis Abdi 
79’ 3-2 Kreshnik Bytyqi

SLUTRESULTAT

FOTBOLL 
Det var derby, serie-
premiär och solsken 
när årets första match 
i division 5 spela-
des på Frendevi IP i 
Frändefors. Tippade 
topplaget Håfreström 
gästade, men fick 
vända hem med noll 
poäng efter en impo-
nerande inledning av 
Frändefors IF.
Frändefors tog tillvara på Hå-
freströms misstag i inledning-
en på derbyt i lördags. Efter 
tolv minuter ledde hemmala-
get med 2-0 mot ett chockat 
Håfreström.

– Det var jobbigt och trå-
kigt, vi gjorde två misstag 
direkt och det straffade sig i 
form av två mål bakåt sade 
Håfreströms spelande tränare 
Anton Öhrling efter match-
en.

Mer muntert var det på 
hemmalagets bänk i den för-
sta halvleken.

– Två mål efter en kvart 
och den första halvleken hade 
vi helt klart i egna händer. Vi 
var det bättre laget innan de 
försökte med de långa bollar-
na, sade Frändefors tränare 
Saud Hassani som gjorde sin 
första seriematch på seniorni-
vå som tränare.

Långbollarna började i den 
andra halvleken då Håfre-
ströms andra spelande tränare 
Kreshnik Bytyqi bytte in sig 
själv. Det tog femton  minu-
ter innan han hade reducerat 
för sitt nya lag.

– Vi spelade fel mot dem, 
vi har ju gått in i varje match 
med inställningen att vi ska 
äga boll.  Men hade vi bör-
jat med längre bollar tidigare, 
hade det kanske gått vägen. 
Jag sa till Kreshnik i mitten 
på första att det behövdes en 
förändring, men det dröjde 
ändå till andra halvlek innan 
han byter in sig själv inför an-
dra och då gör två mål.Han 
är för duktig för att sitta på 
bänken, sade kompanjonen 
Öhrling efter matchen.

Bra inhopp
– Det var när Bytyqi byttes 
in som det blev match. Han 
reducerade i den 65:e mi-
nuten till 2-1.Tyckte inte de 
hade något jätte farligt läge 
innan deras reducering. Då 

blev det lite ängsligt för oss, 
som det så lätt blir när man 
lett en match med 2-0. De-
ras tränare Kreshnik gör ett 
bra inhopp, sa Hassani efter 
matchen som dock tyckte att 
det gästande laget spelade lite 
väl fysiskt i derbyt.

– Det var ett väldigt tufft 
lag att möta, det smällde bra 
i duellerna, nästan på grän-
sen ibland, men domarna 
hade koll, sa Suad Hassani 
i matchen som innehöll sex 
gula kort.

Frändefors ledning
Frändefors utökade ledning-
en i den 75:e minuten innan 
Bytyqi återigen reducerade 
för sitt Håfreström.

– De får en gratis chans i 
slutet av matchen och får en 
ny reducering. Sen missar 
vi straff efter det. Matchen 
blir lite onödigt spännande, 
men vi ber inte om ursäkt för 
detta, vi var det bättre laget 
matchen igenom, sa Frände-
fors tränare Suad Hassani och 
Håfreströms Anton Öhrling 
höll med, till viss del.

– Inget att säga, det var 
rättvist. De kontrade in 1-3 
när vi pressade som mest men 
sett till hela matchen så ägde 
vi den andra halvleken och vi 
hade många lägen, sa Anton 
Öhrling och fortsätter: Tror 
inte vi underskattade dem, 
vi var laddade med bra fokus 
innan matchen. Det var just 

misstagen som var förödande 
och en jobbig uppförsbacke 
för oss. De orkade springa 
mycket och dom kommer att 
klara sig bra i femman, sade 
Öhrling efter matchen. 

Frändefors tränare Suad 
Hassani vill trots segern mot 
det tippade topplaget inte dra 
för stora växlar.

– Vi hade bra genrep förra 
helgen och fortsatte spela bra 
i lördags. Men vi tar en match 
i taget. Bara för att vi vunnit 
kommer vi inte bli övermodi-
ga. Får vi kontinuerlighet så 
kan vi bli bra och få ett roligt 
år, få ihop laget mer och fort-
sätta vara många på träning-
arna.

För Frändefors väntar Är-
temark/Billingsfors på bort-
aplan och för Håfreström 
väntar det stort derby på 
måndag, då gästar Åsebro 
IF hemma på Håvåsen, som 
samtidigt blir återinvigd efter 
två år av renovering.

– Åsebro hemma på mån-
dag, det blir laddat. Det 
känns som att det skall bli 
jätte kul med match på Håvå-
sen, kul att vara tillbaka där. 
Spelmässigt kommer vi inte 
ändra något, vi kommer ha 
samma spelformation,  men 
vi får tillbaka Martin Kopp 
och Burim Avdijaj, två spela-
re som kan gå rätt in i elvan, 
säger Anton Öhrling inför 
derbyt på måndag.

Tobias Coster

FOTBOLL 
Det blev ingen vacker hemmapremiär för Mel-
lerud i söndags eftermiddag trots solskenet på 
Rådavallen. IFK Åmål dominerade stora delar av 
matchen och vann rättvist med 5-2.
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Huvudsponsor:

Måndag 2/5 kl. 19.00  
HåvåsenDiv 5

HIF - Åsebro iF
Matchbollarna skänkta av: 

Lollos Alltjänst, MEA, Rörtjänst, Melleruds Nyheter

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

Matchbollar:

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - IF Viken
Fredag 29/4 KL. 18.30

Melleruds Nyheter, Stefanssons Fastighetsbyrå, Mark & Maskin

SUPERLOPPIS I ARENA VÄNERSBORG

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

www.superloppis.comInfo: 0705-730 630

Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
4/5 kl. 10.00. Välkomna!

KLUBBNYTT

Seger för Melleruds IBK i Zone-Cup

MIBK:s lag P 13 vann guld i Fredrikstad förra helgen.

INNEBANDY 
Melleruds duktiga 
innebandykillar var i 
Fredrikstad, Norge, 
under helgen och 
spelade Zone-Cup. Det 
blev succé.
MIBK åkte till Fredrikstad 
med två lag. Ett i P13 och 
ett i P14. 

Cupen inleddes med 
poolsspel där man mötte tre 
lag vardera. De två bästa från 
varje grupp gick vidare till 
kvartsfinal. 

Efter stundtals riktigt bra 
spel, gick båda lagen vidare 
till söndagens slutspel, men 
detta var inget som Mellerud 
var nöjda med, utan lagen 
vann sina kvartsfinaler och 
var då framme i semifinal. 
Redan där en stor framgång.

P14 mötte ett starkt 
norskt lag och trots bra spel 

och en härlig inställning 
räckte Mellerud inte riktigt 
till denna gång. Ändå ett jät-

teplus till hela detta lag. P13 
vann en rysare i semifinalen 
och helt plötsligt var Melle-
rud i final mot hemmaklub-
ben Fredrikstad. 

Det blev en otrolig match, 
Mellerud leder ända fram 
tills det är knappt två minu-
ter. kvar att spela. Mellerud 
åker då på en utvisning. 

Med 16 sekunder kvar att 
spela kvitterar Fredrikstad. 
och matchen går till “sud-
den”.  

Efter cirka två minuters 
spel får Mellerud straff. Hela 
publiken står upp. Fram för 
att lägga straffen går August 
Tellander, lugnt och stilla 
och helt iskallt fintar han 
ner målvakten, och lyfter 
därefter in bollen i nättaket. 
Jublet vet inga gränser. 

Trötta men lyckliga killar 
får välförtjänta guldmedaljer 
och lagkapten Leo Larsson 
får lyfta segerpokalen.

Dalsland Marathon för fjärde året
annat vunnit guld i vete-
ran-VM i maraton.

Löparna tyckte att det var 
en fantastisk runda med fin 
natur och att det var bra ser-
vice från funktionärerna.

Som en löpare från Sköv-
de uttryckte sig för ett par 
år sedan: ”… ett riktigt ro-
ligt lopp i fantastisk miljö. 
Rena dalslandspropagandan 
som vi får se till att locka fler 

till att springa nästa år och 
en perfekt genomkörare till 
Göteborgsvarvet”.

Roger Jarl

Sten-Åke Wallentin och Simone Geerts sprang ett helt maraton över 42,2 kilometer. Så här 
glada var de när de passerade målgången. Foto: Marie Boqvist.

Den 16 april genomför-
des Dalsland Marat-
hon för fjärde året i 
rad. Initiativtagaren 
Roger Jarl arrangerade 
evenemanget med god 
hjälp av Håfreströms 
IF och frivilliga funktio-
närer. 
Start och mål var vid Håvå-
sens idrottsplats i Åsensbruk. 
Det var ett träningspass med 
möjlighet att välja mellan tre 
olika distanser och där det 
finns vätskekontroller längs 
banan.

Sten-Åke Wallentin och 
Simone Geerts sprang ett 
helt maraton på 42,2 km för 
första gången. De gjorde det 
galant och var mycket nöjda 
efteråt.

Elva löpare sprang ett halvt 
maraton på 21,1 km och tre 
löpare sprang ett kvarts ma-
raton på 10,55 km.

Ett celebert besök gjordes 
av norska Mariann Stenbakk 
som sprang ett kvarts ma-
raton. Mariann har bland 

Tidig utvisning 
sänkte KIF
FOTBOLL 
Först ett mål i baken, 
sedan en utvisning 
efter 15 minuter. Sön-
dagens träningsmatch 
för KIF:s herrar mot 
Brålandas andralag 
gick inte som plane-
rat, utan slutade med 
förlust 1-4.
En smakstart för Brålandas 
andralag i träningsmatchen 
mot Kroppefjälls IF är väl 
ingen överdrift. Redan efter 
tre minuter kunde Brålandas 
Nicklas Skogsberg göra 1-0 
på konstgräset i Mellerud. 
Efter en kvart kom tvåan för 
gästerna, efter att Kroppe-
fjälls Stefan Karlsson orsakat 
straff och fått syna det röda 
kortet i samma situation. 

Brålandas Dennis Petters-
son var säker från elva meter 
och Brålanda hade en två-
målsledning.

– Vi gjorde ingen bra 
match, Brålanda var mycket 
bättre och piggare än oss. Vi 
var inte alls i form idag, sa 

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF – 

 Brålanda IF lag 2 
1-4 (0-2)

Träningsmatch
Målskyttar:
3’ 0-1 Nicklas Skogsberg
15’ 0-2 Dennis Pettersson (straff)
48’ 0-3 Andreas Aronsson
69’ 0-4 Erik Aronsson
79’ 1-4 Ahmed Ouerguemmi

Kroppefjälls tränare Micha-
el ”Svea” Eriksson efter trä-
ningsmatchen.

Brålanda ökade på led-
ningen till både 3-0 och 4-0 
innan KIF kunde göra ett 
tröstmål i slutet av matchen 
genom Ahmed Ouerguem-
mi.

– I andra halvlek var vi 
hyfsade, men gjorde många 
misstag. Vi glömmer denna 
matchen, sa Michael som 
hellre blickar framåt.

För nästa helg är det se-
riepremiär för Kroppefjälls 
herrar i division 6 Dalsland, 
men redan imorgon torsdag 
inleder andralaget mot Eds 
tredjelag i division 7.

Till helgen kommer det 
också spelas internmatch, 
som genrep inför premiären.

– Vi kommer spela intern-
match på fredag där A-laget 
kommer ställas mot ett B-lag 
kan man säga, så att vi får 
känna lite på det och så, sa 
Eriksson.

Tobias Coster

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Bra resultat av Team Swesport
MOUNTAINBIKE 
Team Swesports 
MTB-åkare hade fina 
framgångar under 
årets första deltävling 
i Västgötacupen, Var-
berg MTB meeting.
Alla tre Team Swesports-åkar-
na visade på bra form under 
helgens Västgötacupen. De 

framhåller att det alltid är 
skönt att få ett kvitto på vin-
terns träning och att det sva-
rar som det skall i kroppen 
då racen drar igång fram på 
vårkanten. Detta var en start 
som alla i teamet är nöjda 
med och nu kan man blicka 
vidare mot nästa race med 
stor tillförsikt. 

Det slutade med följande 

resultat: Jonathan Nilsson 
slutade på en stark sjunde 
plats i P15-16.

Stefan Hellman impone-
rade stort med en femte plats 
i H40 klassen.

Johan Hellman startade 
riktigt segt, men körde se-
dan upp sig genom racet och 
slutade på en fin sjätte plats 
i H30.

I teamet ingår följande 
lokala cyklister: Ulrika Ka-
born, Ed, Stefan Hellman, 
Kroppefjäll, Johan Hellman, 
Kroppefjäll bor nu i Ström-
stad, Tomas Pettersson, Ed, 
Jon Gustafsson, Ed och 
Joakim Gustafsson, Ed, Jo-
nathan Nilsson Bengtsfors.

Foto: Privat



23ONSDAG 27 APRIL 2016 MELLERUDS NYHETER 

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

IL NC GYCERS  P WA ORR

Nyöppnad skrot!
(Odengatan 61, 464 33, Mellerud)

Öppet: Mån-fre 8-18
VÄLKOMNA!

Inför årets fotbollssäsong

• Hur ser du/ni på din 
trupp 2016?
Vi har en stabil trupp på 25 
spelare. En blandning mel-
lan äldre rutinerade spelare 
där vi fyllt på med yngre tje-
jer från våra egna led.

• Vilken prägel kommer 
du/ni sätta på sättet som 
laget spelar?
Vi har inför 2016 satt, och 
kommer under året att ut-
veckla,  en ny spelidé. Vi har 
valt att spela ett rakare spel 
och att tidigt nypa fast bol-
len på motståndarens plan-
halva. Vi kommer att varie-
ra och vara oförutsägbara i 
våra spelvägar framåt. Till 
det behöver även våran tek-
niska färdigheter förbättras 
och då framförallt pass och 
mottagningsteknik.

• Vad är ditt/ert lags styr-
kor och svagheter?
Vår främsta styrka är "grup-
pen". En otrolig engagerad 
och ambitiös spelar trupp, 
där man tar stort ansvar för 
egen träning utöver de orga-

FRÄNDEFORS IF
Spelar i 2016:
Division 4 Bohuslän/Dal 
Damer
Spelade i 2015:
Division 4 Bohuslän/Dal 
Damer
Placering 2015: Sexa
Tobbes tips 2016: Tvåa
Form senaste 3: FFF

Andralaget: -
Huvudtränare:
Christer Stolt
Nyförvärv:
Anna Lisnäs, Vänersborgs IF
Viktoria Noren, Vänersborgs IF
Ida Johansson, Vänersborgs FK
Malin Örn, HEF Valbo
Linnea Eriksson, Wargöns IK

Spelarförluster: -
Seriepremiär:
28/4 LDB Dalsland på  bort-
aplan

Inför säsongen med tränaren Christer Stolt:

Div.4 Herrar Bohuslän/Dal

Kungshamns IF - Ödsmåls IK 1 - 4 
Melleruds IF - IFK Åmål 2 - 5 
Eds FF - Munkedals IF 1 - 2 
IF Viken - Brålanda IF 0 - 2 
Herrestads AIF - Högsäters GF 0 - 3 
Skärhamns IK - Vallens IF 1 - 2 
Munkedals IF - Kungshamns IF 1 - 1 
IFK Åmål - IF Viken 1 - 3 
Vallens IF - Herrestads AIF 5 - 0 
Skärhamns IK - Ödsmåls IK 0 - 4 
Brålanda IF - Eds FF 1 - 2 
Högsäters GF - Melleruds IF 1 - 2

Ödsmåls IK 2 2 0 0 8-1 7 6
Vallens IF 2 2 0 0 7-1 6 6
Munkedals IF 2 1 1 0 3-2 1 4
Högsäters GF 2 1 0 1 4-2 2 3
IFK Åmål 2 1 0 1 6-5 1 3
Brålanda IF 2 1 0 1 3-2 1 3
Eds FF 2 1 0 1 3-3 0 3
IF Viken 2 1 0 1 3-3 0 3
Melleruds IF 2 1 0 1 4-6 -2 3
Kungshamns IF 2 0 1 1 2-5 -3 1
Skärhamns IK 2 0 0 2 1-6 -5 0
Herrestads AIF 2 0 0 2 0-8 -8 0

Division 5 herrar

Åsebro IF - Ellenö IK 2 - 1 
Färgelanda IF - Ärtemarks IF /Billingsfors 2 - 1 
Bengtsfors IF - Tösse IF 1 - 1 
Frändefors IF - Håfreströms IF 3 - 2  
Melleruds IF lag 2 - Fengersfors IK 1 - 2

Frändefors IF 1 1 0 0 3-2 1 3
Fengersfors IK 1 1 0 0 2-1 1 3
Färgelanda IF 1 1 0 0 2-1 1 3
Åsebro IF 1 1 0 0 2-1 1 3
Tösse IF 1 0 1 0 1-1 0 1
Bengtsfors IF 1 0 1 0 1-1 0 1
Håfreströms IF 1 0 0 1 2-3 -1 0
Ellenö IK 1 0 0 1 1-2 -1 0
Melleruds IF lag 2 1 0 0 1 1-2 -1 0
Ärtemarks IF / Billingsfors 1 0 0 1 1-2 -1 0

Div.2 Damer Bohuslän/Dal

Stenungsunds IF Lag 2 - Herrestads AIF 1 - 5 
Åsebro/Brålanda - IK Rössö Uddevalla Lag 2 7 - 0 
Tjörns DFF - Bullarens GOIF 6 - 2 
IK Rössö Uddevalla Lag 2 - Vallens IF Lag 2 4 - 0
Bullarens GOIF - Åsebro/Brålanda 0 - 1 
G-S Orust FC - Tjörns DFF 1 - 1 
Herrestads AIF - Stångenäs/LAIK 9 - 0

Herrestads AIF 2 2 0 0 14-1 13 6
Åsebro/ Brålanda 2 2 0 0 8-0 8 6
Tjörns DFF 2 1 1 0 7-3 4 4
IK Rössö Uddevalla Lag 2 2 1 0 1 4-7 -3 3
G-S Orust FC 1 0 1 0 1-1 0 1
Stenungsunds IF Lag 2 1 0 0 1 1-5 -4 0
Vallens IF Lag 2 1 0 0 1 0-4 -4 0
Bullarens GOIF 2 0 0 2 2-7 -5 0
Stångenäs/ LAIK 1 0 0 1 0-9 -9 0

Pojkar Div.1 15-17 år - Kompisligan

Sotenäs Ungdom - Herrestads AIF 6 - 0 
Stenungsunds IF - Grohed/Ljungskile 5 - 0 
Melleruds IF - Eds FF 0 - 2 
Orust fotboll - IK Oddevold 4 - 3

Sotenäs Ungdom 1 1 0 0 6-0 6 3
Stenungsunds IF 1 1 0 0 5-0 5 3
Eds FF Div.1 1 1 0 0 2-0 2 3
Orust fotboll 1 1 0 0 4-3 1 3
Svarteborg/ Hedekas 0 0 0 0 0-0 0 0
IK Oddevold 1 0 0 1 3-4 -1 0
Melleruds IF 1 0 0 1 0-2 -2 0
Grohed/ Ljungskile 1 0 0 1 0-5 -5 0
Herrestads AIF 1 0 0 1 0-6 -6 0

TABELLER

 62 st  personer gick tipspro-
menaden denna söndag som 
inleddes med rikligt snönfall 
varvat med regn, men som 
till slut sprack upp med sol-
sken. Svar vuxenfrågor: 1.1 
Haggis. 2. 2 Framstegspar-
tiet. 3. 1 Adobe. 4. X 65%. 
5. 1 Mauritsius. 6. 2 Färöar-
na. 7. 2 200 meter. 8. X k3t 
travat mått. 9. 2 var fjärde år. 
10. 1 1990. 11. X 150 miljo-
ner. 12. 2 Malm. Svar barn-
frågor: 1. X Mustang. 2. 1 4 
magar. 3. 1 på hösten. 4. 2 
Löv. 5. X Kling och Klang.
 6. X En hjälm.  7. 1 Göd-
sel.   8. 2 Lingonsylt. 9. 1 
Skrållan. 10. X Manet. 11. 

X Korp. 12)  2 Prins Daniel.
Utslagsfråga: Ved-
träet vägde 488 gr.  
1:a pris: Peter Kirkseather 
Göteborg 11 rätt 398 gr. 2:a 
pris: Christer Högberg 
Mellerud 10 rätt 500 gr. 3:e 
pris: Eivor Vernersson Mel-
lerud 10 rätt 605 gr. Extra-
vinster: Per-Axel Andersson, 
Bengt Larsson Köpmanne-
bro, Ingegerd Åbom Mel-
lerud. Barnvinnare: 
Wilhelm Linder Andersson, 
Ida Oscarsson, 
Wiliam Karlsson Mellerud

Välkomna nästa söndag  
9.00-12.00

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 24/4

niserade träningarna. Spela-
rens driv att alltid vilja bli 
bättre.  När det gäller svag-
heter så väljer jag att hålla 
dem för mig själv.

• Hur är stämningen i 
truppen?
Stämningen i truppen är 
100 procent. Vi ser alla 
fram emot 2016 då vi 2015 
knappt hade ett lag och där 
vi till stor del fick inkassera 
förluster.

• Vad är din/er målsättning 
för säsongen?
Målsättningen i år  är att 
2016 bredda truppen med 
kvalitet, vilket vi gjort. Vi 
har inför säsongen fått ett 
antal nya spelare som har 
erfarenhet av spel högre 
upp i seriesystemet. Det-
ta tillsammans med att de 
äldre kör ett år till, samt att 
vi lyft upp sex unga tjejer 
från vårt eget led. Vi sätter 
en spelidé under 2016 med 
mål att vinna serien 2017. 
Vi kommer att  ställa högre 
resultatkrav på oss i år och 
skall sluta bland de tre bästa.

• Hur skulle du/ni ranka 
träningsnärvarorn under 
försäsongen där 1 är "ing-
en kommer" och 10 är "alla 
tränar alltid"
Vår träningsnärvaro har un-
der perioden varit god, vi 
snittar 17-19 spelare av 25.

• Vad är viktigast enligt 
dig, anfall eller försvar?
Båda är lika viktiga. Vi har 
valt att bygga ett tryggt för-
svarsspel som ger oss mod 
att släppa "bromsen" och 
våga gå framåt. Vi kommer 
och vill sätta anfall i främsta 
ledet.

Tobbes tankar
Bästa värvningen:
Mittbacken Anna Lisnäs 
lämnade Vänersborgs IF för 
Frändefors IF och spel i di-
vision 4 denna säsong. Detta 
för att hjälpa laget att vinna 
serien 2017 vilket är lagets 
mål. Nu kommer också trä-
naren Christer Stolt att sko-
la om Lisnäs till forward, så 
att laget kan få ut maximalt 
av hennes kapacitet rättvänd 
mot mål, i ett rakare spel.

Tyngsta tappet:
Frändefors har kvar samma 
trupp från förra året, vilket 
inte kanske är något att 
skryta över då man knappt 
hade lag till att spela match-
er med.

Frågetecknet(?)
Förra säsongen släppte 
Frändefors in 81 mål och 
gjorde tio mål på sina mot-
ståndare. Har Frändefors 
täppt till bakåt och skaffat 
sig den forward som man 
saknade förra året?

Utropstecknet(!)
Truppens bredd är impone-
rande! Förra året fanns det 
knappt ett lag, det var länge 
tal på att slås ihop med det 
kortvariga bygget med Åse-

bro/Brålanda/KIF. I år har 
man fått behålla förra årets 
trupp, med de äldre ruti-
nerade rävarna. Samtidigt 
har man fyllt på underifrån 
med en handfull juniorer 
och spetsat till det hela med 
några spelare uppifrån serie-
systemet. Det ser ut som att 
Stolt är något riktigt bra på 
spåret, om han kan få behål-
la denna trupp ytterliggare 
något år.

Viktigaste spelaren:
Nyförvärvet Anna Lisnäs 
verkar bli en viktig hörnsten 
i Christer Stolts lagbygge 
2016. En spelare som kan 
spela på alla positioner på 
planen, förutom då kanske 
som burväktare (men vad 
vet jag), är alltid viktig för 
ett lag. Nu är tanken att hon 
ska spela forward och hon 
kommer med största sanno-
likhet göra fler mål än hela 
laget gjorde förra säsongen.

Tabellplaceringen:
Frändefors uttalade mål är 
att vinna serien först nästa 
år, 2017. Men jag tror att 
laget kommer vara med i 
toppen redan i år. Var mot-
ståndarna står är svårt att 
säga. Hur är förra årets tvåa, 
Eds FF och nyss ihopslag-
na LDB Dalsland? Jag tror 
att Frändefors skräller, över 
sina egna förväntningar.

Text: Tobias Coster 

”Vi kommer under året utveckla en ny spelidé”

Melvin Friis satsar på mountainbike
MOUNTAINBIKE
14-årige Melvin Friis 
(15 år i oktober), 
tävlande för SK 
Granan, kommer att 
satsa stort på årets 
MTB-tävlingssäsong. 

Totalt planerar Melvin att 
köra 18 tävlingar under sä-
songen där SM i Värnamo 
den 14 -17 juli är höjdpunk-
ten. Det här blir tredje täv-
lingssäsongen i MTB och 
det har redan blivit ett antal 
framskjutna placeringar tidi-
gare år. Seger på hemmaplan 
i Granans  MTB:s 15 km-

klass, en tredjeplats i Karo-
linertrampets 10 km-klass, 
sjätte plats i Hunneberg 
X-Mountain 22 km-klassen 
för att nämna några.  

Att ta steget upp i klassen 
för herrar 15-16 år innebär 
att tävlingsdistansen ökar 
och att konkurrensen hård-
nar. Melvin planerar att i år 
köra hela Västgötacupen vil-
ket innebär tolv deltävling-
ar där distanserna varierar 
mellan 15 och 20 km, ofta i 
mycket tuff terräng.

Två andra tävlingar är Cy-
kelvasan och Grenserittet i 
Norge som båda innebär 30 
km-distanser. Dessa två täv-

lingar är något som Melvin 
ser fram emot.

 – Det ska nog kunna bli 
bra placeringar i de tävling-
arna, säger han leende.

Bra placeringar i tävling-
ar kommer inte av sig själv, 
det vet Melvin. Träning tre 
till fem gånger i veckan där 
cyklingen varvas med löp-
träning, styrketräning och 
spinning. Vintertid tränar 
och tävlar Melvin i längd-
skidor vilken är en perfekt 
kombination då sporterna 
i mycket bygger på samma 
träningsgrunder samt att 
säsongerna inte går i var-
andra. Melvin har tidigare 

tränat och tävlat i gokart, så 
att fokusera inför starten på 
en tävling är något som han 
redan har hunnit skaffat sig 
stor rutin på.

Idrottandet handlar inte 
bara om hård träning och 
framskjutna placeringar. 
Vid SK Granans ungdoms-
träningar för MTB samlas 
mellan 40 och 50 ungdo-
mar varje onsdag och där är 
Melvin en stor förebild för 
många yngre deltagare och 
han delar alltid med sig av 
sin positiva energi och sitt 
leende.

Lars Persson

Melvin Friis, SK Granan, storsatsar på årets MTB-tävlingssä-
song. Foto: Markus Johnsson.
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GRÄSKLIPPARE STIGA TURBO. 
Gör det själv. Tel 072-305 47 44.

Köpes

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 70:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

säljes

Namn:                             

Adress:                                                Tel:

Postadress:                                                

Kluven ved
även i meterlängd. Tel. 070-
254 78 54.

KÖPES

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

Vi söker någon som ska arbeta med: 
Montering, balansering och skiftning av hjul på personbilar och att ta emot kunder i 
vår kundmottagning.  
Arbete med däck till lastbilar, MC, bussar och entreprenad maskiner är till en början 
inte nödvändigt men det är meriterande att under anställningen ha viljan att utveckla 
även de bitarna.

Du är en driven och självgående däckmontör. Tycker om att arbeta självständigt och 
ta eget ansvar. Vara noggrann, initiativrik och ansvara för att arbetet blir säkert utfört. 
B-körkort är ett krav och truckkörkort är en merit. Du bör ha erfarenhet av liknande 

arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Däckarna i Mellerud AB har funnits 
i Mellerud sedan 1934. Vi ingår 
i DÄCKTEAM som har över 150 
verkstäder i Sverige. 

Har ni frågor mejla oss på: dackarna.mellerud@telia.com

Skicka in din ansökan märkt med ”Däckmontör” senast 18 maj 2016 till:

Däckarna i Mellerud AB
Verkstadsgatan 6
464 34  Mellerud

Medarbetare sökes

Modeintresserad?
Just nu söker vi ytterligare en 

Medarbetare
med brinnande intresse för konfektion 
och mode.

Som person är du arbetsam, social och 
flexibel med erfarenhet från konfektion 
inom detaljhandel.

Arbetsuppgifterna innefattar att arbeta 
med den visuella försäljningen samt  
övrigt butiksarbete.

Tjänsten är på ca 30 tim/vecka med  
schemalagd tid på helger.

Ansökan till:  
jobb@blomsvaruhus.se

Vi vill ha din ansökan senast  2016-05-25.

Kastrerad skeppskatt
Snäll och tillgiven hankatt. 
Passar på landet. Mot annons-
kostnad. Tel. 073-052 63 94.

SÄLJES

Vi söker:

PROJEKTADMINISTRATÖR
till vårt kontor i Brålanda.
Kvalifikationer: 
– Vana vid dokumenthantering
– Ordningssam och strukturerad
– Goda datakunskaper i word & excelprogrammet
– Körkort

Sänd CV och personligt brev till:
hakan.strom@hentrab.se senast 4 maj.
För mer info ring Håkan, 070-688 42 00

Melleruds kommun söker

Biståndshandläggare
Mer information om tjänsterna finns på kommunens 

webbplats www.mellerud.se Där hittar du också 
kontaktuppgifter till ansvariga chefer och fackliga 

företrädare.

Välkommen med din ansökan!

VÅR I
TYGLADAN

mån-fre 10-18,
lör 10-15 sön 11-15

0521-103 37 • Vänersborg

Markisväv 95:-/m
Kapellväv 239:-/m

Vaxduk 40:-/m
Mörkläggningsväv 

80-150:-/m
Gardinstänger & 

tillbehör
En hel sektion med 

20-40:-/m tyger!
Stor  

inredningsavdelning!

Vid köp av tv ingår fri 
leverans samt installation

Håkan Olsson
Tel. 0530-605 18,
070-587 00 01

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

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

Passa på 
att boka in vårens 

grävprojekt nu!

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

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

olesensbygg@gmail.com

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

Kontakta Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!Stefan

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

MICR MEGAΩ
Datorer - Tillbehör - Service

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

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

Luftakrobatik 
Exotisk dans

Red Angel Arts
Privatlektioner 

Möhippor - Event

redangelarts.se

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

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

NYA KUNDER
välkomnas med 70:- rabatt

Gäller april månad

Kapellgatan 1
Mellerud • 0530-100 23

Ved säljes
– spara pengar 

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

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

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

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

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

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER

ARBETSMARKNADEN LEDIGA PLATSER
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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.17 - 30 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. 17 – 30 april

21.00  Ed Sheeran - live på
 Wembley
21.50  Dold
22.20  Cirkus familj
22.50  Studentens lyckliga dagar
23.00  Ordet är mitt - syntolkat
23.15  True detective 

21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  Suits
23.00  Catastrophe
23.25 	Springfloden	

21.00  Studentens lyckliga dagar
21.15  Edit: N.Y. stories
21.40  En idiot på resa
22.25  Edit: Parisa Amiri
22.55  Au pair i Los Angeles
23.25  Cirkus familj 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 USA
21.40  Klippans karaokecup
22.10  Peace & Love: uppgång 
 och fall
23.10  Född 2010 

12.00  Världens natur:
 The Hunt
13.00  Världens fakta: 
 Napoleon
14.00  UR Samtiden
17.00  Ovanliga hjärnor
17.20  Lärlabbet
17.50  Banbrytande arkitektur
18.15  Världen
19.10  Drottning Elizabeth II: Ett 
 liv på tronen
20.05  Skönhetsideal jorden runt: 
 Panama
21.00  7 miljoner steg längs Nilen
21.45  Kvinnorna i Casablanca
22.40  Världens fakta: Ivan den 
 förskräcklige
23.35  Världens hårdaste jobb
00.25  Ramp om historia 

12.00  Ovädrens planet
13.00  Skattjägarna
13.30  Medialized
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.25  Världen
18.20  Skattjägarna
18.45  Seriestart: Liv med autism
19.15  Medicin till jobbiga barn?
20.10  Djurvärldens suveräna 
	 flygare
21.00  Franska trädgårdar
22.00  Seriestart: På motorcykel 
 genom Afrika
22.55  7 miljoner steg längs Nilen
23.40  Banbrytande arkitektur
00.05  Studio natur 

12.00  Världen
13.00  Studio natur
13.30  Schrödingers katt
14.00  UR Samtiden
17.00  Fåglarnas ö
17.10  Världens natur: The Hunt
18.10  Programmen som 
 förändrade TV
18.40  Laura - yngsta världs-
 omseglaren
19.35  Banbrytande arkitektur
20.00  Medicin till jobbiga barn?
21.00  Historiens dödsfällor
22.00  Skönhetsideal jorden runt:
  Panama
22.55  Djurvärldens suveräna 
	 flygare	

09.00  UR Samtiden
15.00  Forskare för fram-
 tiden
15.10  Medicin till jobbiga barn?
16.05  Världens fakta: Napoleon
17.00  Laura - yngsta världsom-
 seglaren
17.55  Världens hårdaste jobb
18.45  Gunnels gröna
19.15  Nya Zeeland: Den blå 
 kusten
20.00  Franska trädgårdar
21.00  Iran inifrån
21.45  Ovädrens planet
22.35  Dokument utifrån: En 
 läcka i skatteparadiset 

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  Du, jag och Dupree
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.35  Family guy
03.00  Family guy
03.20  My name is Earl
03.45  American dad
04.05  Våra värsta år
04.30  Våra värsta år
04.55  Vampire diaries
05.35  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
16.55  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  Transcendence
23.30  Family guy
00.30  American dad
01.00  Scrubs
02.05 How I met your mother
02.55  Family guy
03.40  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Våra värsta år
04.50  Våra värsta år
05.15  Vampire diaries 

06.00  Vampire diaries
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
09.00  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  2 1/2 män
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  Bangkok dangerous
23.15 	Defiance
00.20  Family guy
01.20  American dad
01.55  Scrubs
02.50  How I met your mother
03.35  Family guy
04.20  My name is Earl
04.45  American dad
05.05  Våra värsta år 

06.30  The new normal
06.55  Seinfeld
09.15  The exes
09.45  Amazing race
10.40  Jims värld
12.10  Ink master USA
13.10  NCIS: Los Angeles
15.10  Growing up Fisher
16.10  Brooklyn nine nine
17.10  Almost genius
18.10  The vampire diaries
19.05  Grimm
20.00  Simpsons
21.00  Spy game
23.40  Assault on precinct 13
01.50 	Street	fighter
03.20 	Defiance
04.05  Brooklyn nine nine
04.25  Brooklyn nine nine
04.50  The new normal
05.10  Amazing race 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Inför Eurovision Song 
 Contest 2016
11.45  Upp till bevis
12.45  Mästarnas mästare
13.45  Enlightened
14.15  Matiné: Bright star
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Stina om Magnus Uggla
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Uppdrag granskning
21.00  Seriestart: Klippans 
 karaokecup
21.30  Catastrophe
21.55  Unplay
22.00  Min livstid
22.30  Seriestart: Ditt förakt min 
 vardag
22.55  Aktivism
23.00  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Stina om Magnus Uggla
11.15  Jag ska hem till mamma
11.30  Au pair i Los Angeles
12.00  Uppdrag granskning
13.00  Född 2010
14.00  Kobra
14.30  Klippans karaokecup
15.00  Smak av Färöarna
15.35  Gomorron Sverige
15.55  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  Kungen 70 år: Ensamt 
 majestät
21.00  Seriestart: Känn dig som 
 hemma
22.00  Opinion live
22.45  Au pair i Los Angeles
23.15  SVT Nyheter
23.20  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Det svåra provet
11.05  Tror du jag ljuger?
11.35  Känn dig som hemma
12.35  Smartare än en 
 femteklassare
13.35  Hundspann genom fjällen
14.05  Opinion live
14.50  Cirkus Maximum
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  Inför Eurovision Song 
 Contest 2016
21.00  Mord i paradiset
22.00  Tomas Andersson Wij 
 spelar med Jonathan 
 Johansson
23.00  SVT Nyheter
23.05  Nattsändningar

06.30  Vårdgården
07.00  Uppdrag granskning
08.00  Opinion live
08.45  Affären Ramel
09.45  Kung Carl XVI Gustaf 70 år
13.45  Kungen 70 år: Ensamt 
 majestät
14.45  Arkitekturens pärlor
14.55  Tomas Andersson Wij 
 spelar med Jonathan 
 Johansson
15.55  Mästarnas mästare
16.55  Fotboll: EM-magasin 2016
17.20  Klippans karaokecup
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Valborg
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Kung Carl XVI Gustaf 70 
 år: Sammandrag
21.00  Kunglig festkonsert från 
 Nordiska museet
22.00  Tror du jag ljuger?
22.30  Mr Selfridge
23.15  SVT Nyheter
23.20  Mr. Beans semester
00.45  Nattsändningar

08.00  Lars Monsen på villovägar
09.00-15.30  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
15.30  Rakt på
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Jag är Sarah
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Lars Monsen på villovägar
19.00  Vem vet mest?
19.30  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00  När livet vänder
20.30  Seriestart: Family tree
20.55  Anslagstavlan
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Babel
23.15  Hannah Arendt - omstridd 
	 filosof
00.10  Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
00.40  Nattsändningar

08.00  Lars Monsen på villovägar
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.00  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  När livet vänder
16.45  Dold
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Lars Monsen på villovägar
19.00  Vem vet mest?
19.30  Hjärtevänner
20.00  Min skönhetsopererade 
 familj
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Edit: Parisa Amiri
22.50  Hustru försvunnen
00.20  Rakt på
00.50  Nattsändningar

08.00  Lars Monsen på villovägar
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Korrespondenterna
16.45  Friktion
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Lars Monsen på villovägar
19.00  Vem vet mest?
19.30  Strömsö
20.00  Peace & Love: uppgång 
 och fall
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45 	Filmklubben:	Foxfire
00.05  Strömsö
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Nattsändningar

08.00  Lars Monsen på villovägar
09.00 SVT Nyheter
09.05  Hjärtevänner
09.35  Inte vilken sommarstuga 
 som helst
09.45  Silvertärnans fantastiska resa
10.00  SVT Nyheter
10.05  Grön glädje
10.30-13.10  Vem vet mest?
11.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Nyheter
13.10  Det söta livet - sommar
13.25  Elland Road i Trøndelag
13.30  Family tree
13.55  Peace & Love: uppgång 
 och fall
14.55  Min skönhetsopererade 
 familj
15.55  Sverige idag på romani
16.10  Vetenskapens värld
17.10  Världens natur: The Hunt
18.00  Lars Monsen på villovägar
19.00  Kulturstudion
19.05  Janis: Little girl blue
20.50  Kulturstudion
20.55  Rammstein i USA
22.25  Kulturstudion
22.30  Falsk identitet
23.25  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: Smutsiga 
 avsikter
22.00  Nyheterna
22.30  Ekonominyheterna
22.35  Sporten
22.50  Vädret och nyheter
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The following
01.55  Nattsändningar

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

10.00  Malou efter tio
11.35  Hem till gården
12.40  My kitchen rules
13.55  Hemma hos Jamie
14.35  Hem till salu
15.55  Extreme makeover 
 weightloss
16.50  Bästa bonden
17.50  Hästen är din
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  Maktens män
00.50  Vanilla sky
03.40  Brynolf & Ljung - Street 
 magic 

06.00  Lucky dog – en andra 
 chans
07.55  Nyhetsmorgon
13.30  Hemma hos Jamie
14.00  Let's dance
15.35  Let's dance - röstnings-
 program
15.50  Linda och djurens hjältar
16.50  Finaste familjen
17.20  Fotboll: EM-magasin 2016
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Gladiatorerna
21.30  Departed
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Departed, forts
00.50  Regnmakaren
03.35  Hemma hos Jamie
04.10  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  Klippans karaokecup
23.15  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
23.35  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  Byta liv
15.10  Ovädrens planet
16.00  Programmen som 
 förändrade TV
16.30  Lärlabbet
17.00  Tornet på toppen
17.15  Skattjägarna
17.40  Världens fakta: Napoleon
18.30  Skönhetsideal jorden runt: 
 Panama
19.20  7 miljoner steg längs Nilen
20.10  Myren
21.00  Basejumper - krigsveteranens nya 
 utmaning
22.00  Historiens dödsfällor
23.00  Kvinnorna i Casablanca
23.55  Programmen som förändrade TV 

12.00  Laura - yngsta världsom-
 seglaren
13.00  Liv med autism
13.30  Gunnels gröna
14.00  UR Samtiden
17.00  Historiska personligheter
17.20  Programmen som förändrade TV
17.50  Schrödingers katt
18.20  Studio natur
18.50  Ovädrens planet
19.40  Gunnels gröna
20.10  Världens natur: The Hunt
21.00  Ludwig II:s sagoslott
22.00  Iran inifrån
22.45  Skattjägarna
23.10  Lärlabbet 

12.00  Lärlabbet
12.30  Banbrytande arkitektur
13.00  Världens hårdaste jobb
14.00  UR Samtiden
17.00  Gammelskog
17.10 	Djurvärldens	suveräna	flygare
18.00  Historiens dödsfällor
19.00  Franska trädgårdar
20.00  Världens fakta: När amerikanerna 
 kom till byn
21.00  Världens hårdaste jobb
21.55  Myren
22.45  Dokument utifrån: Ukraina - 
 revolutionens mörka sida
23.40  Schrödingers katt 

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
14.10  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  Spy game
23.40  Assault on precinct 13
01.50 	Street	fighter
03.20 	Defiance
04.05  Brooklyn nine nine
04.25  Brooklyn nine nine
04.50  The new normal
05.10  Amazing race 

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  2 1/2 män
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  Superstore
21.30  Brooklyn nine nine
22.00  Cooper Barret's guide to surviving
  life
22.30  Last man on earth
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.25  Superstore
02.50  Brooklyn nine nine
03.10  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  2 1/2 män
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  2 1/2 män
19.30  Simpsons
21.00  Battle: Los Angeles
23.25  Family guy
00.25  American dad
00.55  Scrubs
01.55  How I met your mother
02.45  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Våra värsta år
05.15  Vampire diaries 

06.10  Känn dig som hemma
07.10  Kobra
07.40  Guld på godset
08.40  Landet runt
09.25  Valborg
10.10  Smak av Färöarna
10.45  Vem bor här?
11.45  Tror du jag ljuger?
12.15  Smartare än en femteklassare
13.15  Cirkus Maximum
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  Vara mamma
11.30  Känn dig som hemma
12.30  Tror du jag ljuger?
13.00  Mästarnas mästare
14.00  Matiné: Sjutton år
15.40  Gomorron Sverige sammandrag
16.00  Guld på godset
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Vem bor här?
21.00  Vårdgården
21.30  Ockupationen
22.15  En idiot på resa
23.00  Cirkus familj
23.30  SVT Nyheter
23.35  Mästarnas mästare
00.35  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Vårdgården
11.15  Cirkus familj
11.45  Kobra
12.15  Ditt förakt min vardag
12.45  Ordet är mitt
13.00  En dröm av is
13.15  Vem bor här?
14.15  Matiné: Ljuset från Lund
15.40  Gomorron Sverige sammandrag
16.00  Spisa med Price på kockträff
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  Inför Eurovision Song Contest
 2016
21.00  Född 2010
22.00  Kobra
22.30  True detective
23.55  Nattsändningar

08.00  Lars Monsen på villovägar
09.00  SVT Nyheter
09.05  Där ingen skulle tro att någon 
 kunde bo
09.35  Aurlandsdalen, vild och vacker
09.45  Resan runt Svalbard
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.05  Friktion
11.35  Korrespondenterna
12.10  När livet vänder
12.40 	Stjärnorna	firar	Shakespeare
14.40  Silvertärnans fantastiska resa
14.55  Sverige idag på meänkieli
15.00  SVT Forum: Första maj
17.30  Det söta livet - sommar
17.45  Tornet på toppen
18.00  Lunds studentsångare 1 maj
18.30  Starens inre liv
19.00  Världens natur: The Hunt
19.50  Tjärnens björnar
20.00  Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån: Ukraina 
 - revolutionens mörka sida
22.55  Gudstjänst
23.40  Nattsändningar

08.55  Sverige idag på meänkieli
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Gudstjänst
17.00  Det söta livet - sommar
17.15  SVT Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Motor: STCC Magasin
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: Till mamma
23.35  Korrespondenterna
00.05  Agenda
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

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  Marsmorgon med örnar
18.05  Seriestart: Världens natur:
  Attenborough
19.00  Vem vet mest?
19.30  Jddra med dn hjrna
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  Efter våldtäkten
23.40  Family tree
00.05  Jddra med dn hjrna
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.05  Lucky dog – en andra chans
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.55  Sveriges yngsta mästerkock
13.55  Brynolf & Ljung - Street magic
14.55  Lyckliga gatan
15.55  Staying alive
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Vädret
19.28  Bingolotto, forts
21.00  Johan Falk: Kodnamn Lisa
22.00  Nyheterna
22.05  Vädret
22.15  Johan Falk: Kodnamn Lisa, forts
23.30  Rocky 5
01.35  Maria Wern: Smutsiga avsikter
02.40 - 04.30  Stålmannen i kamp för 
 freden
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  Bästa bonden
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Humorgalan - för varenda unge
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  Broadchurch
01.55  Wentworth
02.55  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  Bästa bonden
17.55  Äntligen hemma
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Vädret
19.30  Halv åtta hos mig
20.00  Äntligen hemma
21.00  Kalla fakta
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  Broadchurch
01.55  Wentworth
02.55  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:-

  

MELLERUD – Sunnanå Kurravägen 4
Önskas ett bekvämt och naturskönt boende? 
Välplanerad och tilltalande interiör med stora 
härliga fönsterpartier. Fantastiskt vardagsrum. 
Kök med spektakulärt burspråk. Två badrum. 

Pris: 3.300.000:-

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:-

BRÅLANDA – Södra Bleken 155
Rödmålat 1800-talshus med lantligt läge! Pas-
sande för både permanent och fritidsboende.
Charmig och hemtrevlig interiör med flera kakel-
ugnar, vedspis, trägolv och original detaljer.   

Pris: 495.000:-

Visning tors 28/4 kl. 17-18

Visning ons 4/5 kl. 17-18

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

Pris: 1.950.000:-

Visning idag 27/4 kl. 17.30-18.30

WWW.SVENSKFAST.SE

Följ oss på facebook

Landsvägsgatan 46 
Tel. 0530-134 00 

www.svenskfast.se/mellerud

Mellerud, Erikstad – Göbyn 7
Lantlig t boende med hästboxar & garage ! Stor t härlig t 
kök & fräscht badrum. Boarea 148 m2 + 50 m2 med 5 
rok. Byggår: 1938. Tomtarea : 3.162 m2. 
Pris : 795.000 kr / bud.

Mellerud, Köpmannebro – Dalsjövägen 17
Drömläge t i l l  salu ! Läcker fast ighet med strandtomt. 
Många möjligheter ! Boarea 62 m2 + 6 m2 med 5 rok. 
Stora huset t i l lkommer. Byggår 1918. Tomtarea 2925 m2.
Pris 4.200 000 kr / bud. 

NYINKOMMET!

Mellerud, Åsebro – Åsebro 16
Trivsamt hus med bergvärme ! Lät t i l lgänglig t läge, gara-
ge, stor f.d. smedja. Boarea 74 m2 + 74 m2  med 3 rok. 
Byggår 1955. Tomtarea 1845 m2 Pris : 550.000 kr / bud.

NYINKOMMET!
VISNING 2 /5  KL. 17.30. VÄLKOMNA!
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Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er tygghet

VIKING ROBOTGRÄSKLIPPARE 

Kampanjpris 
från  

10.900:-

iMow

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

 

Tel. butik 105 04  Mellerud  Tel. kontor 106 33

Priser gäller v. 17. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Landsvägsgatan 53

Öppet alla dagar 9–21

Dra kortet!

4990
/kg

Kortpris

Fläskkarré
ICA. Ursprung Sverige. Storpack. Med ben. 
Skivad. Naturell/BBQ. Jfr pris 49:90/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

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

Laxfilé Pacific. 4 x 125 g. 
Jfr pris 79:80/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Glasstrutar
ICA Basic. 8-pack.
 Jfr pris 27:08/kg, 1:88/st.

Coca Cola
10-pack. Jfr pris 12:09/liter 
+ pant.

15:-
/st

5:- 
/st

3990
+ pant 3990

/stÄpplen Royal Gala
ICA. Chile/Argentina. Klass 1.

Var medmbraå

Gräddfil
ICA. 3 dl.
 Jfr pris 16:55/liter.

5:- 
+ pant

Cider
Herrljunga. 1 liter.
Jfr pris 5:00/liter + pant.

Kaffe
Classic. 500 g. Gäller ej Hela bönor, 
Ekologiskt, Rättvisemärkt och Selec-
tion. Jfr pris 49:00/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

49:-
2 för

1990
/påse

42-årige Magnus Johansson 
från Göteborg tar över 
ICA Supermarket Kronan 
den 1 maj

15:-
/kg

OBS! 1 maj öppnar vi kl. 12.00 
                  p.g.a. inventering

Mellerud klättrar 26 placeringar
Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) 
sammanställer för 
tionde året i rad öppna 
jämförelser för grund-
skolan. För tredje året 
i rad klättrar Mellerud 
i deras skolranking – 
från plats 136 till 110 
av landets 290 kom-
muner.

– Efter många år har vi 
brutit en trend. Efter att ha 
klättrat i rankingen under 
tre år i rad kan vi inte längre 
prata om att det är en slump, 
säger förvaltningschefen An-
ders Pettersson.

Mellerud ligger på plats 
110 bland landets kommu-
nala skolor och plats 124 
(plats 148 år 2014) när 
samtliga skolor räknas in.

Han vill hylla både lärare 
och elever för deras presta-
tioner. 

– Lärarna har fortsatt 
engagera sig i elevernas 
kunskapsutveckling och är 
noga med att följa upp ar-

betet. Lärarna har dessutom 
utvecklat arbetet med att 
uppmärksamma, utreda och 
tillgodose elevernas behov, 
tillägger Pettersson.

Andra faktorer som spelar 
in för ökad måluppfyllelse 
är elevernas möjlighet till 
läxhjälp utanför ordinarie 
schema, lovskola samt en till 
en-satsning med en person-
lig iPad till samtliga elever i 
årskurs sex till nio.

Återkoppling
För lärarnas del har de ut-
vecklat sitt arbete med åter-
koppling till eleverna. Extra 
tydliga instruktioner och 
stöd för att komma igång 
med arbetet samt hjälp med 
att förstå texter är viktiga 
delar liksom anpassade läro-
medel.

– Lärarna synliggör elev-
ernas lärande samt frågar 
om de förstått och tagit till 
sig undervisningen innan de 
går vidare, konstaterar Pet-
tersson.

Ett bevis på att arbetet 
fungerar är att ämnespro-

ven i årskurs tre, sex och nio 
samt betygen i sexan skiljer 
sig väldigt lite mellan kom-
munens alla skolor. 90-91 
procent av eleverna i sexan 
klarade till exempel godkän-
da betyg 2015.

Rune Stenén, ordförande 
i kultur- och utbildnings-
nämnden håller med:

– Vi har en kontinuitet 
och jobbar långsiktigt. Vi 
har satsat på rätt saker och 
alla har gjort ett bra jobb. 
Mellerud är verkligen inne 
i en positiv trend med en 
stabil och väl fungerande 
ledningsorganisation, säger 
han, säger Stenén.

Platt organisation
Mellerud har en platt skolor-
ganisation utan mellanche-
fer med enbart förvaltnings-
chef och rektorer, menar 
Pettersson och syftar på att 
han träffar rektorerna var-
je vecka. Dessutom träffas 
rektorerna i varje team också 
varje vecka. Detta innebär 
en nära kommunikation och 
öppenhet mellan skolorna.

Förvaltningschef Anders Pettersson och Rune Stenén, ordförande kultur- och utbildningsnämn-
den är mycket nöjda med resultatet. Boken ”Synligt lärande” är en viktig ingrediens i fram-
gången.

Syftet med Öppna jämfö-
relser – Grundskola är att 
ge en översiktlig bild av 
resultatet i grundskolan, 
både nationellt och för res-
pektive kommun. 
Årets rapport innehåller 
kunskapsresultat på kom-
mun- och riksnivå för läs-
året 2014/15.

Fakta

2016: 110 (baseras på 
2015 års resultat)
2015: 136 (baseras på 
2014 års resultat)
2014: 241 (baseras på 
2013 års resultat)
2013: 288 (baseras på 
2012 års resultat)
2012: 286 (baseras på 
2011 års resultat)

Tidigare placering 
för Mellerud:

– Rektorernas huvudsakli-
ga uppgifter är att följa upp 
elevernas resultat, göra ana-
lyser och föreslå åtgärder. Se-
dan är det lärarnas förtjänst 
att eleverna lyckas, under-
stryker Pettersson.

Värt att notera är att lyf-
tet för skolorna i kommu-
nen började efter att Anders 
Petterson tillträde som chef 
på kultur- och utbildnings-
förvaltningen 2012. Hans 
arbete för ökad målupp-
fyllelse med mera har visat 
sig vara helt rätt. Samma år 
tillträdde Rune Stenén som 
ordförande i kultur- och ut-
bildningsnämnden.

– Jag upplever en helt an-
nan positiv känsla nu jäm-
fört med när jag tillträdde i 
januari 2012, menar Stenén. 
Jag var aldrig orolig, frågan 

var hur länge det skulle drö-
ja innan resultatet skulle 
förbättras. Vi har inte sämre 
elever eller personal än andra 
kommuner. Det gällde bara 
att komma in på rätt väg.

– En eloge till Anders, rek-
torer, lärare, elever och övrig 
personal för ett fantastiskt 
arbete – med en gemensam 
övertygelse om att alla våra 
elever kan lära och lyckas når 
vi väldigt långt i Mellerud. 
Kul att vara skolpolitiker i 
Mellerud! säger Marianne 
Sand Wallin (S).

Susanne Emanuelsson

Remissvar om 
Nuntorpskolan
Kultur- och utbildnings-
nämnden i Melleruds kom-
mun ställer sig positiv till att 
Nuntorp fortsättningsvis får 
möjlighet att erbjuda natur-
bruksgymnasium och gym-
nasiesärskola till Melleruds 
elever. Det står i det remiss-
svar som var klart i dagarna.

Bakgrund: Dalslands Na-
turbruksgymnasium AB har 
ansökt hos Skolinspektionen 
om godkännande som hu-
vudman för en nyetablering 
av en fristående gymnasie-
skola vid Dalslands Natur-
bruksgymnasium från och 
med läsåret 2017-2018.

I remissvaret, underteck-
nat av förvaltningschef An-
ders Pettersson, står bland 
annat att man ser med oro 
att intresset för naturbruk 
bland Melleruds ungdomar 
kommer att minska betyd-
ligt och på sikt leda till en 
kompetensförsörjningsbrist 
för företag inom lantbruks-
sektorn och gröna näringar 
om inte gymnasieutbild-
ning erbjuds på Nuntorp.  
41 procent av småföretagar-
na i Mellerud har sysselsätt-
ning inom jord- och skogs-
brukssektorn.


