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KAMPANJ
gäller t.o.m. 27/2

KÄHRS 
Trägolv Ek Trento

3-stav

Rek. ca pris 399:-/m2-

249:-/m2-

Fr.v: Tobias Stålborg och Jocke Blom, båda från LE-gruppen samt Peter Mossberg, fastighets- och fjärrvärmechef. Foto: Susanne Emanuelsson.

Tingshuset renoveras Lottningen klar 
i Futsal-SM

På tisdagsförmiddagen lottades slutspelet i Fut-
sal-SM. Åsebro/Brålanda ställs mot Råtorps IK från 
Karlstad i åttondelsfinal som spelas i Örebro nästa 
helg. Vinner Åsebro/Brålanda åttondelsfinalen vän-
tar antingen Rynninge IK eller IFK Skoghall.

                                                             nnn

Det omfattande renoveringsarbetet med bottenvå-
ningen i Tingshuset startade i september 2016 och 
ska vara klart 1 april 2017. Målet är att återställa allt 
i originalskick. 

Under arbetets gång blev det aktuellt att ändra 
målsättning med projektet eftersom det dök upp så 
mycket vackert, exempelvis en fin träpanel bakom 

den befintliga ekpanelen. Den har renoverats och 
målats i två grå nyanser. Det går inte att känna igen 
sig i tingshussalen som genomgår en rejäl ansikts-
lyftning. Entréhallen, toaletterna och grupprummen 
har också renoverats i gammal stil. 

– Sidan 10 –

Ombyggnads-REA

Se annons på
sidan 7 

för erbjudanden!

Temasidor 
Resor och Äventyr

Japan är kanske inte det vanligaste resmålet. Men för 
Alexandra och Christian var det en dröm som upp-
fylldes. Läs också om fiskeguiden Tommy Nerstrand 
med laxtrolling på Vänern som specialitet. Är du rätt 
försäkrad inför resan? Annelie Johansson tipsar.

– Sidorna 8 och 9 –

Kickboxnings-SM 
till Mellerud

Lördagen 20 maj arrangeras SM i kickboxning i 
Rådahallen av mellerudsklubben Fox Fight Club. 
Mycket nöjd med beslutet är klubbens ordförande 
Maria Andersson. ”Det blir tävlande från hela Sve-
rige”, berättar hon.

– Sidan 15 –

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 6.

Babyplommon-
tomater
Land se förp., klass 1, i ask, 250 g, 
jfr-pris 20,00/kg.

Läsk
Coca-Cola, Fanta, 6x33 cl,
jfr-pris 12,63/lit + pant

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

Bacon
Garant, skivad, 140 g. Jfr-pris 35,71/kg

5:-
/st

Blöjor
Minstingen, 34-56-pack, jfr pris 1,25-2,06/st.

-   

30:-
2 för

för Bonuskunder

Fryst bär
Garant Eko, ekologiska, gäller ej hjortron, 
225 g, jfr-pris 66,67/kg.

 49  95 
         

 /st 

Nötfärs
Irland, färsk, max 15% fetthalt, ca 1 kg.
Max 2 köp/ hushåll/ vecka 6

6995

för Bonuskunder
/st

25:-
för Bonuskunder

/st + pant

5:-
för Bonuskunder

/st
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FÖRENINGEN KROPPEFJÄLLS VANDRARE
 ÅRSMÖTE 

Söndag 26 februari kl. 17.00 
Krokfors Bygdegård i Ör

Årsmötesförhandlingar 
”Den gamla Kungsvägen över Kroppefjäll”. Lars Brink 

berättar och visar bilder från Karl XII:s väg

Servering        Välkomna!        Styrelsen 

i Mellerud håller

ÅRSMÖTE
Måndag 27/2 kl. 18.00  

i Bolstadrummet
Årsmötesförhandlingar

Aktuella kommunala frågor
Kaffe

Välkomna sympatisörer och 
medlemmar

ÅRSMÖTE
sönd 26/2 kl. 18.00
Cafeterian i Ridhuset

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Onsdag 15/2 kl. 19

Klubbstugan
Välkomna!

MELLERUD  

ÅRSMÖTE 
onsdag 15/2 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO

Årsredovisning, avtackning och parendation
Underhållning (Reborn band Bele Fransson m. fl.)

Lotteri, vi bjuder på kaffe och smörgås
Hör av er om ni önskar skjuts Ingegerd 073-352 00 72

     Välkomna!                                Styrelsen

Skållerudskretsen
håller 

ÅRSSTÄMMA
tisdag 21 februari kl. 18
Kyrkstugan, Skållerud

Stämmoförhandlingar.
Fotterapeut Ann-Sofie 
Israelsson, Fothälsan i 

Mellerud talar om att vårda 
våra fötter

Vi bjuder på kaffe
Alla hälsas välkomna!

Styrelsen

Kroppefjälls Rödakorskrets kallar till

Årsstämma
i Dagcentralen, Karolinen, Dals-Rostock

söndag 19 februari kl. 15.00
Årsmötesförhandlingar, kaffe, underhållning

Välkomna!

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

8 feb- 15 feb 2017
Septuagesima
”Nåd och tjänst ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlings-
  hem.
Sön 15.00 Cafégudstjänst i Erikstads bygdegård, Marit 
  Järbel.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Lilla 
  Bandet” från Färgelanda. Sång: Ulrika 
  Claesson, Keyboard: Johan Petersen.
Tor 10.00  Morgonmässa med Kafé Kom in i Kyrkans 
  Hus.
Sön 08.30  Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 09.30 Gudstjänst i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson. Bolstads kyrkokör.
Tis 14/2 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 14/2 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 14/2 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 15/2 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Ons 15/2 19.00 Jubileumsupptakt med Lutherkväll och 
  Lutherpsalmtoppen i Kyrkans Hus, Ingvar 
  Lisius, Anders Fredriksson och Lena Hildén
  Fika.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Frälsarkransmässa i kyrkan, Marit Järbel. 
  Skålleruds församlingskör.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen, Pär-Åke Henriksson.
Sön 11.00  Högmässa i Dalskogs kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Bolstads kyrkokör.
Mån 15.00  Örs kyrkliga syförening Årsmöte hos Birgit 
  Nilsson, Brålanda.

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  22.000:-   - 57 rop
VSH - JACK 8.000:-  – 40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 9/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

Dahlstiernska Gymnasiet och 
Vuxenutbildningen informerar

Öppet hus i Åsensbruk
14 februari 17.30-19.00

VVS- och svetsutbildning har öppet hus i det gamla 
pappersbruket i Åsensbruk. Vi kommer att besvara 
frågor om utbildningarna och ni kan även titta på 

elever under pågående arbete.

För mer information
Melleruds kommun

helena.genemo@mellerud.se 
073-427 77 67

kent.palm@mellerud.se 
070-820 27 38

VVS- och Fastighetsprogrammet

Besök i  
bowlinghallen

 Rotary
Mellerud

Måndag 13/2

Välkommen!

Samtalskväll om 
Jobben, arbetslösheten och åtgärderna

onsdag 15 feb. kl. 18.00, Älvan
Medverkande: Olof Sand, samtalsledare.

Underhållning. Vi bjuder på fika

Tisdagskaffet

Välkomna!

Missionskyrkan Mellerud

Tisdag 14/2 kl. 11.00
Så minns vi gamla 

Mellerud: 
           Evert Magnusson 

              och Kjell Åberg visar
           bilder och berättar

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

Melleruds kommuns 
kulturpris 2017

Vem vill du ge
Melleruds kulturpris 2017?

Den nominerade ska:
- vara en aktiv utövare inom det vi normalt  
 betraktar som kultur (musik, litteratur, konst,  
	 teater,	dans,	film,	kulturhistoria	och	så	vidare)		
 professionell eller amatör.

- vara folkbokförd i Melleruds kommun.

-	 under	det	gångna	året	på	något	vis	varit	
	 utåtriktat	kulturellt	aktiv	i	Melleruds	kommun
	 (konsert,	uppvisning,	utställning	eller	liknande)

Pristagaren kan vara en enskild person eller en  
mindre	grupp	(till	exempel	en	ensemble).

Ditt förslag, som ska inkludera en motivering till 
varför denna person/grupp ska utses till vinnare, 
skickas	senast söndag den 30 april till:  
Melleruds	kommun,	Kultur-	och
utbildningsförvaltningen, 464 80 Mellerud eller till  
e-mail:	jessica.linder@mellerud.se

Du kan även lämna in ditt förslag direkt till Med-
borgarkontoret, Storgatan 13. Märk ditt förslag 
med ”Kulturpris 2017”.

ÅRSMÖTE
Kommunal Dalsland 

Onsdag 8 mars 
First Hotel, Bengtsfors

Sedvanliga årsmötes- 
förhandlingar 18.30-21.00

Anmälan senast 28 februari 
010-442 86 11

dalsland.vanervast@ 
kommunal.se

Enklare förtäring, 
anmäl ev. allerigi.

håller

ÅRSMÖTE
torsdag 23/2 kl 19.00

hos Jessicas Delikatesser 
där vi bjuder på ärtsoppa.

Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar 
kommer Linda Hamrin 

berätta om det nya 
särskilda boendet. 

Babak kommer att prata 
om att vara kristen i Iran 
och flykten till Europa. 

Välkomna!   Styrelsen

www.mellerudsnyheter.se

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 eller 
maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se
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Kommande film

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

 

Fifty Shades Darker. 
(Premiär)

Fredag 10/2 kl. 19.00

Söndag 12/2 kl. 19.00

Tisdag 14/2 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 5 min.

Lego Batman (Sv. tal)
Lördag 18/2 kl. 16.00

Söndag 19/2 kl. 16.00

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 44 min.

The Great Wall
Lördag 18/2 kl. 19.00 (3D)

Onsdag 22/2 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 43 min.

Kulturskolan i Mellerud 
bjuder in till

Mingel- och Solistkonsert
Kulturbruket på Dal
Onsdag 15 februari

Kl.18.00 Mingelkonsert vid olika stationer   
 i Kulturbruket

Kl. 19.00  Solistkonsert i
 SparbankSalongen

Fri entré 
VÄLKOMNA!

Kulturbruket på Dal
Fredag 3 mars    Klockan 19.30

Biljetter förköp: 0530-205 75, 070-444 61 66

         Arr: Kroppefjälls IF Pris: 290:- 

-06 Renault Clio II 1,2 5d, 19.000 mil 24.900 kr NU  19.900 kr
-09 Hyundai i20 1,6 CDRi e-Sense, 16.314 mil 59.000 kr NU  39.000 kr
-06 Toyota Corolla 1,6 5d, 16.800 mil  49.900 kr NU 39.900 kr
-11 Hyundai i20 1,4 CRDi Edition, 12.867 mil 79.000 kr NU  59.900 kr

Vi firar 55 år!
-12 Chevrolet Aveo 1,2 LT, 2.330 mil 79.900 kr NU  59.900 kr
-15 Hyundai i20 1,2 ComfortPlus, 3.509 mil 109.900 kr NU  98.500 kr
-12 Renault Kangoo Express II 1,5 dCi, 7.725 mil 109.900 kr NU  99.000 kr
-10 BMW 520 D Sedan, 11.349 mil 174.900 kr NU 149.900 kr
-07 Volvo C70 Cabriolet Summum (220hk),6.360 mil 159.900 kr NU 144.900 kr
-14 Volvo XC60 D3 R-Design, 10.550 mil  249.900 kr NU 239.900 kr
-14 Mercedes-Benz E 220 CDI Kombi AUT, 3.931 mil  279.900 kr NU 269.000 kr
-15 Audi A4 Allroad Quattro, 1.685 mil  299.900 kr NU 289.900 kr
-14 Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC, 7.095 mil  449.900 kr NU 409.900 kr

roybil.se
0530-444 40

Färdigblandad spolarvätska 3 l 5,50 ord. pris 55:-
Max 2 per kund. Gäller vid provkörning och t.o.m 9/2 2017

Gäller så långt lagret räcker
Erbjudande!

 Lego Batman
Söndag 12/2 kl. 16.00

Från 7 år    1 tim 44 min
Barn 50:- Vuxen 60:-

Fifty Shades Darker 
Torsdag 16/2 kl. 19.00

Från 15 år    1 tim 55 min
Vaiana 

Söndag 19/2 kl. 16.00
Från 7 år    1 tim 54 min

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Glada änkan
Lördag 11/2 kl. 15.00 
Kassan öppnar 14.00. 

Speltid: 2 tim 50 min inkl. 
paus med kaffeservering. 

Pris: 220:-

LIVE!

Lars härliga dalslandsbilder

Konstnären Lars Gardenbrandt från Brålanda ställer ut i konstrummet i 
Mellerud. Här med akvarellen ”Qvantenburg om våren”.

Lars Gardebrandt, 56, från 
Brålanda ställer ut ett 30-
tal vackra konstverk under 
temat ”Dalslandsbilder i 
akvarell” i konstrummet 
på biblioteket i Mellerud 
fram till 24 februari. Ver-
nissagen var i lördags.
Konstverken består mesta-
dels akvarellmålningar, men 
Lars visar även en olja samt 
några teckningar och pastell-
bilder. De är skapade under 
de senaste tre åren.

– Jag är framför allt djur-
målare men har glidit in allt 

mer på landskapsmåleri. Jag 
ser ju motiv varje dag i mitt 
yrke som lantbrevbärare i 
Frändefors, berättar han.

Redan som barn fanns in-
tresset för måleriet, då som 
teckningar på tapeterna i sitt 
rum (till föräldrarnas förtret).

– När jag var i 18-årsåldern 
ärvde jag farmors målargre-
jor och ett par år senare tog 
jag tag i måleriet på allvar. 
Jag tog några kvällskurser 
och fastnade direkt, förklarar 
Lars.

Han är till största delen 
självlärd, men har även gått 

”Dalslandsko” ett konstverk i blyerts och färgpennor.

Lutherkväll
Onsdag 15 februari anordnas 
en Lutherkväll i Kyrkans 
hus, Mellerud. Ingvar Lisius 
håller föredrag om Luther, 

Anders Fredriksson leder 
besökarna i Luthers psalmer 
och Lena Hildén avslutar 
kvällen med en kort andakt.

Minns gamla 
Mellerud

På tisdag 14 februari visas gamla mellerudsbilder i Missionskyrkan.

På Tisdagskaffet i Missions-
kyrkan den 14 februari visar 
Evert Magnusson och Kjell 
Åberg gamla bilder och be-
rättar om köpingen och om 
kommunen. 

Under årens lopp har det 
funnits många affärer i Mel-
lerud och många personer 

har bott längre eller kortare 
tid i våra bygder. 

Mycket av detta finns be-
varat i den bildskatt som 
Evert Magnusson och Yngve 
Elander har samlat. Tyvärr 
dog Yngve 2006, men Evert 
har fortsatt samlandet. 

som elev för djur- och natur-
målaren Lennart Sand.

– I början målade jag mest 
djurmotiv, men det var så 
tidskrävande och detaljrikt 
att jag ofta hann tröttna innan 
jag var klar. Jag ville måla 
flödigare med mer vatten och 
det passade bättre för land-
skapsmåleriet. 

Igenkännande motiv
Utställningen består av 
många igenkännande motiv, 
exempelvis Köpmannebro, 
Bergs Säteri, Qvantenburgs 
Säteri, Kroppefjäll, Norra 
Timmervik, Bäckefors, Gäl-
le udde, stenbron i Åsebro 
och Baldersnäs herrgård. Du 
hittar också några djurmotiv, 
som en vacker tupp, en ko 
och svalor. En del av motiven 
säljs som vykort och det finns 
även litografier.

– Oftast fotograferar jag 

motivet först, men jag gillar 
att sitta ute med mitt skiss-
block också, säger han.

Lars har ett flitigt använt 
målarrum hemma i villan i 
Brålanda, i källaren driver 
han en ramverkstad och säl-
jer konstnärsmaterial.

– Jag målar nog fem dagar 
i veckan i snitt. Vi har en 
otroligt fin natur i Dalsland, 
den är så skiftande, under-
stryker Lars.

Han har ställt ut sin konst 
från Dalarna i norr till Skåne 
i söder. Första utställningen 
var 1990 på Bergagården på 
Hunneberg. I Mellerud är det 
dock premiär.

Lars har bland annat ställt 
ut litografier i Brålanda Mis-
sionskyrka, då skänkte han 
intäkterna till rehabilitering 
av barnsoldater i Kongo. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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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!

Jessica’s
Delikatesser

Fikasugen?

Öppettider:
Mån - fre 10-18 Lör 10-14

Dagens lunch

Sallader
Pajer

piroger

Smörgåstårtor

bufféer

Vi har flera sorters kaffe, 
smoothie, frappe, kakor 

och smörgåsar

0530-133 13
www.jessicasdelikatesser.se

Storgatan 7, Mellerud

MATSEDEL
 Skolan

 Vecka 7 Måndag 13/2: Kycklingpyttipanna med 
mangorajasås och broccoli.
Dessert: Äpple/päronsoppa. 
Tisdag 14/2: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor.
Dessert: Rulltårtsbakelse.

Onsdag 15/2: Gratinerad fi sk med crème 
fraiche och chili, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Blandad fruktkräm.

Torsdag 16/2: Ärtsoppa med fl äsktärningar.  
Dessert: Tunna pannkakor med sylt.

Fredag 17/2: Mustig köttfärssås med 
rotselleri, makaroner och skivade morötter.
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 18/2: Stekt rödspätta, remouladsås, 
citronklyfta, potatis och grönsaksblandning. 
Dessert: Jordgubbskräm.

Söndag 19/2: Plommonspäckad karré med 
sås, potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 7
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos och 
grönsaker.

 Senior
Måndag Kycklingpyttipanna* med 
mangorajasås och kokt broccoli.
Alt: Grönsakspyttipanna.

Tisdag Kalops* med kokt potatis 
och kokt blomkål, skivade rödbetor.
Alt: Rotsaksgryta med bönor. 

Onsdag Chilibakad sejfi lé** med 
kokt potatis, gröna ärtor.
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Torsdag Potatisbullar/blodpud-
ding*, vitkålssallad och lingonsylt.
Alt: Pastasallad med ost och oliver.

Fredag Mustig köttfärssås med 
rotselleri*, spagetti och kokt majs.
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Veckans lunch Föreningar se hit!
I år kommer det att ordnas 
kostnadsfria sommarlovsak-
tiviteter för barn i åldern 6-15 
år i Melleruds kommun. 
Detta är möjligt genom ett 
bidrag från Myndigheten för 
Ungdoms- och Civilsamhäl-
lesfrågor (MUCF). Melle-
ruds kommun har tilldelats 
179 711 kronor för ändamå-
let.

Kommunen bjuder in alla 
föreningar och organisatio-
ner med verksamhet i kom-
munen att medverka under 
sommaren. Målet är att så 
många aktiviteter som möj-
ligt ska ske i deras regi, och 
en förhoppning är att fören-
ingslösa barn och ungdomar 
på det här sättet ska få en väg 

in i föreningslivet, förutom 
ett mer innehållsrikt som-
marlov.

De aktiviteter som erbjuds 
ska vara öppna för alla, inte 
bara föreningsmedlemmar, 
och vi kommer inte att stödja 
några renodlade flick- eller 
pojkaktiviteter. Däremot kan 
en viss aktivitet rikta sig till 
en viss åldersgrupp.

Inför sommaren kommer 
kommunen att ställa samman 
en folder med samtliga akti-
viteter. Denna kommer via 
skolorna att delas ut till alla 
elever i åldern 6-15 år i kom-
munens skolor.

Lars Nilsson, kultur- och 
fritidsutvecklare  

i Melleruds kommun

Fjällets Siare – sagan om nåjden Nahkergöörnje
Västanå Teater ger, imor-
gon den 9 februari på Kul-
turbruket på Dal, en före-
ställning för hela familjen 

som bygger på sagor och 
berättelser hämtade från 
den samiska traditionen.

Två skådespelare och två 

Imorgon kväll ger Västanå Teater familjeföreställningen ”Fjällets Siare” 
på Kulturbruket på Dal.

Fifty Shades Darker
När en sårad Christian Grey 
försöker få Ana åter, ställer 
hon som motkrav att deras 
arrangemang ska se annor-
lunda ut den här gången. Just 
som de två sakteligen börjat 
hitta tillbaks till varandra 

dyker ett par tveksamma fi-
gurer från Christians förflut-
na upp, fullt inställda på att 
sabotera deras planer på en 
gemensam framtid.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud fredag 10, söndag 
12 och tisdag 14 februari.

TARBUSH
GRILL & KÖK

Mån-fre 10-20  lör-sön 11-20
Tel. 0530-301 70

Österrådaplan, Mellerud

(Gamla Rubinen)

Hemlagad
Dagens lunch

Måndag - fredag  
11-15

49:-
Gäller fr.o.m. 13/2-28/2
Ring för beställning vid  

fler än 5 personer  
mellan kl. 9-9.30

Följ oss på

musiker berättar historien 
om hur den gamle vise nåj-
den Nahkergöörnje vandrar 
mot Sameh för att lära ut 
jojken, trumman och ur-
sprungsorden till solens sö-
ner (sameh).

Fjällets Siare spelas i 
Västanå Teaters mongoliska 
yurta; ett nomadtält som blir 
till ett magiskt scenrum hos 
Kulturbruket på Dal.

Västanå Teater och Berät-
tarLadan är regionteater för 
Värmlands län och en av 
Sveriges absolut största 
sommarteatrar. Under vin-

terhalvåret är den en turne-
rande teater.

Medverkande skådespela-
re i Fjällets Siare är Hanna 
Kulle och Jakob Hultcrantz 
Hansson, musiker är Erlend 
Apneseth och Klas-Anders 
Haglund. 

För manus och regi svarar 
Leif Stinnerbom och origi-
nalmusiken har skrivits av 
Magnus Stinnerbom.

Kulturbruket på Dal ar-
rangerar.

Aktuellt på bio

En blev till två

Från 2 januari finns nu två parkeringsplatser för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Storgatan utanför Apoteket. Tidigare var här en-
dast en. Foto: Susanne Emanuelsson.

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK & SERVICE
Hör av dig till Christina eller Maggan

Ring 0530-125 40 eller
maila till annons@mellerudsnyheter.se
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alternativet till 

storbolagen

0522-64 66 60, 0521-308 20, 0520-42 45 00 
www.dina.se/vast   

Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Maria Hållö, Dahn Åberg 
och Andréa Persson. 
Lokalt förankrade med 
stort engagemang och 
gedigen kunskap i för-
säkringsfrågor för företag. 

Spelglädje på ukuleledagen
I lördags samlades 
människor från hela 
Västsverige för att spela 
ukulele på Kulturbruket 
på Dal. Dagen fylldes av 
workshops, spontanspel, 
fika och gemensam spel-
glädje. 
Lars Nilsson och Glenn 
Nordling kom på idén för lite 
mindre än 11 år sedan, då de 
tyckte att det borde finnas en 
dag där de som spelar ukulele 
kan träffas, spela och lära sig 
nya låtar. Elva ukuleledagar 
senare kommer människor 
från allt mellan Göteborg och 
Karlstad för att spela. 

– Egentligen var det ju 
10-årsjubileum förra året, 
men det är nästan på dagen 
exakt 10 år sedan vår första 
ukuleledag här på kulturbru-
ket, säger Lars Nilsson mel-
lan två av lördagens 
workshops.

Lätt att spela ukulele 
Arrangörerna konstaterar 
alla att det som gör att man 
fortsatt med det i så många år 

Spelglädje präglade de workshops som hölls under ukuleledagen på Kulturbruket på Dal.

Gästande Ben Rouse, från The Ukulele Orchestra of Great Britain, inspi-
rerade besökarna med sitt spel.

Ett CP-bra liv
Torsdagen den 1 februari 
föreläste Jonas Helges-
son för en stor publik på 
Kulturbruket på Dal. Han 
pratade om de sju sakerna 
han lärt sig av sin CP-ska-
da. 
Långt innan föreställningen 
skulle börja var det nästintill 
fullsatt i Sparbankssalongen. 
Detta kan ha varit en av vå-
rens absolut viktigaste ar-
rangemang och unga som 
gamla hade tagit sig dit för 
att höra Helgesson berätta 
om sin starka och inspireran-
de livsresa. 

Jonas Helgesson är 39 år 
gammal, prisad föreläsare,  
tvåbarnsfar och författare till 
böckerna Grabben i Kuvösen 
Bredvid och Ett CP-bra Liv. 

Under 80 hela minuter fick 

publiken känna på både 
skämt och gravallvar. när 
Jonas delade med sig av de 
sju sakerna han lärt sig av sin 
CP-skada.

Han sade att man inte be-
höver heta Ernst Kirchstei-
ger för att vara lycklig, det 
finns många anledningar att 
vara lycklig ändå. 

Man ska fokusera på det 
man kan. Att fokusera på det 
man inte kan är som att ta 
med sig en inköpslista till 
affären med alla saker man 
inte ska ha. 

Man ska akta sig för de 
snälla tanterna. Vem som 
helst kan bli en snäll tant, om 
det finns någon att tycka synd 
om, ibland blir man hjälpt 
över gatan fastän man inte 
ska över.

Från början till slut fängslade Jonas Helgesson publiken med sina fan-
tastiska ord. 

Jonas sade att han är inte 
sin CP-skada. Jonas är Jonas, 
precis som alla i publiken är 
precis de de är. 

Skit händer! Ibland blir 
saker inte riktigt som man 
tänkt sig, men då får man 
göra det bästa av situationen. 

Omgivningen betyder allt. 
Man kan inte lägga popcorn 
i kylen och förvänta sig att 
något ska hända. 

Man ska se livet som en fet 
bonus. Jonas sade att han kan 
antingen vara ledsen för att 
han har en CP-skada eller 
vara lycklig för att han lever, 
och han väljer det senare al-
ternativet. 

Sjöng med Jöback
Han berättade att han för 
några år sedan tackat ja till 
att vara med i Jonas Gardells 
”Livet Är En Schlager”, utan 
att riktigt ha läst vad det var. 
Ibland händer sådant och då 
får man göra det bästa av 
saken. 

–  Jag sjöng med Peter Jö-
back och efteråt var det en 
kvinna som tittat på föreställ-
ningen som sade ”du suger 
med att spela CP-skadad”, 
och då skämtade Gardell om 
att jag nog måste gå hem och 
öva, berättade Jonas Helges-
son och ett ljuvligt skratt 
spred sig i publiken.

Leenden satt fortfarande 
klistrade på publikens ansik-
ten när de lämnat Spar-
bankssalongen och var på 
väg hem. 

Karolina Wessman

är för att alla kan lära sig att 
spela ukulele. Det är relativt 
lätt, och med bara några ack-
ord kan du spela flera låtar. 

– Man fastnar tyvärr allde-
les för ofta i de typiska uku-
lele-låtarna, säger Glenn 
Nordling när han presenterar 
vilka låtar det ska spela i hans 
workshop för ”refresh-
ments” och fortsätter: Man 
kan ju faktiskt spela allt på 
ukulele, från ABBA till 
ACDC, så idag ska vi spela 
Johnny Be Good och Miriam 
Bryants tolkning av Tomas 
Nilssons ”Öppna Din Dörr”. 

Gäst från Storbritannien 
Innan det avslutande allspe-
let spelade helgens gäst Ben 
Rouse från Storbritannien, 
som vanligtvis spelar i ban-
det The Ukulele Orchestra of 
Great Britain. Han tog en 
avstickare från bandets turné 
i Sydney och framförde istäl-
let allt från klassiskt till 
ACDC för besökarna på 
Kulturbruket. 

Karolina Wessman

1,1 miljoner till akvedukten

Akvedukten i Håverud tilldelas 1,1 miljon kronor till akuta renoveringar.

Årets anslag för kultur-
miljövård har fördelats 
av Riksantikvarieämbe-
tet. Bland annat tilldelas 
akvedukten i Håverud 1,1 
miljon kronor till akuta 
renoveringar.
Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län tilldelas 1,1 miljon 
kronor till akuta renovering-
ar vid akvedukten i Håverud, 
exempelvis tätningsarbeten.

– Det känns väldigt bra. Vi 

är igång med att förbereda 
upphandlingsunderlag och 
planen är att arbetet ska ge-
nomföras hösten 2017. Det 
bör ta några månader, säger 
Benny Ruus, vd på Dalslands 
kanal.

Hela akvedukten kommer 
att lyftas med domkrafter. 
Samtidigt passar personalen 
på att se över den färgmässigt 
och se över tätningar mot 
berg och infästningar.

– Vi ska svepblästra och 
ytbehandla akvedukten. Vad 
vi vet finns i stort sett inga 
rostskador. Eftersom den är 
utsedd till byggnadsminne 
sedan 2013 måste arbetet 
göras som förr i tiden. Vi tror 
att den totala kostnaden ham-
nar på drygt tre miljoner 
kronor, förklarar Ruus.

Akvedukten i Håverud 
färdigställdes 1868 av den 
kända kanalbyggaren Nils 

Ericson och är en kombina-
tion av en landsvägsbro, 
järnvägsbro och en akvedukt. 
Akvedukten är en fritt häng-
ande bro, där vattnet leds i en 
33,5 meter lång plåtränna 
ovanför forsen. Plåtarna är 
sammanfogade med 33 000 
nitar. 

Det totala anslaget till kul-
turvård i landet uppgår till 
253 miljoner kronor. Det är 
länsstyrelserna som fördelar 

merparten av pengarna. Lä-
nen delar på 209 miljoner 
kronor, resterande reserveras 
bland annat för runstensvård 

och konservering av forn-
fynd.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

FÖDDA

UPPVAKTNING

PREDIKOTURER

DÖDSFALL

IN MEMORIAM
Roy Johansson föddes i Ås, 
Charlottenberg. Han flyttade 
med sina föräldrar till Tum-
ba, där han gick i skola, ar-
betade senare vid Karolinska 
Institutet Odontologiska i 
Huddinge. De sista sex åren 
bodde Roy i Mellerud. Hans 
stora intresse var musik och 
sport. Han sörjes närmast av 
syster, syskonbarn med fa-
miljer.

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes. 

Roger Johansson

MELLERUD
Smyrna: Onsd 19 Cafékväll 
med Ole Saltnäs från Norge. 
Torsd 15.30 Bibelklass. 17 
Språkcafé. Fred 18.30 Mis-
sionskyrkan tonår. Sönd 11 
Gudstj. Bengt Andersson, 
efteråt församlingsmöte. 
Tisd 9.30 Bönedag för Dals-
land i Smyrna, Mellerud.
Equmeniakyrkan: Torsd 

18.30 Säd & Trivs. Sönd 11 

Gudstj. Thomas Segergren. 
12 Lunch. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 11 
Bilder från ”Gamla Melle-
rud”, Evert Magnusson visar 
bilder och berättar. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 19 STF visar fjällbil-
der, servering. Fred 8 Fru-
kostträff för män, Gunilla 
och Håkan Gniste, ”Ge inte 
upp.” Lörd Återträff för ton-
årslägret vid Kornsjöbukta, 
på Sörgården. 19 Ungdoms-
möte GPS i Equmeniakyr-
kan, fika. Sönd 11 Gudstj. 
David C. Ssk. Nattv.
Equmeniakyrkan: Onsd 

16 Väntjänstträff i Equmeni-
akyrkan. Torsd 19 Mötes-
plats. Lörd 19 GPS-kväll, 
Robert Johansson, lovsång, 
fika. Sönd 11 Gudstj. Tema 
”Jag gav upp för länge sen - 
men det gjorde inte du”, 
Sigward K. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 

Gudstj. m nattv. på Service-
huset. Anette J. Carlson. 
Sönd 11 Gudstj. med de 
minsta, Thomas Holmström, 
Anette J Carlson. Draget, 

Uppdraget och kaffe. Kyrk-
bil 308 70. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé 
Brålanda fsh. Tisd 19 Veck-
omässa i fsh. Thomas Holm-
ström 19.45 Introduktion till 
Efesierbrevet, Holmström.
Sundals-Ryr: Onsd 14 

Sundals-Ryrs kyrkliga syför-
ening i fsh. Sönd 17 Medita-
tionsgudstj. i fsh. Anette J. 
Carlsson.
Gestad: Fred 12-14 Lunch 

till självkostnadspris i Ge-
stads bygdegård. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 18 
Söndagskväll i kyrkan. Tema 
”Jag gav upp för länge sen - 
men det gjorde inte du”. 
Sigward K. Servering . 
Frändefors: Sönd 11 Famil-
jegudstj. Jubilatekören med 
musiker. Lennart Staaf m.fl. 
Torsd (16/2)14 Sykretsen i 
fsh. Kaffe och andakt. Ralph 
Liljegren.

Veckans 
ros...

...till Er alla på hemtjänsten 
och hemsjukvården i Brålan-
da, som så väl tagit hand om 
vår mamma Ingeborg Lars-
son.

Sune och Ann-Britt

31/1 blev Harry äntligen storebror till Hedda! Stolta föräldrar är 
Dennis Andersson och Frida Karlén

Den 7 december 2016 föddes vår underbara dotter Signe Broberg. 
Hon vägde 4266 gram och var 53 cm lång. Med på bilden är hennes 
älskade storasyster Tova. Stolta föräldrar är Erik Broberg och An-
nelie Rudell 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för  
Karl-Gunnar Andersson.
Som inledning på akten 
framförde kyrkomusiker 
Maria Andersson ”Air”. Ak-
ten förrättades av kyrkoher-
de Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 251 och 304. Vid 
kistan tog familj, släkt och 
vänner avsked. Som avslut-
ningsmusik spelades ”Ama-
zing grace”. Till minnet av 
Karl-Gunnar var koret vack-
ert dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Dalskogs kyrka för 
Hjalmar Karlsson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Gammal fä-
bodpsalm”. Akten förrätta-
des av kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 
och 251. Avsked togs i kyr-
kan av familjen, släkt och 
vänner. Som avslutningsmu-
sik spelades ”Air”. Koret var 
vackert dekorerat med blom-
mor för att hedra minnet av 
Hjalmar.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Hjördis Lundgren. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Gammal fäbodp-
salm” varefter han sjöng 
”Tröstevisa”. Akten förrätta-
des av Lena Hildén och till-
sammans sjöng man psal-
merna 251, 190 och 297. Vid 
kistan togs avskedet av de 
närmaste. Solisten sjöng där-
efter ”Koppången” och som 
avslutningsmusik spelades 
”Våren”. Koret var vackert 
dekorerat med blommor för 
att hedra minnet av Hjördis.

Intressant kväll om Luther

En trevlig kväll i Örs församlingshem, Stakelund, där Daniel Westin och 
Maria Andersson berättade om Martin Luther och hans psalmer.

Örs församling hade förra 
onsdagen en Lutherafton 
i Stakelunds församlings-
hem eftersom det är 500 
år sedan Luther spikade 
upp sina 95 teser på kyrk-
porten i den tyska staden 
Würtenberg.
Komminister Daniel Westin 
höll en intressant föreläsning 
om Luther alltifrån barndo-
men fram till hans död 1546.

Det Luther är mest känd 
för är teserna om avlatshan-
deln vilka han spikade upp på 
kyrkporten i Würtenberg. 

Avlatsbrev
Vanligt folk ligger alltid på 
minus, helgon och martyrer 
ligger alltid på plus. Kyrkan 
äger överskottet av goda 
gärningar och säljer till de 
som ligger på minus.

Denna försäljning av goda 
gärningar ger kyrkan stora 
inkomster och har bland an-
nat bekostat byggnationen av 
Petruskyrkan i Rom. Detta 

ansåg Luther vara fel då han 
ansåg att frälsning får man 
inte av goda gärningar och 
kan inte köpas för pengar 
utan det är en gåva från Gud.

Psalmer
Luther har skrivit 26 psal-
mer, till några  några både 
text och musik. Efter fika 
med både hembakat bröd och 
bärpaj startade psalmtoppen.

Publiken sjöng några av 
Luthers psalmer tillsammans 
med Örs sångkör och kantor 
Maria Andersson berättade 

lite om varje psalm. Vid röst-
ningen efteråt blev ”Vår Gud 
är oss en väldig borg” fram-
röstad som bästa psalmen.

Örs sångkör sjöng sedan 
”Mitt äppelträd” med text av 
Martin Luther och Daniel 
avslutade kvällen med en 
kort andakt.

En trevlig och lättsam 
kväll med både nya kunska-
per om Martin Luther och 
sådant som var känt sedan 
tidigare.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Ett 30-tal medlemmar deltog i PRO Mellerud:s glöggkväll. Foto: Evert 
Magnusson.

PRO Mellerud inbjöd till 
glöggafton den 7 december. 
Det var Börje och Mona Sko-
ogh som satt samman pro-
grammet för kvällen. Börje 
hälsade 30-talet medlemmar 
välkomna. Först serverades 
glögg och pepparkakor. Så 
var det dags för Quiz, nya 
benämningen på tidigare 
frågetävlingen tipstolvan. 
Mona hade delvis gjort den 
med anspelning på julen. 
Endast två hade nio rätt av tio 

FÖRENINGSREFERAT

möjliga. Priser till dessa samt 
till någon med åtta rätt dela-
des ut, ett kul inslag. Stig 
Karlsson ledde allsången, 
alla sjöng med, alla platsar 
väl i PRO-kören. Allsången 
bestod av kända julsånger. 
Det blev kaffeservering, fort-
satt allsång och trevlig stäm-
ning. Mona och Börje tacka-
des för denna kväll, ett bra 
initiativ till program och 
verksamhet.  Man påtalade 
önskan om att fortsätta med 
något liknande längre fram. 
Nästa vecka träffas medlem-
marna igen till lite julmat.

Evert Magnusson    
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Ombyggnads-REA

20-75%
på ALLT i butiken!
20% avdrages i kassan på ej prissänkta varor.

I övrigt gäller rött pris.
Gäller ej presentkort och beställningsvaror.

SNART 

STÖRRE 

BUTIK

Köpmanstorget, Mellerud

Start torsdag 9/2

Mathias – en liftande ängel

Mathias Risberg gjorde ett liftarstopp i Mellerud förra onsdagen. Han  
drar blickarna till sig med sin vita klänning och änglavingar.

En rosenkindad kille med 
långt lockigt hår och ett 
varmt leende – iklädd vit 
klänning och änglavingar. 
Så kan man beskriva Ma-
thias Risberg som nyligen 
liftade förbi Mellerud.
Mathias och tre tjejkompisar 
liftar från södra Sverige till 
Kiruna i norr, samtliga med 
änglavingar på ryggen. Fast 
när han passerade Mellerud 
var Mathias själv.

– Vi startade den 4 januari 
och har liftat runt om i södra 
delen av landet. Nu är jag på 

väg till Karlstad för att häm-
ta upp en annan liftare, berät-
tar Mathias, som har åtta års 
erfarenhet av liftningens 
konst.

Han förklarar att han helt 
och hållet förlitar sig på an-
dra människors godhet och 
generositet.

– Vi vill inspirera andra 
människor att lita på och ta 
hand om varandra. Man 
kommer långt med vänlig-
het. Jag brukar ge bort tiaror 
till bilförare som plockar upp 
mig, de har alltid någon att 

ge bort till, kanske ett barn-
barn.

Pengar oväsentligt
Mathias har alltid med sig 
gitarren och brukar sjunga 
och spela för sin omgivning. 
Pengar är oväsentligt i Ma-
thias värld. Han brukar leta 
mat i containrar, mycket helt 
okej mat slängs bort enligt 
Mathias.

– Igår hittade jag massor av 
frukt i Göteborg och det gjor-
de jag en smoothie av. Jag 
lever väldigt enkelt. Bor gör 
jag hos människor jag möter 
längs vägen eller vänner jag 
har. Jag diskar eller masserar 
ofta för att betala boendet, 
förklarar Mathias.

Han betonar att han och 
hans vänner alltid är nyktra 
och drogfria. Personer be-
möts alltid med respekt och 
de undviker politiska eller 
religiösa dialoger.

Hur försörjer du dig?
– Jag jobbar ibland. Jag får 

600 kronor i månaden efter-
som jag är synhandikappad. 
Ibland jobbar jag på släktens 
gårdar i Skellefteå och Örn-
sköldsvik. Jag jobbar som 
strippa ibland, senast i Prag i 
höstas och jag säljer nakent-
avlor. 

Liftar runt i världen
De är ett gäng på tio personer 
som liftar runt om i hela värl-

den, Mathias har bland annat 
liftat i Thailand, Mexico och 
Panama.

Har du aldrig råkat illa ut?
– Nej, det har gått väldigt 

bra. Man möter så många goa 
människor, men det gäller att 
vara prydligt klädd eller ha 
en mer ovanlig utstyrsel som 
de här änglavingarna. Det är 
tryggare att lifta i välfärds-
länder, men det är vanligare 
att lifta i fattigare länder.

Hur bemöts du längs väg-
arna?

– Med glada vinkningar, vi 
bemöts ofta som en sven-
sexa. En del filmar från bilen, 
det är svårt att inte vara glad! 
Jag funderar på om vi ska ha 
ett häxtema till påsk och 
kanske ett Charlie Chaplint-
ema i april. Vi får se, konsta-
terar Mathias glatt.

Dina framtidsplaner?
– Jag ska ha en utställning 

i Karlstad i april och hoppas 
kunna utveckla min konst. 
Jag skulle vilja komma igång 
med brevskrivandet igen, jag 
jobbar indirekt med att kon-
kurrera med modern teknik 
och jag skulle vilja börja 
cykla genom Sverige.

Måndagen den 23 januari 
fyllde han 27 år. Hur firades 
detta? Jo, med en liftartur tur 
och retur Malmö och Lund.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Gårdagens känslor
Gårdagens känslor fyllda av kärlek

är borta när stormen rasar in
Och allt som jag känner och ger

det flyr med vinande vind
Allt som jag fann aldrig jag se

De varmaste känslor har frusit till is
och din skugga försvinner i fjärran

Leila Rossi

Bertil Sandberg och Gunnar Gustavsson i GUBES underhöll.

PRO Mellerud, höll sitt 
månadsmöte med  grötfest 
den 18 januari. Ordförande 
Barbro Olsen hälsade väl-
kommen och började med att 
klara av skrivelser, rapporter 
med mera. Kvällens under-
hållare, GUBES, Gunnar 
Gustavsson och Bertil Sand-
berg välkomnades varmt.

De närvarande fick infor-
mation om att cirklar och 
körsången startar upp omgå-
ende. Några intressanta resor 
presenterades. Så var det 

samling kring grötfatet. Flin-
ka damer från köksgruppen 
bjöd på riktig hemkokt gröt, 
samt goda skinksmörgåsar.

GUBES bjöd sedan på en 
mängd glada och trallvänliga 
låtar, blandat med dråpliga 
historier. Gunnar och Bertil 
är alltid ett säkert kort om 
man vill ha en rolig och un-
derhållande stund. Kaffeser-
vering och lottdragning av-
slutade mötet.

Text och foto:  
Evert Magnusson

FÖRENINGSREFERAT
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Flygcharter THN - VBG Flygpl. till Kroatien ToR
4/9, 11/9, 18/9. inkl halvp, flyg ToR transfer....fr.7.490:-
New York 7d. Fina utflykter centralt hotell****
stadsrundtur, reseledare 24/5, 13/9, 11/10 osv..14.990:-

Bussresor
Resefesten i Rostock 3d. Festkväll, dans  3/3.....1.990:-
Berlin 4d. reseled. centr. hotell 14/4, 24/4, 4/5 osv. fr.2.990:-
Olso Weekend 3 d (operabiljett tillval) 19/5....1.990:- 
Stockholm 3 d 31/3, 7/4, 28/4, 12/5, 26/5 (Elitloppet)...fr1.990:-

Vi har biljetter till Mamma Mia the party och The Phantom of the Opera
Kirchberg Tyrolen 8d  13/5, 8/7, 7/8, 2/9............fr. 6.790:-
Bodensjön med Mainau 8d  27/5, 30/6, 8/9......fr. 7.490:-
Rostock 2d 100 kg 10/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3  osv....990:-
Rostock 3d 100 kg 10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4  osv....1.690:-
Lübeck 3d 100 kg 24/3, 14/4, 5/5, 11/8, 13/10  osv....1.990:-
För gratis inhägnad parkering i Vänersborg uppge kod “Mellerud” 

www.resemakarn.nu

0521 - 695 35

FLYGCHARTER KROATIEN 
TROLLHÄTTAN VÄNERSBORGS 

FLYGPLATS!

PREMIÄR!!!

Hästridning, vandring, 
cykling på leden

Kartor finns att köpa

Aktivitetsled i vacker natur

www.sundalsryr.se

Var rätt försäkrad på resan

Annelie Johansson, privatrådgivare på Dalslands Sparbank, tipsar om 
reseförsäkringar.

Vi träffar Annelie Johans-
son, privatrådgivare på 
Dalslands Sparbank, för 
att diskutera reseförsäk-
ringar. Vad bör man ha för 
försäkringar egentligen?
De flesta av oss har ett bank-
kort (exempelvis Master-
card). Med det följer en helt 
okej reseförsäkring som 
gäller i 60 dagar. Bland annat 
ingår avbeställningsskydd, 
ersättning för försenad an-
komst och försenat bagage 
samt ersättning vid olycks-
fall, invaliditet och dödsfall.

–  Men väljer du att betala 
resan med ett betal/kredit-
kort får du en bättre försäk-
ring som gäller i 90 dagar och 

ger högre ersättningar, säger 
Annelie.

Ett betalkort är inte kopp-
lat till ditt lönekonto, utan 
dina betalningar kommer på 
en faktura som gör det lättare 
för dig att få en översikt på 
utgifterna. Du bestämmer 
själv köpgränsen, mellan  
10 000 kronor och 100 000 
kronor.

–  Bankens rekommenda-
tion om hur mycket man ska 
ha som köpgräns är individu-
ellt för varje kund. Det  beror 
både på hur kunden tänker att 
använda sitt kort och även 
beroende på vart man ska 
resa påpekar Annelie..

Fiskeguide på heltid i elva år

 Lycklig fångstman med lax på drygt tio kilo! Foto: Privat.

Tommy Nerstrand från 
Bengtsfors  driver Dals-
land Fishing sedan 20 år 
och har jobbat elva år 
som fiskeguide på heltid. 
Laxtrolling på Vänern är 
hans specialitet. 
Att ge sig ut på Sveriges 
största insjö för att prova 
fiskelyckan i en av Västsve-
riges häftigaste trollingbåtar 
kanske vore något? Koncep-
tet lockar många och fiske-
guiden Tommy Nerstrand 
har händerna fulla.

– I april finns det bara någ-
ra lediga dagar kvar till ex-
empel. Jag tar med upp till 
fem personer i båten och 
lägger i antingen i Sunnanå 
hamn eller i Tösse. Men 
vårfisket utgår i regel från 
Sunnanå, berättar Tommy.

Det är femte säsongen han 
kör sin 7,5 meters kabinbåt 
McLay med en 300-hästars 
motor. En robust båt helt 
byggd i aluminium.

– Det blev ett riktigt lyft 
med den båten. Den har vär-
me i kabinen, hög säkerhet 
och prestanda, förklarar 
Tommy, som tillsammans 
med en kollega importerar 
McLay-båtar från Nya Ze-
eland.

Minst sju timmar
Varma flytoveraller ingår 

När storlaxen hugger bugar spöt och rullen knarrar högljutt. Nu gäller 
det! Foto: Peter Grahn.

Tommy Nerstrand tillsammans med Gaby Wolf från schweiziska sport-
fiskemagasinet Petri Heil. Foto: Privat.

Högre ersättningar
Avbeställningsskyddets er-
sättning är dubbelt så hög 
jämfört med försäkringen på 
bankkortet. Du får även hö-
gre ersättning vid försening-
ar till resmålet, olycksfall 
och invaliditet. Dessutom får 
du ersättning om du missat 
anslutningsflyget och max 
10 000 kronor till hjälp vid 
självrisken om det blir någon 
skada på din hyrbil eller ves-
pa. Betalkortet omfattar 
också flera köpförsäkringar.

Ha bra reseskydd
Även när det gäller hemför-
säkringen gäller det att ha ett 
bra reseskydd, teckna gärna 
en utökad reseförsäkring för 
att vara på säkra sidan. Här 
får du till exempel ersättning 
för de kostnader som upp-
kommer om du måste söka 
vård på sjukhus, för medici-
ner och resor om du råkar ut 

för olycksfall eller drabbas 
av akut sjukdom.

– Detta är ett bra komple-
ment till betalkortet, tipsar 
Annelie.

Nyckelkunder i banken 
kan skaffa betalkort utan 
extra kostnad, är du inte det 
tillkommer en kostnad. Det 
du handlar före den 15:e i 
månaden kommer på faktura 
samma månad.

Annelie tipsar om en ny-
het; Mastercard Guld (ingår 
inte i Nyckelkund).

– Det kostar lite mer, men 
har betydligt fler tjänster, 
förklarar Annelie.

Du får exempelvis bonus 
på allt du betalar med kortet, 
rabatt på drivmedel, vägas-
sistans och högre ersätt-
ningsbelopp för reseförsäk-
ringen. Samtliga köp samlas 
på en månadsfaktura.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

liksom fiskeutrustning (tio 
spön). Man är ute i minst sju 
timmar under en heldag. Är 
det för blåsigt på Vänern 
finns två alternativ; byta dag 
eller byte av sjö.

– Om det är okej för kun-
den erbjuder jag fiske norr 
om Bengtsfors, i Västra eller 
Östra Silen eller Lelången. 
Där finns det också lax och 
öring. Vi fiskar på samma 
sätt, men på en mindre sjö där 
det är lättare att hitta lä. Det 
alternativet har räddat många 
fiskedagar, konstaterar Tom-
my.

Under högsäsong jobbar 
han fem-sex dagar i veckan 
som fiskeguide. Vårsäsong-

en börjar i slutet av mars och 
slutar i regel i början av juni. 
Avgörande för ett bra fiske är 
vattentemperaturen, som 
helst ska ligga på fem till sju 
grader. Höstsäsongen, som 
enligt Tommy är lite trixiga-
re på grund av vindarna, 
omfattar 1,5 till två månader.

– Jag har med betesfisk, 
tacklad benlöja. Jag agnar 
och lägger ut, då kan kunden 
ta en kopp kaffe och få tid att 
ställa frågor. Ofta brukar 
kunderna dra lott om vem 
som får första och andra hug-
get, säger Tommy.

Filmar och fotar
Han filmar och fotograferar 

under dagen för att sedan 
uppdatera facebook och 
hemsidan så fort det går. 

– Folk blir ju överlyckliga 
över att få lax eller öring, 
båda arterna bjuder på roliga 
fighter och smakar lika gott. 
För att vara godkänd måste 
fisken vara minst 60 centime-
ter och inte ha kvar fettfenan. 
Är den oklippt är det en vild-
fisk och ska tillbaka i sjön, 
förklarar Tommy.

Snittvikten ligger på strax 
under fyra kilo, den har mins-
kat de senaste åren. Under 
2016 vägde den största fisken 
8,7 kilo. Men under åren som 
guide har det dragits upp ett 
tiotal laxar eller öringar på 
över tio kilo i hans båt.

Fick en fullträff
– Men fiskar på sex-sju kilo 
är inte ovanligt. I våras hade 
jag med mig fem tjejer från 
Dalslands turistbyråer. Vi tog 
en kort tur på Vänern och vid 
Hjortens udde fick vi en full-
träff; en stor öring, en hyfsad 
lax, gädda och abborre. Det 
var på bara två timmars ef-
fektivt fiske, säger Tommy.

Tiden räcker inte alltid till 
att själv fiska, men innan jul 
hade Tommy ingen fisk att 
röka så han lade i i Sunnanå 
och körde ut tillsammans 
med åtta-nio båtar. Han hade 

tre godkända fiskar med sig 
in och slängde i två godkän-
da. Tommy hade hugg på 
fyra spön samtidigt, vilket är 
mycket ovanligt. Så trots is 

och kyla funkade fisket strå-
lande bra. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Vi finns alltid 
nära dig
 Vårt huvudkontor ligger inte i Stockholm. 
Det ligger i Mellerud. Dessutom har vi  
kontor på fem andra orter nära dig. Men 
inte nog med det. Vi finns i datorn, mobilen 
och i telefonen dygnet runt. Hör av dig  
när du vill, så kan vi utveckla  
din ekonomi tillsammans.

Äventyr & Resor
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Följ med ut på Vänern 
och fånga STORLAXEN!
Följ med ut på Vänern 
och fånga STORLAXEN!

- Företag
- Grupper
- Familjer

www.dalslandfishing.com

Tel. 0530-600 32 • www.taxidalsland.se

Tillsammans formar vi 
Er bussresa där 

service, kvalitet och 
komfort är självklara

Lär dig buga och åk till Japan
Alexandra Emanuelsson 
och Christian Jensen job-
bade fyra år i Norge och 
sparade under den tiden 
ihop pengar till en resa.  
Alexandra har drömt om 
Japan sedan barndomen 
och det fick avgöra resmå-
let. En månad var de där 
och upplevde städerna 
Tokyo, Osaka och Kyoto.
– Jag har alltid varit fascine-
rad av Japans kultur, av 
TV-spelen, modet och Man-
ga. Men jag trodde aldrig jag 
skulle komma dit, det är ju på 
andra sidan världen, säger 
Alexandra.

Men dit kom de, efter elva 
timmars flygresa från Kö-
penhamn till Tokyo.

– Vi hade tänkt vara back-

packers men slutade som 
turister. Vi bodde de första 
veckorna på enkla hostels, 
där man delar rum med an-
dra, och sista veckan kostade 
vi på oss att bo på ett riktigt 
hotell och det var skönt. 
Sängarna på hostels är inte 
stora och jag är 1, 97 lång och 
fick inte riktigt plats, berättar 
Christian.

Mat och udda nischer
Alexandra och Christian be-
rättar om kattcaféer, dit japa-
ner går för att slappna av och 
umgås med katter. De flesta 
bor så smått att de inte kan ha 
husdjur hemma.

– En dam som drev ett 
kattcafé vi besökte, hade 
räddat mängder av katter från 

Alexandra Emanuelsson och Christian Jensen reste till Japan – en dröm-
resa de gärna gör igen.

Tokyo var en av de städer de besökte. Kyoto och Osaka hanns också 
med under den en månad långa resan.

För den som gillar mat är Japan ett paradis. Christian och Alexandras 
tipsar om restaurangen Tsukemen Ramen i Asakusa, Tokyo.

Berget Fuji,  en nationalsymbol och aktiv  vulkan, ligger sydväst om Tokyo. 
Kraterns rand går att nå till fots.

Nominerade till Årets äventyrare 2016
Nu är juryns nomineringar 
klara för Årets äventyrare 
2016. Fyra kvinnliga och 
fyra manliga äventyrare är 
nominerade och priserna 
delas ut på Vildmarks-
mässan den 10-12 mars på 
Stockholmsmässan.
Årets äventyrare syftar till att 
lyfta fram och tydliggöra 
äventyret som ett fenomen 
samt lusten och drivkraften 
att satsa och genomföra. Det 
är en utmärkelsen delats ut 
till bland andra Ola Skinnar-
mo, Vera Simonsson, Renata 
Chlumska, Fredrik Sträng 
och Rune Larsson.

Juryns nominerade för 
2016 är:
Årets kvinnliga äventyrare:

Johanna Davidsson
”Att som första svensk för 
egen kraft ha genomfört sin 
expedition till Sydpolen tur 
och retur på ett föredömligt 
sätt med god planering, inn-

ovativt genomförande och 
sitt aldrig sinande goda hu-
mör. ” 

Helena Olmås
”För att ha genomfört sin 
dröm och med goda förbere-
delser och bra genomförande 
under 130 dagar vandrat Te 
Araroa, 300 mil genom hela 
Nya Zeeland, från Cape Re-
inga i norr till Bluff i söder.” 

Suzanna Holmqvist
”För att på hästrygg under 
100 dagar ha tagit sig cirka 
200 mil från Hörby i Skåne 
upp till Jokkmokk. ” 

Frida Benedikt
”För att under tre månader 
upptäcka Sverige från Tre-
riksröset i norr till Smygehuk 
i söder.” 

Årets manliga äventyrare:
Robin Trygg

”Trots att jordbävningen I 
Nepal tvingade honom att 
avbryta sin expedition så 
stannade han kvar och hjälp-
te folket på plats. ” 

Daniel Roxvret

”Daniel genomförde Gröna 
Bandet till fots på rekords-
nabba 22 dagar och 22 tim-
mar. Han har visat att genom 
att följa sin dröm och inte ge 
upp så kan man ta sig fram 
till sitt mål. .” 

Tim Bogdanov
”Som först i världen har Tim 
bestigit de tio högsta toppar-
na i Centralamerika. Han har 
för egen kraft tagit sig på 

cykel emellan bergen och 
genomfört hela expeditionen 
på 50 dagar. .” 

Aron Andersson
”Att allt är möjligt har Aron 
visat gång på gång. Denna 
gång gav han sig ut med en 
guide för att som förste per-
son i rullstol ta sig i en sit-ski 
till Sydpolen. Trots att han 
var tvungen att korta ner 
distansen på grund av hälso-

problem så valde han att 
stanna kvar på Antarktis och 
genomföra den sista etap-
pen.” 

Priset består av äran och 

erkännandet av bedriften och 
vinnarna presenteras i sam-
band med Vildmarksmässan 
varje år.

Källa: Stockholmsmässan

Fukushima där en tsunami 
orsakade kärnkraftsolyckan, 
berättar Christian.
– Ugglecaféer och caféer 
med ödlor finns också. 
Mycket udda nischer upp-
täckte vi, men det blev snabbt 
logiskt, man flöt in i kulturen 
säger Alexandra. 

Det finns mycket att berät-
ta och små roliga glimtar av 
upplevelser bubblar ur de 
båda japanresenärerna: att se 
berget Fuji, klappa rådjur i 
parken, en känd Geisha som 
skyndade ut i en taxi, fanta-
sifullt klädda människor i 
Harajuku, besöket på tradi-
tionell teater- svår att förstå 
men en häftig kulturupple-
velse. Att njuta av morgon-
kaffet vid en gatuatomat i 
den brusande staden. Och så 
var det maten. Alexandra och 
Christian delar ett stort in-
tresse för mat och inom det 
området finns massor att 
upptäcka och njuta av i Ja-
pan.

– Vi åt fruktansvärt gott 
Kobe-kött, mört som smör, 
vi åt sushi och nudlar av alla 
sorter. Speciellt fantastiska 
nudlar fanns på restaurangen 
Tsukemen Ramen i Asakusa 
i Tokyo, berättar Christian.

Bad är en viktig del i den 
japanska kulturen som Alex-
andra och Christian gärna 
tagit del av, men där blev det 
stopp. Tyvärr får man inte gå 
på badinrättningar om man 
är tatuerad. Tatueringar för-
knippas med kriminalitet.

Tips
Att få kontakt med japanerna 
var inte så lätt. Det var svårt 
att ta sig fram med engelska 
och Alexandra och Christian 
kunde bara några ord japan-
ska. Räddningen för att över-
huvudtaget ta sig fram blev 
google maps för att hitta och 
google translate för att förstå 
de japanska tecknen. Chris-
tians tips till alla som funde-
rar på att resa till Japan att 
skaffa ett simkort med data 
så att man kommer ut på 
nätet. 

– Åk och upplev Japan ! 
Läs och se filmer innan. Lär 
dig buga och var påläst, tip-
sar Christian och Alexandra.

– Det var en av de bästa 
månaderna i mitt liv, sam-
manfattar Alexandra dröm-
resan till Japan.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Äventyr & Resor
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Rejäl ansiktslyftning av Tingshuset

nom en omfördelning inom 
investeringsbudgetarna för 
2016 och 2017.

Förändringen innebar även 
att ventilationen byttes ut till 
en med ett bättre system som 
även kan kyla tingshussalen. 
Eftersom elen var bristfällig 
har även en elsanering ge-
nomförts – en kostnad som 
heller inte fanns med i den 
ursprungliga budgeten. Sam-
tidigt installerades ett nytt 
brand- och inbrottslarm.

Tillgängligt för fler
– Vi vill att fler ska få möjlig-
het att vara här. Målet är att 
man ska kunna hyra lokaler-
na till konferenser, bröllop 
eller kalas. Det är nära till 

De gröna väggarna och ekpanelerna är borta och har ersatts av vitmålade väggar med röda dekorlister och utsmyckningar över dörrarna samt en vacker träpanel som målats i två grå 
nyanser. Infälld i bilden: Bakom panelen hittades denna träbit daterad 2 oktober 1909. Det står ”Barrieren förfärdigad och uppsatt af V. Sikström (Nordmaling)”.

1 april ska renoveringsar-
betet av Tingshuset vara 
klart. I september 2016 
startade det omfattande 
arbetet med att återställa 
bottenvåningen i original-
skick. Fastigheten, för-
modligen köpingens vack-
raste, är en av Melleruds 
första tegelbyggnader.
Tingshuset från 1909 var i 
stort behov av en rejäl upp-
rustning, mycket på grund av 
dålig ventilation och akustik-
problem i tingshussalen där 
det var svårt för politiker och 
åhörare att höra vad sades 
under de möten som hölls 
där. Nya ljudabsorbenter in-
stalleras ovanför den befint-
liga träpanelen och ett nytt 
nerpendlat innertak ska på 
plats för att det ska finnas 
utrymme för ventilation, 
ljudabsorbenter och belys-
ning. Ledslingor kommer att 
belysa valvet i taket.

Allt blir anpassat efter gäl-
lande tillgänglighetsregler.

– Från början var det tänkt 
att vi ”bara” skulle renovera 
och sätta in akustikplattor i 
väggar och tak plus installera 
nytt ventilationssystem, sä-
ger Peter Mossberg, fastig-
hets- och fjärrvärmechef.

Man var medvetna om att 
det fanns en gammal träpanel 
bakom ekpanelen och isole-
ringen, men inte i vilket skick 
den skulle vara i och om det 
var möjligt att bevara den. 
Med specialtillverkning av 
både panel och dörrar har det 
lyckligtvis gått att återställa 
allt till originalskick. 

Så mycket vackert
– Det var så mycket vackert 
som kom fram. Så vi ändrade 
målsättning med projektet. 
Det var ett medvetet val att 
öka på budgeten för projektet 
från 2,2 miljoner kronor till 
4,8 miljoner kronor och po-
litikerna ställde sig positiva 
till det beslutet, förklarar 
Mossberg.

Finansieringen sker ge-

Här syns den gamla träpanelen som dök upp under ekpanelen. Den har 
lagats och målats om. Foto: Privat. Landskapsvapnen på väggarna ska restaureras av en konservator,

Bakom den gamla ekpanelen i tingshussalen satt isolering (1960-talets 
ljudabsorbent). Innanför dök den vackra träpanelen upp. Foto: Privat.

ortens restauranger om man 
vill ha catering. Vi gör även 
i ordning toaletter, hallen och 
grupprummen. Det blir tre 
större grupprum plus ett min-
dre, berättar Mossberg.

Man kan även hyra grupp-
rummen för aktiviteter. I ett 
av grupprummen fann man 
en armering gjord av lera och 
kodynga samt vass.

Toaletterna får ett nytt yt-
skikt och ett utrymme som 
tidigare fungerat som städ-
skrubb har byggts om till 
ytterligare en toalett. Den har 
galler för fönstret eftersom 

den en gång i tiden använts 
som cell för personer som 
skulle lagfaras vid tinget. En 
vägg i entréhallen har tagits 
ner för att kunna bygga en 
handikapptoalett i rätt stor-
lek.

Mingelsal
Den rymliga entréhallen ska 
även kunna fungera som 
mingelsal. Även den får ett 
tidsenligt utseende, bland 
annat med plats för en ka-
minprydnad och avlast-
ningshyllor där besökare kan 
”hänga med sin kaffekopp”. 

I anslutning till hallen finns 
ett litet kök, som är renoverat 
sedan tidigare. 

Nya stoppade möbler är 
beställda, de är ombygg-
nadsbara och anpassade för 
att både fungera till kom-
munfullmäktiges samman-
träden och för att duka upp 
till kalas. Det ska gå att ordna 
en biosittning för 80-100 
personer. En ny talarstol ska 
byggas.

Högt upp på väggen i 
tingshussalen finns fyra må-
lade landskapsvapen.

– Vi tar hit en konservator 
som ska restaurera dem, för-
klarar Mossberg.

I källaren finns en ny ven-
tilationsanläggning som 
servar allt utom tingshussa-
len, den som gör det har 
placerats på tredje våningen. 
Det har krävts ett omfattande 
arbete att ta sig genom de 
metertjocka väggarna i käl-
laren.

– Det är ett roligt arbete att 
få möjlighet att bevara Mel-
leruds vackraste byggnad för 
framtiden. Vi har värdefull 
hjälp under processen av 
kommunens stadsarkitekt 
Jan Skeppstedt, understryker 
Mossberg.
 Susanne Emanuelsson

susanne@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

Ljust svinstall invigt

De tror på svensk svinpro-
duktion. Förra lördagen 
invigde och visade famil-
jen Hilmér i Grinstad sitt 
nya moderna, effektiva 

slaktsvinsstall och bjöd 
besökarna på korv.

Karin Hilmér tog emot besö-
karna och delade ut tossor för 

att minska smittorisk för de 
480 grisarna som snart ska 
flytta in i den sista av de fyra 
nya avdelningarna.

Grisarna har diat i fem 

Genom fönstren kunde man se hur grisarna vilade efter maten.Familjen Hilmér har byggt ett ljust och praktiskt svinstall som lockade många besökare under invigningsdagen.

Från.v:  Gustav Hilmér,  Boel Carlsson, som skött mycket av ansökning-
arna om tillstånd till myndigheterna, Lennart Hjalmarsson, Karin Hilmér 
som berättar om dagens upplägg och Nils Lagerroth.

veckor, efter ytterligare sex 
veckors tillväxt kommer de 
till det nya stallet och väger 
30 kilo. Här stannar de 12 – 
15 veckor och väger då cirka 
120 kilo.

Per-Olof Hilmér berättade 
om bygget, lagar och före-
skrifter för att grisarna ska 
växa upp i en god och ljus 
miljö. Många fönster finns i 
nybygget, så att ljusbehovet 
blir tillgodosett. Golvvärme 
i boxarna fås genom att ta 
värmen ur gödseln.

– Det tog 22 månader inn-
an alla papper var klara. 
Själva bygget gick smidigt, 
på fem månader tack vare 
våra lokala duktiga entrepre-
nörer och hantverkare. Kost-
naderna höll sig på de upp-
gifter vi fick, investeringen 

är cirka 15 miljoner kronor, 
säger P-O Hilmér.

Datoriserat
– Vi byggde för att det passar 
in i vårt företag med delinte-
grerad produktion. Vi hyr 
suggorna och föder upp kul-
tingarna till slaktmognad.
Utfodringssystemet är ett så 
kallat. restlöst foder. En av-
kännare styr via en smart 
ventil så att de får den mängd 
de äter upp. Inget blir kvar i 
rören, de får alltid färskt fo-
der med bästa näringsvärdet 
per kilo foder och mindre 
arbete med att hålla koll på 
att de äter upp, berättar Gus-
tav Hilmér.

Grisarna blötutfodras med 
egen odlad vete, havre, korn 
och åkerböna, restprodukter 

från chipstillverkning, drank, 
öljäst, soja och vitaminer/
premix.

Förutom Karin, P-O och 
Gustav Hilmér jobbar Bar-
bro Persson och Monica 
Hektor med grisarna. Vid 
behov rycker även sonen 
Oscar och dottern Ida, som 
nu studerar, in.

Många passade på att be-
söka gården och alla tyckte 
de fått till ljusa och trevliga 
stallar.

– Jag gillar de här tunna 
lättskötta väggskivorna och 
tycker det är ett mycket lätt-
skött och trevligt stall, säger 
Susanne Borssén, grisprodu-
cent från Sundals Ryr.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Nybildad grannsamverkan

Med den ökade brottslig-
heten ökar också intresset 
för någon typ av grann-
samverkan. I Dalsland 
finns runt 40 grannverk-
samhetsområden och det 
blir fler och fler. 
Ett av dessa områden är vä-
gen Svecklingebyn-Örsberg 
som förra torsdagen hade sitt 
första möte i Örs bygdegård.

Ett fyrtiotal kom för att 
lyssna på Glenn Nordling, 
folkhälsostrateg i Melleruds 
kommun. Han informerade 
om vad kommunen kan hjäl-
pa till med, polisens närvaro 
i kommunen samt hur vi kan 
undvika brottligheten i om-
rådet. 

Therése Hjalmarsson och 
Grabiella Grapenstrand hade 
tagit initiativet till mötet. De 
har tröttnat på alla stölder 
och olustigheter som sker i 
området. Det beslutades att 

ett grannsamverkansområde 
skulle bildas och skyltar be-
ställdes. 

Kontaktperson
Kommunen ville ha en kon-
taktperson i området, det 
blev Therése Hjalmarsson. 
Alla är delaktiga i vad som 
rör sig i området och ska inte 
vara rädda att ringa polisen, 
trots att väntan många gång-
er är lång. Polisen för statis-
tik på alla samtal och ju fler 
indicier dom får in ju mer kan 
polisen i Östra Fyrbodal 
trycka på för att fler poliser 
behövs i området.

I en undersökning frågade 
man brottslingar vad som 
irriterar dem mest och då 
kom inte skylten ”Grann-
samverkan” eller larm på 
första plats utan nyfikna 
människor eller bilar som 
cirkulerar. 

Allmänheten svarade på en 

enkät om vad som skulle 
stärka deras säkerhet med att 
det vore fler poliser, större 
trygghet på offentliga platser 
och högre trafiksäkerhet.

I juni 2015 kom en ny po-
lisorganisation som innebär, 
större flexibilitet. Polisen ska 
vara mer närvarande på ut-
satta platser, ha täta kontak-
ter med ansvariga i kommu-
nen, prioritera platser där 
hög brottlighet råder och 
alltid ha en uppgift när de 
besöker en kommun, inte 
bara cirkulerar runt. Den nya 
polisorganisationen har ock-
så direktkontakt  med Tull-
verket och Kustbevakning-
en. För Vänersborg, Mellerud 
och Dals Ed har vi en kom-
munansvarig polis i Väners-
borg som heter Steve 
Sandén-Johansson. 

Gunnar Landegren

  

Doris och Bertil Landegren, initiativtagarna Therése Hjalmarsson och Gabriella Grapenstrand samt hunden 
Angus.
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Vill utöka verksamheten

Tyre Recycling in Sweden 
AB i Åsensbruk utvinner 
sedan 2013  olja, stål och 
kimrök ur uttjänta for-
donsdäck. Nu vill företaget 
utöka verksamheten för 
att även återvinna  värde-
fullt material ur spillgum-
mi från gummiindustrin.

– Vi har i flera år sett ett in-
tresse från gummiindustrin 
och ser där  en extra affärs-
möjlighet. Spillgummi är ett 
material som är renare än 
däcken och det är lättare att 
ha koll på källan, säger Tyre 
Recyclings  vd Thomas Sö-
rensson.

Ett av de intresserade före-
tagen inom gummiindustrin 
levererar Tyre Recycling se-
dan tidigare kimrök till. Det 
finns i Sunne och producerar 
produkter av miljögummi till 
bland annat bilindustrin.

Tyre Recycling har även 
planer på att i framtiden pro-

ducera värme av den olja 
som frigörs genom upparbet-
ningen av däck. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Tyre Recycling i Åsensbruk vill utöka verksamheten och förutom ur gamla däck återvinna värdefullt material ur spillgummi från gummiindustin. 
Foto: Enviro Systems.

Välbesökt skogsdag på Axima

fabrik i Sverige som gör bra 
sågkedjor säger Morgan, det 
är roligt att tillverkningen 
flyttat tillbaka till Sverige.

Axima med elva anställda 

har också två servicebilar. 
Man har byggt ut och även 
fått nya administrativa kon-
tor på övervåningen.

Håkan Stefansson tycker det går bra att lasta och inte alltför för svårt.

Sune Eklund demonstrerar en blixtljusramp för Lennart Olsson och Ulf Jansson.

I lördags hade Axima i 
Erikstad sin årliga skogs-
dag, då de visade upp och 
demonstrerade sitt sorti-
ment.
Morgan Broberg berättade 
att de brukar ha en skogsdag 
i januari. 
– Det är mer aktuellt nu när 
vi fått Husqvarnas sortiment.
Vi kör kampanjer, det drar 
både proffs och amatörer 
inom skogsbruk. Skogsbruk 
är en farlig miljö och en billig 
försäkring är att använda 
säkerhetsutrustning där till 
exempel skyddsbyxor är en 
sak.

Batteridrift
Något som kommer med 
stormsteg är det batteridriv-
na sortimentet som häcksax-
ar, motorsågar och lövblåsar.

Allt som idag är bensindri-
vet finns eller kommer att 
finnas med batteridrift.

─ Husqvarna har startat en 

Stort intresse
Mycket folk från när och 
fjärran hade kommit till Ax-
ima på skogsdagen. Ute stod 
en vedklyv, flera fyrhjulingar 
med huggarvagnar och 
många större maskiner som 
besökarna kunde ingående 
studera och provköra.

Inne i värmen hittade besö-
karna motorsågar, sågkedjor 
och allt annat en skogshug-
gare kan behöva. Överallt 
fanns personal som hjälpte 
kunder tillrätta, svarade på 
frågor och serverade korv 
och kaffe.

När Morgan Broberg sum-
merade dagen var han nöjd. 
Det hade sålts allt från 
skyddskläder och miljöben-
sin till stora maskiner. Stund-
tals var det riktigt trångt då 
över 200 intresserade besö-
kare tittat in på Aximas 
skogsdag. 
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Fotografer 
prisades

I fototävlingen Väst-
svenska FotoExpon 2017, 
arrangerad av västra Sve-
riges fotoklubbar fanns 
flera pristagare från Mel-
leruds Fotoklubb. 
I klass A- enstaka bild, digi-
tal, färg/svartvitt med 366 
inlämnade bilder fick 
Nils-Gunnar Olsson en sil-
verplakett för sin bild 
”Skäggmes” och diplom för 
bilden ”Den nedisade björ-
ken”. Benny Karlsson fick 
diplom för sin bild ”Kolibri”. 
Han fick också visningspris 
för bilden ”Pärlemor”.

I klass C- enstaka bild 

svartvitt, med 149 inlämna-
de bilder fick Tanja Mueller 
visningspris för bilden 
”Kommandora”.

 I klass D- kollektion färg/ 
svartvitt med 64/219 inläm-
nade bilder fick Rolf Linder 
diplom för ”Vinterland-
skap”. 

I klass E- kollektion, digi-
tal färg/svartvitt  med 85/258 
inlämnade bidrag fick Nils- 
Gunnar Olssons kollektion 
”Krom” stora bronsplaket-
ten. 

Benny Karlssons kollek-
tion ”Blottare” fick visnings-
pris.

Bilden ”Pärlemor” fick visningspris i VästSvenska Fotoexpon 2017. 
Foto: Benny Karlsson.

Nils-Gunnar Olsson kammade hem en silverplakett för bilden ” Skägg-
mes”.

Läs tidningen på nätet
www.mellerudsnyheter.se
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Har kontinenten en framtid 
bortom supermaktskonfron-
tationerna? Finns det en eu-
ropeisk identitet, den gamla 
världens självförståelse som 
kan hävdas mot maktpolitik 
och övervåld? Äger Europa 
en egen röst?” Så skrev An-
ders Björnsson år 1987 i ett 
insticksblad till Fjärrförhör, 
en bok av och om Václav 
Havel, som då hade avtjänat 

ett fyra och ett halvt år långt 
fängelsestraff för vad som 
sågs som oppositionella po-
litiska synpunkter. Björns-
son beskriver honom som 
moralist; ”det viktigaste är 
inte att ha rätt i politiken, det 
viktigaste är att ha en politik 
som värnar rätten.”  Till det-
ta läggs, enligt Chartarörel-
sen, vars talesman Havel var, 
att ”Inget system får kränka 

en människas värdighet.”
När detta skrevs väntade 

sig Havel att på nytt bli arres-
terad. Genom att välja Fjärr-
förhör till Föreningen Ord-
fronts årsbok, som delades ut 
till alla medlemmar, tog för-
eningen ställning för Havel. 

Två år senare befann jag 
mig i centrala Prag. Ett de-
monstrationståg, dit fler och 
fler anslöt sig, drog genom 

stadens centrala delar. I en 
högtalare överröstade någon 
det massiva ljudet från en 
folkmassa i rörelse med två 
ord: Václav Havel!

Ett orosfyllt jubel bröt ut, 
följt av en ännu oroligare 
rörelse i folkmassan. Som 
snabbväxande svampar dök 
rader av unga, beväpnade 
män upp ur asfalten på alla 
anslutande tvärgator, och 

spärrade effektivt vägen ut 
från den breda demonstra-
tionsgatan. Folk började röra 
sig i olika riktningar och 
någon pekade uppåt. På ta-
ken avtecknade sig svarta, 
skjutklara pipor mot den 
grånande himlen. Polisen 
visade sig ha spärrat broar 
och tunnelbanestationer.  

Två månader senare flytta-
de Václav Havel in i Pragbor-

gen. Bara två veckor efter 
demonstrationen i Prag bör-
jade Berlinmuren rivas. Det 
är nu trettio år sedan Ordfront 
sände Fjärrförhör till sina 
medlemmar, och överallt 
undrar man idag hur det ska 
gå för Europa.  

Lilian Perme

Överallt undrar man idag hur det ska gå för Europa

Att Moderaterna försöker 
fälla regeringen med stöd av 
Sverigedemokraterna är en 
skrämmande utveckling av 
svensk politik. Rent teore-
tiskt skulle Sverige kunna ha 
ett blåbrunt regeringsalter-
nativ redan efter valet 2018.

Dessa typer av samarbeten 
riskerar att skada Sverige. 
Sverigedemokraterna är ett 

främlingsfientligt parti med 
rötterna i vit-maktrörelsen. 
Det är ett parti där ledande 
företrädare gång på gång har 
visat på fruktansvärda omdö-
men och en unken människo-
syn. Deras andre vice talman 
har sagt att samer inte är 
svenskar, deras talesperson i 
rättspolitiska frågor är miss-
tänkt för misshandel och 

deras ledande företrädare 
anklagar myndigheter för att 
sprida propaganda om kli-
mathotet. 

En regering som arbetar 
för utveckling, hållbarhet 
och humanitet kan inte stöd-
ja sig på Sverigedemokrater-
na. Miljöpartiet är en bro-
byggare i svensk politik som 
söker breda lösningar och 

uppgörelser över blockgrän-
serna. Det visar vi varje dag 
i de kommuner och landsting 
där vi är med och styr men 
också här i Mellerud där vi 
samarbetar med alla de par-
tier som likt oss vill ha en 
köping och en kommun med 
framtidstro, gemenskap och 
utveckling. Men att inleda ett 
samarbete med Sverigede-

mokraterna går emot allt det 
som Mellerud behöver och 
för Miljöpartiet skulle detta 
vara en omöjlighet. 

Nu vill vi i Miljöpartiet 
veta om Moderaterna i Mel-
leruds kommun tänker följa 
Anna Kinberg Batras väg? 
Hur rimmar ett eventuellt 
samarbete med Moderater-
nas ord om människors lika 

värde? Hur känns det rent 
moraliskt när er främsta fö-
reträdare går ut och säger att 
man tänker ta stöd av Sveri-
gedemokraterna? 
Tony Johansson, gruppledare 

i Melleruds kommun  
för Miljöpartiet de gröna

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.

Släpper M in SD i värmen även i Mellerud?

Miljöpartiet tycker det är ”en 
skrämmande vändning” att 
Moderaterna i Riksdagen vill 
söka stöd för en borgerlig 
politik. Vi håller inte med.
Moderaterna samverkar i 
Riksdagen med L, C och KD 
i Alliansen. Det är tillsam-
mans med dessa partier vi 
vill formera ett ickesocialis-
tiskt regeringsalternativ med 

en gemensam budget. Vi 
menar att den nuvarande 
S-MP-regeringen för en po-
litik som är skadlig för Sve-
rige. 

Den höjer skatter som slår 
hårt mot jobb och företagan-
de. Den skjuter nödvändiga 
satsningar på Polisen och 
Försvaret framför sig, trots 
att våld och otrygghet breder 

ut sig i landet. För denna 
destruktiva vänsterpolitik 
saknas det stöd i riksdagen.

 Därför vill vi att Alliansen 
lägger fram en gemensam 
budgetmotion i riksdagen. 
Därför är vi beredda att i 
riksdagens utskott föra sam-
tal med alla partier för att nå 
överenskommelser som är 
bra och nödvändiga för Sve-

rige. Miljöpartiet påstår att 
de inte samarbetar med SD 
och ej heller söker SD:s stöd.

 Vi vill påminna om att MP, 
S, V och SD hösten 2013 i 
riksdagens skatteutskott tog 
ett gemensamt initiativ till att 
stoppa den dåvarande bor-
gerliga regeringens förslag 
om att höja brytpunkten för 
den statliga inkomstskatten. 

MP sökte och fick SD:s stöd 
för att haverera budgetord-
ningen och bryta ut en en-
skild post ur Alliansregering-
ens budget. Hur moraliskt 
kändes det?

I Mellerud är vår inriktning 
att kommunfullmäktige har 
nio demokratiskt invalda 
partier som representerar alla 
våra kommunmedborgare, 

och i den mån Moderaterna 
kan få stöd för vår politik, 
välkomnar vi det. Därifrån 
till valteknisk samverkan är 
det långt.

Harald Ericson, ordförande 
Moderaterna i Mellerud

Eva Pärsson, gruppledare 
Moderaterna i Mellerud

Moderaternas svar till Miljöpartiet

Minns gamla Mellerud...

Gamla NK-huset byggs på Storgatan i mitten av 1940-talet. Enligt uppgift var det sista större 

bygget på orten när grunden grävdes ur för hand. Materialet kördes sedan bort med häst 

och vagn till bland annat Ekholmsskogen. Nästa stora bygge i Mellerud var postens fastighet i 

början av 1950-talet. Idag finns har ABF och Kommunal lokaler i nedre botten av fastigheten. 

Bilderna är lånade av Evert Magnussons och Yngve Elanders samlingar. Om någon har mer information om bilderna, så hör gärna av er till redaktionen.

Knypplingskurs i Mellerud 1958. Från vänster: Ingrid Knutsson, Karin Persson, Miriam Fritzén, Aina Briving, Gunnel Lindstrand, Agnes Hultman, lärarinnan Frideborg Andersson, Astrid Jansson, Ellen Jakobsson och Birgitta Asp.
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Frändefors kyrka 
Söndag 12 februari kl.11

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 

Barngrupperna 
Kyrkfika 

Victoria Håkansson,  
Sofia Berglund 
Lennart Staaf

Välkomna!

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

Tuff match 
på hemmaplan

HANDBOLL 
Det var hemmamatch un-
der söndagen i Rådahallen 
för F 03/04 mot starka 
Kungälvs HK. 
Tjejerna var på tå från start 
och efter att Kungälv tog 
ledningen med 1-2 vänder 
MIF det till en fyramålsled-
ning som mest. 

– I paus stod det 8-5 och vi 
pratade om att vi bara skulle 
fortsätta som vi startat med 
ett följsamt och aggressivt 
försvar samt ett rörligt an-
fallsspel för att skapa tid och 

utrymme, berättar ledaren 
Petra Gull.

Tyvärr har laget en sämre 
period efter halvlek då tjejer-
na gör få mål och gästerna  
kommer ikapp och förbi. 
Man behåller dock fokus och 
lyckas komma tillbaka och är 
i ledning med några få sek-
under kvar. Då kvitterar 
gästerna i slutsekunden och 
matchen slutar 18-18. 

Nästa helg möter  MIF:s 
handbollsflickor Kroppskul-
tur. Därefter är det ett kortare 
uppehåll för Sportlov.

SPORT

Fullt fokus i pausvilan efter en mycket välspelad första halvlek. 
 Foto: Privat.

Stolta handbollskillar tackar publiken efter två grymma matcher.

Grymma 
handbollskillar
HANDBOLL 
Det var en skön hand-
bollssöndag för killarna i 
05/06-laget när de två gö-
teborgsklubbarna Tors-
landa HK och HP Warta 
var på besök.
Spelet fungerade utmärkt på 

alla positioner inklusive mål-
vaktsspelet. Det lyste spel-
glädje i ögonen på killarna 
och benen var fulla med en-
ergi denna söndag. Nu blir 
det ett speluppehåll på grund 
av sportlov innan det drar 
igång igen den 5 mars.

Minihandboll
I lördags åkte MIF:s hand-
bollsflickor 07-08 till Ström-
stad för att spela ännu ett 
sammandrag i minihandboll. 
Tjejerna var  mycket spel-
sugna, de bjöd på fint försvar 

och många mål. Med hjälp av 
alla flickors positiva inställ-
ning och ledarnas engage-
mang blev dagen en riktig 
höjdare. 

Söker namn på konfirmander
Genom att gå igenom 
konfirmationsbilder från 
förra seklet ska en grupp 
församlingsbor i Gestad 
nu försöka få fram nam-
nen på konfirmanderna. 
I samband med torsdagens 

förmiddagskaffe i Gestad 
församlingshem påbörjades 
arbetet och man klarade av 
åren 1936, 1939 och 1940. 

Samlingen började med en 
andakt och sång med kantor 
Barbro Magnusson och följ-

des av fika som hon och 
Gunnel Danielsson ordnat.

I samband med Gestad 
kyrkas 200 års jubileum år 
2000 fick församlingen in 
konfirmationsbilder från 
1907 och framåt. Den som-

Barbro Magnusson på språng bakom Tore I Berg, Yvonne Björnetun, Majken Björnetun, Lisa Karlsson, Märta 
Andersson och Märta Carlsson. Ove Danielsson t.h. diskuterar vilka som var konfirmander 1936.

Brålanda • Frändefors

I Brålanda spirar framtidstron

Företagarföreningens ordförande Christina Milén Jacobsson t.h  och Ka-
rolin Olsson, företagslots på näringslivsenheten i Vänersborgs kommun, 
höll i områdesträffen i Åttersruds bygdegård den 24 januari.

maren ställdes bilderna ut i 
samband med Gestaddagen 
vid Sikhall. Redan då föddes 
tanken att det vore trevligt att 
ha namnen på alla.

– Vi har tagit kopior på alla 
bilderna och namnen finns ju 
i konfirmandböckerna, nu 
gäller det att komma på vem 
som är vem, säger Barbro 
Magnusson, som hittat sin 
far på en bild från 1936. 

Med liv och lust gav sig 
15-talet nuvarande och tidi-
gare församlingsbor på arbe-
tet med initieringen av perso-
nerna och släktrelationer 
berättades. 

Kortet från 1940 gick 
snabbt att få fram namnen på 
då Lisa Karlsson, 91, finns 
med och kommer ihåg sina 
kamrater. Alla tyckte det 
varit intressant och man 
kommer fortsätta arbetet.
 Marianne Karlsson

 marianne@mellerudsnyheter.se

Under Brålanda företagar-
förenings områdesträff 
i Åttersruds bygdegård 
24 januari informerades 
bland annat om kommunal 
upphandling, tågstopp, 
nybyggnation, leaderbi-
drag och nominering till 
landsbygdspriset.
Företagarföreningens ordfö-
rande Christina Milén Ja-
cobsson och Karolin Olsson 
från näringslivskontoret i 
Vänersborg kunde välkomna 
ett femtiotal personer till en 
innehållsrik träff i bygdegår-
den. 

Kvällens första informa-

tion stod Lars Nellbro, upp-
handlingschef i Vänersborgs 
kommun, för. Han beskrev 
hur upphandlingsprocessen 
vid offentlig upphandling 
går till och förklarade vilka 
regler som gäller enligt EU:s 
direktiv. Frågor som varför 
det inte enbart upphandlas 
lokalt fick sina svar och till-
vägagångssättet med pröv-
ning och utvärdering av an-
bud förklarades. Vänersborgs 
kommun upphandlar för 
miljardbelopp varje år, i sam-
arbete med Trollhättan, 
Uddevalla och norra Bohus-
län.

Planerar för tågstopp
Brålanda företagarförening 
infrastrukturgrupp, repre-
senterad av Gunnar Olsson, 
berättade om det stora lobby-
arbete som pågår för att få till 
ett tågstopp i Brålanda.

Ett stort genombrott är att 
kommunens politik nu står 
bakom strävandena efter att 
i december ha godtagit en 
motion om att satsa på Brå-
landa. Gunnar Olsson visade 
i bilder hur tågtrafiken i Dals-
land ser ut, vilket klargör att 
vårt landskap är en vit fläck 
när det gäller tågstopp i jäm-
föreölse med andra delar av 
Västra Götaland.

Det goda exemplet med 
Pågatågen i Skåne, som har 
sin grund i att man utvecklat 
Skåne som vore det en tätort, 
visades. Detta har fått småor-
ter i Skåne att blomstra och 
varför skulle inte det gälla 
även för Brålanda? Gunnar 
berättade att det i detta nu 
pågår en utredning om tåg-
stopp i Frändefors, Brålanda 
Dals Rostock och Bäckefors.

Infrastrukturgruppen för-
bereder rent praktiskt för ett 
positivt besked för Brålanda 
och planerar för byggande av 

perrong och tillfartsvägar, 
vilket man utgår från att ut-
redningen tar hänsyn till.

Nybygge av bostäder
Carl Ewert Berg och Christer 
Waldermarsson beskrev 
framtidsutsikterna när det 
gäller nybyggnation av bo-
städer i Brålanda och pekade 
på att det står 7 000 personer 
i kö för en bostad i Väners-
borgs kommun.

De uppmanade alla bygga-
re och de som vill investera 
att överväga Brålanda som 
ort att satsa på. Berg tog som 
ett positivt exempel upp att 
det i Mellerud finns byggare 
som satsar på byggandet av 
bostadsrätter i samarbete 
med en lokal mäklare, med 
framgång.

Berg och Waldemarsson 
gick igenom sex detaljplane-
rade områden i  Brålanda 
som är redo att bebyggas 
redan idag. De tryckte också 
på nödvändigheten att få till 
en ringled från Brålandas 
södra infart, vid Toppfrys, 
och upp mot Dahlbergs, och 
det snabbt.

Pengar att söka
Vänersborgs kommuns nye 
miljöchef Mikael Reinhardt 

presenterade sig inför de 
närvarande företagarna och 
sedan var det Christina Milén 
Jacobsson som tog till orda 
och informerade om att det 
finns EU-medel inom lands-
bygdsprogrammet att söka. 
Som exempel tog hon att 
Leader kan ge pengar till en 
förening som vill starta en 
cykeltävling, eller en företa-
gare som vill prova ett nytt 
projekt. Leaderpengar har 
till exempel stöttat uppstar-
ten av temadagarna i Brålan-
da. Leader hat två anställda i 
Dalsland som hjälper till med 
ansökningar.

Christina pushade också 
för att nu nominera till 
Landsbygdspriset, som ger 
stipendier till unga driftiga 
företagare.

Efter detta var det öppet för 
frågor och synpunkter. Pro-
blem med Gestadvägen blev 
ett hett diskuterat ämne och 
en fråga om att styra upp hur 
man tar emot en familj som 
vill bygga i Vänersborgs 
kommun togs upp. Där efter-
lystes en enkel väg in till rätt 
instanser, likt den som redan 
finns för den som vill starta 
företag i kommunen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Svenska 
Futsalligan
Svenska 
FutsalliganSödra

Lördag 11 februari
Rådahallen, kl 16.00

FC Mellerud – 
 IFK Göteborg

Kom i god tid, köp din matchbiljett på...
vanersborg.ebiljett.nu eller hos våra ombud 

Torpa Tips & Trav, Gillbergs Tobak samt ICA Kvantum

Ingen mat eller dryck får medtagas in i Arena Vänersborg. Visitation kan utföras.Ingen mat eller dryck får medtagas in i Arena Vänersborg. Visitation kan utföras.

Elitseriebandy

VSVSVSIFK Vänersborg
Vetlanda BK

Fredag 10/2 
Matchstart kl. 19.00

Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 11 februari kl. 13.00

Melleruds IBK -  Orust IBK

Årets division 5 blir tuffare än på länge
FOTBOLL 
Åsebro, Brålanda, Bengts-
fors och Håfreström. Det 
är bara några av lagen som 

LAGEN
Bengtsfors IF
Brålanda IF
Eds FF lag 2
Ellenö IK
Fengersfors IK
Frändefors IF
Håfreströms IF
Melleruds IF lag 2
Tösse IF
Åsebro IF

Tåget har gått – utan Mellerud ombord
FUTSAL 
FC Mellerud hade chans 
att säkra kvalplatsen 
i Svenska Futsalligan i 
söndags eftermiddag mot 
jumbon Skövde United. 
Men det blev förlust med 
5-4, vilket gör att Mellerud 
nu istället är jumbo och 
tappade kvalplatsen.
FC Mellerud ser ut att bli 
kortvariga i Svenska Futsal-
ligan, den högsta serien i 

SLUTRESULTAT
Skövde United – 

FC Mellerud
5-4 (1-3)

SFL Södra
Målskyttar Mellerud:
Ali Al-Habobi 2,
Simon Schullström
Valon Gashi

SM i kickboxning i Mellerud

Behöver hjälp
Nu börjar ett stort jobb för 
den lilla klubben, vars med-
lemmar först var tveksamma 
till att bli arrangörer. Men 
med lite övertalning och 
hjälp utifrån tog man beslutet 
att tacka ja.

– Vi kommer få hjälp med 
anmälningar, lottning och 
uppdelning av klasserna från 
Ängelholm och från Göte-
borg kommer vi att få hyra 
matchutrustning. Men vi 
behöver hjälp från invånarna 
i Mellerud. Det kommer att 
behövas många funktionä-
rer, till inträde och kafeteria 

och allt där emellan, berättar 
Maria Andersson.

Hoppas på stor 
uppslutning
Tävlingarna kommer att hål-
las i Rådahallen den 20:e 
maj. Det blir en lång täv-
lingsdag från morgon till 
kväll, där finalerna på kväll-
en kommer hållas i galaform 
med nedsläckt hall, spot-
lights och förhoppningsvis 
mycket publik.

– Det blir tävlande från 
hela Sverige, runt 70 deltaga-
re har det varit de senaste 
åren. Vinner man SM så kan 
man bli kvalificerad till 

FAKTA
Kickboxning:
• Ursprungligen från Karaten
• Slag och sparkar tillåts
• Finns tre dicipliner i SM. 

KL (Kick light) där man inte får 
slå och sparka med full kraft. 
LK (Low kick) samt 
K1 (Full contact) som är den 
disciplinen man ser på TV.

• Bara 10% av Sveriges kickboxa-
re tävlar, de flesta har det som 
motion.

• Kickboxningsförbundet har 
• 3 300 medlemmar i Sverige.

SM i kickboxning ska hållas i Rådahallen i maj. Fox Fight Club ska arrang-
era. Foto: Susanne Emanuelsson. Arkivbild.

Silversystrar 
i friidrott

FRIIDROTT 
På Kilspelen i Karlstad täv-
lade systrarna Linnea och 
Johanna Hallsten från Dals 
Södra FFI. 
Johanna (F14) deltog i 60 m 
och sprang till sig nytt person-
ligt rekord med tiden 8,78 s.

På 200 m blev hon fyra med 
tiden 29,11 s vilket också blev 
klubbrekord. Dessa tider ger 
henne placering på 10-topp-
listan för kvinnor genom ti-
derna i Dals Södra FFI.

Dagen avslutades med 
kula. Här stötte hon som bäst 
8,96 m, vilket är personligt 
rekord. På en månad har hon 
ökat med nästan två meter.

Linnea hoppade höjd och 
tog silver. med en ökning på 
2 cm från tävlingen för två 
veckor sedan. Nu klarade hon 
1.36. I kula kom hon på fem-
te plats, med en stöt på 6,76.

Göran Hallsten

Johanna och Linnea Hallsten tävlade i Kilspelen i Karlstad.

kommer försöka vinna 
division 5 Dalsland kom-
mande säsong. 
Årets dalslandsfemma blir 
tuffare än på många år. Förra 
årets serie med Färgelanda, 
Åsebro, Håfreström och 
Frändefors i toppen ligger i 
lä jämfört med årets upplaga.

Bengtsfors har värvat hårt 
från bland annat division 4- 
laget Eds FF. Brålanda IF 
kommer in med ny tränare 
och en talangfull trupp. 

Åsebro har fortsatt en kva-
litativ trupp som kommer  att 

vara med i toppen samtidigt 
som Håfreström och Frände-
fors kan överraska. 

HIF med nya tränarduon 
Michael ”Svea” Eriksson 
och Argjend Mollapolci ser 
mycket intressant ut.

– Bengtsfors har värvat en 
del och de ser bra ut. Åsebro 
har värvat flera spelare. På de 
träningar vi gjort ser det bra 
ut. Det viktiga är att vi blir 
bättre, men vi har ingen mål-
sättning att vinna. Vi vill 
vinna en match i taget. Är vi 
med i toppen i slutet går vi 
för serieseger, men vi tar en 

match i taget, vi ska ge varje 
lag en hård match. Det kom-
mer bli svårt att möta oss, 
säger Håfreströms assiste-
rande tränare Mollapolci.

Många matcher kommer 
att bli spännande. Hela sex 
lag är lokala lag för oss på 
Dal. Första matcherna spelas 
sista helgen i april, där vi 
bland annat får se ett hett 
derby mellan Brålanda och 
Frändefors.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

svensk futsal. Fram tills i 
söndags hade laget jumbo-
platsen i eget förvar, men 
blev snuvade på den när 
Skövde besegrade dalslän-
ningarna i nationalarenan i 
Skövde.

Trots förlusten, som kan 
betyda nedflyttning, ser spe-
lande tränaren Valon Gashi 
möjligheter med en match 
kvar att spela.

– Alla är besvikna efter 
matchen, men inget är omöj-
ligt. Vi har en match kvar att 
spela, men har inget i egna 
händer längre. Vi får ta det 
som det kommer, hela sä-
songen har det har varit upp 
och ner, det är bara att kriga 
vidare, säger han.

Stolpe ut
Under säsongen har det varit 
mycket stolpe ut för Melle-

rud, som förlorat hela fem 
matcher med uddamålet. 
Laget har också släppt in 
mest mål i serien, vilket bäd-
dat för den aktuella tabellpla-
ceringen. 

– Några har ballat ur på 
vägen, vi har även haft otur 
med mycket sjuka spelare 
och så. Man lägger så myck-
et energi och kraft, så det är 
tungt att inte få något tillba-
ka, berättar Gashi.

Matchen mot Skövde såg 
länge ut att gå Melleruds väg. 
I paus ledde man med 3-1 
men tappade som så många 
gånger förut ledningen och 
förlorade istället.

Ledde
Ali Al-Habobi stod för två av 
målen i den första halvleken.

– Vi ledde med 3-1 och 
gjorde en riktigt bra första 

halvlek. Sedan i paus säger 
jag att vi ska gå ut och hålla 
det tight där bak och inte 
bjuda på något. Men istället 
går vi ut och agerar otaktiskt, 
okunnigt och osmart. Det var 
skit helt enkelt. De kommer 
ikapp och går förbi, berättar 
en besviken Valon Gashi

I slutet av matchen, när 
hemmalaget ledde med två 
bollar, reducerade Gashi 
själv till 5-4. Sedan hade man 
en boll i stolpen innan mat-
churet ljöd och matchen var 
över.

– Det är mycket stolpe ut 
istället för att vi får en kvit-
tering i slutet, säger Gashi.

Mellerud har nu en match 
kvar att spela, hemma mot 
IFK Göteborg på lördag.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

KICKBOXNING 
Mellerudsklubben Fox 
Fight Club ska arrangera 
svenska mästerskapen 
i kickboxning. I fredags 
kom beskedet att den 
stora tävlingen ska hållas 
i Rådahallen.
Fox Fight Club ansökte om 
att få arrangera SM när för-
bundet sökte efter mindre 
arrangörsorter än Göteborg 
och Ängelholm som haft 
hand om tävlingen de senas-
te åren.

Maria Andersson, ordfö-
rande i klubben, är mycket 
glad för beslutet.

– Förbundet letade efter 
föreningar som ville ha SM. 
Vi kontaktade då deras ord-
förande Emma Ankargren 
och berättade att vi har en bra 
anläggning. Men sade också 
att vi varken har tillräckligt 
med folk, grejer eller kompe-
tents. De har kämpat i flera 
år med att få ut tävlingarna 
på mindre orter, så de tyckte 
det lät bra, trots våra brister. 
Det är mycket grejer, men vi 
får mycket stöd från både 
Göteborg och Ängelholm 
och även Emma på förbun-
det, berättar Andersson.

landslaget, berättar Maria.
Kickboxningsförbundets 

ordförande Emma Ankar-
gren ser fram emot tävling-
arna i Mellerud.

– En av de stora fördelarna 
med att ha SM på en mindre 
ort är att intresset är större. 
Har vi dem i Göteborg eller 
Stockholm får vi ingen upp-
märksamhet alls och kanske 
tre rader på baksidan av en 
tidning, säger Emma som 
hoppas på stor uppslutning i 
Rådahallen.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se
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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 

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:-

Utsädesrensning
av havre utföres

Åsebro
Kvarn

Tel. 0521-360 48

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Allt inom

VVS

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:                                                

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

Hellbergs Dörrar ab
www.hellbergs.se  |  info@hellbergs.se  |  Tel. 0530-40000

Hellbergs Dörrar AB söker:
Verkstadspersonal med inriktning mot vår emballerings-avdelning.

Verkstadspersonal med inriktning mot vår klipp/bock-avdelning.

läs mer om tjänsterna på www.hellbergs.se/lediga-jobb
Alla ansökningar sker via e-post till info@hellbergs.se 
Din ansökan ska vara inlämnad senast 28:e februari. 
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande.

hellbergs Dörrar Ab utvecklar, tillverkar och säljer klassade branddörrar, 
säkerhetsdörrar och brandskjutportar. Produktionen sker i Mellerud och 
bolaget omsätter ca 80 mkr och har i dagsläget 50 anställda.

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Tel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Försäljning och 
reparation

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

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

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

Din maskin-
handlare på Dal

Öppettider:
Mån - fre
7.00 - 16.00

När kvalitet 
och stabilitet avgör

Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

ÖNSKAS HYRA
Boende sökes
Tjej 45 år söker boende i 
centrala Mellerud. Arbe-
tar inom äldreomsorgen. 
Skötsam och med goda 
referenser. Söker främst 
lägenhet 2-3 rum eller min-
dre hus, men allt är av in-
tresse. 0702-883597

LEDIGA PLATSER

Kroppefjälls IF: Torsdags-
fika i klubbstugan varje tors-
dag kl. 11-12. Välkommen 
till Brunnsvallen i Dals Ro-
stock.

KLUBBNYTT

Otur och framgångar
BADMINTON 
BMK Stingets tjejer   har 
gångna helgen varit ute 
och spelat, från Stock-
holm i norr   till Göteborg 
i söder. 
Malena Norrman har spelat 
senior-SM i Stockholm och 
allt började väldigt bra med 
seger i första matchens sing-
elspel. I match nummer två 
var dock oturen framme,  
Malena trampade snett och 
det resulterade i en stukad fot 
och så var den SM-tävlingen 
färdigspelad.

Julia tog brons
Bättre gick det för de som 
åkte till Göteborg och spela-
de i Mölnlyckefjädern. 

Julia Jonsson gick vidare i 
gruppspelet och ända fram 
till semifinal i ett getingbo 

med bra spelare och tog en 
fin bronsplats. 

I U11 spelade Nora Lars-
son, Agnes Ferm och Elvira 
Olsson som alla gick vidare 
från sina grupper för att se-
nare i tävlingen få mötas när 
pallplatserna skulle fördelas. 
Agnes och Nora möttes i 
semifinal, där Agnes drog det 
längsta strået och var klar för 
final.

Tre pallplatser
Elvira vann mot Anvita Har-
akamani från Göteborg i sin 
semifinal och en ren BMK 
Stinget final var ett faktum. 
Där stod Elvira som segrare 
när sista bollen var klar. 
BMK Stinget tog alltså alla 
tre pallplatserna i denna 
klass. 
 Nora och Agnes spelade 
även dubbel och där blev det 

BMK Stinget på samtliga pallplatser, från vänster: Nora Larsson, brons, 
Elvira Olsson, guld och Agnes Ferm, silver.

ett silver. Sammanfattnings-
vis så har Stinget många 
duktiga spelare som kämpar 
och kämpar ute på tävlingar 
och det ger verkligen resul-
tat.

 BMK Stinget
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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

 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

Mikaels Bilservice
BILSERVICE

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

 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

 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

 STÄD

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.6 - 11 februari

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. 6 – 11 februari

21.00  Top gear
21.55  Jag älskade våldet
22.55  Akuten
23.40  Hotell Halcyon
00.30  Familjer på äventyr
01.30  Bonusfamiljen - syntolkat
02.15  Innan vi dör - syntolkat 

21.00  Hundra procent bonde
21.30  Dolly
22.00  Gatans kör
22.30  Top gear
23.25  Veckans brott
00.25  Vita vidder
01.05  Bastubaletten
01.35  Skavlan 

21.00  Så ska det låta
22.00  Bonusfamiljen
22.45  Top gear
23.35  Falsk identitet
00.30  Stjärnorna på slottet
01.30  Opinion live 

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45  Scott & Bailey
22.35  Skavlan
23.35  Vänligen Lars Lerin
00.05  Björn Ranelid - människan 
 och ordet
01.05  Styr den opp
02.05  Vildmarkens väktare 

15.00  UR Samtiden
18.00  Islands rikedom
18.30  Stenålderns gåta
19.20  Matdetektiverna
20.10  Det levande Söderhavet
21.00  Till fots i Himalaya
21.50  Månens hemligheter
22.40  USA med Lisa Ling
23.20  Världens fakta: Angkor Vat
00.15  Återuppståndelse 

15.00  UR Samtiden
18.00  Historiska person-
 ligheter
18.25  Världens natur: 
 Brasilien
19.15  Världens natur: Den 
	 förbjudna	floden
20.05  Latinamerikaner i USA
21.00  Antikmagasinet
21.30  Flyttfåglarnas mystiska
 död
22.20  Världens fakta: 
 Angkor Vat
23.15  Stenålderns gåta
00.10  Hantverket bakom en 
 succé 

15.00  UR Samtiden
18.00  Hantverket bakom 
 en succé
18.20  Seriestart: Arkeologerna
18.50  Flyttfåglarnas mystiska 
 död
19.40  Antikmagasinet
20.10  Bysans: Tre städers historia
21.00  Matdetektiverna
21.50  Världens natur: Brasilien
22.45  Kvinnor på toppen
23.30  Världens natur: Den 
	 förbjudna	floden
00.25  Träna för din hjärna 

09.00  UR Samtiden
15.00  Matdetektiverna
15.50  Stenålderns gåta
16.40  Världens fakta: Angkor Vat
17.35  Bysans: Tre städers historia
18.25  Till fots i Himalaya
19.15  Månens hemligheter
20.10  Den australiska kusten
21.00  Seriestart: Napoleon
21.55  Det levande Söderhavet
22.45  Dokument utifrån: 
 Låt öknen grönska
23.40  USA med Lisa Ling 

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  Terminator salvation
23.20  Simpsons
23.50  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.35  Sirens
03.00  My name is Earl
03.20  American dad
03.45  Face off
04.30  Våra värsta år
05.20  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  Total recall
23.20  Family guy
00.20  American dad
00.50  Scrubs
01.50  How I met your mother
02.45  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  Solomon Kane
23.05  Family guy
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  Cops
02.30  Family guy
03.15  My name is Earl
03.40  American dad
04.05  Nattsändningar

06.00  Continuum
06.45  Amazing race: 
 All-stars
07.35  Frasier
08.00  Simpsons
09.00  Fear factor USA
10.00 	Defiance
11.00  Cops
12.00  Grimm
14.00  NCIS: Los Angeles
16.00  The exes
17.00  Face off
18.00  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
19.00  Community
20.00  Simpsons
21.00  Family guy
21.30  The twilight saga: New 
 moon
00.05  Bangkok dangerous
02.05  The inbetweeners
03.45  Gang related
04.25  Nemas problemas med 
 Erik och Mackan
05.15  Seinfeld

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Vita vidder
11.25  Anslagstavlan
11.30  Familjer på äventyr
12.30  Samtidigt i Hofors
13.30  Så ska det låta
14.30  Vänligen Lars Lerin
15.00  Matiné: Farlig omväg
16.10  Gomorron Sverige
16.30  Strömsö
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  PK-mannen
22.15  Kalkyl
22.30  Lärlabbet
23.00  SVT Nyheter
23.05  Dox: Vem kan älska mig nu?
00.30 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Strömsö
11.15  Mamma vet bäst
11.15  Nordsjöns livsnerv
11.15  Det hemliga fjället
11.25  Uppdrag granskning
12.25  Skavlan
13.30  Vänligen Lars Lerin
14.00  Gatans kör
14.30 	Skidskytte-VM:	Hochfilzen
16.15  The Hyperglot
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  Antikrundan
21.00  Björn Ranelid - människan 
 och ordet
22.00  Opinion live
22.45  Det våldsamma arvet
23.40  SVT Nyheter
23.45  Nattsändningar 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  På spåret
11.45  Landet runt
12.30  Björn Ranelid - människan 
 och ordet
13.30  Antikrundan
14.30 	Skidskytte-VM:	Hochfilzen
16.20  Förrättningen
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  På spåret
21.00  Skavlan
22.00  Scott & Bailey
22.45  SVT Nyheter
22.50  Boardwalk empire
23.50 - 00.50  Veckans brott
04.30  Sverige idag
05.00  Go'kväll
05.45  Fråga doktorn 

06.30  Gatans kör
07.00  Opinion live
07.45  Uppdrag granskning
08.45  Familjer på äventyr
09.45  Vinterstudion
10.00  Motor: Svenska rallyt
11.00  Skicross: Världscupen
11.50  Vinterstudion
13.00  På spåret
14.00  Vinterstudion
14.30 	Skidskytte-VM:	Hochfilzen
16.15  Vinterstudion
16.30  Motor: Svenska rallyt
17.30  Vi är lyckliga
17.50  Helgmålsringning
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.15  Go'kväll
19.00  Sverige!
19.30  Rapport
19.45  Sportnytt
20.00  Melodifestivalen 2017: 
 Deltävling 2
21.30  Hotell Halcyon
22.20  SVT Nyheter
22.25  Lördagsbio: Skumtimmen
00.00 - 01.55 	Nattfilm:	The	40	
year old virgin
04.45  Sverige!
05.15  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  Konsthistorier
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  The Newsroom
23.10  Författaren Jakob Ejersbo
00.10  Rakt på
00.40 	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  Vi möts igen, min vän
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  Motor: Svenska rallyt
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Människor i solen
23.35  Jielemen Aavoe - 
 Jubileumsföreställning 
 för Sápmi
00.35 	24	Vision
01.00  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  Top gear
18.50  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Förväxlingen
20.00  Kultur i Sydafrika
20.55  Typer
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Motor: Svenska rallyt
22.15  Falken och snömannen
00.25  Hundra procent bonde
00.55 	24	Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Nyheter
09.05  Konsthistorier
09.35  Finska segrar
10.05  Vildmark runt hörnet
10.20  Skicross: Världscupen
11.00  Vem vet mest?
13.35  Idévärlden
14.35  Dox: Vem kan älska mig 
 nu?
16.00  Sverige idag på romani 
 chib/arli
16.05  SVT Nyheter
16.10  Sverige idag på romani 
 chib/lovari
16.15  Skattjägarna
16.40  Världens natur: Den för-
	 bjudna	floden
17.30  Via Sverige
17.45  Orfeus och Eurydike
19.00  Kulturstudion
19.05  Gustaf Sjökvist
20.05  Kulturstudion
20.10  Program ej fastställt
20.10  Bach i Tyska kyrkan
20.35  Kulturstudion
20.40  Se vad det låter
21.40  Kulturstudion
21.45  Falsk identitet
22.40  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
11.35  Alpint
13.55  Att bygga sitt dröm-
 hus
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.50  Camping queens
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  The missing
00.10  Brottskod: Försvunnen
01.05  The good wife
02.00  Thirteen
03.00  Revolution
03.55  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
13.00  Judge Rinder
14.00  Att bygga sitt drömhus
15.00  Halv åtta hos mig: England
15.55  Hela Sverige bakar
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  The missing
00.10  Brottskod: Försvunnen
01.05  The good wife
02.00  Valkyrien
03.00  Revolution
03.55  Forever
04.50 - 04.55  Cult
05.50  Nyhetsmorgon 

09.50  Alpint
11.35  Vad blir det för mat
12.05  Hem till gården
12.35  Alpint
14.30  Vad blir det för mat
14.55  Halv åtta hos mig: England
15.55  Hela Sverige bakar
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 på Mallorca
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Jönssonligan på Mallorca, 
 forts
23.55  Little Nicky
01.45  Darling companion
03.55  Burning man
05.55  112 – på liv och död 

06.55  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Alpint
13.30  Fångarna på fortet
15.00  Ishockey: Sweden Hockey 
 games 2017 studio
15.25  Ishockey: Sverige–Ryssland
17.50  Ishockey: Sweden Hockey 
 games 2017 studio
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Drömpyramiden
19.55  Lotto, Joker och
 Drömvinsten
20.00  Özz Nujen - Dålig 
 stämning
21.30  QX Gaygalan
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  QX Gaygalan, forts
23.10  Lara Croft: Tomb raider - 
 the cradle of life
01.30  Notes on a scandal
03.30  Dolores Claiborne
05.55  112 – på liv och död 

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Jord & 
Skog, 

husdjur
Onsdag 22 februari

Manusstopp:
Torsdag 16 februari
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Onsdag 15/2 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Åsensbruk / Bränna Norra Kyrklidsvägen 7
1½-plansvilla med källare ligger i ett lugnt och barnvänligt områ-
de. 4 rok Boarea: 103 kvm Tomtareal: 1 568 kvm. Pris: 870 000:-

Nöjda kunder berättar för 
sina kompisar.
Tur för oss, annars hade vi 
kanske aldrig blivit
Melleruds största mäklare.

Visning: Torsdag 16/2 kl. 17.00-17.30

Nyinkommet!

Mellerud / Åsensbruk Storvägen 46C
Bostadsrätt med närhet till naturen. 2 rok. Boyta: 65 kvm. Månads- 
avgift: 1.967:- inkl. värme, vatten och kabeltv. Pris: 215 000:-

Visning: Torsdag 9/2 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Åsensbruk Holländarvägen 6
Mycket välvårdad villa i lugnt område med närhet till skola och 
buss. 3 rok boyta: 77 kvm Tomtareal:693 kvm Pris 590 000:-

Nyinkommet!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Visning lörd 18/2 kl. 11-12
SÅLD!

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:-

MELLERUD - Askedalen Kullen 1,2 
En vacker och välskött idyll med närhet till Vänern. 
Fastighet med anor från 1800-talet, bostadshuset 
med flera fina originaldetaljer. Grönskande trädgård. 
På tomten finns också ett fritidshus.

Pris 950.000:-

BÄCKEFORS - Myresjövägen 18 
Tilltalande 1-plansvilla med källare i mycket gott 
skick! Genomgripande renoverad villa. Härligt 
inglasat uterum som ansluter till öppen altan samt 
terrass vid entrén. Vidbyggt dubbelgarage. 

Pris 950.000:- 

BÄCKEFORS - Torpane 15 
Fastighet med 6 ha mark. Enplansvilla med inredd 
källare. Lantligt läge med närhet till både Mellerud 
och Bäckefors. Ett uthus med hundgård, påbörjad 
byggnation av stall/garage samt en äldre ladugård. 

Pris 695.000:- 

SÅLD!

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 20 
1½-plansvilla med källare, beläget på hörntomt 
med lugnt läge. Vattenburet värmesystem med 
Vedex 300 vedpanna och tre ackumulatortankar 
samt solvärme. Dubbelgarage och uthus. 

Pris 295.000:- 

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Innan vi dör - syntolkat
22.00  Melodifestivalen 2017: 
 Deltävling 2
23.30  Boardwalk empire
00.30  Uppdrag granskning
01.30  På spåret
02.30  Strömsö 

21.00  Bonusfamiljen - syntolkat
21.45  Top gear
22.35  Agenda - teckenspråkstolkat
23.20  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.50  PK-mannen - teckenspråkstolkat
00.05  Gift vid första ögonkastet Norge
00.50  Antikrundan
01.50  Så ska det låta 

21.00  Husdrömmar
22.00  Top gear
22.50  Bates Motel
23.35  Hotell Halcyon
00.20  Innan vi dör - syntolkat
01.20  Bonusfamiljen - syntolkat 

09.00  UR Samtiden
15.00  Hantverket bakom en 
 succé
15.20  Kroppens språk
16.15  Kvinnor på toppen
17.05  Antikmagasinet
17.35  Matdetektiverna
18.25  Den australiska kusten
19.15  Latinamerikaner i USA
20.05  Katter
21.00  Det levande Söderhavet
21.50  Småkrypens kungadömen
22.40  Nordirland 

15.00  UR Samtiden
18.00  Flugor
18.05  Antikmagasinet
18.35  Småkrypens kungadömen
19.25  Till fots i Himalaya
20.10  Kvinnor på toppen
21.00  Världens natur: Den förbjudna 
	 floden
21.50  Sommarlov från kriget
23.20  Attenborough 90 år: Ett liv i 
 naturens tjänst 

15.00  UR Samtiden
18.00  Matdetektiverna
18.50  Bysans: Tre städers 
 historia
19.40  Historiska personligheter
20.05  Napoleon
21.00  USA med Lisa Ling
21.40  Dokument utifrån: Kunskapens 
 pris
22.40  Latinamerikaner i USA
23.35  Flyttfåglarnas mystiska död 

06.00  Fear factor USA
06.45  Jim Henson's creature 
 shop challenge
07.30  Frasier
07.50  The Goldbergs
08.45  Grimm
10.30  Community
11.25  NCIS: Los Angeles
14.25  The twilight saga: New moon
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
21.00  24: Legacy
21.30  Anger management
22.00  24: Legacy
23.00  Lethal weapon
00.00  Son of Zorn
00.30  American dad
01.00  Family guy
01.30  How I met your mother
02.30  2 1/2 män
02.30  Anger management
03.00  Brickleberry
03.30  The exes
03.55  The exes
04.20  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  Superstore
21.30  Brooklyn nine nine
22.00  Son of Zorn
22.30  American dad
23.00  Family guy
00.00  American dad
00.30  Scrubs
01.00  Scrubs
01.30  How I met your mother
02.30  Family guy
03.20  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  From Paris with love
22.50  Superstore
23.20  Brooklyn nine nine
23.50  American dad
00.20  Scrubs
01.20  How I met your mother
02.15  Sirens
02.40  Nattsändningar

06.00  Landet runt
06.45  Antikrundan
07.45  Husdrömmar
08.45  Björn Ranelid - människan och ordet
09.45  Vänligen Lars Lerin
10.15  Vinterstudion
10.30 	Skidskytte-VM:	Hochfilzen
11.15  Skicross: Världscupen
11.50  Vinterstudion
12.00  Motor: Svenska rallyt
13.30  Go'kväll
14.15  Vinterstudion
14.45 	Skidskytte-VM:	Hochfilzen
15.30  Vinterstudion
16.00  Skavlan
17.00  Motor: Svenska rallyt
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  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  PK-mannen
11.00  På spåret
12.00  Skavlan
13.00  Melodifestivalen 2017: Deltävling 2
14.30  Hitlåtens historia på två minuter
14.35  Matiné: Briggen Tre Liljor
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  Husdrömmar
21.00  Bonusfamiljen
21.45  Homeland
22.40  Förövare
22.40  Mamma vet bäst
22.55  SVT Nyheter
23.00  Bates Motel
23.45 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Vildmarkens väktare
11.25  Hitlåtens historia på två minuter
11.30  Kalkyl
11.45  Lärlabbet
12.15  Sverige!
12.45  Bonusfamiljen
13.30  Husdrömmar
14.30  Matiné: Kyss henne!
14.30  Matiné: En lektion i kärlek
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Vita vidder
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  Familjer på äventyr
21.00  Veckans brott
22.00  Dödsstraffets offer
22.55  SVT Nyheter
23.00  Nattsändningar

07.45  Orfeus och Eurydike
09.05  Kultur i Sydafrika
10.00  Typer
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Jielemen Aavoe - Jubileumsföre-
 ställning för Sápmi
12.35  Kulturstudion
12.40  Gustaf Sjökvist
13.40  Kulturstudion
13.45  Bach i Tyska kyrkan
14.10  Kulturstudion
14.15  Se vad det låter
14.45  Kulturstudion
15.20  Vi möts igen, min vän
15.50  Andreas till Galdhøpiggen
16.05  Sverige idag
16.20  Duvhöken - skogens rovfågel
16.40  En dansk chefskock i New York
17.00 	Kortfilmsklubben
18.00  Seriestart: Finnomani - i Sverige
18.30  Bastubaletten
19.00  Världens natur
19.50  Tjärnens björnar
20.00  Idévärlden
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

07.50  Sverige idag
08.00 	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: Könskriget
23.30  Agenda
00.15  Förväxlingen
00.45  24 Vision
01.00  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  Top gear
18.50  Det goda livet
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  Kärleksväktarna
23.10  Finnomani - i Sverige
23.40  Förväxlingen
00.10  Stella Maris
00.40  24 Vision
01.00  Nattsändningar

06.55  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Alpint
13.30  Bygglov
14.30  Renées brygga
15.25  Vad blir det för mat
15.55  Tina på besök
16.55  Hela kändis-Sverige bakar
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Bingolotto
19.25  Väder
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00  Wallander: Skulden
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Wallander: Skulden, forts
23.10  Valkyrien
00.10  Blade 2
02.50 - 05.00  Syriana
05.20  Vad blir det för mat
05.50  Nyhetsmorgon 

09.50  Alpint
11.35  Vad blir det för mat
12.05  Hem till gården
12.35  Alpint
14.30  Dröm dig hem
15.00  Halv åtta hos mig: England
15.00  Extreme makeover weightloss
15.55  Hela Sverige bakar
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  The missing
00.10  Brottskod: Försvunnen
01.05  The good wife
02.00  Thirteen
03.00  Revolution
03.55  Forever
04.50  Cult
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
11.35  Alpint
14.00  Leilas supermat
14.30  Dröm dig hem
15.00  Halv åtta hos mig: England
15.00  Extreme makeover weightloss
15.55  Hela Sverige bakar
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  The missing
00.10  Brottskod: Försvunnen
01.05  The good wife
02.00  Undeniable
03.00  Revolution
03.50  Forever
04.50  Cult
05.50  Nyhetsmorgon 
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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!
Falukorv
ICA. 400 g. Ursprung Sverige. 
Jfr pris 25:00/kg. 

Blandfärs
Ursprund Sverige. Storpack.
Max 22% fetthalt.
Jfr pris 49:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Kaffe
Löfbergs. 450-500 g. Gäller ej Genuin, Harmoni, 
Serenad och Hela Bönor.. 
Jfr pris 49:00-54:44/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Päron Conference
ICA. Nederländerna/Belgien. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

Kvisttomater
Spanien. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

Kvisttomater

10ª 
/st

Vi ses i butiken!
Magnus med 

personal

Schampo, Balsam
Gliss. 200-250 ml. 
Jfr pris 60:00-75:00/liter

Magnus

  

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

Var medmbraå

49ª 
2 för

49ª 
KORT
PRIS

Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

Minst
25%

rabatt

Alla dagar 7–22

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst15ª 
/st

superklipp
bb

15ª 
/kg

Spanien. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

15ª 
/kg

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
OREGON 

.325, 1,3 eller 1,5 mm 13“
Sågkedja

99:- 
Rek. ca pris 194:-

Bedragare försökte lura  
86-årig mellerudskvinna

En 86-årig kvinna från 
Mellerud, nyligen utskri-
ven från Näl, blev utsatt 
för bedrägeriförsök i fre-
dags kväll. 
En okänd man ringde hen-
ne och utgav sig för att 
vara läkare på Näl. Han 
ville ha hennes bankkort.
Kvinnan, som kom hem från 
Näl på torsdagskvällen, var 
fortfarande  medtagen efter 
sjukhusbesöket när telefo-
nen ringde 21.45 i fredags 
kväll. En man sade då på 
dålig svenska att han precis 
skulle gå på nattskiftet på Näl 
och sett i hennes journal att 
hon hade en blodpropp i be-
net och därför behövde en 
dyr medicin. Han uppgav att 
blodproppen kunde trans-
porteras till hjärtat och då 
skulle kvinnan dö.

För att kunna ge kvinnan 
rätt medicin måste hon enligt 
bedragaren sända honom sitt 

bankkort i ett brev.
Den gamla kvinnan blev 

upprörd och avslutade sam-
talet. Därefter ringde hon 
sina barn och grät. De ringde 
då till Näl och berättade för 
hennes läkare vad som hänt. 
Han uppgav att de inte hade 
hört av sig och dessutom 
meddelade läkaren att man 
aldrig skulle förfara på det 
sättet.

Ringde upp igen
Lite senare ringde samma 
bedragare upp den 86-åriga 
kvinnen igen. Han sade att 
han kunde skicka en kvinna 
hem till 86-åringen för att 
hämta bankkortet, om hon 
inte kunde skicka det själv. 
Han betonade ytterligare en 
gång att blodproppen kunde 
gå till hjärtat och då skulle 
hon dö.

Den gamla damen medde-
lade mannen att hon absolut 
inte ville ha något besök och 

skulle någon komma så skul-
le hennes son stå där beredd 
med en kamera. Då lade be-
dragaren på luren och har 
inte hörts av igen.

Blev rädd

86-åringen är rädd efterhän-
delsen och har svårt att sova 
om nätterna. Hon och barnen 
ställer sig frågande till hur 
mannen kunnat få tillgång till 
hennes sjukhusjournaler.

Ärendet är polisanmält 
som försök till bedrägeri.

– Vi har sett att den här 
typen av bedrägerier sker i 
hela Sverige, bland annat vid 
flera tillfällen i Skaraborg. 
Men jag har inte hört att det 
inträffat i Dalsland tidigare, 
säger Monica Lindberg, po-
lisinspektör i Mellerud.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Kvinna åtalad för grov 
trolöshet mot huvudman

En kvinna från Mellerud 
står åtalad för grov trolös-
het mot huvudman. Åkla-
garen yrkar att kvinnan 
ska betala skadestånd på 
totalt knappt fem miljoner 
kronor plus ränta.
Mellan 1 januari 2008 och 29 
november 2012 har hon som 
anställd på en redovisnings-
firma skött de ekonomiska 
angelägenheterna på ett 
bussföretag, två idrottsfören-
ingar och en bostadsrättsför-
ening i Melleruds kommun. 

Under den här tiden har 
kvinnan vid cirka 570 tillfäl-
len dels fört över pengar från 
målsägandenas konton till 

konton hon själv förfogat 
över och dels mellan målsä-
gandenas egna konton.

Inneburit vinning
Handlingarna har inneburit 
vinning för den åtalade kvin-
nan. Brotten bedöms som 
grova eftersom kvinnan dels 
under flera år satt förfarandet 
i system, dels använt sig av 
vilseledande bokföring, dels 
tillfogat målsägandena bety-
dande och synnerligen känn-
bar skada och dels då för-
skingringen varit svår att 
upptäcka och sammantaget 
avsett ett betydande belopp.

Bussbolaget begär skade-

stånd på drygt 4,1 miljoner 
kronor plus ränta från 29 
november 2012.

Bostadsrättsföreningen 
begär skadestånd på cirka 
405 000 kronor plus ränta 
från 29 november 2012.

Den ena idrottsföreningen 
begär skadestånd på drygt 
450 000 kronor plus ränta 
från 29 november 2012.

Totalt handlar det om 
knappt fem miljoner kronor 
i yrkat skadestånd.

Huvudförhandling sker 
den 11 maj 2017.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Kristdemokraternas Da-
niel Jensen har lämnat in 
en motion till kommun-
fullmäktige i Mellerud om 

Motion om vägbidrag
att kommunen borde in-
dexreglera väghållnings-
bidraget.
Bidraget är ett stöd för de 
som har enskilda vägar och 
som håller dem öppna och 
farbara för allmänheten. 

Före 1996 fanns kommu-
nal snöröjning för enskilda 
vägar och när den avskaffa-
des på grund av kommunens 
ekonomiska läge infördes 
väghållningsbidraget i stäl-
let. Det var enklare att bud-
getera för ett antal metrar väg 
istället för hur mycket snö 
som skulle komma nästa 
vinter. 

Missades
Då dagens regler  togs fram 
missades det att indexreglera 
dem. Det har fått till följd att 
det är samma stöd i antal 
kronor i dag som för 20 år 

sedan och inflations- och 
kostnadsläget har ändrats 
rejält sedan dess. Stödet har 
urholkats och Jensen anser 
att detta bör räknas om och 
fortsättningsvis  justeras ef-
ter kostnadslägets utveckling 
år för år.

Stödet var inte stort när det 
beslutades, bara en krona per 
meter väg och är alltså sam-
ma idag när kostnadsläget i 
vissa stycken nästan för-
dubblats. Dessutom räknas 
de första hundra metrarna 
bort och det vänder sig mo-
tionären också emot och 
menar att man borde kunna 
ha en administrativ nivå för 
utbetalningarna istället. 

Motionen är nu mottagen 
och skall beredas av kommu-
nens tjänstemän innan den 
återkommer till politiken för 
beslut så småningom.

Ovårdad byggnad
Byggnadsnämnden har 
beslutat att fastighets-
ägaren till en före detta 
affär, med fastighetsbe-
teckning Bränna 1:171, ska 
få möjlighet att inkomma 
med en åtgärdsplan se-
nast den 22 mars. 
Detta efter en anmälan den 
28 september 2016 om ovår-
dad byggnad. Anmälaren 
påstod då att taket har börjat 
ge sig och att det finns risk 
för fallande material.

Plan- och byggenheten 
besökte platsen den 11 okto-
ber och kunde bekräfta att 
den före detta affärsbyggna-
den var i ovårdat skick. Fast-
igheten ligger utanför de-
taljplanerat område, men 
inom sammanhållen bebyg-
gelse.

Genomruttet golv
Fastighetsägaren bekräftar 
att byggnaden är ovårdad, 
bland annat att golvet är ge-
nomruttet, men att det inte 
behöver finnas någon rädsla 
för allmänheten när det gäller 
fallande takpannor eftersom 
byggnaden står på privat 
mark.

Byggnadsnämnden anser 
dock att byggnaden ligger 
utanför hemfridszonen för 
enbostadshuset som finns på 
fastigheten och då finns risk 
för allmänheten att vistas 
nära byggnaden. Ett villkor 
är att fastighetsägaren omgå-
ende sätter upp avspärrning i 
väntan på åtgärdsplan eller 
rivning.


