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 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 4.

Högrev
Prime,  Irland, färsk, ca1,2 kg. 
Max 2 köp/ hushåll/ vecka 4

Prästost  
Falköpings, lagrad 18 månader,31% fetthalt.
Ca 720 g.

Baguette  
Garant eko, ekologisk, 400 g.
Jfr-pris 25/kg

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

Mjölk
   Garant, gäller lätt, mellan, standard, 
gäller ej laktosfri, ekologisk , 1 lit. 

15:-/st

för Bonuskunder

 49  95 
         

 /kg  10:- 
         

 /st 

5:-
/st

Mango
Peru, Brasilien, klass 1, ca 400 g.
Jfr pris ca 12,50/kg

4995
för Bonuskunder

/kg

Eko kvisttomat
Ekologiskt odlade, land se förp. Klass1, 500 g, 
jfr-pris 20,00/kg.

5:-/st

för Bonuskunder

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

PELLETS 
Kampanj! 

1 säck 39:-
1 pall 2.028:-

Ord. pris 1 säck         45:-
                   1 Pall     2.149:-

Gäller t.o.m. 14/11 2016

Hälsa, kost och motion stod på programmet när Paolo Roberto föreläste för kommunanställda på Kulturbruket. Foto: Karin Åström.

Det var fullsatt i Sparbanksalongen när skåde-
spelaren, före detta boxaren, TV-kocken, för-
fattaren, programledaren och föreläsaren  Pao-
lo Roberto berättade om sin uppfattning om 
svenska folkets hälsoförfall – och anledningen 
till detta.

– I Sverige säljs mest träningskort i världen, 
men svenskar är ett stillasittande folk som lju-
ger om träning om mat, inledde Paolo Roberto 
kvällens föreläsning med.

– Sista sidan –

Paolo gav goda råd

Elever i åttan testar de nya pulsbanden som kommunen köpt in. Foto: Karin Åström.

Den gångna helgen avgjordes den mixade turneringen Ecus i 
Dals Ed. Damerna och herrarna spelade varsin halvlek och re-
sultaten lades ihop. Brålanda IF gick segrande ur striden.

– Sidan 12  –

Temasidor 
Hälsa och Livsstil

Nytt år, nya mål. Ja, så känner många efter nyårshelgen. I detta 
numret får du tips om olika sätt att öka din livskvalitet, anting-
en med träning, behandlingar eller coaching.

– Sidorna 8 till 10 –

Björhammars liv 
– ett långt äventyr

Läs om Anders Björhammar, Mellerud. Under sitt 75-åriga liv 
har han bland annat hunnit vara TV-journalist, äventyrare, 
OS-general, släktforskare och idrottstokig.

– Sidan 5 –

Brålandas mixade 
lag segrade
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Föreningsarkivet i Mellerud (FaM)

Årsmöte
Tisdag 7 mars kl.19.00 i Motorklubbens hus, Västerråda  

Kommunarkivarie Nanna Bergquist berättar om  
sin verksamhet i Kommunarkivet

Varje aktiv förening i Melleruds kommun får bli medlem och sända 
2 ombud, som måste vara anmälda senast 17 feb. till Kjell Åberg.  

Inbjudan har gått ut till medlemsföreningarna.
Arkiv från upphörda föreningar tas emot.

   Frågor besvaras av arkivarie Kjell Åberg, 0530-126 56, kjell.g.aberg@tele2.se

Årsmöte
Centerkvinnorna  

Gunnarsnäs
Onsdag 8/2 kl. 18.00
Hos Kristina Larsson

Välkomna!

Spångens 
motorbåtsklubb

Varmt välkomna            Styrelsen

Tors 2/2 kl. 18.00, Föreningshuset, Åsensbruk

Årsmöte

Bolstad
Prästgård

Onsd 1 feb. kl 19
Farligt i  

Bodaneskogen  
Carl Högbergs berättelse om 

Bodanesoa och Irma Häggs 
om meteoriten.

Entré m. kaffe: 75 kr
Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 

i samarb. m. SV Väst

Kvällens film

Kommande film

MELLERUDS IF
Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Måste Gitt
Onsdag 25/1 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-
1 tim. 57 min.

Jätten
Söndag 29/1 kl. 19.00
Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 26 min

Vaina (Sv. tal)
Lördag 4/2 kl. 16.00 (3D)
Söndag 5/2 kl. 16.00 (2D)

Skönheten i allt
Söndag 5/2 kl. 19.00

 

Kommande
Batman Lego

Fifty Shades Darker
Vaiana

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

La La Land
Söndag 29/1 kl. 19.00

Barntillåten    2 tim 8 minVÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

25 jan- 1 feb 2017
 4:e söndagen efter Trettondedagen
”Jesus är vårt hopp ”
Reservation för ändringar se vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/mellerud

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Sön 18.00 Luthertema kväll i Grinstads församlingshem.
  Presentation, Ingvar Lisius Lutherpsalmtoppen,
  Anders Fredriksson. Andakt: Kerstin Öqvist.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,  
  anmälan senast tis kl. 11.00 tel. 0530-362 00.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans hus, Pär-Åke Henriksson.
  Sång: Åsa Henriksson.
Tis 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i
  Kyrkans hus.
Ons 1/2 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16 Öppet café i Skålleruds församlingshem.
Tor 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Fre 17.00  Vardagsgudstjänst med Dopfest i Skålleruds
  församlingshem för alla barn som blivit  
  döpta 2016 i Melleruds pastorat. Tacos.  
  Anmälan till exp tel. 0530-362 00 senast 24/1.
Sön 16.00  Gudstjänst i Skålleruds församlingshem,  
  ”Luther: en musikälskare” Marit Järbel.  
  Soppa.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Sön 11.00  Högmässa i Örs kyrka, Marit Järbel.
Ons 1/2 19.00  Jubileumsupptakt med Lutherkväll i 
  Stakelund, Daniel Westin. Lutherpsalmtoppen,  
  Maria Andersson. Örs kyrkokör. Quiz.

Söndag 29 jan • kl. 15.00
Röster och ekon – med RilkeEnsemblen

Gunnar Eriksson har i 60 år arbetat med kören som ett 
instrument för att utforska människan och livet. Det är 
möten med diktare, tonsättare, musiker och skåde-
spelare som ständigt inspirerat. Och så förstås sång-
arna med alla deras olika personligheter.

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

Entré: 200 kr för vuxna; 160 kr för barn/ungdom t o m 19 år/
stud/pensionär. 
Gratis entré för barn under 15 år i sällskap med betalande 
vuxen när biljetterna köps i Kulturbruket på Dals entré.
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 14.00.

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

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 17 januari

Semlor
2-pack 25:-
Torget, Mellerud • Tisdag 31 januari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 28 februari

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 14 mars

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 28 mars

Semlor
2-pack 25:- Mariestad • 0501-138 10

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  20.000:-   - 55 rop
VSH - JACK 6.000:- – 39 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 26/1 kl 19.00

MELLERUDS IF

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

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

Miniföredrag av  
Bertil Göransson och 

Bengt Larsson

Rotary
Mellerud

Måndag 30/1
Café Gruzzolo kl. 18.15

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 4/2  
Kl. 1000-1400

0555-130 15, www.grums.nu

Bussresor 2017
Kielkryss med Citti Markt 
24/2, 3 dgr .................1.360:-
Hollands blommor 
med blomstertåget! 
17/4, 7 dgr .................7.990:- 
22/4, 6 dgr .................7.350:-
Gardasjön  
med Verona & Venedig  
28/4, 11 dgr .............14.290:-
Kroatien – Novigrad  
13/5, 12 dgr ...............8.995:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

ÅRSMÖTE
Solrosen i Brålanda, torsdag 9/2 kl. 15.00

Anmälan senast 5/2 till
Maj-Lis 0521-304 89 eller Inger 0521-403 20

Välkomna!                      Styrelsen

SÖDRA DAL

Dags att nominera
Nu är dags att starta no-
mineringsarbetet inför 
utdelande av 2017 års 
dalslandsmedalj. 
Nytt för i år är att Dalslands 
Turist AB (DTAB) har över-
tagit det administrativa an-
svaret för medaljen. 

Dalslandsmedaljen har 
delats ut sedan 1960 och 
hittills har 98 medaljer delats 
ut, senast 2016 till Brålanda 
företagarförening.

Medaljkommittén består 
av tre representanter från 
dalslandskommunerna in-

klusive Vänersborg, en re-
presentant från Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund samt en repre-
sentant från Dalslands konst-
förening. 

Medalj kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat 
landskapet Dalsland.

Nomineringarna skall vara 
DTAB tillhanda senast 30 
april. Förslag av mottagare 
av medalj skall motiveras.
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Kents Åkeri i Berg AB 
Jörgen i Berg

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Magnus 0702-80 44 86

Bäckens gård vill ge ett stort TACK 
till alla lokala entreprenörer 

för deras medverkan i bygget av slaktsvinsstallet!

Vi bjuder till  
visning av stallet  

lördag 28 januari kl. 11-14
Äspesäters gård 1  
464 93 Mellerud
Välkomna!

Tack till ALLA 
som hjälpt oss i sökandet 
efter Sippan. (Ej hittad)
Sissel och Pajs m. familj

bara vinner de nordiska mäs-
terskapen i boule.

Tänk om han kunde få till 
det där perfekta kastet, den 
där magiska känslan när allt 
klaffar - och vinna den där 
stora pokalen att visa för 
mamma. Rikards sköra fysik 
och en dömande omgivning 
får inte stoppa honom. Till 
sin hjälp har han sin bäste vän 
och tränare Roland, tre klot i 
skimrande guld och en 50 
meter hög jätte. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 29 januari.

Jimmy tävlar 
i Gladiatorerna

På lördag är det dags för Jimmy 
Wressel att delta som utmanare i 
TV-programmet Gladiatorerna på 
TV4. Foto: TV4.

26-årige Jimmy Wressel 
deltar i Gladiatorerna som 
visas i TV4 på lördag 28 
januari.
Jimmy, som  bor på en gård 
söder om Mellerud och är 
spannmålsbonde förutom att 
han driver eget företag i Brå-
landa, möter tjurfarmaren 
Marcus Andersson från 
Odensbacken.

Nytt för i år är att utmanar-
na tävlar i fristående avsnitt 
och nya segrare koras varje 
vecka. Man tävlar också med 
olika teman, exempelvis 
bonde mot bonde, polis mot 
brandman och tvilling möter 
tvilling.

Körkonsert av högsta klass 

Gunnar Eriksson och RilkeEnsemblen bjuder på  konsert av hög klass söndag den 29 januari. Foto: © Per Buhre.

Gunnar Eriksson och Ril-
keEnsemblen gästar Kul-
turbruket på Dal söndag 
29 januari där de bjuder 
på ”Röster och ekon”.
När dirigenten Gunnar Er-
iksson och hans Göteborgs-
baserade kör RilkeEnsem-
blen gästar Kulturbruket på 
Dal slår man an tonen direkt. 

Kören och dirigenten inle-

der med att ge sin egen tolk-
ning av den svenska psalm 
som en gång var obligatorisk 
i varje svenskt klassrum ”Din 
klara sol går åter upp”. 

Med det bjuder man in till 
en musikalisk resa, som för 
många började just i barndo-
mens skolpsalmer eller kan-
ske med väckelserörelsens 
musik. 

Genom livet upptäcker de 
flesta efterhand ny och spän-
nande musik. Både ny i or-
dets verkliga mening men 
också gammal och klassisk, 
dock kanske nyligen upp-
täckt av åhöraren. 

På den punkten är varken 
körledare Eriksson, med mer 
än 50 års erfarenhet, eller 
hans handplockade och emi-

nenta sångare i den hyllade 
kören något undantag. Nu 
ger de konserten ”Röster och 
ekon” som med många in-
fallsvinklar speglar något av 
all den musik som genom 
åren gett dem inspiration. 

Av högsta klass
Som vanligt väntar ett inspi-
rerande arrangemang av 
högsta klass men också över-
raskningar som präglas av 
lusten att verkligen utforska 
en körs möjligheter. 

Gunnar Eriksson, som är 
en av landets främsta körle-
dare, är född i Ärtemark ut-
anför Bengtsfors och upp-
vuxen i Dingle. Tillsammans 
med RilkeEnsemblen har 
han gästat Kulturbruket på 
Dal en gång tidigare, våren 
2012. Inför det nya besöket 
hälsar såväl han som körens 
medlemmar att de verkligen 
ser fram emot att komma 
tillbaka till Melleruds fina 
scen.

Om Bodanesoa och 1951 års 
meteorit i Bolstad Prästgård

Bodaneskogen i Bolstad är numera till stora delar nedhuggen och därmed 
inte lika farlig för den som är mörkrädd. Foto: Gudrun Rydberg. 

På onsdag 1 februari blir 
det berättarkväll i Bol-
stad Prästgård. Kvällen 
kommer att ägnas åt två 
berättelser; Carl Hög-
bergs uppteckningar från 
år 1922 om spöket Boda-
nesoa och Irma Hägg-An-
derssons, Nyhage om 
meteoriten som gick över 
Bodaneskogen, Bolstad i 
mars 1951. 
Carl Högberg (1894-1965), 

Torp och Åsebro, var från år 
1936 Bolstads hembygdsför-
enings förste ordförande. 
Tidigare hade han varit di-
striktsordförande för JUF 
och gjort folkminnesupp-
teckningar om skrock för 
Västsvenska folkminnesar-
kivet. Carl Högberg var till 
en början värvad militär på 
Karlsborg men återvände till 
Bolstad och etablerade sig 
som hemmansägare i Torp, 

brevbärare, handlare i Åse-
bro, nämndeman och kom-
munalpolitiker. 

Irma Hägg-Andersson, 
Nyhage och Vänersborg, 
blev som 13-åring ögonvitt-
ne till en meteorit som gick 
över Bodaneskogen, Bolstad 
i mars 1951. Hon var tillsam-
mans med väninnan Marga-
reta Andersson, Bodane på 
hemväg genom Bodanesko-
gen när de upplevde ett 
chockartat möte med ett 
eldklot som lyste upp hela 
skogen.  Flickorna blev helt 
skräckslagna då de redan ti-
digare var mörkrädda. 

Bodaneskogen har i alla 
tider varit förknippad med 
farligheter som spöket Boda-
nesoa och mordkällan.  Nu-
mera är Bodaneskogen inte 
en lika ruggig plats längre 
sedan stora delar av den hug-
gits ner.

Nya info-skyltar
Nu är det på gång med nya 
informationstavlor i Melle-
ruds kommun. DalSign (tidi-
gare Dalslands Skylt & Re-
klam) har tagit över rodret i 
projektet med skyltarna, tidi-
gare var det Mellerudsnavet 
som ansvarade för detta.

I samband med att tavlorna 

görs om uppdateras företags-
skyltarna med aktuell infor-
mation. De sex informa-
tionstavlorna är belägna vid 
infarterna till Mellerud, på 
Köpmantorget, Vita Sandars 
Camping, Bloms Varuhus 
och Sunnanå hamn.

Aktuellt på bio
Jätten (svensk text)

Rikard, autistiskt och gravt 
missbildad, skiljdes vid föd-
seln från sin mor. Nu, 30 år 
senare, är han övertygad om 
att få henne tillbaka om han 

Intressant 
föreläsning

Arif Hamdan stod för den flerspråkiga föreläsningen om Afghanistan. 
Foto: Privat.

Det kom 80 personer till 
den flerspråkiga föreläs-
ning av Arif Hamdan på 
Kulturbruket på Dal.
Han beskrev Afghanistans 
historia, kultur och traditio-
ner samt den förföljelse som 
den afghanska folkgruppen 
Hazarer har utsatts för av 
främst talibanerna och som 
lett till att de tvingats fly för 
sina liv till Mellerud.

Det blev en kväll med all-
var och glädje för ung och 
gammal det var filmvisning 
där bilder från städer, byar, 

sevärdheter och traditionell 
mat blandades med skräm-
mande bilder från krig och 
umbäranden och inramades 
av afghansk sång och musik 
med bland annat Majid Hus-
seini .

Ordföranden i afghanska 
föreningen Sharif Husseini 
och var glad över att så 
många kommit och ser fram 
emot att genomföra en tema-
kväll även nästa år gärna i 
samverkan med ABF igen.

Marianne Sand-Wallin, ABF

Nu är vi tio 
miljoner invånare

Den 20 januari var en histo-
risk dag för svensk befolk-
ningsstatistik. Då beräknas 
Sverige för första gången ha 
en folkmängd som översti-
ger tio miljoner folkbokförda 
personer. 

De senaste åren har befolk-
ningen i Sverige ökat kraf-
tigt. Anledningen till att be-
folkningen ökar är att det 
föds fler än det dör och att 
invandringen är större än 

utvandringen. Av ökningen 
från nio till tio miljoner står 
invandringsöverskottet för 
tre fjärdedelar och födelseö-
verskottet för en fjärdedel.
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Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
 Skolan

 Vecka 5
Måndag 30/1: Korv Stroganoff med potatis, 
ärtor, majs och paprika.
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 31/1: Stekt fl äsk med bruna bönor 
och potatis.
Dessert: Krusbärskräm.

Onsdag 1/2: Italiensk kycklingsoppa. 
Dessert: Pannkakor med sylt.

Torsdag 2/2: Sprödbakad sejfi lé med Rhode 
Islandsås, potatis och broccoli.  
Dessert: Päronkräm.

Fredag 3/2: Lindströmslåda med sås, potatis, 
skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Fruktcocktail. 
Lördag 4/2: Herrgårdskyckling med potatis 
och majs. 
Dessert: Jordgubb- och äppelkompott med 
vaniljsås.

Söndag 5/2: Fisk Bordelaise med sås, potatis 
och gröna ärtor.
Dessert: Kladdkaka med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 4
Mån: Fisk Grenadier med potatismos och 
grönsaker. Tis-sön: Falukorv med potatismos 
och grönsaker.

 Senior
Måndag Korv Stroganoff* med 
pasta och gröna ärtor.
Alt: Vegetarisk korvgryta.

Tisdag Skivad kotlettrad* med 
gräddsås och kokt potatis, bukett-
grönsaker, äppelmos.
Alt: Hirsbiff med dressing. 

Onsdag Italiensk kycklingsoppa*. 
Mjukt bröd med ostpålägg.
Alt: Grönsakssoppa med linser.

Torsdag Sprödbakad sejfi lé** 
med Rhode Islandsås, kokt potatis, 
broccoli.
Alt: Rödbetsbiff.

Fredag Pannbiff* med stekt lök 
och brunsås, kokt potatis, skivade 
morötter.
Alt: Grönsaksburgare.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Veckans Lunch

Varje gång jag är i Mellerud 
kommer jag förbi det enkla 
men rörande minnesmärket 
vid torget. Det påminner oss 
om Melleruds befolknings 
välkomnande av tyska judis
ka barn som flydde från 
fångenskap och förintelse i 
sitt hemland.

På fredag den 27 januari 
minns vi ”Holocaust Memo
rial Day”, som officiellt an
ses som en minnesdag över 
hela världen. 

I många huvudstäder sam
las inte bara judar, utan också 
vanliga människor och bland 
dem de ledande i samhället 
till ceremonier och minnes
gudstjänster. 

Det är nu 70 år sedan för

intelsen. Är detta en orsak att 
glömma vad som hänt?

Tyvärr har många 
människor blivit (och förblir 
fortfarande) förföljda, men 
aldrig tidigare i världshisto
rien med en sådan noggrann
het som del av ett förskräck
ligt krig.

Det är korrekt att påstå att 
den allmänna likgiltigheten i 
den europeiska världen un
der många sekler avsevärt 
underlättat att en förintelse 
kunde pågå utan särskilt 
många protester. Detta borde 
vi anse vara ett varningsteck
en.

Låt oss på fredagen 27 ja
nuari stanna upp för en tyst 
minut vid minnesmärket på 

hörnan av torget och Storga
tan och tänka på alla de som 
aldrig kom tillbaka från ut
rotningslägren.

Själv kommer jag att 
klockan 12.00 läsa ”Kad
dish” /De sörjandes bön) på 
svenska där vid hörnet, i 
förhoppning om att våra barn 
och barnbarn aldrig mer 
måtte bevittna ett nytt Ho
locaust någonstans i världen.

PS: För de som önskar yt
terligare upplysningar om 
förintelsen finns ett speciellt 
urval av böcker i ämnet till
gängligt på biblioteket.

Jean-Pierre Schellekens,  
ordförande i Belgiska  

Nationella Minneskommittén

Förintelsens minnesdag

Asylboenden i Dalskog och 
Dals Rostock avvecklas

Migrationsverket fortsät-
ter att avveckla boende-
platser under våren. Bland 
dem finns Björkebäck i 
Dalskog och Kroppefjälls 
hotell i Dals Rostock.
En nationell avvecklingsplan 
för arbetet med att avveckla 
23 500 boendeplatser beslu
tades i december 2016. Då 
fick regionerna i uppdrag att 
göra regionala planeringar 
för att stänga boenden och 
genomföra flyttar för de 
människor som berörs.

Under måndagen den 16 
januari gick ett informations
brev ut till de leverantörer 
som berörs. Även landets 
kommuner har fått informa
tion om att Migrationsverket 
fortsätter att minska antalet 
boendeplatser runt om i lan
det.

Flyttar etappvis
Arbetet med att genomföra 
flyttar är omfattande, och 
avtalen med leverantörerna 
ska avslutas i en viss rang

Senast i maj ska de boende på Kroppefjälls asylboende ha flyttat. Lasse 
Johansson är chef på anläggningen som idag hyser knappt 100 perso-
ner. Akivbild.

De 65 personer som bor på Björkebäcks asylboende ska ha flyttat i mitten 
av mars. Arkivbild.

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

Välkommen till insändarsidorna! Du får använda signatur i tidningen, 
men måste alltid uppge namn, adress och telefonnummer för redaktionen. 
Vi förbehåller oss rätten att korta texten, sätta rubrik eller avstå från 
publicering. Manus returneras ej.

för utflyttning den 17 febru
ari,  23 februari för utflytt
ning 3 mars och den 6 mars 
för utflyttning den 17 i sam
ma månad.

– Vi skrev på ett femårigt 
avropsavtal innan jul om att 
ha ett visst antal platser i 
beredskap, men när och om 
de kommer att användas vet 
vi inte. Det är lite rörigt från 
myndighetens sida, säger 
Björkebäcks ägare Erik 
Berglund.

De boende på Kroppefjälls 
asylboende får reda på när 
och vart flytten går den 27 
mars för utflyttning den 7 
april, den 10 april för utflytt
ning 21 april och 24 april för 
utflyttning den 5 maj.

– Vi har vetat att vi har 
kontrakt till den 20 maj och 
att vi är godkända i ramavtals
upphandlingen. Om och hur 
många som eventuellt kom
mer hit, beror på antalet 
asylsökande som kommer 
till Sverige framöver. Vi har 
knappt 100 boende här idag, 
säger Lasse Johansson på 
Kroppefjäll.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Källa: Migrationsverket

ordning. Därför kommer 
människor att flytta och bo
enden att stängas i olika 
etapper under våren.

Den första etappen inleds 
senast den 6 februari och den 
sista etappen avslutas den 
senast den 5 maj. När det går 
erbjuds personerna ett boen
de i närområdet. I andra hand 
blir det i stället aktuellt med 
flytt till andra orter i landet.

Björkebäck töms först
De 65 boende på Björkebäck 
kommer enligt Migrations
verket att få veta när och vart 
de ska flytta den 6 februari, 

I en undersökning som Lä
rarnas Riksförbund har låtit 
göra svarade 81 procent av 
de tillfrågade lärarna att sta
ten har bäst förutsättningar 
att vara huvudman för sko
lan. Det är inte utan goda skäl 
som lärarna vill ha staten som 
huvudman igen. 

I Sverige har vi ett kommu
nalt självstyre som är tämli
gen långtgående. På vissa 
områden fungerar det klart 
tillfredställande. Det finns 
dock områden som är av 

nationellt betydelse och det 
är viktigt att vi har en debatt 
om vem som ska vara huvud
man för vad. 

Att våra barn och ungdo
mar når kunskapsmålen är av 
stor nationell betydelse. Den 
svenska skolan blev kommu
naliserad i början av 1990ta
let efter beslut av riksdagen 
1989. Tanken var god, näm
ligen att besluten kring sko
lan skulle komma närmare 
medborgarna. 

Det som har hänt sedan 

Hög tid låta staten bli 
huvudman för skolan

kommunaliseringen är att 
kvalitén på skolan har för
sämrats på ett minst sagt 
påtagligt sätt. Eleverna är 
utelämnade till vilka ambi
tioner och förutsättningar 
kommunerna har. Det kom
munala huvudmannaskapet 
har alltså undergrävt likvär
digheten. Det är stora skill
nader mellan de kommuner 
som satsar mest respektive 
minst på skolundervisning
en. Detta skapar en skola 
med mycket skiftande kvali
té. Dagens styrning av skolan 
är dessutom otydlig. Genom 
att staten delvis styr skolan 
genom lagar, läroplaner och 
lärarutbildningar medan 
kommunerna är huvudmän 
och finansierar verksam
heten skapas ett slags dub
belkommando över skolpoli
tiken. 

När det gäller skillnader i 
resursfördelningen beror det 
sällan på elevers olika behov 
utan på kommunernas priori
teringar. Ofta ser vi att kom
muner med de största beho
ven av satsningar i sina 
skolor, till exempel på grund 
av sociala problem, också är 
de kommuner som ofta har 
minst skattekronor och re
surser. 

Vi behöver en stark natio
nell samordning kring den 
svenska skolan där elever, 
lärare och föräldrar kan vara 
säkra på att skolan är ett pri
oriterat område oavsett vil
ken kommun man befinner 
sig i. Därför är det hög tid att 
återförstatliga skolan. 

Adam Frändelid (V)  
Ledamot i kommun- 

fullmäktige, Vänersborg
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Björhammars liv ett långt äventyr
TV-journalist, äventyrare, 
släktforskare, OS-general 
och idrottstokig. Melle-
ruds Nyheter har suttit ner 
med Anders Björhammar 
som har många strängar 
på sin lyra och listan blir 
längre för varje dag.
Trots ett grått och lite små-
trist Mellerud en måndagef-
termiddag så skiner Anders 
Björhammar. Han är en reslig 
man med ett leende på läp-
parna och en glöd i ögonen. 
Trots sina unga 75 år och 
mycket i bagaget, så fortsät-
ter han vara nyfiken och hans 
törst efter att lära sig mer ser 
inte ut att släckas.

Anders Björhammar, född 
i Stockholm, boende i norr-
ländska Boden mesta delen 
av sitt liv, flyttade till Melle-
rud för två år sedan. Han 
tillhör Brobergssläkten och 
tillbringade många somrar i 
sin barndom på gården 
Björnebol. Nu för tiden äg-
nar han mycket tid åt släkt-
forskning och bokskrivande. 
En bok om släkten Broberg 
är redan färdigskriven och nu 
pågår arbetet med boken om 
hans mormors gård i Skåne. 

Vetgirig
Hans vetgirighet går långt 
tillbaka i tiden, då han sökte 
in till Journalisthögskolan i 
Stockholm. Innan dess, med-
an han fortfarande gick i 
skolan, korrekturläste han 
Idrottsbladet. Efter avklara-
de studier fortsatte redan 
norrut, till Sveriges Radio 
och Television, där han blev 
TV-producent.

– Jag gick journalisthög-
skolan i Stockholm, då gjor-
de jag praktiken uppe i Öst-
ersund. Jag tyckte det var 
väldigt fint där uppåt Norr-
land, så då sökte jag mig ännu 
längre norrut när det kom en 
annons om jobb i Luleå. Så 
där jobbade jag från 1971 till 
1990 som TV producent på 
SVT, minns Anders.

Umgicks med Stenmark
Som producent har Anders 
gjort både livesändningar, 
dokumentärer och idrotts-
magasin. Ett av hans allra 
mest kända är ett porträtt av 
Ingemar Stenmark, som han 
följde under Världscupen i 
skidor 1977.

– Jag hängde med Sten-
mark mycket på 1970-talet 
och gjorde ett stort program 
om världscupen 1977. Häng-
de med hela vägen från höst-
träningen i alperna över alla 
de platserna som det hölls, 
till finalen i Sierra Nevada. 
Det var roligt och man fick 
verkligen lära sig åka skidor. 
Det var inte bara att glassa, 
man fick åka med stativ och 
ryggsäck på ryggen och 
verkligen arbeta, berättar 
Anders.

Då var det mycket lättare 
att nå idrottarna. 

– Vi hade tillträde till Inge-
mar och mycket av de retro-

Anders Björhammar hade mycket spännande att berätta när Melleruds 
Nyheter träffade honom i Mellerud. Foto: Tobias Coster.

Två reportrar med uppdrag att bevaka Ingemar Stenmark i kontinentens backar. Sven Plex Pettersson och 
Anders Björhammar i Val d’ Isére.

programmen om Stenmark 
är delar av det programmet 
vi gjorde. Jag kom nära ho-
nom och jag fick honom att 
prata, han var nervös och 
väldigt spänd de första åren. 
Då var det som att han hark-
lade sig jämnt av nervositet, 
avslöjar Anders.

OS-kampanjer
Efter sin TV-karriär började 
han jobba med Svenska 
Olympiska Kommittén, som 
generalsekreterare för att få 
OS till Sverige. 

– Jag sade upp mig från TV 
och jobbade med OS helt och 
hållet 1991 och 1992. Men vi 
torskade den kampanjen om 
de olympiska spelen 1998. 
Då kontaktade mig informa-
tionsdirektören Sven von 
Holst, på Stora i Falun, om 
jag ville bli presschef under  
Skid-VM. Så när OS-kam-
panjen gick åt skogen blev 
det Skid-VM till 1993. Se-
dan blev jag inröstad som 
ledamot i friidrottsförbun-
dets styrelse, tack vare gam-
la kontakter från stock-
holms-tiden. 

När Göteborg fick frii-
drotts-VM blev jag ansvarig 
för det internationella 
TV-centret. Så många inter-
nationella TV-bolag som då 
hade dittills inte varit i Sve-
rige samtidigt. Sedan gam-
malt hade jag även bra kon-
takter på SVT vilket spelade 
mig i handen, då jag var en 
sammanbindningslänk mel-
lan SVT och alla internatio-
nella kanaler som skulle vara 
med, så det var spännande, 
berättar Anders.

– Efter det började jag 

jobba med OS-ansökan för 
Stockholm 2004. Jag hade då 
ansvar för mediakapitlet i vår 
ansökan. Det är inget litet 
kapitel när det handlar om ett 
sommar-OS. Det var 43 are-
nor som vi hade och till alla 
ska det finnas utrymme för 
press, TV och radio. Parke-
ringar, hotellrum, transpor-
ter och allt sådant, det låg på 
mitt bord. Men vi förlorade 
1997 mot Aten. Jag har varit 
med under tre OS-kampanjer 
som vi förlorat, så jag börjar 
undra om det är mitt fel, sä-
ger han och ler.

Allt i allo-journalist
Hans idrottsintresse är genu-
int och började som friidrot-
tare och tränare. Anders har 
aldrig varit en utpräglad 
sportjournalist, men han har 
jobbat mycket med sport. 
Även naturprogram och kul-
tur finns med i hans reperto-
ar.

– Jag brukar säga att jag 
gör allt från högmässor till 
stavhopp, så jag är en allt i 
allo-journalist kan man säga 
menar han.

På måndagskvällen 16 ja-
nuari var Anders Björham-
mar på Rotary i Mellerud och 
föreläste om solskensolym-
piaden i Stockholm 1912. 
Den hölls på Stockholms 
stadion och denna arena lig-
ger honom varmt om hjärtat.

– Stadion är den äldsta 
ännu aktiva olympiska stadi-
on som ännu är i bruk. Vi har 
försökt få Stockholms Stad 
att ändra namn på den till 
olympiastadion, men det vill 
de inte. Olympiastadion slår 
lite högre än bara stadion 

eller arenan. Jag har även 
gjort TV-reportage om stadi-
on, i ett kulturellt syfte, för-
klarar Anders.

Reste till Afrika
Samtidigt som Anders varit 
engagerad i sina olika upp-
drag, har resandet alltid varit 
ett stort intresse. Han har 
många fantastiska upplevel-
ser att berätta, de skulle 
kunna bli en bok.

– 1965 köpte jag och två 
kompisar en Volkswagen-
buss och åkte söderut, med 
Afrika som mål. Vi körde 
först till Aten, tog båten till 
Kairo och till Suezkanalen. 
Vi satt i Port Said i en vecka 
och försökte komma med en 
båt till Massawa i Etiopien 
(numera Eritrea). Till slut 
fick vi napp och kom till 
Etiopien och kunde köra upp 
till Addis Abeba och sålde 
där bilen för att köpa flygbil-
jetter till Nairobi i Kenya. 
Där bodde vi några dagar på 
en kaffefarm innan vi åkte till 
Arusha i Tanzania. 

Innan vi reste från Sverige, 
hade vi varit i kontakt med 
Tanzanias ambassad i Stock-
holm och fått ett rekommen-
dationsbrev från dem. Det 
roliga var att borgmästaren i 
staden kände ambassadören, 
så dagen därpå hade vi en 
chaufför, landrover och två 
dagar fri vistelse i Ngorong-
oro-kratern, berättar Anders 
om resan som inte var slut 
där.

Ett äventyr
– Det var ett äventyr alltså, 
men sedan åkte vi tillbaka till 
Etiopien. Vi köpte biljetter 
till Khartoum i Sudan, där 
tog vi tåget upp genom Nu-
biska öknen och Assuandam-
men. Sedan nilångare som 
bestod av tre pråmar som 
drogs av en bogserare, tåg till 
Alexandria och därefter båt 
över till Pireus och sedan tåg 
hem till Stockholm. Vi var 
ute två och en halv månad 
den sommaren. Hela studie-
bidraget för hösten gick åt för 
den resan, berättar Anders 
och skrattar.

Han har sannerligen varit 
med om mycket och har 
många berättelser och episo-

der att berätta. Man skulle 
enkelt kunna sitta och lyssna 
på Anders i flera timmar. 
Obehindrat räknar han upp 
namn och årtal, allt finns där 
väl lagrat för omvärlden att 
ta del av.

– Jag har haft ett spännan-
de liv, träffat mycket 

människor och rest mycket. 
Jag har sett mycket och 
framför allt fått stor omväx-
ling med naturprogram, 
sportprogram och OS-kam-
panjer.

 
Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tack
alla som på något sätt 

visat sitt deltagande kring 

Elisabets
bortgång 

SVEN
Linda och Lisa

MELLERUD
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 16 
”Ett liv värt att leva”, Tho-
mas Segergren. Fika, nattv. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 Repris på fil-
men om Tarren & Elida. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 8 Frukostträff för män, 
Michael Johansson, sång & 
musik. Sönd 11 Gudstj. Mis-
sionsrådet, Ssk. kyrkkaffe.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats. Sönd 11 Te-
magudstj. ”Det kommer en 
gryning”, Sigward K. Kyrk-
kaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Anette J Carlson. Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Thomas 
Holmström Ssk. och kaffe 
i kyrkan. Kyrkbil 308 70. 
Månd 15.30 Kyrkliga syför-
eningen i fsh. Månd 17-19 
Kulturcafé i Brålanda fsh.
Gestad: Sönd 14 Gudstj. 
Thomas Holmström. Torsd 
(2/2) 10-11.30 Förmiddags-
kaffe i Gestads fsh. Kyrkbil 
321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Församlingsafton i fsh. 
Sigward K. m.fl. Sönd 18 
Söndagskväll omkring te-
mat, ”Det kommer en gry-
ning”, Sigward K. Serve-
ring. 
Frändefors: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Ralph Lilje-
gren. Kyrktaxi.

Eventuella besök
på min 90-årsdag undanbe-
des. 

Britta Johansson

UPPVAKTNING

Grattis på 4-årsdagen Filip-
pa.

Önskar farmor och farfar
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SORGTACK

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Edgar Jonsson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Amazing grace” varefter 
Katarina Kjörling sjöng 
”Förgätmigej” av A. Eriks-
son. Akten förrättades av 
kyrkoherde Pär-Åke Hen-
riksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 527, 
791 samt 285. Solisten sjöng 
”Håll mitt hjärta” av P. Hall-
ström och som avslutnings-
musik spelades ”Jesus all 
min glädje bliver” av J. S. 
Bach. Vid kistan togs avske-
det av släkt och vänner. Till 
minnet av Edgar var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor i många färger. Anhöri-
gas tack framfördes av entre-
prenören som även inbjöd till 
minnesstund i Järns bygde-
gård där inkomna minnesgå-
vor lästes upp. Gravsättning 
kommer att äga rum på 
Holms kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Gunlög Ceder. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Anders Fredriksson 
”Gammal fäbodpsalm” av O. 
Lindberg varefter han sjöng 
”O store Gud” av C. Boberg. 
Akten förrättades av Daniel 
Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 261, 
249 och 190. Solisten sjöng 
”Långt bortom rymder vida” 
av J. Dahllöf och som avslut-
ningsmusik spelades ”Trös-
tevisa” av B. Andersson. Vid 
kistan togs avskedet av släkt 
och vänner. Till minnet av 
Gunlög var koret vackert 
dekorerat med blommor. Det 
bjöds till minnesstund i Kyr-
kans hus där officianten läste 
upp inkomna kondoleanser 
samt avslutade med minnes-
ord. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Holms kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Erikstads kyrka för 
Börje Tropp. Som inledning 
på akten framförde kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Blott en dag”. Akten förrät-
tades av Lena Hildén och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 248 och 249. Övrig 
musik som spelades var ”In 
the ghetto” och ”What´s left 
of me”. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Amazing gra-
ce”. Koret var vackert deko-
rerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Eva Ignell. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Våren” som 
passade med dagens vår lik-
nande väder. Akten förrätta-
des av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 277 och 297. 
Som avslutningsmusik spe-
lades ”Air”.

Biskop Sören 
besökte Mellerud

Sören Dalevi, ny biskop i Karlstad 
stift.

Sören Dalevis vapensköld med 
hans motto ”Människa bland 
människor”.

Biskop Sören Dalevi gjorde 
under onsdagen sitt första 
besök i Dalsland, sedan 
han tillträdde sin tjänst 
som biskop i augusti.
Biskop Sören medverkade i 
ett konvent i Kyrkans Hus, 
en samling för alla präster 
och diakoner i Dalsland, 
vilket inte var offentligt. Det 
var däremot lunchandakten 
som följde och vilken 

biskopen ledde. Kyrksalen 
blev fullsatt då de som brukar 
komma på andakten med 
efterföljande lunch var där.

Flyter på
Biskop Sören är född och 
uppväxt i Björneborg, en 
gammal bruksort som ligger 
på andra sidan Vänern. De 
senaste åren har han med sin 
familj bott på Hammarö, 
men har nu flyttat in på Bi-
skopsgården.

Sören Dalevi prästvigdes 
1996 för Karlstad stift, men 
han är inte en man som lutar 
sig tillbaka på inhämtad kun-
skap. 

Doktorandstudier 2003 – 
2007, disputation på avhand-
lingen ”Gud som haver bar-
nen kär” har han varvat med 
perioder inom prästyrket. Nu 
forskar han, vid sidan om 
biskopsämbetet, kring kyr-
kopedagogik. Allt har an-
knytning till barn och ung-
dom som han tycker är viktigt 
att bygga på, annars har vi 
ingen framtid.

Nu har ett halvår förflutit 
sedan installationen och Bi-
skop Sören tycker att det 
flyter på bra.

– Det är ett trevligt stift 
med duktiga anställda och 
bra förtroendevalda, säger 
Biskop Sören.

Framtidsplaner
Han berättade om sina fram-
tidsplaner. Karlstad stift 
måste vara ett attraktivt stift 
med grundutbildningar, men 

minst lika viktigt är vidareut-
bildningar för att inte stagne-
ra.  

– Samverkan mellan de 
olika pastoraten är viktig, 
men det är något man bygger 
på lång sikt framhöll han.

Vapensköld och motto
På vapenskölden finns fyra 
fält och i två av dem är Karl-
stad stifts vapen. I de två 
andra en bibel med på vän-
steruppslaget den sjuarmade 
ljusstaken som symboliserar 
det gamla testamentet och på 
högeruppslaget en fisk för 
nya testamentet. Bakom syns 
kräklan och överst mitran. 
Under finns biskop Sörens 
motto.

”Jesus är en människa 
bland människor” sade Ire-
neus, 200 e. Kr, biskop i Lyon 
i Frankrike. 

Detta tycker Biskop Sören 
stämmer in överallt och hans 
motto blev ”Människa bland 
människor”.

Utveckling
Folkkyrkoteologin i Dals-
land har ett starkt golv, högt 
till tak och låga trösklar. Den 
är bred så att alla kan vara 
med, men det måste finnas en 
spets så de som vill kan dyka 
djupare. Så sammanfattar 
biskop Sören Dalevi sina 
tankar om vad som finns i 
Dalsland. Detta kan även 
utvecklas för att inte stagne-
ra.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Utmaningar för barnkören
Starten

Den här första körövnings-
dagen kom inte så många, 
men Elisabette hoppas att 
alla nio körmedlemmarna 
från i höstas ska vara med 
även under våren.

– Då var fyra av dem killar, 
det är alltid roligt när det är 

blandning, säger Elisabette.
Intensiv träning väntar nu 

barnen i kören, redan första 
framträdandet innehåller 
sånger de aldrig sjungit tidi-
gare. Men de är duktiga på 
att lära sig och kören är en 
uppskattad del i gudstjänsten

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Victoria Färdig, Kristina Färdig och Bella Camacho- Dahlman tränar både 
sång och rörelser på en gång.

Skålleruds barnkör har 
startat vårens övningar. 
Sju framträdanden ska 
den göra i vår.
Nu inleder alla körer vårens 
övningar och Skålleruds 
barnkör var inget undantag. 
Elisabette Emanuelsson, 
körens ledare, berättar att 
kören har ett digert program 
under våren med sju framträ-
dande. 

Det börjar med en dopfest 
nu i januari och avslutas sis-
ta söndagen i maj med av-
tackning av komminister 
Marit Järbel som tidigare 
varit kyrkoherde i Skålleruds 
pastorat.

Ny energi
Varje körövning börjar med 
fika eftersom alla är hungriga 
då de kommer med skolbus-
sen direkt från skolan. Det är 
körledaren Elisabette och 
Cecilia Gunnarsson som ger 
dem energi för att orka med. 
Cecilia och Martin Niklas-
son är församlingsassistenter 
och tar hand om barnen när 
körövningen är slut.
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- Med priser som tål att jämföras 

Säffl e - Åmål - Ed 
Arvika - Årjäng - Sunne

Fullsortiment inom hemelektronik
• Tv - telefoni - ljud
• Data - surfplattor - nätverk
• Vitvaror - småel - m.m.
Vi tar din ID/körkortsbild på 5 min

Din bild- och ljudspecialist 
i Värmland/Dalsland

Den servicevänliga

uppstickaren i 
Värmland/Dalsland

Sunne

Arvika

Årjäng

Säffl e
Åmål

Ed

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

Vårtecken!

Tage och Inger-May Grim-
heden hittade en rekord-
tidig blåsippa i fredags. De 
fotograferade den i lördags. 
Detta är den första blåsippan 
som rapporterats till Natu-
rens kalender i Sverige i år.

Gamla lastbilsbilder i kalender

Faksimil från Scanias kundtidning MIL från 1967 om leverans till Axel Larsson Transport & Oljetjänst i Mellerud.

Stefan Andersson står bakom Nostalgikalendern. Foto: Privat.

Januari månad visar ”Släpvagnarnas Rolls-Royce”, ett Forss-släp som tillhörde mellerudsföretaget Axel Lars-
son Transport & Oljetjänst.

I den nya Nostalgikalen-
dern med gamla lastbils-
bilder hittar vi ett ekipage 
från Mellerud.
När företaget Alutrans börja
de med Nostalgikalendern 
för elva år sedan kunde man 
inte drömma om vilken succé 
det skulle bli. Konceptet med 
en kvalitetskalender baserad 
på lastbilsbilder från förr var 
helt rätt. Månadsbilder till
sammans med en text, som 
sätter in lastbilen i sin uppgift 
och tid, är ovärderliga. 

Inga nytagna bilder på re
noverade bilar förekommer. 
Alla bilder har kanske inte 
skärpa och kvalité som skul
le krävas i en kalender med 
nya bilder. För en lastbilsin
tresserad överväger objektet 
med bifogad text mångfalt 
som kompensation. En bild 
av dåtidens kvalitetsnivå 
förstärker nostalgivärdet.

Nostalgi är huvudämnen
Stefan Andersson har hållit 
på med lastbilar hela sitt liv. 
På senare år har han blivit 
känd som skicklig fackpress
journalist där teknik, testkör
ning samt inte minst nostalgi 
är huvudämnen. Det började 
med modellbygge i mycket 
unga år och yrkesbanan fort
satte som fordonsingenjör 
inom släpvagns och på
byggnadsindustrin. Främst 
är det intresset för lastbilar 
som drivit honom framåt.

Han har fotograferat for
don och samlat bilder under 
drygt fem decennier. Detta 
unika materialet ligger nu till 
grund för nostalgikalendern. 
Första kalendern gavs ut år 
2007 och blev en riktig succé 
bland lastbilsintresserade.

I elfte upplagan med 
många härliga gamla lastbi

lar hittar vi bland annat 
”Släpvagnarnas RollsRoy
ce”, ett Forsssläp tillhöran
de Axel Larsson Transport & 
Oljetjänst i Mellerud. Här 
var vagnsparken lackad med 
vackert ljusgula chassier 
med gröna överbyggnader, 
som syns på bilden.

– Jag minns de fina lastbi
larna från Axel Larsson i 
Mellerud, alltid snygga och 
rena i sina gröna och ljusgu
la färger. Han köpte bara det 

bästa på den tiden, Sca
niaVabis lastbilar och släp 
från Bröderna Forss i Mjöl
by. Har för mig att han hade 
linje för Bilspedition på 
Skåne och körning för pap
persbruken bland annat på 
Norge. Och sedan de fina 
tankbilarna i samma färger, 
det imponerade på en lastbil
sintresserad grabb under 
60talet. Jag satt på cykeln 
vid gamla 45:an norr om 
Trollhättan och tittade på och 
fotade lastbilar. Föräldra
hemmet låg där mellersta 
uppfarten till NÄL är idag. 
Cyklade ner till Båberg 
ibland, där möttes 44:an och 
45:an och ännu mer lastbilar 
att titta på, berättar Stefan 
Andersson.

Han ägnar nu det mesta av 
sin yrkesverksamma tid att 
skriva och dokumentera åke
rier och lastbilshistoria. 

– Under sommaren blir det 
åka av med någon av mina 
renoverade veteranlastbilar. 
Att köra lastbil med två väx
elspakar, obefintlig isolering 
där man hör allt som händer 
i motor chassi är få förunnat 
idag, framhåller Stefan.

Fina bilar i Mellerud
Han fortsätter:

– Jag är övertygad om att 
det finns ”gamla gubbar” där 
ute som har något att berätta 
om de fina bilarna i Melle
rud. Tanken är att kunna göra 
en dokumentation av företa
get och människorna som 
jobbade där. Många arbetade 
där, enligt uppgift var det 
Dalslands största åkeri under 
senare delen av 60talet. Se
nare bildades Dalslands 
Transport och i mitten av 
70talet gick resterna av åke

riet upp i Tvåstads Åkeri i 
TrollhättanVänersborg. 

Den som har information 
kan kontakta redaktionen 
eller Stefan direkt.

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Maggan
Ring 0530-125 40 eller

maila till maggan@mellerudsnyheter.se
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Simhallens öppettider

Bada i 
Mellerud!

 Familjebad Motionssim Vuxenkväll Seniorbad Rehab
Måndag  17.00-20.00   13.00-15.00  08.00-10.00
Tisdag 13.00-18.30  19.00-21.15  09.00-12.00
Onsdag 13.00-19.45 06.00-08.30    06.00-12.00
Torsdag 13.00-18.30 08.30-13.00 19.00-21.15  09.00-10.00
Fredag 13.00-20.00 06.00-08.30    06.00-10.00
Lördag 10.00-16.00
Söndag 10.00-16.00

Nu är vi åter med våra vattenpass
- ring och boka din plats

Aqua Puls

Tisdagar 18.15
Varmvattenpass

i 35 gradigt vatten

Månd & torsd

10-11 & 11-12

Vattengymnastik

för seniorer

Måndagar 13.30

Missa inte att bada
under soprtlovet v.8!

Familjebadet öppnar måndag 15.00
Tisdag - söndag 100

Hälsa & Livsstil
Nytt år – Nytt liv

Coachar till bättre livskvalitet

Annica Westman i behandlings-
rummet hemma i sin lägenhet. 
Här ger hon massage, men hon 
är ingen typisk ”knådare” utan 
jobbar intuitivt.

Koll på pulsen ökar
intresset för träning

Elever i årskurs 8 på Rådaskolan testar pulsbanden under sin idrotts-
lektion.

Melleruds kommun har 
köpt in ett system för att 
mäta pulsen under trä-
ning till Rådahallen. Det 
används av eleverna på 
Rådaskolan och gymna-
siet när det har idrott på 
schemat och ska framöver 
kunna användas av fören-
ingslivet i Mellerud.
Ett pulsband med ett nummer 
spänns runt bröstkorgen. 
Maxpulsen, genetiskt be-
tingad, men generellt 220 
minus åldern, anges och se-
dan kan var och en studera 
sin puls i realtid på en skärm 
i träningshallen. 

Genom att ha koll på pul-
sen kan man se hur tränad 
man är, ju snabbare man 
återhämtar sig mellan de mer 
intensiva perioderna i passet, 
desto bättre form är man i. 
Fotbollslagen i kommunen 
har redan testat. Nu är det 
eleverna på högstadiet och 
gymnasiet som bekantar sig 
med systemet.

Pulssystemet har fem trä-

På en skärm i träningshallen visas varje elevs puls. Var och en har sitt 
eget nummer.

Annica Westman driver 
företaget I CAN By Annica 
AB i Åmål. Verksamheten 
står på tre ben; massage, 
coaching och konsultupp-
drag i förskola och skola.
Annica tar emot i sin trevliga 
lägenhet med utsikt över 
hamnen i Åmål. Här har hon 
bott i tre år, efter flytten från 
Mellerud där hon bodde i 27 
år. Hon började redan 2009 
att sälja wellnessprodukter, 
på hobbynivå. Annica lever 
på sitt företag sedan två år, 
fram till nyligen hette det 
annicawellness. 

– Företaget har tre ben; jag 
masserar, coachar och har 
konsultuppdrag som special-
pedagog i bland annat för-
skola och skola. Jag älskar att 
träffa barn och ungdomar, 
förklarar Annica som utbil-
dade sig till specialpedagog 
2004.

Hon erbjuder svensk klas-
sisk massage och behand-
lingsrummet finns hemma i 
lägenheten.

– När det gäller massagen 
utgår jag från svensk klassisk 
massage, men jobbar intui-
tivt. Fast jag är ingen typisk 
”knådare”. En stor förebild 
för mig som coach och men-
tor är Ing-Marie Hagström 
från Ör, berättar Annica, som 
dessutom bokad upp sig på 
en reikiutbildning.

I sin roll som coach vill hon 
hjälpa människor att hitta 
sina egna resurser.

– När du kommer till mig 
har du en vilja och jag hjälper 
dig att realisera den. Målet är 
att du ska kunna påverka din 
situation, det kan till exem-
pel handla om karriär, rela-
tioner och hälsa, säger Anni-
ca. 

Ofta sätter man upp för 
stora mål, en fördel är att  
istället sätta upp delmål.

– Varje lång resa börjar 
med ett första steg, det är bra 
ledord, konstaterar Annica. 

Möjlighet att utvecklas
Hon arbetar även som arbets-

marknadscoach där hon 
möter personer mellan 20 
och 63 år. 

– Jag arbetar via Arbets-
livsresurs, en tjänst som köps 
in via arbetsförmedlingen. 
Människor får möjlighet att 
komma tillbaka till arbetsli-
vet eller till utbildning, ge-
nom att utvecklas och utfors-
ka sina resurser och 
eventuella drömmar medan 
de också växer och utvecklas 
som människor, förklarar 
hon.

Att starta eget vid 47 års 
ålder är modigt, men tack 
vare stöttning av familj och 
vänner i uppstarten har Anni-
ca jobbat på och ser ljust på 
framtiden.

– Egentligen är det inte så 
nytt, jag har hållit på med 
samtal med människor i 20 
års tid. Just mötet med 
människor är oerhört spän-
nande. Jag har jobbat en del 
med fortbildning av personal 
i förskolan och föräldrar. Det 
finns så många krav på dig 

ningszoner. Vit (upp till 60 
procent av maxpulsen) är en 
zon för uppvärmning, ned-
varvning och återhämtning. 
Blå (60–70 procent) är bra 
för uppvärmning, aktiv åter-
hämtning samt att utveckla 
sin grunduthållighet och sy-
reupptagningsförmåga. 
Grön (70–80 procent) är en 
tuffare zon, bra för nybörjare 
eller långdistansträning, men 
också för blodcirkulationen 
och syreupptagningsförmå-
gan.

Gul (80–90 procent) för-

som förälder idag, bland an-
nat skapar sociala medier en 
stor press Vi behöver komma 
tillbaka till vad som är viktigt 
i vardagen. Jag vill vara med 
och plocka fram den innebo-
ende förmågan och att man 
som förälder litar på den, 
säger Annica.

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

bättrar såväl syreupptag-
ningsförmågan som musk-
lernas förmåga att, utan syre, 
skapa sig energi. Röd (90–
100 procent) är zonen för 
maximal ansträngning där 
man förbättrar musklernas 
förmåga att snabbt skapa sig 
energi, utan syre.

– Att använda detta har 
gjort att eleverna rör sig mer, 
blir mer intresserade och bryr 
sig mer om sin hälsa, säger 
idrottsläraren Calle Anders-
son.

Han har märkt att klyftorna 
blivit större mellan de som 
idrottar och de som inte gör 
det och hoppas pulssystemet 
ska väcka intresse för hur 
viktigt det är att röra på sig.

– När vi får snurr på det ska 
det också kunna användas av 
föreningslivet. Det ska främ-
ja folkhälsan i Melleruds 
kommun, säger Calle An-
dersson.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se
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Cert. & Dipl. 
Massageterapeut
Nina ÅkesDotter

Praktik: Storgatan 22, Brålanda • 073-707 25 60
lifvskallan@live.com • www.lifvskallanfordig.se

Innehar F-skatt, behandlings- och ansvarsförsäkring samt är momsregistrerad.

Endast
tidsbeställning

mot värk, 
tinnitus, 
kristall-
sjukan m.m.

Hälsoshop
Storgatan 16 • Tel 0530-101 00

el. 070-651 01 92

Öronakupunktur

Hälsokost

Gymnastik till musik
Måndag och torsdag 

Träningsredskapen 
fi nns hos oss!

PROFORM
ABILICA TS TREAD
  Löpband för uppvärmning och träning.
Enkelt och prisvärt och tar liten plats
e� ersom det kan fällas ihop. 

7999:

ABILICA
TS CROSSTRAINER
Crosstrainer som
passar dig som vill 
ha en enkel, fl exibel 
maskin.

3995:

ABILICA
TS BIKE
Motionscykel för dig som 
vill ha en enkel, fl exibel 
cykel.

2995:
ord. pris 3499:-

ord. pris 9999:-

ord. pris 4999:-

Unna fötterna en behandling

Ann-Sofie Israelsson avslutar alltid spabehandlingen med en lugn och 
mjuk massage.

Fötterna påverkar hela krop-
pen, ditt välbefinnande kan 
påverkas av exempelvis torra 
och spruckna hälar. Förutom 
medicinsk fotvård och delbe-
handlingar som exempelvis 
nagelvård och vårtbehand-
lingar erbjuder Ann-Sofie 
spabehandlingar, som för 
övrigt räknas som friskvård.

– Jag ville erbjuda något 
annat, spabehandlingen är 
inte medicinsk utan ska vara 
en ren njutning. Du kan ta 
med dig egen musik att lyss-
na på. Det ska vara en skön 
stund och alla tycker kanske 
inte om att få massage på 
kroppen, säger hon.

Behandlingen inleds med 
ett varmt fotbad, som defini-
tivt är skönt för trötta fötter. 
Det doftar gott. Sedan är det 
dags för peeling med en pro-
dukt som innehåller aloe vera 
och olivolja. Därefter lägger 

Ann-Sofie på en mask som 
mjukar upp fötterna och mot-
verkar spruckna hälar och 
förhårdnar. Över masken trär 
hon på en plastpåse och allra 
ytterst sätts en strumpa.

Avslutas med massage
– Den får verka i tio till fem-
ton minuter, sedan avslutar 
jag med massage med ett 
massagebalsam, 15 minuter 
per fot, förklarar hon.

Ann-Sofie har tänkt att ta 
emot grupper, till exempel 
tjejgäng eller kollegor. Grup-
per på fyra till åtta personer 
funkar bäst.

– Då är vi två personer som 
utför behandlingar.

Ann-Sofie bor i Bäckefors 
med maken Mikael som ar-
betar på Dalslands FF. Paret 
har tre pojkar mellan 18 och 
25 år. I november var hon 
klar med sin utbildning till 

Inpackning av fötterna med en mjukgörande mask.

Yoga som träning välgörande för kropp och själ

Ett pass välgörande Hathayoga i Rådahallen under ledning av Carina Kihlberg som utbildat sig till yogain-
struktör i USA.

medicinsk fotterapeut på 
Axelson Gymnastiska Insti-
tut i Göteborg. Tidigare har 
hon bland annat jobbat som 
undersköterska, något som 
hon har god nytta av i sitt 
nuvarande yrke.

Fotsvamp vanligt
En vanlig åkomma är fot-
svamp, den smittar bland 
annat i badhus. Var noga med 
att torka ordentligt mellan 
tårna för att undvika fot-
svamp. Liktornar och nagel-

trång är andra problem kun-
derna kan ha. Ann-Sofie 
tipsar om att vårda sina fötter 
hemma; fila och smörj dem 
regelbundet. Bra skor är ock-
så en viktig del för att fötter-
na ska må bra.

När Ann-Sofie tog över 
företaget efter Marie Johans-
son behöll hon de två anställ-
da; Marina Berglund och 
Annika Ljungdahl Petters-
son. Lokalen har fräschats 
upp med nymålade väggar 
och en ny diskbänk.

Yoga, som utövats i flera 
tusen år, utvecklar balans, 
flexibilitet och styrka.  Det 
är inget man ska prestera 
i, man gör det enbart för 
det egna välbefinnandet.
– Det är viktigt att man gör 
yoga för sin egen skull, i sin 
egen takt och har överseende 

med sig själv. Alla bitar ska 
vara på plats för att kunna 
utföra en övning och det tar 
tid. Yoga kräver tålamod, 
säger Carina Kihlberg, sjuk-
sköterska som utövat yoga i 
13 år och själv leder kurser i 
det.

Bikramyoga
Carina upptäckte yoga under 
tiden familjen bodde i USA 
och hon gick en två månader 
lång intensivutbildning i 
Bikramyoga i Los Angeles.
 Bikramyoga är en av många 
former av yoga, 26 övningar 
som utövas två gånger efter 

varandra i ett flöde som varar 
i 90 minuter, i 40-gradig 
värme. Grundare är yogalä-
raren Bikram Choudhury,  en 
tidigare tyngdlyftare som 
skadade ryggen svårt i 
20-årsåldern. Yoga räddade 
honom och han vigde sitt liv 
åt det. 

– Det var två flera timmar 
långa pass under dagarna och 
föreläsningar på kvällarna. 
En utmaning, men väldigt 
roligt och intressant. ”Ni 
kommer att lukta illa” var det 
första Bikram sade till oss 
deltagare, och så var det. 

Övningarna påverkar inte 
bara musklerna utan även 
kroppens inre organ och äm-
nesomsättningen. Sköldkör-
tel och binjurar stimuleras 
och kroppen gör sig av med 
slagg, berättar Carina. 

Lindrar och läker
På kursen fanns flera delta-
gare med någon form av 
skada, som till exempel 
ryggskada.

Flera hade MS och hade 
märkt att yoga minskade 
sjukdomens skov, några 
hade fibromyalgi och flera 

deltagare med HIV hade 
upptäckt att yogan hjälpte 
dem att hålla sig friska.

– Yoga gör att T-cellerna 
ökar i kroppen och därmed 
förbättras immunförsvaret, 
säger Carina och poängterar 
att yoga också har en positiv 
inverkan på psyket. Genom 
yoga blir man medveten om 
sin kropp och själ och lär sig  
bejaka att man är den man är, 
säger hon.

Yoga i Mellerud
Sedan flera år leder Carina 
yogapass i bland annat Mel-
lerud. Just nu är det på lörda-
gar i Rådahallen. Det är inte 
40 grader varmt i rummet, 
men övningarna är Bikrams.  

En annan variant är Hatha-
yoga, grunden för alla typer 
av yoga. Andning och fysik 
står i centrum. Balans, flexi-
bilitet och styrka utvecklas. 
Det är bra för alla.

– För mig är det näring för 
själen att få andra att må bra, 
säger Carina.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Fotnot: T-celler eller 
T-lymfocyter är en typ av vita 
blodkroppar som utgör en del 
av den adaptiva delen av 
kroppens immunförsvar. 
Källa: Wikipedia.

– Marie har varit ett bra 
stöd under övergången och 
många kunder har sagt att det 
är roligt att verksamheten 
fortsätter. Nu kan man även 

boka tid över nätet, berättar 
Ann-Sofie.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

– Detta är en dröm jag haft i 20 år, säger Ann-Sofie 
Israelsson som nyligen tog över Fothälsan i Mellerud. 
En nyhet är spabehandling av dina fötter, som avslutas 
med en skön massage.
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Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Fotspa 

fotvård
Blommans

FOTHÄLSAN
I MELLERUD
Vårdade fötter – ett bättre liv
Boka en skön spabehandling 
            Välkommen in till oss!

Kapellgatan 1, Mellerud | 0530-100 23 | www.fothalsanimellerud.se

Ann-Sofie, Marina och Annica

Det är DIN tur nu!
Att ge Dig själv det Du

behöver för att skapa en 
högre livskvalitet!

Annica Westman 
Massageterapeut
Certifi erad coach

Tel: 070-680 86 64
Mail: annica@i-can.se

Facebook: I CAN BY ANNICA

Chiropraktik

Monika
070-783 30 64
28-års erfarenhet

• Laserbehandling
• Kinesiotape
• Individ anpassade
 skoinlägg

SunLike, Mellerud, tel.0530 -414 10
www.sunlike.se      email: info@sunlike.se

Trött på kyla och mörker?
Effektiv ljusterapi i skön
tropisk miljö, som ger 
Dig hälsobringande 
effekter! 

60 min 170:- 
Ring för bokning 0530-414 10
Drop-in tisdagar kl. 1900

Mild behandling
med en aktivator

Monika Fredriksson använder sig av aktivatorn under behandlingen av Johanna Nordströms nacke.

Många tycker att nackjus
teringar kan kännas otrev
liga. Monika Fredriksson, 
Monikas Chropraktik, 
använder sig istället av 
en aktivator, som innebär 
en mild, snabb och exakt 
behandling.
– Aktivatorn upplevs som 
väldigt odramatisk. Den ger 
en snabb och kort rekyl som 
hamnar exakt i placering och 
riktning. Man ser en direkt 
skillnad i rörelsen, förklarar 
Monika, som använt sig av 
aktivatorn i flera år.

Hon visar alltid patienten 
första gången hur aktivatorn 

fungerar, genom att använda 
den mot låret. Det känns bara 
som en liten ”puff”.

Den kan användas till alla 
nackbesvär, när någon kota 
inte rör sig som den ska eller 
vid olika typer av låsningar. 
Vid en nackmanipulation 
spänner sig många. Det var 
för att få bort de konsekven-
serna som Monika började 
använda aktivatorn.

Jättebra hjälpmedel
– Man sitter bara helt stilla, 
allt går så snabbt att man inte 
hinner spänna sig särskilt 
mycket. Många tycker att det 
är fantastiskt, jag anser att det 

är ett jättebra hjälpmedel, 
understryker Monika, som 
har varit verksam som kiro-
praktor i 28 år.

Aktivatorn kan även an-
vändas på revbensjustering-
ar och för att mobilisera föt-
terna.

– Om du stukat foten och 
skadat ledband och ligament 
kanske några småben i foten 
ligger fel, förklarar hon.

Monika använder laser vid 
inflammationer, det startar 
kroppens egen läkningspro-
cess. Laserbehandling fung-
erar också som smärtlindring 
och används för att kunna 
behandla akuta muskelska-
dor, exempelvis akut rygg-
skott.

Monika bor i Göteborg 
sedan 3,5 år, men har inga 
planer på att flytta verksam-
heten från Mellerud. Mottag-
ningen på Sunlike har öppet 
måndag till torsdag. 

 Susanne Emanuelsson 
susanne@mellerudsnyheter.se

Fullsatt i föreningshuset
Föreningshusets biograf
lokal var i det närmaste 
fullsatt när årets första 
”Dags igen” drog igång 
på lördagseftermiddagen 
i Åsensbruk.
Dagens konferencier var 
Annelie Olsson som berätta-
de att Dags igen är en välgö-
renhetsgala och alla pengar 
går oavkortat till att bevara 
föreningshuset i Åsensbruk. 

Föreningshuset ägs av 
Melleruds kommun men för 
driften står Föreningshusal-
liansen vilken består av tre 
föreningar.

Musiken
Först upp på scenen var Sig-
ne Nilsson som gav  publiken 
en musikalisk upplevelse 
med sin sång, bland annat 
Kents ”Utan dina andetag”. 
Hon ackompanjerade sig 
själv på gitarr tillsammans 
med Lars Nilsson.

Jonny de Capretz från Mal-
mö har bekanta här uppe i 
Dalsland och då passade det 
så bra att han var här denna 
lördagseftermiddag. Jonny 
har musicerat hela livet inom 
olika genrer och bjöd på Mi-
kael Wiehe och Björn Afze-
lius. Det är två skånska tru-
badurer som ligger honom 
varmt om hjärtat.

SALAMI har blivit SA-
LAMI+. Gruppen bestod 
från början av Sara Isgren, 
Lars Nilsson och Mikke 
Nilsson-Teveborg. Nu är 
även Mikkes fru Liisa Paiste 
med. De avslutade med Dol-
ly Partons ”Jolin”. Med två 
kvinnliga sångare blev det 
mycket fin stämsång i grup-
pen.

Många hade ställt upp för 
att fixa kaffe och fikabröd till 
en billig penning. En upp-
skattad stund då publiken 
kunde diskutera vad de hört 
och kanske gissa vad som 
skulle komma i andra akten.

Akt två
Nu blev det vinstdragning på 
lotterna som sålts vid ingång-
en. Första pris var en räk-
kryssning med M/S Nils Er-
icson af Håverud som vanns 
av Doris Pettersson. De tre 
följande priserna var lax från 
Håfveruds Rökeri och den 
femte vinsten var biobiljet-
ter.

Stellan Johansson inledde 
den musikaliska delen av akt 
två med en rad cornelislåtar. 
Han följdes av Sarah Olsson 
och Madeleine Pettersson 
som framförde flera vackra 
sånger ackompanjerade av 
Lars Nilsson på gitarr.

Jimsons består av Ove 
Benjaminsson, klaviatur, 
Lars Stam, gitarr och sång, 
Kjell Sköld, dragspel, Klas 
Vernerson, gitarr och sång, 
Michel Soussan, slagverk 
och Seth Benjaminsson, bas. 
Orkestern avslutar välgören-
hetsgalan med gamla välkän-
da låtar och såklart fanns 
Elvis med på repertoaren.

Signe Nilsson sjunger Kents ”Utan dina andetag”.

Jonny de Capretz bjuder publiken på både Wiehe och Afzelius till eget 
ackompanjemang.

Anneli Olsson visar upp trycket som är framtaget med Pelle Bloms 
linoleumsnitt som hon hittade vid storstädningen. 

Madeleine Pettersson och Sarah Olsson framför ”Song of silence” ack-
ompanjerade av Lars Nilsson.

Linoleumsnitt
Annelie Olsson berättade att 
när hon städade i ”ingenjör 
Sääfs villa”, som hon idag är 
ägare till, hittade ett lino-
leumsnitt av Pelle Blom. 
Hon har låtit göra ett prov-
tryck och de som ville kunde 
kontakta henne för att få 
köpa ett tryck för 250 kronor.

Alla pengar förutom själva 
tryck- och papperskostnaden 
skulle gå till föreningshuset. 
Anneli donerade även pen-

ningträdplantor som gick att 
köpa för 100 kronor och även 
där gick allt till förenings-
huset. Moderplantan stam-
made från ett skott som hon 
som tonåring stulit på ett café 
i Mellerud.

Blommor delades ut till 
medverkande och köksper-
sonal som tack för att de ställt 
upp gratis för att hjälpa till 
med insamling av pengar till 
driften av föreningshuset.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se
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Se till att du är rätt utrustad 
när du går till skogen!

Just nu har vi 

 20% rabatt 
  på skyddskläder

Välkommen till oss på

Erbjudandet gäller t.o.m. 28/2 
eller så långt lagret räcker

   Brålanda 0521-57 73 80    •     www.sodhaak.se

BMW 520d TOURING BUSINESS COMFORT EDITION.
Inklusive sportpaket, läderklädsel, larm, eluppvärmd ratt, takreling, automatiskt 
avbländbar innerbackspegel, Park Distance Control (PDC) bak och fram, klimatautomatik, 
Bluetoothförberedelse Professional samt USB-anslutning, sportläderratt, 18” lättmetallfälg 
V-eker, sportstolar, automatisk växellåda med Steptronic, LED-dimljus och mycket mer.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil, det som inträffar först. * Företagserbjudande, kan ej köpas av privatpersoner. Kampanj/erbjudanden gäller så lagret räcker.  
Bränsleförbrukning blandad körning: 4,7 l/100 km. CO2 123 g/km. Bilarna på bild kan vara extrautrustade. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel.

JUST NU UNDER  
7,5 PRISBASBELOPP.

FÖRETAGSERBJUDANDE* 336.000 KR
Ordinarie pris  446.800 kr 
Företagsleasing  2.812 kr / mån ex.moms 
Förmånsvärde   2.133 kr / mån 
Uppgradera med xDrive 9.900 kr

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter  
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss  

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Göteborg • Kungsbacka • Borås  

Trollhättan • Uddevalla

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Stefan   Christoffer

din.snickare@gmail.com 
Tel. 070-604 23 46 

0530-421 64
Tel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Försäljning och 
reparation

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

GLASMÄSTERIET
NYA

Sapphultsgatan 7. Tel. 0530-104 95
Öppet: mån-fre 8-16.30

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Vill ha lugnare trafikrytm
I ett medborgarförslag skri-
ver Lasse Svensson, Melle-
rud att han märkt att 90 pro-
cent av trafikanterna utanför 
Fagerlidsskolan kör mellan 
50-90 kilometer i timmen, 
trots att det bara är tillåtet 
med högst 30 kilometer i 
timmen. Att trafiken kör så-
pass fort anser Svensson bero 

på de ”löjliga” hindren som 
står där. Han föreslår att läg-
ga några gupp vid skolan, 
sådana som redan finns på 
Långgatan. Det vore ett bra 
sätt att få trafiken att sakta 
ner.

De hinder som sitter uppe 
på Grinstadvägen får också 
kritik. Svensson framhåller 

att på andra platser i Sverige 
sitter det en vägskylt med en 
grön och en röd pil som talar 
om vem som ska köra först. 
Här gäller det ”den som är 
fräckast kör först”.

Han undrar också varför 
det inte finns några markera-
de övergångsställen på E45.

Efterlyser tjänst som 
syn- och hörselinstruktör

Funktionshinderrörelsen 
i Mellerud har lämnat in 
ett medborgarförslag om 
att inrätta en tjänst som 
syn- och hörselinstruktör. 
Allt fler har idag nedsatt hör-
sel, en åkomma som naturligt 
följer med stigande ålder, 
men som även kan vara re-
sultatet av en bullrig arbets-
miljö. En person som inte hör 
riskerar att bli isolerad. Da-
gens hörselhjälpmedel är 

tekniskt komplexa och inte 
alltid så lätta att hantera och 
rengöra för en äldre männ-
iska.

Lågt räknat finns det 1 350 
personer med hörselnedsätt-
ning i Melleruds kommun 
plus ett okänt antal som ännu 
inte upptäckt att de har en 
hörselskada. Andelen perso-
ner med svåra synskador i 
kommunen räknas till 135 
personer.

En utbildad syn- och hör-

selinstruktör inom den kom-
munala omsorgen kan hjälpa 
människor att dra nytta av 
sina hjälpmedel samt utbilda 
och engagera personal i frå-
gor gällande hörselnedsätt-
ning, synsvårigheter, rådgiv-
ning och skötsel av 
hjälpmedel. I ett arvsfond-
projekt har det tagits fram en 
utbildning på åtta veckor till 
syn- och hörselinstruktör vid 
hagabergs folkhögskola med 
kursstart i mars 2017.
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Tommy 
Håkansson

Brålanda/Säffle

Telefon:
0521-57 73 81
070-589 24 55

KÖP DIN NÄSTA
MASKIN AV MIG

– JAG ÄR TILL FÖR DIG

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5

Brålanda • Frändefors – Vill expandera i 
centrala Mellerud

Från vänster: Roger Larsson, delägare, Andreas Svanström, delägare, David Flöisbon och Christoffer Kihlberg.

Vid torget i Åmål ligger 
Audio Video. Ägarna har 
en stark framtidstro. 
– Vi vill expandera för att 
få upp volymen, då kan vi 
erbjuda konkurrenskraf-
tiga priser. Vi är intres-
serade av Mellerud, helst 
en lokal i centrum, säger 
Roger Larsson, vd och 
delägare.
De fyra delägarna Roger 
Larsson, Lars Karlsson, An-
dreas Svanström och Richard 
Ternstedt driver sex butiker 
med totalt 23 anställda. För-
utom i Åmål ligger butikerna 
i Årjäng, Arvika, Dals Ed, 
Sunne och Säffle. 

– Vi fyra jobbade i Expert-
butiken i Åmål och Säffle, 
men när Expertkedjan gick i 
konkurs i september 2012 
startade  vi Audio Video i två 
butiker i november samma 
år. Vi har ett ungt gäng an-
ställda som har roligt och 
brinner för jobbet, ur det blir 
det också framgångar, kon-
staterar Roger.

Senaste satsningen är lo-
kalbyte i Säffle till en ny 

fräsch lokal, tre gånger så 
stor som den gamla. Delägar-
na har framtidsplaner och vill 
expandera. På gång är ett 
”facelift” i åmålsbutiken. 

Helst i centrum
Dessutom är ägarna intresse-
rade av att expandera i Mel-
lerud, helst i centrum. Men 
det är svårt att hitta lämpliga 
lokaler.

– Det är viktigt att ligga 
centralt för att fånga upp 
spontankunderna. Vi följer 
även utvecklingen på Väster-
råda, så vi stänger inga dör-
rar, understryker Roger. 

Personal kan snabbt leve-
rera produkter mellan de 
olika butikerna. Om någon 
vara skulle ta slut så löser 
man detta i regel från en dag 
till nästa.

I takt med fiberutveckling-
en blir det allt mer installa-
tioner.

– Vi värnar om det lokala. 
Vi har tre installatörer an-
ställda. Ofta handlar det om 
en helhetslösning; från köp 
till installation, berättar Ro-
ger.

Det går att få RUT-avdrag 
vid nätverksinstallation, 50 
procent av arbetskostnaden 
är avdragsgill vid exempel-
vis en fiberinstallation.

Service i Åmål
David Flöisbon från Melle-
rud arbetar i åmålsbutiken. 
Han tipsar om att de som 
handlat varor i Audio Video-
butiken i Mellerud innan den 
stängde har nära till Åmål där 
butiken utför service av va-
rorna. 

Butiken har ett stort utbud 
av mobiltelefoner och perso-
nalen hjälper till med de 
olika abonnemangstjänster-
na. Här finns även TV, data, 
surfplattor, ljud- och nät-
verksprodukter. Hemlarm 
och övervakning är också en 
del av sortimentet, här är det 
viktigt med bra fiberupp-
koppling och ett stabilt nät-
verk. Du kan dessutom ta 
id- och körkortsfoton på 
plats.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Får bidrag till skolgård
Boverket har beviljat 
Melleruds kommun  
630 000 kronor i statsbi-
drag för att rusta upp ute-
miljön vid Rådaskolan och 
Dahlstiernska gymnasiet.
Ett förskott av bidraget ska 
utbetalas med 189 000 kro-
nor. Bakgrunden är den att 
den yttre miljön vid skolgår-
den för Rådaskolans högsta-
die och Dahlstiernska gym-
nasiet mestadels består av 
asfalt, grus och gräsytor. Den 
miljön är inte inbjudande till 

en aktiv rast utomhus, vilket 
innebär att många elever blir 
sittande inomhus.

De senaste två åren har 
elevantalet ökat på grund av 
den ökade flytingströmmen. 
En mer mångkulturell verk-
samhet och ökad trängsel 
inomhus gör att det blir ett 
ökat behov att skapa en trev-
lig utomhusmiljö.

Ansökan avser: Dela upp 
den befintliga asfaltplanen så 
att det blir en skolgård och en 
del parkering med staket och 

belysningsstolpar. Den om-
fattar också anläggning av 
basketplan, två kingrutor, 
bollplank, fotbollsplan med 
konstgräs, bänkar, skärmtak 
med sittplatser, anpassning 
av borggård, utomhuss-
chack, utomhusbandy och en 
mindre skatepark.

När åtgärden är slutförd 
kan kommunen inkomma 
med begäran av slutlig utbe-
talning och en slutrapport till 
Boverket, senast 9 januari 
2018.

Julgransskakning 
i Gestad bygdegård

Nu i söndags hade Ge-
stad Bygdegårdsförening 
sin traditionella jul-
gransskakning så nu är 
julen slut.
Ett 50-tal gestadbor i alla 
åldrar kom när det bjöds in 
till den årliga avslutningen 
på julen. Eftermiddagen bör-
jade med visning av Astrid 
Lindgrens julfilmer. 

Hemvändarstipendiaten 
Johnny Sandelin, Brålanda, 
spelade till dansen kring gra-
nen. ”Räven raskar över 
isen”, ”Prästens lilla kråka”, 
och avslutande ”Raketen” 
stod på repertoaren.  ”Björ-
nen sover” var som vanligt 
en spännande utmaning med 
många illtjut när man försök-
te komma undan de mänskli-
ga björnarna.

Korv och kaffe smakade 
sedan gott. Barnen lekte och 
de vuxna samtalade. 

Den utlovade överrask-
ningen var att tomten kom 
med godispåsar.  

Dessa var skänkta av 
IOGT-NTO i Gestad.

– Det var en trevlig och 
gemytlig eftermiddag och 
små som stora trivdes, säger 
Malin Karlsson, styrelsele-
damot i Gestad Bygdegårds-
förening, som arrangerade 
denna välbesökta bygdeakti-
vitet.

 Marianne Karlsson
marianne@mellerudsnyheter.se

Emil i Lönneberga och Madicken på Junibacken visades på storbilds TV. 

Dans kring granen, här skurar de golvet till melodin ’’Räven raskar över 
isen’’

Tomten kom även på besök och delade ut godispåsar till glada barn

SK Granan kastade ut julen
Denna musikföreställning 

gjordes av Helena Malmstrå-
le och Susanne Broberg med 
familjer. Dragspelsmusiken 
stod Inga Gustavsson för. 
Efter föreställningen åts det 
korv och bröd, det var lotte-
ridragning och fiskedamm.

Sedan var det att dags att 

dansa ut julen. Dansen avslu-
tades med en raket. Under 
dansen hade även tomtefar 
och en av hans nissar kommit 
på besök för att dela ut godis-
påsar till alla barnen. 

SK Granan

Bilden: Pigan (Helena Malmstråle) och kungen (Susanne Broberg).  
Foto: Abbe Broberg

Lördagen den 15 januari 
var det dags för SK Gra-
nans årliga julfest i Sport-
hallen i Brålanda. Det var 
drygt 150 barn och vuxna 
som kom för att dansa ut 
julen.
Först fick alla följa med pi-
gan på en helt vanlig arbets-
dag hos kungen. Det var allt 
från att putsa kronan, åka 
buss till affären, träffa baga-
ren som bakar kungens bröd, 
natta kungens barn med 
mera.
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Helgöppet hos Bilbolaget Lördag 10-14    Söndag 11-14

Familjens busfrö.  
Och ett ouppfostrat lågt pris.
En ny A-Klass för bara 209.900 kronor? Det säger sig självt att någon kommer 
att bli besviken. För det här erbjudandet gäller så länge lagret räcker. I gengäld 
väntar det gott om andra modeller av A-Klassen hos din återförsäljare, så du åker 
aldrig dit förgäves. Hitta din närmaste återförsäljare på www.mercedes-benz.se

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: A-Klass 180 5,5–5,8 l/100 km, CO2-utsläpp 128–135 g/km. Effekt 90 kW/122 
hk. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med 
nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

 Nu bara  209.900 kr
 Ord. pris 236.000 kr

Begränsat antal. Först till kvarn!

Mercedes A-Klass 180

Släktträff.
Vill du veta vad det innebär att ha ett par världsmästare i släkten? Då ska du komma in och 
provköra en Mercedes-Benz. Familjens hästkraftstarka medlemmar delar fler egenskaper med 
personbilarna än du kanske tror. Just nu firar vi dessutom F1-titlarna med massor av 
erbjudanden. Hitta din närmaste återförsäljare på www.mercedes-benz.se/pitstop

Välkommen på Öppet Hus 28-29 januari.

Familjens busfrö.  
Och ett ouppfostrat lågt pris.
En ny A-Klass för bara 209.900 kronor? Det säger sig självt att någon kommer 
att bli besviken. För det här erbjudandet gäller så länge lagret räcker. I gengäld 
väntar det gott om andra modeller av A-Klassen hos din återförsäljare, så du åker 
aldrig dit förgäves. Hitta din närmaste återförsäljare på www.mercedes-benz.se

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: A-Klass 180 5,5–5,8 l/100 km, CO2-utsläpp 128–135 g/km. Effekt 90 kW/122 
hk. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med 
nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

 Nu bara  209.900 kr
 Ord. pris 236.000 kr

Begränsat antal. Först till kvarn!

Mercedes A-Klass 180

Vi firar       !
Nu börjar vi firandet med grymt 

bra pris på begagnat & demobilar!
-02 VW Polo 1,4 5d 19.998 mil Ord. pris  19.900 kr NU  9.900 kr
-06 Renault Clio II 1,2 5d 19.000 mil  Ord. pris  24.900 kr NU 19.900 kr
-09 Hyundai i20 1,6 CDRi e-Sense 16.314 mil Ord. pris  59.000 kr NU 39.000 kr
-11 Hyundai i20 1,4 CRDi Editio 12.867 mil Ord.pris  79.000 kr NU 59.900 kr
-12 Chevrolet Aveo 1,2 LT 2.330 mil Ord. pris  79.900 kr NU 59.900 kr
-09 Saab 9-3 Linear SC 1,9 Tid 15.600 mil Ord. pris  89.900 kr NU 79.500 kr
-12 VW Golf VI 1,6 TDI Blue Motion 11.766 mil Ord. Pris  94.900 kr NU 79.900 kr
-14 Hyundai i10 1,0 Comfort AUT 2.150 mil Ord. pris 109.900 kr NU 89.900 kr
-10 BMW 520 D Sedan 11.349 mil Ord. pris 174.900 kr NU 149.900 kr
-11 BMW X3 2,0D xDrive 16.405 mil  Ord. pris 189.000 kr NU 159.000 kr
-15 Mercedes-Benz C 220 BlueTEC Kombi AUT 4.281 mil Ord. pris 289.900 kr NU 279.900 kr 
-16 Mercedes-Benz A 200 d 4MATIC AUT 895 mil Ord. pris 428.350 kr NU 329.900 kr 
-15 Mercedes-Benz C 220 BlueTEC Kombi AUT 1.063 mil Ord. pris 414.500 kr NU 359.000 kr 
-15 Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake AUT 1.367 mil Ord. pris 389.900 kr NU 369.900 kr 
-17 Mercedes-Benz C 200 d Kombi AUT 717 mil Ord. pris 446.050 kr NU 372.900 kr 
-14 Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC AUT 7.095 mil Ord. Pris 479.000 kr NU 409.900 kr  
-16 Mercedes-Benz C 350 e Kombi AUT 834 mil Ord. pris 619.000 kr NU 469.000 kr 
-16 Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic AUT 1.394 mil Ord. pris 854.000 kr NU 699.000 kr

Fler erbjudande i hallen. Välkomna in!

MELLERUD 
0530-444 40 roybil.se

*36 mån, 3,95% rörlig ränta, 47% restvärde, sedvanlig kreditbedömning sker.

Billån+ fr. 1.999 kr/mån*

1962-2017
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skogsdag
4 feb
kl 10-14
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4 feb
kl 10-14

Provkörning av vedmaskiner, fyrhjulingar, 
traktorer och huggarvagnar

Vi visar Husqvarnas batterisortiment

Leverantörer på plats

Erbjudanden i butik

Vi bjuder på korv!
Alla som handlar under dagen har chans 
att vinna en Husqvarna 445 motorsåg!

(Värde 6000 kr)

ERIKSTAD | FLOBY | GRÄSTORP | VEDDIGE
facebook.com/aximaab │ www.axima.se

Öder om SM-slutspelet: 

FUTSAL 
Som Melleruds Nyheter 
rapporterade förra veck-
an, så är Åsebro/Brålanda 
klara för SM-slutspel i 
futsal. I mitten av februari 
är det dags och damerna 
tror på framgångar bland 
Sveriges bästa lag.
– Vi hade räknat lite på det 
innan och var ganska säkra 
på att vi skulle kvalificera 
oss. Men det är alltid skönt 
att få det bekräftat, säger 
futsallagets tränare Glenn 
Öder.

– Vi känner att vi har där 
att göra, vi har aldrig varit 
utspelade i seriespelet. Se-
dan var det slarv i matchen 
mot Skoghall som avgjorde, 

medan Gauthiod var det klart 
bästa laget i vår serie. 

Vilket lag Åsebro/Brålan-
da får möta i åttondelsfinalen 
kommer inte fastställas för-
rän i början på februari. Men 
spelorten blir med största 
sannolikhet Örebro.

– Vi är helt klart med, det 
här blir en utmaning. Det är 
svårt att veta vilka vi möter, 
det återstår att se. Men det 
kan bli IFK Skoghall (från 
Karlstad) som vi kanske får 
möta och då har vi en re-
vansch att uthämta, vi spela-
de jämnt mot dem senast, 
berättar Öder.

Samtidigt har laget börjat 
hårdträningen inför fotbolls-
säsongen. 

– Men nya tränaren Mor-
gan Jakobsson kommer inte 
att stoppa futsalspelarna från 
att spela SM, förklarar 
Glenn.

– Vi kommer satsa på detta. 
Vi har haft diskussioner med 
Morgan och Anneli och alla 
är med på att vi satsar fullt ut 
på futsalen. Vi gick ut med 
detta från början, att vi skul-
le ta oss till SM, understryker 
Glenn.

Samtidigt räknar Glenn 
också med sina spelare, som 
gjort bra ifrån sig under sä-
songen.

– Vi räknar med alla, det 
här är ju lite halvt obligato-
riskt. 

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

”Vi satsar på detta”

MOTORSÅGSKÖRKORT
KUNSKAP OCH BEHÖRIGHET

WWW.LARIDE.SE
0702-994 452

SPORT
Cyklister invaderar Mellerud

Oluf Skoogh visar var elitcyklisterna kommer att spurta på Bergsgatan 
ner mot målet vid Rådahallen.

Söndag 28 maj väntas 
mängder av cyklister inta 
Mellerud med omnejd.
Förutom Brudfjällsracet, 
Brudfjällsrundan, Före-
tagskampen och nyheten 
Mellerud runt går även 
sista etappen av CKW:s 
tredagars i Mellerud.
– Det finns fyra olika 
bansträckningar för den gla-
da motionären, så det finns 
heller inga ursäkter längre 
för att inte cykla. Enda kravet 
är att det är hjälmtvång, säger 
Oluf Skoogh, arrangör och 
tävlingsledare i CK Wäners-
hof, Vänersborg.

Start och mål är som tidi-
gare vid Rådahallen. Alla 
deltagare får mat efter mål-

gång och priser lottas ut i 
Brudfjällsracet, Brudfjälls-
rundan, Företagskampen och 
Mellerud runt.

Före lunchtid avgörs linje-
loppet, som är en del av 
CKW:s tredagars. Efter 
lunch är det dags för Brud-
fjällsracet som kortats ner till 
71 kilometer, Brudfjällsrun-
dan som går över 48 kilome-
ter samt nyheten Mellerud 
runt. Här kan du välja att 
antingen cykla 13 kilometer 
(från Rådahallen förbi gol-
fen, Järns kyrka och tillbaka) 
eller 27 kilometer (från Rå-
dahallen, förbi golfen, Järns 
kyrka, Grinstad lanthandel 
och tillbaka via Hamranera-
kan).

Inga backar
– Banorna är väl utmärkta. 
Vi har lagt till Mellerud runt 
för att få med fler motionärer. 
Brudfjällsrundan kan vara 
för tuff för en del och här 
finns inga backar, förklarar 
Oluf.

Företagskampen, där laget 
består av minst tre cyklister, 
går över 27-kilometersrun-
dan runt Mellerud.

– Då tror jag att fler vill 
hänga på, säger Oluf.

Han tror att arrangemang-
en kommer att locka cirka 
800 cyklister till Mellerud, 
utspritt under hela söndagen.

CKW:s tredagars drar 
igång på fredagen med ett 
”Backrace” på Hunneberg 
följt av ett GP-lopp på lörda-
gen runt torget i Vänersborg. 
Tredje dagens deltävling 
handlar om linjeloppet som 
alltså körs i Mellerud. Elit-
cyklisterna kör fyra (!) gång-
er över Brudfjället, totalt 18 
mil.

– Det hade underlättat om 
det funnits en cykelklubb i 
Mellerud som kunde ställa 
upp med funktionärer, kon-
staterar Oluf.

 Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

Stödjer förslaget 
att sälja Nuntorp

Vid sitt  sammanträde 
den 17 januari i Göteborg 
beslutade regionstyrelsen 
bland annat att ställa sig 
bakom ett förslag att sälja 
naturbruksfastigheterna 
Nuntorp och Sparresäter. 
Fastigheterna ska säljas på 
marknaden genom ett så 
kallat öppet anbudsförfaran-
de. Slutligt beslut i ärendet 
ska fattas av regionfullmäk-
tige.

Västra Götalandsregio-
nens utbildningsverksamhet 
vid naturbruksgymnasiet  i 
Nuntorp i Vänersborgs kom-
mun upphör efter vårtermi-
nen 2017. Detta efter tidigare 
beslut i regionfullmäktige. 
Vänersborgs kommun har 
tidigare aviserat intresse att 
köpa fastigheten men efter 
politisk behandling av ären-
det bedömer kommunens 

företrädare att ett köp inte 
kommer att ske.

Vid Sparresäters natur-
bruksgymnasium i Skövde 
har den huvudsakliga verk-
samheten redan upphört. 
Flera aktörer har under 2016 
visat intresse för att köpa 
fastigheten. Dialog har förts 
med två större skogsägare 
om en bytesaffär där skogs-
mark i närheten av Västra 
Götalandsregionens natur-
bruksgymnasium i Sven-
ljunga byts in mot hela eller 
delar av Sparresäter. Syftet 
har varit att erbjuda ytterliga-
re utbildningsskog i närheten 
av Svenljungaskolan.

Förutsättningarna för en 
sådan överlåtelse har dock 
visat sig saknas, och istället 
föreslås att Västra Göta-
landsregionen ingår samar-
betsavtal med aktuella 

skogsägare om att tillhanda-
hålla skog till Svensljunga-
skolan.

I samband med försälj-
ningen av fastigheten ska 
även möjligheten till samar-
betsavtal med den nya äga-
ren beaktas.

Sverigedemokraterna re-
serverade sig till förmån för 
eget yrkande.

Västra Götalandsregio-
nens ambulanshelikopter 
behöver ersättas med en ny. 
Regionstyrelsen ställde sig 
bakom ett förslag som bland 
annat innebär att kommunal-
förbundet Svensk Luftambu-
lans ges i uppdrag att sköta 
upphandlingen och även äga 
ambulanshelikoptern. Slut-
ligt beslut i frågan ska fattas 
av regionfullmäktige.

Västra Götalandsregionen

Föreningen Hälges Vänner 
(FHV), har lördagen den 3 
december 2016 haft december-
möte. Samling kl. 13.37 hem-
ma hos nr:10. När alla anlänt 
hälsade arrangerande medlem-
marna 8 och 11 välkomna på 
sedvanligt vis, denna gång med 
en årgångs, The snow Grouse!

Ity 70 procent av medlem-
marna deltog betecknades 
uppslutningen som god!

Efter välkomstceremoni 
blev det uppsittning på Hälge-
vagnen för vidaretransport till 
samlingsplatsen för deltagande 
ekipage i årets ,(2016), tomte-
parad i Brålanda. Efter genom-
förd parad blev det återfärd 
hem till nr:10.

Då årets parad vädermässigt 
var betydligt mer vinterbetonat 

jämfört med 2015 års, som bjöd 
på väder från England, var 
samtliga medlemmars fingrar 
något stelfrusna vilket hade 
stor betydelse för utgången av 
dagens 1:a tävling, luftgevärs-
skytte mot målet Sitting Duck.

Efter fem skott per medlem 
blev det bilfärd mot klubbloka-
len. Även om det var kylslaget 
ute, var det inget mot hur det 
var inne, ty arrangörerna hade 
glömt att slå på värmen!

Icke förty var stämningen 
god och efter att maten ätits, 
passande nog tomtegröt och  
skinksmörgås, var bastun varm 
och samtliga förpassade sig in 
i densamma.

Efter att bastubadet avklarats 
var temperaturen i relaxavdel-
ningen tjänlig nog att vara i 

utan ytterkläder på så därför 
vidtog favorit i repris, sittande 
tipspromenad, denna gång i 
älgkunskap.

Efter beräkning med särskild 
koefficient framkom följande 
pristagare: 3:e pris, ett yatzy 
spel  till nr:1, 2:a pris, ett set 
memo magneter till nr:5 samt 
1:a pris, ett penselblock, 100 
mm i tre färger till nr:10.

Efter prisutdelning och jubel 
blev det efterrätt, panacotta och 
kaffe.

Stort tack till dagens köksan-
svarige, Agneta, Mammas Mat 
samt Robin Erving, dagens 
chaufför av dragfordonet. 
Kvällen fortsatte under stort 
gemyt.

Nr:9

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

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

*Erbjudandet har ett  värde av 22 000 kr och består av 3 års fri service, 4 vinterhjul och 5 års garanti. Gäller tom. 31/3 2017 och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden eller företagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km: Grand SCENIC 4,0-6,1 l/100 
km. CO2-utsläpp gram/km: Grand SCENIC 104-136 g/km. Alla angivna priser är rekommenderade cirkapriser och lokala avvikelser kan 
förekomma. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. renault.se

Nya Renault GRAND SCENIC uppgraderar familjebilen till en ny nivå: Plats för 7, smarta förvarningslösningar 
och fl exibel inredning. Med den senaste tekniken inom säkerhet och multimedia, uppfyller nya GRAND 
SCENIC den moderna familjens alla behov – vilket också markeras av den nyskapande, generösa designen. 
Välkommen på en provtur och upplev hur familjebilen förnyats. Just nu får du 3 års fri service, 4 vinterhjul 
och 5 års garanti på köpet! 

Premiär för nya 
Renault GRAND SCENIC

Inkl. 3 års fri service, 4 vinterhjul och 5 års garanti. 
Värde 22 000 kr.

Extra lördagsöppet för nya generationens 
familjebil 28 januari kl 10-14. Välkommen. 

Från 229 900 kr

Med aktivt nödbromssystem med fotgängarvarning, parkeringssensorer fram 
och bak, R-Link 2 med navigation, samt 20" aluminiumfälgar som standard

Tappad poäng för FCM
FUTSAL 
FC Mellerud på kvalplats 
mötte Trollhättelaget 
Skoftebyn på en tredje-
plats, före matchen.
Det blev en tuff  match in-
för publiken i Älvhögsborg 
för Mellerud som fortsät-
ter hålla kvalplatsen i sin 
ägo.
Trots ett Skoftebyn utan så 
mycket att spela för och Mel-
lerud med allt att spela för, så 
var det hemmalaget som tog 
ledningen efter tre minuter.

Brödraduon Beqiri såg till 
att 1-0 satt bakom en storspe-
lande Nino Sahinovic mellan 
stolparna. Han fi ck dock 

SLUTRESULTAT
Skoftebyns IF -

FC Mellerud
4-4 (1-2)

SFL Södra
Målskyttar, Mellerud:
Peter Mandic
Vedat Mehmeti
Femija Selmanovic
Nevzad Dulovic

Förlust för MIBK i seriefi nalen 

Mellerud höll inte hela vägen i seriefi nalen hemma i Rådahallen, mot Grundsunds IF. Unga Jesper Larsson var en av de som försökte i 5-6 förlusten. 
Foto: Andreas Asp

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 
Grundsunds IF

5-6 (0-0, 4-4, 1-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar, MIBK: 
Ove Zetterström, 2
Daniel Blücher
Filip Adamsson
Michael Lind

Seger för mixade 
laget Brålanda
Mixade turneringen Ecus 
i Dals Ed, med herrar och 
damer, spelades i helgen. 
Brålanda IF såg till att för-
svara titeln från förra året.
Damer och herrar spelar var-
sina halvlekar, resultaten 
läggs ihop och blir ett slutre-
sultat. Konceptet är både 
spännande och ger en fi n 
sammanhållning mellan 
herr- och damlagen.

För Brålanda var det fram-
gång från start. I gruppspelet 
besegrades Bengtsfors, Stala 
IF och Hamburgsunds IF 
medan det blev oavgjort mot 
Gilleby IF från Orust.

– Jag tycker vi gör en bra 
cup. De matcherna vi sviktar 
lite i står istället herrarna upp 
och gör det bra. Så vi kom-
pletterar varandra väldigt bra 
tycker jag. Vårt försvarsspel 
är bra, anfallsspelet är okej, 
men det fi nns saker att jobba 
med, berättar damernas trä-
nare Glenn Öder.

Gruppsegraren Brålanda 
ställdes mot tvåan från grupp 
B, Färgelanda. Laget bjöd 
upp till kamp i semifi nalen, 
men det var trots allt Brålan-
da som gick vinnande ur 

striden, efter 2-0 samt 2-1. 
– Vi var mest rädda för 

Färgelandas herrlag. Så i 
semifi nalen fi ck tjejerna tag-
ga till och göra två mål och 
då fi ck herrarna en ledning 
från start. 

I fi nalen mötte Brålanda 
återigen Gilleby IF, som fi ck 
oavgjort i gruppspelet. För 
både damer som herrar, blev 
halvlekarna mållösa. Finalen 
fi ck avgöras på straffar, som 
damerna lottades att skjuta.

– I fi nalen får vi inte till det, 
men försvarar oss bra och 
lyckas få 0-0. Samma för 
herrarna och straffar fi ck 
avgöra. De hade lottat innan 
matchen att det var hos da-
merna som det skulle avgö-
ras. Tjejerna var taggade och 
sätter sina straffar medan 
målvakten Helena Janveden 
räddar en straff, berättar 
Glenn om avgörandet i cu-
pen.

Janvedens straffräddning 
gjorde att Brålanda försvara-
de titeln och kammade hem 
4 000 kronor till klubben.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

anledning att njuta när halva 
halvleken var spelad, två 
gånger om. Vändningen var 
ett faktum och Mellerud led-
de till paus.

Efter vilan rivstartade gäs-
terna när Femija Selmanovic 
satte 1-3 inför trollhättepu-
bliken. Mellerud var på väg 
mot en livsviktig seger och 
sköna poäng. Trots en 2-3 
reducering tog man tillbaka 
tvåmålsledningen några mi-
nuter senare.

Hemmalaget kom ikapp
Skoftebyn utnyttjade sedan 
jokerspelet, när man tar ut 
målvakten och spelar med en 
utespelare extra. Detta gav 
utdelning och hemmalaget 
kunde komma ikapp Melle-
rud.

Modigt nog fortsatte Skof-
tebyn med att spela med en 
man mer, vilket öppnade för 
FCM och deras kontringar. 
Med bara minuter kvar av 
matchen resulterade en så-
dan i ett stolpskott. Kort 
därefter fi ck Mellerud även 
en straff, efter att Skoftebyn 

dragit på sig för många fris-
parkar. Denna gav dock inte 
resultat och matchen slutade 
4-4.

– Vi hade en boll i stolpen 
och en långstraff som vi kun-
de fått tre poäng på, men 
sådan är futsalen. Det är bara 
att ta nya tag och nu har vi tre 
jätteviktiga matcher framför 
oss, tre fi naler för vår del, 
säger spelande tränaren Val-
on Gashi.

Melleruds poäng var verk-
ligen viktig i en match där 
Mellerud fortsätter växa ef-
ter vinterns tunga nederlag.

– Vi är inte riktig nöjda 
med oavgjort tyvärr men 
samtidig får vi med oss en 
poäng och den poängen kan 
vara väldig värdefull i slutet. 
Jag tycker att vi sätter defen-
siven idag som vi inte har 
gjort tidigare, men vi är inte 
helt felfria än. Men det ett 
steg åt rätt riktning. Vi tar 
jobbet och krigar för varan-
dra, säger Valon Gashi. 

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

INNEBANDY 
Det var jämnt och tight när 
Grundsund gästade Råda-
hallen i lördags. Dåvaran-
de serieledarna Mellerud 
stod upp bra, men föll 
på målsnöret utan någon 
poäng.
Melleruds Innebandyklubb 
krigar på i toppen av division 
6. Inför lördagens seriefi nal 
ledde man serien, två poäng 
före Orustlaget Grundsund. 
Efter en mållös första period 
började målen rulla in i an-
dra.

Dock var det Orustlaget 
som hela tiden var i ledning-
en, fram till slutet av perio-
den då unga Filip Adamsson 

sköt in 4-3 efter att Ove 
Zetterström kvitterat några 
minuter tidigiare. 

Filips bror, målvakten Olle 
Adamsson, gjorde också 
matchavgörande saker och 
hyllades av tränaren Michael 
Lind för sin insats i matchen.

– Måste nämna att Olle i 
mål var planbäst med många 
grymt bra räddningar som 
håller kvar oss hela matchen.

Tung förlust
I sista ronden var det fördel 
Grundsund, även om träna-
ren själv kvitterade efter sju 
minuter till 5-5. Dock kunde 
gästerna åka hem med full 
pott trots ett hårt kämpande 
Mellerud.

– Jättetungt med förlust när 
matchen var så jämn. Tycker 
ändå att vi gör en bra match 
mot ett mycket duktigt 
Grundsund. Killarna gör job-
bet i 60 minuter och när vi 
gör rätt saker så är vi starka, 
men några små misstag gör 
att Grundsund får övertag 
denna gång och lyckas vinna. 
Vi var värda delad pott i 
matchen på grund utav vår 
kämparinsats. Men Grund-
sund var spelmässigt bättre 
än vi i denna matchen och de 
vinner rättvist till slut, säger 
spelande tränaren Michael 
Lind.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se
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TILL SALU
Pelletsbrännare
beg. Janfire m. externskruv. 
Tel. 070-795 22 77.

Räddningstjänsten 
behöver DIG!

Norra Älvsborgs Räddingstjänst Förbund söker

BRANDMAN/KVINNA
med placering i Mellerud och Åsensbruk.

Vill du hjälpa dina medmänniskor i nödläge?

Vi kan erbjuda dig:
* En bra utbildning.
* Ett trivsamt gäng med god kamratskap.

Vi vill att du:
* Har god fysik.
* Har körkort, B och gärna C.

Vi ser gärna kvinnliga sökande!
Låter det intressant?

Hör av dig till oss. Vi har mycket att berätta.

Platschef, Mellerud
Patrik Tellander
070-574 05 73

Facklig representant
Lennart Gustavsson

070-626 16 85

Din ansökan måste vi ha senast fredag 3 febr.
Sänd den till: NÄRF, Larmvägen 1
  461 38 Trollhättan

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs 
och har idag byggvaruhus från Töcksfors i norr till Trelleborg i söder. 
Optimera omsätter ca 3 miljarder kronor och har ca 800 anställda.

Byggsäljare
Nu söker vi dig som vill arbeta som 
Byggsäljare på vår enhet i Mellerud. 

Läs mer om tjänsten och ansök på 
www.optimera.se under rubriken ”Om Optimera”

Redo för nya utmaningar?

Frändefors församling söker

Kyrkvaktmästare 100%, 6 mån/år
Mer info hittar Du på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/frandefors 

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

Linnégatan 51
3 rok. 100 kvm. Centralt. 
Balkong. Trapphiss.
Endast äldre.

Vid intresse maila 
joacim@lundgrensbygg.se

0530-310 24 kväll
070-585 67 09 dag

Uthyres

Melleruds Hyres AB

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

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

Utsädesrensning
av havre utföres

Åsebro
Kvarn

Tel. 0521-360 48

olesensbygg@gmail.com

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 
max 20.000:- OBS! Ej djur. Märk kuvertet ”Fyndet” posta till: 
Melleruds Nyheter, Storgatan 20 464 30 Mellerud eller i 
brevinkast. Oss tillhanda senast fredag. Endast kontant 
betalning på kontoret el. i kuvert. Annonstext tas ej emot 
per telefon! Texta tydligt!

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

LEDIGA PLATSER

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje 
torsdag kl. 11-12. Välkom-
men till Brunnsvallen i Dals 
Rostock.

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporterklubb: 
Kaffe i klubbstugan onsdag 
1/2 kl. 10.00. Välkomna! TILL SALU

Ägg
från frigående höns utom-
hus. Örsberg. 30 st/50:-.  
Tel. 072-361 01 37.

Vi söker en drivande, ansvarstagande  
och resultatinriktad

Produktionsledare
till Tryck & Bestryk
Du ska, tillsammans med Produktionsledaren för Konverteringen, 
driva och medverka till avdelningens framåtskridande och fokusera på 
förbättringar, resultat, ledarskap och problemlösning inom avdelningen.

Produktionsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter

- Maskin och personalplanering 
- Produktionsuppföljning 
- Kvalitetsarbete 
- Personal och arbetslagsutveckling 
- Ständiga förbättringar

Personliga egenskaper 
Som person är du driven och engagerad och du trivs med att hantera 
nya utmaningar i en varierande vardag. Du ska kunna hantera olika 
typer av människor och situationer på ett smidigt sätt. Du har förmåga 
att inspirera och ta tillvara medarbetarnas engagemang genom gott 
ledarskap. Du ska vara en framåtsträvande person med viljan att 
utveckla och se nya möjligheter och ha en förmåga att implementera 
arbetssätt som skapar effektivitet, kvalitet och en trivsam arbetsmiljö. 
Har du vana av tryckning och bestrykning av papper är det en fördel. 

Det är inte perfekta människor vi behöver som ledare, det är 
människor som är roade av sitt arbete och som tycker om att 
se andra lyckas.
Vill Du veta mer om tjänsten? Kontakta Stefan Skarström  
på 072-237 99 47.

Ansökan sker via e-post till helen.oder@munksjo.com  
senast 2017-02-15 

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

LEDIGA PLATSER

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Halmpellets
Kutterspån

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Torvströ
Pappersströ

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hösilage
Hästfoder

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Ensilageplast 
Sträckfilm

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Rundbalsnät 
Balsnöre

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Hästfoder
Tillbehör häst

Tel. 0521-360 48Tel. 0521-360 48

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Ring 
så gräver jag!

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

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

 Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
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

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik 
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/mellerud

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30 
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

 M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffl e 
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 fl yttstäd 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, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

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

 EKONOMITJÄNSTER

 FRISÖRER

 Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

 M Gustafsson Ekonomi AB
Testamente, Samboavtal, 
Bo uppteckningar, Gåvor mm
Kontor 0521-308 00
Helena 076-163 81 48

 FAMILJEJURIDIK

 Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

 MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

 STÄD

 DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

 STUBBFRÄSNING
 Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

 XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

BYGGHANDEL

BILDELAR

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla 
försäkringsbolag. 
Lackeringar, bilreparationer. 
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

 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 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
fl esta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till 
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

 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

Håkans Bar & Festvåning

www.hakansbar-festvaning.nu

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

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

M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

 Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.

Mikaels Bilservice
BILSERVICE

här varje onsdag?
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 EKONOMITJÄNSTER

 FRISÖRER

M Gustafsson Ekonomi AB
Testamente, Samboavtal, 
Bo uppteckningar, Gåvor mm
Kontor 0521-308 00
Helena 076-163 81 48

 FAMILJEJURIDIK

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

 MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

 STÄD

 DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

 STUBBFRÄSNING
 Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla 
försäkringsbolag. 
Lackeringar, bilreparationer. 
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
fl esta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

BILLACKERING

 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

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

 Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

 Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring för 

 Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/mellerud

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30 
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00.

ARKITEKT

 CATERING

FRÅN A-ÖFRÅN 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

 XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

BYGGHANDEL

BILDELAR
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till 
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 XL-BYGG MELLERUD

BYGGHANDEL

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffl e
med specialkompetens på små-
djur. Vid järnvägsstationen i Åmål, 
Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på 
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

Tel. Lollo 0702-65 47 46

 Veris Kooperativ
Hem- och fl yttstäd 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

 Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-

LastvagnsCenter AB - 
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

TRÄDFÄLLNING

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö

beskärning, snöskottning, m.m.

ARKITEKT

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000

BYGGHANDEL

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

0521-301 16, 070-254 03 30 
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00.

M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Löpande bokföring, löner, bokslut, 
deklarationer m.m.
Kontor 0521-308 00
Magnus 070-219 39 32

 CATERING

Vill du att ditt företag ska 
här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 EKONOMITJÄNSTER

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal

GOLV

Din bildelsbutik i Mellerud

info@bildelsshopen.com

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till 
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

 STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffl e

Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

 Ankis Hemservice
Flytt- och hemstäd, m.m.
0706-00 34 81

 Veris Kooperativ
Hem- och fl yttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

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

BILSERVICE

 FRISÖRER

 Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB - 
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4. 
Tel: 0530-102 77

 ENTREPRENAD
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
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Jotun och Beckers
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01

New Look Salongen
Dam- och herrfrisör
Tel Salong 0530-101 79
Bokadirekt.se - Frisör - Mellerud

FÄRG
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Melodikrysset v.4 - 28 januari

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. 4 – 28 januari

21.00  Män är alltid
 pojkar
22.00  Top gear
22.50  Drömmen om porr-
 branschen
23.35  Akuten
00.25  Familjer på äventyr
01.25  Valhajen
02.15  Bastubaletten 

21.00  Män är alltid pojkar
22.00  Top gear
22.50  Homeland
23.45  Veckans brott
00.45  Hundra procent bonde
01.15  Dolly
01.45  Gatans kör
02.15  Vita vidder 

21.00  Män är alltid pojkar
22.00  Samtidigt i Hofors
23.00  Seriestart: Pungdjävlarnas ö
23.50  P3 Guldgalan 2017
01.30  Falsk identitet
02.25  Opinion live
03.10  Världens fakta: Miraklet 
 vid Londonbomberna 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45  Vänligen Lars Lerin
22.15  Scott & Bailey
23.00  Pungdjävlarnas ö
23.50  Skavlan
00.50  Elitidrottens offer
01.45  Världens fakta: Hjältarna 
 vid Londons terrorattack 

15.00  UR Samtiden
18.00  Island runt
18.35  Världens fakta: 
 Bombstyrkan
19.20  Supermänniskor
20.10  Det levande Söderhavet
21.00  Till fots i Himalaya
21.50  Människans tidsålder
22.45  Situation USA
23.40  Sidenvägen 

15.00  UR Samtiden
18.00  Marina mysterier
18.15  Barnen som kämp-
 ade mot Hitler-
19.10  Världens natur: Det nya 
 Indien
20.05  Latinamerikaner i USA
21.00  Antikmagasinet
21.30  Naturens fräckaste tjuvar
22.20  Sidenvägen
23.15  Människans tidsålder
00.10  Indien 

15.00  UR Samtiden
18.00  Makalösa bin
18.50  Naturens fräckaste
  tjuvar
19.40  Antikmagasinet
20.10  Det förhistoriska Peru
21.00  Supermänniskor
21.55  Att överleva förintelsen
22.45  Kvinnor på toppen
23.35  Världens natur: Det nya 
 Indien
00.25  Rokoko 

09.00  UR Samtiden
15.00  Indien
15.50  Rokoko
16.50  Världens fakta: Bomb-
 styrkan-
17.35  Det förhistoriska Peru
18.30  Till fots i Himalaya
19.15  Människans tidsålder
20.10  Den australiska kusten
21.00  Världens fakta: Angkor Vat
21.55  Det levande Söderhavet
22.45  Dokument utifrån: 
 Ndranghetan - den
	 	kalabriska	maffian
23.40  Att överleva förintelsen
00.30  Makalösa bin 

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  2 fast 2 furious
23.10  Simpsons
23.40  Family guy
00.10  American dad
00.35  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Sirens
03.10  My name is Earl
03.35  American dad
04.00  Face off
04.45  Våra värsta år
05.35  Seinfeld 

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
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
20.00  Lethal weapon
21.00  Escape plan
23.15  Family guy
00.15  American dad
00.50  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.40  Family guy
03.35  My name is Earl
04.00  American dad
04.25  Face off
05.10  Våra värsta år 

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
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  Cops
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.00  Hitman
22.50  Family guy
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  Cops
02.20  Family guy
03.10  My name is Earl
03.30  American dad
03.55  Nattsändningar

06.00  Best ink
06.45  Amazing race: 
 All-stars
07.35  Frasier
08.00  Seinfeld
08.30  Seinfeld
09.00  Fear factor USA
10.00 	Defiance
11.00  Cops
12.00  Grimm
14.00  NCIS: Los Angeles
15.00  NCIS: Los Angeles
16.00  The exes
16.30  The exes
17.00  Face off
18.00  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
19.00  Community
19.30  Community
20.00  Simpsons
20.30  Simpsons
21.00  Kingdom of heaven
23.55  Money train
02.05  Win win
04.00  Gang related
04.45 	Defiance
05.30  Seinfeld 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Sheriffen i Övergran
11.00  Guldbaggegalan 2017
13.00  Kulturnyheterna Guld-
 bagge-extra
13.30  Stjärnorna på slottet
14.30  Plats på scen för Rose 
 Mary
14.35  Matiné: Vi behöver varann
16.40  Gomorron Sverige
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  Vänligen Lars Lerin
21.30  Gatans kör
22.00  Musikliv
22.30  Lärlabbet student
23.00  SVT Nyheter
23.05 - 00.55  Dox: Bortom 
 Lampedusa
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Jakten på de fyra stora
11.25  Hund och rådjur
11.30  Vita vidder
12.10  Gatans kör
12.40  Vänligen Lars Lerin
13.10  Uppdrag granskning
14.10  Familjer på äventyr
15.10  Gomorron Sverige
15.30  Falkenbergsrevyn: Mitt i 
 smeten
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Antikrundan
21.00  Samtidigt i Hofors
22.00  Opinion live
22.45  KKK vs Black Power
23.35  SVT Nyheter
23.40 - 00.40  Uppdrag granskning
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Stjärnorna på slottet
11.45  Så ska det låta
12.45  Samtidigt i Hofors
13.45  Antikrundan
14.45  Opinion live
15.30  The Hyperglot
15.55  Gomorron Sverige
16.15  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  På spåret
21.00  Skavlan
22.00  Scott & Bailey
22.45  SVT Nyheter
22.50  Boardwalk empire
23.45 - 00.45  Veckans brott
04.50  Sverige idag
05.20  Go'kväll 

06.05  Vänligen Lars Lerin
06.35  Opinion live
07.20  Uppdrag granskning
08.20  Elitidrottens offer
09.15  Vintermagasin
10.15  Vinterstudion
10.30  Alpint: Cortina d'Ampezzo
11.35  Vinterstudion
12.00  Alpint: Garmisch-Parten-
 kirchen
13.05  Vinterstudion
13.15  Skidor: Världscupen Falun
14.55  Vinterstudion
15.50  Skavlan
16.50  På spåret
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Stjärnorna på slottet
21.00  Ägd
22.35  SVT Nyheter
22.40  Lördagsbio: The Wolf of 
 Wall Street
01.35 - 03.15 	Nattfilm:	Go
05.25  Sverige!
05.55  Go'kväll 

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
15.30  Rakt på
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Bastubaletten
16.45  Hundra procent bonde
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Top gear
18.50  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Dolly
20.30  Seriestart: Konsthistorier
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  The Newsroom
23.10  Blackhearts
00.05  Rakt på
00.35  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
frågestund
15.15  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Finska segrar
16.45  Fångarnas barn
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Top gear
18.50  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Julen börjar i Gävle - en 
 bockumentär
20.40  Vågen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Ninas resa
00.20  Förväxlingen
00.50  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Konsthistorier
16.45  Dolly
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Ninas barn
18.55  En sällsynt fågel
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00 	Förbjuden	film
20.55  Typer
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Schindler's list
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Gomorron Sverige
01.50  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Konsthistorier
09.35  Finska segrar
10.05  Seriestart: Skattjägarna
10.30  Vem vet mest?
13.05  Bygden som försvann
13.15  Idévärlden
14.15  Vetenskapens värld
15.15  Julen börjar i Gävle - en 
 bockumentär
15.55  Vågen
16.15  Sverige idag på romani
16.30  Världens natur: Det nya 
 Indien
17.20  Ninas barn
18.15  Anne Franks sista dagar
19.00  Kulturstudion
19.05  Världens falskaste röst 
 - Florence Foster Jenkins
19.55  Kulturstudion
20.00  Den magiske Max Raabe
21.00  Kulturstudion
21.05  Tucholsky och satirens 
 Berlin
22.05  Kulturstudion
22.10  Falsk identitet
23.05  The Newsroom
00.00  Ninas barn
00.55  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.50  Sveriges yngsta mästerkock
16.50  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, joker och drömvinsten
18.35  112 – på liv och död, forts
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Renées brygga
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.50  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Stjärnkusken
21.00  Mandelmanns gård
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50 	Hawaii	five-0
02.50  Revolution
03.45  Forever
04.40  Nattsändningar

10.00  Dr Phil
11.40  Unga föräldrar
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.50  Äntligen hemma
17.50  V75-klubben
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
20.00  Fångarna på fortet
21.30  Jönssonligan får guldfeber
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Jönssonligan får guldfeber, 
 forts
00.00  Changing lanes
02.00  Kingpin
04.20  Kalla fakta
05.15  Halv åtta hos mig: England 

06.00  112 – på liv och död
07.00  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
12.55  Sveriges mästerkock
13.55  Mandelmanns gård
14.55  Linda och djurens hjältar
15.55  Brynolf & Ljung - Street
 magic
16.55  Stjärnkusken
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Drömpyramiden
19.55  Lotto, joker och drömvinsten
20.00  Gladiatorerna
21.35  Horrible bosses
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Horrible bosses
23.55  Sweeney Todd
02.25  Election
04.35  Seriously funny kids
05.15  Halv åtta hos mig: England 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Äventyr  
& resa

Onsdag 8 februari
Manusstopp:

Torsdag 2 februari
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Innan vi dör - syntolkat
22.00  Boardwalk empire
22.55  Pungdjävlarnas ö
23.45  Kriget om elfenbenet
00.40  Uppdrag granskning
01.40  På spåret 

21.00  Bonusfamiljen
  - syntolkat
21.45  Top gear
22.35  Agenda - teckenspråkstolkat
23.20  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.50  Världens fakta: Babianbanditerna
00.45  Gift vid första ögonkastet Norge
01.30  Antikrundan 

21.00  Husdrömmar 
 - teckenspråkstolkat
21.00  Husdrömmar
22.00  The Hyperglot
22.25  Bates Motel
23.10  Anne Franks sista dagar
23.55  Innan vi dör - syntolkat
00.55  Stjärnorna på slottet
01.55  På spåret 

09.00  UR Samtiden
15.00  Vildmark runt hörnet
15.15  Makalösa bin
16.05  Kvinnor på toppen
16.55  Antikmagasinet
17.25  Supermänniskor
18.15  Den australiska kusten
19.10  Latinamerikaner i USA
20.05  Papegojornas ålderdomshem
21.00  Det levande Söderhavet
21.50  Seriestart: Småkrypens kunga-
 dömen
22.40  Mukwege - att läka kvinnor i 
 Kongo 

15.00  UR Samtiden
18.00  Arkitektens hem
18.30  Människans tidsålder
19.25  Till fots i Himalaya
20.10  Kvinnor på toppen
21.00  Världens natur: Den förbjudna 
	 floden
21.50  Nordirland
22.45  Småkrypens kungadömen
23.35  Barnen som kämpade mot Hitler
00.30  Arkitektens hem 

15.00  UR Samtiden
18.00  Historiska personligheter
18.25  Det förhistoriska Peru
19.15  Naturens fräckaste tjuvar
20.05  Världens fakta: Angkor Vat
21.00  Situation USA
21.55  Dokument utifrån: Det våras för 
 solen
22.50  Latinamerikaner i USA
23.45  Att överleva förintelsen 

06.00  Fear factor USA
06.45  Jim Henson's creature 
 shop challenge
07.30  Frasier
07.55  The Goldbergs
08.50  Grimm
10.40  Community
11.40  Simpsons
12.15  NCIS: Los Angeles
15.15  Poppers pingviner
17.00  Simpsons
18.00  Nitro circus crazy train
19.00  Face off
20.00  How I met your mother
21.00  2 1/2 män
21.30  Anger management
22.00  Lethal weapon
23.00  Son of Zorn
23.30  American dad
00.00  How I met your mother
01.00  2 1/2 män
01.25  Anger management
01.55  Simpsons
02.25  Brickleberry
02.55  The Goldbergs
03.40  Nitro circus crazy train
04.30  Amazing race: All-stars
05.15  Seinfeld

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
09.00  Kung av Queens
10.00  My name is Earl
10.30  NCIS: Los Angeles
11.30  Stargate SG-1
12.30  Jims värld
13.00  Kung av Queens
14.00  Seinfeld
15.00  Simpsons
16.30  Anger management
17.00  Scrubs
18.00  How I met your mother
19.00  Anger management
19.30  Simpsons
21.30  Family guy
22.00  Son of Zorn
22.30  American dad
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.40  American dad
04.05  Nattsändningar

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Våra värsta år
08.30  Jims värld
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  Apornas planet
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.40  Family guy
03.30  My name is Earl
03.55  Nattsändningar

06.40  Antikrundan
07.40  Vinterstudion
07.45  Ski Classics
11.00  Vinterstudion
11.15  Skidor: Världscupen Falun
12.30  Vinterstudion
13.15  Alpint: Garmisch-Partenkirchen
14.05  Vinterstudion
14.15  Skidor: Världscupen Falun
14.55  Vinterstudion
15.30  Vilja av stål
17.00  Ridsport: Världscuphoppning
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  Så ska det låta
21.00  Innan vi dör
22.00  Akuten
22.50  SVT Nyheter
22.55  Mord och inga visor
23.40  KKK vs Black Power
00.30 - 01.20  Elitstyrkans hemligheter
04.45  Sportspegeln
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  Lärlabbet student
11.45  Klokast i klassen
12.00  Sportspegeln
12.30  På spåret
13.30  Skavlan
14.30  Stampen
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Vildmarkens väktare
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  Seriestart: Husdrömmar
21.00  Seriestart: Bonusfamiljen
21.45  Homeland
22.40 	Moms	on	fire
22.55  SVT Nyheter
23.00  Seriestart: Bates Motel
23.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Musikliv
11.15  Klokast i klassen
11.30  Husdrömmar
12.30  SM-veckan: Skicross
14.00  Bonusfamiljen
14.45  Matiné: Sonja
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Vem vet mest?
16.50  Alpint: Hammarbybacken
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  Familjer på äventyr
21.00  Veckans brott
22.00  Elitstyrkans hemligheter
22.50  SVT Nyheter
22.55 - 00.35 	Nattfilm:	Martha	Marcy	
 May Marlene
05.15  Go'kväll 

09.05  Auschwitz i mina tankar
09.20  Anne Franks sista dagar
10.05  Gudstjänst
11.00  Ski Classics
11.30  Alpint: Cortina d'Ampezzo
12.30  SVT Nyheter
12.40  Världens falskaste röst
13.30  Kulturstudion
13.35  Den magiske Max Raabe
14.35  Kulturstudion
14.40  Tucholsky och satirens Berlin
15.40  Kulturstudion
15.45  En sällsynt fågel
15.55  SVT Nyheter
16.00  Sverige idag på meänkieli
16.05 	Förbjuden	film
17.00  Amina och Alicia på fysikresa
  - teckenspråk
17.20 	Kortfilmsklubbea
18.00  Finska segrar
18.30  Bastubaletten
19.00  Seriestart: Världens natur: Den 
	 förbjudna	floden
19.55  Snoken och paddan
20.00  Idévärlden
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

07.50  Sverige idag
08.00  Amina och Alicia på fysikresa 
 - teckenspråk
08.20 	Kortfilmsklubben
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  Via Sverige
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Top gear
18.50  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Vetenskapens värld
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Kittlad
23.45  Agenda
00.30  Nattsändningar

08.15  Agenda
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  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Alpint: Hammarbybacken
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Bastubaletten
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Mina 85 barn i Himalaya
23.10  Förväxlingen
23.40  Hundra procent bonde
00.10  Fångarnas barn
00.40  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

06.00  112 – på liv och död
07.00  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Gladiatorerna
12.55  Bygglov
13.55  Renées brygga
14.55  Fantastiska djurmammor
16.55  Hela kändis-Sverige bakar
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.25  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00  Die another day
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Die another day, forts
23.50  Valkyrien
00.55  Minority report
03.50 - 05.00  Torque - på högsta växel
05.25  Seriously funny kids
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Tina på besök
21.00  Thirteen
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Rush Hour
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.50  The good wife
01.45 	Hawaii	five-0
02.45  Revolution
03.45  Forever
04.40  Reckless
05.25  Barnens sjukhus
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
13.00  The coroner
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Sveriges yngsta mästerkock
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Bygglov
21.00  Badhotellet
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00  Pengarna i piracy
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.55 	Hawaii	five-0
02.50  Revolution
03.45  Forever
04.40  Cult
05.25  Barnens sjukhus
05.50  Nyhetsmorgon 

BILSEMESTER Som läsare av MELLERUDS NYHETER får du detta speciella 
 läsar erbjud ande. Uppge reskoden MELLERUD vid beställ ning 
                                      – så får du automatiskt rabattpriset.

Teknisk arrangör:BESTÄLL nu på 

www.happydays.nu eller ring   020 79 33 84  

Telefonerna är öppna
vardagar kl. 8-17.
Extra: Söndagsöppet 
hela januari kl. 10-15.

Expeditionsavgift på 99:- tillkommer. Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

Massor med fördelar
Tips och tävlingar

www.happydays.nu

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag på 
 ankomstdagen
• Utcheckning kl. 12

Ankomst
Valfri t.o.m. 20/6 2017.

Goodmorning Hotel Göteborg City HHH på Göta Älv
Bo centralt i Göteborg på en 3-stjärnig hotellbåt med 
fina faciliteter och bra service. På gångavstånd från 
Centralstationen (1,2 km) och närhet till Göteborgs alla 
stora sevärdheter. 

Maritimt i Göteborg

3 nätter 
1.849:- 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

MELLERUD - Kurran Konvaljstigen 6 
Har ni drömmar om ett nybyggt hus? Här finns 
möjligheten att förvärva en nybyggd, ytterst smakfull 
villa innehållande allt man kan önska! Lättillgängligt 
läge strax utanför Mellerud. Rymligt garage. 

Pris 3.950.000:- 

DALS ROSTOCK - Tussilagovägen 28 
Trevlig enplansvilla i Dals Rostock! Belägen längst 
in på återvändsgatan i ett lugnt och trivsamt 
område med närhet till naturen. Härligt uterum med 
stora fönsterpartier och angränsande altan. 

Pris 895.000:- 

Erbjudande!
Nyfiken på vad din  

bostad är värd?
Välkommen att boka in en kost-

nadsfri muntlig värdering hos oss!*
*gäller tom. 170331

ÅSENSBRUK - Valsvägen 2 
Renoverad villa med natursköna omgivningar 
och promenadavstånd till fin badplats. Många 
renoveringar gjorda såsom omdränering, nya 
3-glasfönster, nytt tak, nytt kök och badrum. 

Pris 975.000:-

INKOMMANDE!

ÅSENSBRUK - Storvägen 1 
1½-plansvilla med inredd källare. 6 rum. Trevligt 
kök med köksinredning i ek och utgång till altan. 
Trädgård med fruktträd och bärbuskar. Rymligt 
dubbelgarage med gjuten platta och förråd.

Pris 495.000:-
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22  Priser gäller v. 4. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Vår vision är a�  vara
förstahandsvalet för dig
Med stort sortiment, bra bemötande & hög servicenivå,
fi nns vi här för dig!

Välko� en in!

Fläskfi lé
Danish Crown. Ursprung Dan-
mark. Ca 500 g. Av gris. Jfr pris 
49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Vaniljyoghurt
Arla ko. 1 liter. Jfr pris 10:00/liter.

Färsk hel kyckling
Kronfågel. Ursprung Sverige. Ca 1.138 g. Naturell, 
grillkryddad. Jfr pris 25:00/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Clementiner
ICA. Marocko. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.Jfr pris 15:00/kg.

49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Chips, Ostbågar
OLW, 175-275 g. 
Jfr pris 54:55-85:71/kg.

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

Var medmbraå
Danish Crown. Ursprung Dan-
mark. Ca 500 g. Av gris. Jfr pris 

Max 2 köp/hushåll.Max 2 köp/hushåll.

Chips, OstbågarChips, Ostbågar

4990
/kg

Clementiner
ICA. Marocko. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.Jfr pris 15:00/kg.

15ª 
/kg

Vi ses i butiken!
Magnus med 

personal

Tomater i lösvikt
Spanien, Kanarieöarna. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg.

Magnus

 

Vaniljyoghurt
Arla ko. 1 liter. Jfr pris 10:00/liter.

Spanien, Kanarieöarna. Klass 1. 

15ª 
/kg

Alla dagar 7–22

OLW, 175-275 g. 
Jfr pris 54:55-85:71/kg.Jfr pris 54:55-85:71/kg.Jfr pris 54:55-85:71/kg.

15ª 
/st

Minst
25%

rabatt

Arla ko. 1 liter. Jfr pris 10:00/liter. ICA. Marocko. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.Jfr pris 15:00/kg.

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst10ª 
/st

superklipp

 Priser gäller v. 4. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

49ª 
2 för

Minst
25%

rabatt
Fläskfi lé

Max 1 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

25ª 
/kg

superklipp

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

RÖJSÅG FS 460 C-EM K
Stark, lättstartad röjsåg för proffs som ställer 
höga krav på prestanda och driftssäkerhet. 
Easy2Start,  M-Tronic

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghetTLAB Maskinuthyrning

MÅNADENSVARA SPÄNNBAND 
Brottstyrka 5 ton

149:- 
Rek. ca pris 249:-

”Ett stillasittande folk som
ljuger om träning och mat”

Paolo Roberto föreläste om hälsa, kost och motion. Kulturbruket var 
fullsatt när Melleruds kommun bjöd sina anställda på en inspirerande 
föreläsning.

Torsdag 19 januari hade 
Melleruds kommun bjudit 
in Paolo Roberto till Kul-
turbruket på Dal för att 
föreläsa om hälsa, kost 
och motion. Salongen var 
fylld till sista plats av kom-
munens anställda.
Paolo Roberto, TV-kocken, 
skådespelaren, programle-
daren, före detta boxaren, 
författaren och föreläsaren, 
har starka synpunkter på 
svenska folkets hälsoförfall 
och anledningen till det.

– I Sverige säljs mest trä-
ningskort i världen, men 
svenskar är ett stillasittande 
folk som ljuger om träning 
och mat. Antalet överviktiga 
ökar och 14 procent lider av 
fetma, inledde Paolo Rober-
to sitt 90 minuter långa före-
drag.

Skräpmat överallt
Han tog upp flera exempel på 
hur vårt förhållande till mat 

förändrats. Förutom att det i 
vår tid finns ätbart att tillgå 
överallt och närsomhelst har 
portioner och förpackningar 
blivit större.

Läskedrycksflaskor är 
större, kanelbullarna har 
växt och en godispåse som i 
Paolos barndom på 70-talet 
var liten som ett kuvert är nu 
en rejält stor påse som rym-
mer massor. Till lördagsgo-
diset har fredagsmyset lagts 
till och Paolo Roberto tog 
chips med smak av sour cre-
am and onion som exempel.

Dessa förföriska potatis-
flarn är kryddade med allt 
vad människan begär av sött, 
salt, surt, beskt och umami, 
vilket gör att vi inte kan hej-
da oss utan vill äta hela på-
sen. Kemikalier i industri-
maten förvirrar våra hjärnor 
som fortfarande fungerar 
som om vi levde på stenål-
dern och behöver passa på att 
äta medan mat finns. 

– Vi är inte byggda för 

fjärrkontroll och soffa, utan 
för att springa. sade Paolo 
Roberto och förmodade att 
om en tonåring på 70-talet 
skulle tävla med en jämnårig 
2017 om vem som snabbast 
sprang runt en fotbollsplan, 
skulle den född 2017 bli var-
vad av den andre. Industri-
mat i kombination med stil-
lasittande är förödande, sade 
Paolo Roberto.

Humoristiskt om bantning
Han berättade humoristiskt 
om sina egna experiment på 
TV 3, där han skulle äta en-
bart skräpmat i tre veckor för 
att se vad som hände, och om 
hur han fått testa bantnings-
metoder och mirakelkurer på 
sig själv, men allvaret i det 
han sade gick inte att ta mis-
te på.

Paolo Roberto är upprik-
tigt upprörd över människors 
ingnorans inför vetenskapli-
ga fakta och äkta kunnande. 
Det finns inga mirakelkurer, 

men ändå finns en blomman-
de marknad för just sådana. 
Han fördömde bantnings-
produkter som Nutrilett och 
ifrågasatte dieter som GI, 
LCHF och 5:2. 

Han nämnde sitt samarbete 
med Maj-Lis Hellenius, livs-
stilsprofessor och överläkare 
på Karolinska Universitets-
sjukhuset. Hellenius har till 
och med blivit mordhotad 
när hon kritiserat populära 
dieter och upplyst om deras 
konsekvenser och risker.

– Jag förstår inte att 
människor hellre lyssnar på 
bloggare och väljer att expe-
rimentera med sin hälsa för 
att gå ner i vikt. Sluta banta, 
skapa goda vanor! Vi behö-
ver kondition och styrka för 
att klara av livet, sade Paolo 
Roberto.

Han föredrag fick rungan-
de applåder och kanske kom-
mer hans uppmaning till pu-
bliken att redan samma kväll 
börja träna genom att vid 

hemkomsten göra fem arm-
hävningar, fem situps och 
fem knäböjningar, med upp-
repningar, att följas.

– Vanor skapar din framtid, 
underströk Paolo Roberto.

 Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Inbrott
Mellan 1/1 och 16/1 var det inbrott i en snickarbod i Assa-
rebyn. 12-13/1 var det inbrott i ett bostadshus i Håverud. I 
samband med inbrottet i Dalskog som MN skriver om i ar-
tikeln ovan, hittades stöldgods från Assarebyn under en hus-
rannsakan i Bengtsfors, Dals Långed och Billingsfors. Stöld-
gods från inbrottet i Håverud fanns i bilen som stoppades 
med spikmatta efter inbrottet i Dalskog. Polisen uppmanar 
de som drabbats av inbrott att komma till polisstationen i 
Mellerud där stöldgods nu finns att se. Mellan 1/1 och 16/1 
krossade någon rutan på ett fritidshus i Grinstad och gick 
in i huset och ladugården. Om något saknas är oklart. 21/1, 
tidigt på morgonen, var det inbrott på MEA på Västerrå-
daområdet. En förbränningstoalett till ett värde av 40 000 
kronor stals. En mörk Saab av sedanmodell sågs på platsen 
vid tiden för brottet. Polisen önskar kontakt med personer 
som kan ha sett något.

Stölder av registreringsskyltar
10-19/1 Stals registreringsskyltar med nummer FTE 310 
från en bil i Myckeläng. 20-21/1 stals registreingsskyltar 
med numret FEH 588 på Holmsgatan i Mellerud. 17/1 stals 
registreringsskyltar med numret UKJ 706 från en bil vid 
järnvägsstationen. Skyltarna är efterlysta, allmänheten upp-
manas kontakta polisen om ni ser dem.

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

En tjuv häktad
En av de tre inbrottstjuvar 
som försökte bryta upp ett 
vapenskåp i Dalskog fre-
dagen den 13 januari häk-
tades i fredags. 25-åringen 
är även misstänkt för ett 
flertal andra stölder.
Det var grannar som såg att 
det lyste i grannhuset. Vittnet 
hörde ljud som av en vinkel-
slip och larmade polis. Det 
visade sig vara tre män som 
försökte bryta upp ett vapen-
skåp i fastigheten. Tjuvarna 
flydde från platsen i sin bil, 
de försökte dessutom köra 
över poliserna som var på 
platsen. Färden gick i hög 
fart längs Route 2218 mellan 
Källhult och Dals Långed.

– För en gångs skull fanns 
det en polisbil till i Dalsland. 
De lade ut en spikmatta som 
stoppade tjuvarna som kom 
körande i 120 kilometer i 
timmen. De flydde därefter 
ut i skogen, en av dem kunde 
gripas med hjälp av en hund-
patrull. Det var en 18-årig 

man, säger polisinspektör 
Monica Lindberg.

Häktningen hävdes på 
grund av hans ringa ålder. 
Tjuv nummer två hämtades 
in på måndagen och den tred-
je hämtades in på tisdagen. 
Båda är i 25-årsåldern. Samt-
liga är östeuropeiska med-
borgare, men hyr in sig i 
hyresfastigheter i Dalsland.

Nummer två släpptes efter 
förhör, men är fortfarande 
misstänkt. Nummer tre häk-
tades i fredags misstänkt för 
stölder och häleri.

– De är kända av polisen 
sedan tidigare. Vid husrann-
sakan i Dals Långed och 
Billingsfors hittades stöld-
gods från tidigare inbrott, 
bland annat elverktyg, TV, 
motorsågar, handsågar. I de-
ras bil hittades stöldgods från 
Håverud, säger Lindberg.

Av de 21 villainbrott som 
skett i Dalsland mellan  
1 december 2016 till 18 janu-
ari 2017 har sju stycken skett 
i Melleruds kommun.




