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KAMPANJ
gäller t.o.m. 27/2

SKJUTDÖRRAR
OCH INREDNING

25%

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 8.

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, gäller även delad, 800-900 g. 
Jfr-pris 36,67-42,25

Toalettpapper
Fixa, natur, 16-pack, jfr-pris 14,03/kg.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Formpasta
Barilla gäller Farfalle, Fusil, Girandole Gnocchi, 

Penne Rigate, 500 g. Jfr-pris 10,00/kg.
Max 10 köp/ hushåll/ vecka 8

5:-/st
Potatis
Sverige, kok, mos, gratäng, klyft, jfr-pris 5,00/kg.

Falukorv
Garant, 800 g, jfr-pris 25,00/kg.

1995
 

/st

Rimmad fläsklägg
Moab, Sverige, färsk, i bit, ca 1,5 kg.

30:-
för Bonuskunder

/st10:-
för Bonuskunder

/st

20:-
för Bonuskunder

/st
99:-

3 för

SLUTREASista
chansen

30-75% 
på allt i butiken!

OBS!!!
27/2 - 6/3 är butiken 

stängd för renovering

30% avdrages i kassan på ej prissänkta varor.
Gäller 23/2 - 25/2

Nu är det sportlov i Mellerud och många aktiviteter finns att välja bland för de unga. I Rådahallen var det full fart i måndags när barnen ägnade 
sig åt innebandy, handboll, badminton och hopp över mjuka hinder. Ett axplock från sportlovets aktiviteter kommer i nästa veckas nummer av 
Melleruds Nyheter. Foto: Karin Åström.

Sportlovet i full gång Solistkonsert 
som imponerade

Förra veckan bjöd elever från Melleruds Kultursko-
la bjöd på en imponerande solistkonsert.

– Sidan 8 –

Tema ”Jord, skog 
och husdjur”

Läs bland annat om problemet med betesskador av 
älg och mjölkgården som miljonsatsar på ny ligghall.

– Sidorna 11 till 18 –
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4/3 Erica Larsson Så minns vi Cornelis

 Mat & Musik 19-00 / 300:-
förbokas på info@upperud.se / 0707498779

14/4 Alban & The Iron Boys

LOPPISHELG

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Loppis Lör 4/3 Kl. 1000-1400

Barnloppis Sön 5/3 Kl. 1000-1400

Söndag 26 feb • kl. 16.00
Strindbergs Intima Teater: 
Fordringsägare
Strindbergs tragiko-
miska ”Fordrings-
ägare” är triangel-
dramat om Tekla, 
hennes ex-man 
Gustav och hennes 
nuvarande make 
Adolf. Dramat utspe-
lar sig på ett bad-
ortshotell.
Regi: Görel Crona. 
Medverkande Görel 
Crona, Johan Fa-
gerudd och Johan 
Hedenberg.

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

Entré: 225 kr för vuxna; 
170 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär
Arr:  Kulturbruket på Dal

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 15.00.

Melleruds Demensförening 

ÅRSMÖTE
Måndag 20 mars kl. 18.00, Café Älvan

Var med och påverka föreningens arbete för den 
demenssjuke och för anhöriga. 

Vi serverar kaffe till självkostnadspris
Alla hjärtligt välkomna!  

I samarbete med

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

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

ÅRSMÖTE
Melleruds 

Trollingklubb
Lördag 4/3 kl. 18.00  
Melleruds Bowlinghall

Välkomna!

Årsmöte 
 Motorklubbens lokaler, Västerråda

Söndag 26 februari kl. 17.00
Info: Motorklubbens verksamhet & Från Syrien till Rostock

Aktuellt - frågestund – förhandling
Medlemsomröstning kyrkovalet: Stift och kyrkomöte

 Vi bjuder på semla
Välkomna!

Centerns kommunkrets Mellerud

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22 feb – 1 mars 2017
Fastlagssöndagen
”Kärlekens väg ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Sön 18.00 Gudstjänst i Bolstads kyrka, Kerstin Öqvist.
Ons 1/3 18.00  Askonsdagsandakt i Grinstads kyrka, Kerstin 
  Öqvist. Örs kyrkokör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Tor 10.00  Morgonmässa med Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Kyrkans 
  Hus, Pär-Åke Henriksson. Barngrupperna 
  medverkar. Kyrkfika semlor.
Tis  15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans Hus.
Ons 1/3 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Ons 1/3 18.00  Askonsdagsmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14.00–16.00 Öppet café i församlingshemmet.
Tor 16.00  Mässa på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i kyrkan, 
  Marit Järbel. Barngrupperna medverkar.
  Fika med semlor i Kyrkstugan.
Ons 1/3 18.00  Askonsdagsmässa i kyrkan, Marit Järbel.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen. Kerstin Öqvist
Sön 18.00  Upptaktsgudstjänst ”Fastekampanjen” i 
  Gunnarsnäs kyrka, Marit Järbel. Örs kyrkokör. 
  Kaffe och semla, brödlotteri i Stakelund.
Ons 1/3 10.00  Askonsdagsgudstjänst i Örs kyrka, Daniel 
  Westin och Thomas Holmström. Sång 
  och gitarr: Stig-Arne Larsson. Presentation 
  av Örs kyrka. Därefter Kontraktsyförenings-
  dag i Krokfors bygdegård. Kaffe, Tårtbuffé, 
  lotterier. Föredrag av Daniel Westin Rapport
   från indianernas rike ”. Anmälan till exp 
  Mellerud 0530-362 00 senast 24 feb. 
  Meddela om ni har specialkost. Arrangör: 
  Örs kyrkliga syförening och Rostocks 
  kyrkliga arbetskrets.

Arr.

 Det händer på biblioteket

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

Medlemslotteriutställning
Konstrummet, Melleruds Bibliotek

27 februari - 6 mars
Dalslands Konstförening

Välkommen!

Bolstad
Prästgård

Söndag 26 feb. kl 15
Jan-Erik Aronsson,  

Öresjö berättar om 
Sänkningarna av 

sjön Hästefjorden.
Entré m. kaffe: 75 kr

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. Vuxenskolan

Bolstad
Prästgård

Årsmöte 
Lördag 4 mars  

kl 15 i Prästgården 
Visning av bilder från året

Styrelsen

Administra-
tionsmöte

Smyrnaförsamlingen
söndag 19 mars kl. 11.00

Brålandakretsen
håller 

ÅRSMÖTE
onsdag 1 mars kl. 18.00

Equmeniakyrkan,  
Brålanda

Information av Sanni 
Ewertzon, Peter Hagman, 
Röda korsets behandlings-
team för krigsskadade och 

torterade
Årsmötesförhandlingar 

Servering

Välkomna hälsar styrelsen

Mats Björndal  

berättar om  

”Bilverkstäder i förändring”

 Rotary
Mellerud

Måndag 27/2

Café Gruzzolo kl. 18.15

Informationsmöte
Onsdag 22/2 kl. 18

på Stinsen
Vi som har eller haft 
cancer och anhöriga
Anm. 076-815 10 79 

el. 076-209 95 22
Kaffe serveras

ÅRSMÖTE
Örs Bygdegårdsförening 
Måndag 27/2 kl. 19 

i Örs bygdegård

Välkomna!  Styrelsen
www.bygdegardarna.se/ors-krokfors

 

  

Årsmöte 2015   
 

Välkommen till Mellerudsnavet Ek.förenings årsmöte! 

  
Onsdagen 11 Mars 19.00 

Golfrestaurangen Sunnanå Golfbana 
 
 
 
 
 
 
 

Info/anmälan;  
0530 18300  alt. info@mellerudsnavet.se 

 
 
 

Välkommen till Mellerudsnavets Ek.förenings 

ÅRSMÖTE
Tisdag 7 mars kl. 18.30
Lokal: Grinstadrummet

OBS! Ny E-postadress 

Info/anmälan: mariero@tele2.se

Tel. 0530-183 00

Boulealliansen
håller 

ÅRSMÖTE
Måndag 27/3 kl. 13.30

Templargården
Alla intresserade  

föreningar är välkomna!
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BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  16.000:-   - 51 rop
VSH - JACK 10.000:-  – 40 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 23/2 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 5.600:- - 52 rop

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

Kulturbruket på Dal
Fredag 3 mars    Klockan 19.30

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

         Arr: Kroppefjälls IF Pris: 290:- 

Kvällens film

Kommandefilmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

The Great Wall
Onsdag 22/2 kl. 19.00 (2D)

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1tim. 43 min

Sportlovsfilm

Vaiana
Torsdag 23/2 kl. 17.00 (2D)

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1tim. 36 min

Marcus & Martinus
Söndag 26/2 kl. 19.00

Barntillåten. Biljettpris 80:-

1tim 27 min

Sportlovsfilm

Logan (Premiär)
Söndag 5/3 kl. 19.00

Onsdag 8/3 kl. 19.00

 
Håfreströms Bio 

Åsensbruk

 

T2 Trainspotting 
Söndag 26/2 kl. 19.00

Från 15 år    1 tim 57 min
Vuxen 60:-

Lördag 25/2  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

En festkväll där vi tillsammans kan göra skillnad!
A lovely night!

Lördag 18/3 kl. 17.00 på Mejeriet, Mellerud
Alla intäkter går oavkortat till Family Mercy House för ensamstående

kvinnor och barn i Etiopien

Arr: Andrahandsbutiken 7:an

Modevisning
Försäljning och 

lotterier

Mingel med
tilltugg

Musik
Kaffe och 

kaka

Biljetter fi nns att köpa hos Frisyrateljén, Modehuset och 7:an

Pris: 100:-

Medverkande: Modehuset Börsen, Butik Moccafi n, Lilla Bus, Team Sportia, Smycka, 
Nyströms Skor, Frisyrateljén, Andrahandsbutiken 7:an

054-18 72 50, www.grums.nu

Reseträff 29-30/3
på Viking Cinderella

Bussresa t/r, kryssning 
Sthlm-Åland t/r, B2-hytt över 
bildäck, smörgåsbord inkl 
dryck, frukostbuffé samt pre-
sentation av 2017-års resor.
Buss Mellerud-Vbg-Lkpg-Sthlm

Läs mer & boka på vår hemsida!

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, 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!!!

Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

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

Marcus & Martinus – Till-
sammans mot drömmen
Marcus & Martinus har tagit 
hela Skandinavien med 
storm och nu kommer biofil-
men om de norska succétvil-
lingarna från Trofors. De är 
Norges största tonårsidoler 
och älskade av sina fans i 
hela Skandinavien. 

Alla deras konserter säljer 
slut i rekordfart och de säger 
själva att det snurrar i huvu-
det av alla framgångar. Men 
de älskar resan de har påbör-
jat och deras fans betyder allt 
för dem. Fram till början av 
2015 var de två helt vanliga 
musikälskande killar som 
inte ens i sina vildaste dröm-
mar kunde förutse det som 
komma skulle. 

Vi får följa killarna från när 
deras karriär kickade igång 
på allvar och fram till och 
med hösten 2016 med två 
utsålda konserter på Oslo 
Spektrum. Deras största 
framgång hittills är låten 
”Elektrisk” som nu visats 30 
miljoner gånger på Youtube 
och sålt platina i Sverige. 
Den 20 januari kommer de-
ras historia ”Tillsammans 
mot drömmen” på bio över 
hela landet. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 26 febru-
ari.

Aktuellt
 på bio

Nytt namn
Föreningen Kroppefjälls 
Vandringsleder har bytt 
namn. Numera heter den 
Föreningen Kroppefjälls 
Vandrare, förkortat FKV. 
Ordförande är Bertil Lande-
gren.

Mozart 
i Bolstad

Söndag 19 mars framför 
Skålleruds Församlingskör 
och Skålleruds Drängar åter 
Mozarts Missa Brevis i G i 
Bolstad kyrka. Körerna har 
med sig solisterna Katarina 
Kjörling, Almut Fock, Claes 
Hellber och Fredrik Johans-
son, samt pianisten Daniel 
Johansson.

De har tidigare framfört 
samma stycke i Skålleruds 
kyrka.

Festival-
program

Programmet för Filmfestival 
på Dal presenteras fredag 24 
februari. Samtidigt startar 
försäljningen av festivalkort. 
I Mellerud säljs korten på 
biblioteket, hos Team Spor-
tia samt Melleruds IF:s kans-
li.

www.mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

Dagens lunch
inkl. dryck, salladsbuffé
bröd och kaffe       från    83:-
Helglunch  från 109:-

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
 Skolan

 Vecka 9 Måndag 27/2: Fläskköttgryta med rotfrukter, 
äpple, curry, potatis och skivade morötter.
Dessert: Konserverade persikor. 
Tisdag 28/2: Kålpudding med brunsås, pota-
tis, broccoli och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 1/3: Ugnsgratinerad sejfi lé med dill, 
potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Aprikoskräm.

Torsdag 2/3: Ängamatsoppa.  
Dessert: Risgrynskaka med sylt.

Fredag 3/3: Skivad örtkalkon, potatisgratäng 
och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa. 
Lördag 4/3: Krögarbiff med svampsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.

Söndag 5/3: Stekt sejfi lé med kall citronsås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 9
Mån-tis, tors-lör: Fisk Grenadier med 
potatismos och grönsaker. Ons: Stekt 
falukorv med potatismos och grönsaker. Sön: 
Köttbullar med potatismos och grönsaker.

 Senior
Måndag Fläskköttgryta med 
rotfrukter, äpple och curry*, bulgur, 
morötter.
Alt: Linsgryta.

Tisdag Kålpudding* med sås, kokt 
potatis, broccoli och lingonsylt.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs. 

Onsdag Ugnsgratinerad sejfi lé** 
med dill, kokt potatis, gröna ärtor.
Alt: Rödbetsbiff med gräddfi lssås.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad.
Alt: Redd grönsakssoppa.

Fredag Skivad örtkalkon* med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Alt: Kikärtsbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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

Sommar-
konserter

De populära eftermiddags-
konserterna i Dalsland Cen-
ter återkommer i sommar. 
Preliminärt kommer de att 
inledas söndag 18 juni (lör-
dag 17 juni är det Dals-
landslitteraturens Dag) och 
avslutas söndag 13 augusti. 
Inbjudan till artister och 
grupper kommer att gå ut 
runt 8 mars och som vanligt 
gäller ”Först till kvarn …”

Kulturpriset
Det är åter dags att nominera 
till Melleruds kommuns kul-
turpris. Den man nominerar 
(enskild eller grupp) ska vara 
aktiv kulturutövare, folkbok-
förd i kommunen och det 
senaste året ha visat upp sig 
och sitt arbete i kommunen. 
Sista dag för nominering är 
30 april. Mer information 
finns på kommunens hemsi-
da.

Strindbergs tragikomiska 
triangeldrama ”Fordringsägare”

Johan Hedenberg och Görel Crona i ”Fodringsägare” med Strindbergs 
Intima teater. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

Strindbergs tragikomiska 
”Fordringsägare” visas på 
Kulturbruket på Dal i Mel-
lerud söndag 26 februari. 
Det är ett triangeldramat 
om Tekla, hennes ex-man 
Gustav och hennes nuva-
rande make Adolf.
Dramat utspelar sig på ett 
badortshotell. Konflikten i 
dramat har sin upprinnelse i 
att Tekla sårat sin före detta 
man genom att i sin roman 
kallat honom idiot. Gustav 
uppsöker, utan att röja vem 
han är, Adolf på hotellet för 
att spionera på deras äkten-
skap i syfte att krossa Tekla.
Han suggererar Adolf att se 
Tekla som ”ett lystet kvin-
nodjur, en vampyr som suger 
männens själar”. Adolf, som 
redan är sjuklig, ser sin till-
varo rämna.

Strindberg själv beteckna-

de ”Fordringsägare” som 
”ett naturalistiskt sorgespel, 
bättre än Fröken Julie, med 
tre personer, ett bord och två 
stolar, och utan soluppgång!”

Det erotiska triangeldra-
mat, baserat på dåtidens 
forskning kring suggestion, 
epilepsi och sexualitet, var 
gångbart också utomlands 
och manuskriptet översattes 
till franska så snart det var 
färdigt, i september 1888.

Idag, 130 år senare, är dra-
mats ämne fortfarande gång-
bart och ”Fordringsägare” 
lika aktuell, den här gången 
i en uppsättning av Strind-
bergs Intima Teater. Görel 
Crona regisserar och spelar 
huvudrollen, övriga medver-
kande är Johan Fagerudd och 
Johan Hedenberg.

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Sänkningen av 
Hästefjorden

På söndag den 26 februari 
berättar Jan-Erik Arons-
son, Öresjö om ”Sänk-
ningarna av sjöarna Stora 
och Östra Hästefjorden” i 
Bolstad Prästgård. 
Omkring 60 dalsländska in-
sjöar sänktes under den sjö-
sänkningsvåg som svepte 
över Sverige i slutet av 
1800-talet. Syftet var att vin-
na mer jordbruksmark för 
odling. Den största sjösänk-
ningen i Dalsland genomför-
des i Hästefjordssjöarna, 
Frändefors socken på 1840- 
och 1860-talen. Grävnings-
arbetena utfördes för hand av 
en arbetsstyrka på cirka 700 
man när den var som störst. 
Resultatet blev 2 500 land-
vinningslotter av vilka går-
darna Hästefjord, Sunds-
holm och Gunnarsberg blev 
de största. 

Jan-Erik Aronsson, Öresjö 
skrev på 1990-talet en trebe-
tygsuppsats om sjösänkning-
arna av Hästefjorden när han 
utbildade sig till lärare i his-
toria och samhällskunskap.  
Den kommer att publiceras i 
årsboken Hembygden Dals-
land 2017. Aronssons intres-
se för detta ämne kan härle-
das till uppväxttiden i Risö, 
Frändefors som är en land-
vinningsgård. Hans morfars 
far var den förste ägaren till 
Risö som anlades på torrlagd 
sjöbotten.  

Föredragshållaren är nu-
mera verksamhetschef för 
den kommunala vuxenut-
bildningen inom Kunskaps-
förbundet Trollhättan-Vä-
nersborg. Tidigare har han 
varit historielärare i Trollhät-
tan och rektor. 

Kväll med Cornelis Vreeswijks visor
Sångerskan Erica Larsson från Frände-
fors tillsammans med mellerudstrubadu-
ren Stellan Johansson minns och tolkar 
Cornelis Vreeswijks visor på Upperud 
9:9 lördag 4 mars.

Det blir en kväll med de fula, svarta 
men också sårbara, njutningsfulla visor-
na som Cornelis förvaltade under sitt liv.

Stellan och Erica backas upp av Sören 
Blom på bas och Lars Nilsson på gitarr.

Som en hyllning till Vreeswijk och den 
Gyldene Freden bjuder köket klassisk 
husmanskost.

 Nästa musikkväll blir på långfreda-
gen, då med Alban & The Iron Boys.

Cornelis visor tolkas på Upperud 9:9 lördag 4 mars.

Om felanmälan
Nu kan du felanmäla exem-
pelvis trasiga gatlyktor, ska-
dade och halkiga vägar, 
nedfallna träd och översväm-
ningar med hjälp av en 

e-tjänst på kommunens hem-
sida. På en karta pekar du ut 
var felet är och ger en be-
skrivning.

Rostocksrundan 
tillbaka i sommar

Lördag 15 juli är det för tred-
je gången dags för den popu-
lära Rostocksrundan, då 
museer, hantverkare, kultu-
rutövare och andra i och runt 

Dals Rostock visar upp sig. 
Som vanligt presenteras allt 
på en för rundan specialgjord 
karta som delas ut samma 
dag.

Annonsera på
Från A till Ö
Ring eller maila Maggan

0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se
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VI HJÄLPER 
DIG MED 

HELA DITT 
FÖNSTERPROJEKT

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

UPP TILL35%

SVERIGES
STÖRSTA

FÖNSTERKAMPANJ

Kampanjerbjudandena gäller 
23/2–27/3 2017.  
Raba� erna gäller på leverantörens 
bru� oprislista. 
Du hittar oss på xlbygg.se 

Pengar att söka
Företag i Dalsland kan 
söka upp till 250 000 kr 
för digitalisering eller in-
ternationalisering.
Företag i Dalsland behöver 
bli mer konkurrenskraftiga. 
Internationalisering och di-
gitalisering är två viktiga 
faktorer i tillväxtsatsningar. 
Nu kan företag i Dalsland 
och övriga Fyrbodal söka 
upp till 250 000 kronor i af-
färsutvecklingscheckar för 
digitaliserings eller interna-
tionalisering av Almi Väst.

 – När företag växer hand-
lar det idag mycket om att ta 
steg ut på en exportmarknad 
eller digitalisera sin affär. 
Det här är en bra möjlighet 
för företagen att våga testa en 
utvecklingstanke, säger 

Heléne Öhrvall, innova-
tionsansvarig på Almi Väst.

Information i mars
För att ge mer information 
till företagen lokalt bjuder 
Almi Väst och Västra Göta-
landsregionen in till infor-
mationsseminarium, som 
hålls i Trollhättan på Innova-
tum den 9 mars.

Totalt finns det 5,25 miljo-
ner kronor att söka för digi-
talisering och 10,5 miljoner 
kronor att söka för internatio-
nalisering i Västra Götaland. 
Företagen kan söka mellan 
50 000 kronor till 250 000 
kronor.

När det gäller internationa-
liseringscheckarna ska peng-
arna gå till externa konsult-

tjänster eller projekt- 
anställningar och den sökta 
summan ska medfinansieras 
med minst lika mycket av 
företaget.

Vilka kan söka?
Företag med minst tre miljo-
ner kronor i omsättning och 
mellan 2 till 49 anställda kan 
söka. Samma villkor gäller 
för affärsutvecklingscheckar 
för digitalisering.

Exempel på satsningar 
som pengarna kan användas 
till är att ta fram en strategi 
för att bli mer digital, ta fram 
nya tjänster genom att använ-
da existerande datamängder 
eller e-handelslösningar.

 ALMI Företagspartner Väst

Statsbidrag till lovskola
Ett stort antal elever i hela 
landet har fått extra skol-
tid under loven under 2016. 
Staten har uppmuntrat 
lovskola genom att erbju-
da huvudmän statsbidrag 
för att anordna det. 
I Västra Götalands län har 
Skolverket beviljat kommu-
nala skolhuvudmän närmare 
12,3 miljoner kronor i bidrag 
för att de bedrivit lovskola 

under 2016.  För Melleruds 
kommun handlar det om  37 
700 kronor i statsbidrag för 
2016.

Bidraget har kunnat sökas 
av den som är huvudman för 
grundskola, sameskola, spe-
cialskola och gymnasieskola 
och bidrag har getts för elev-
er som deltar i frivillig under-
visning under skollov. Syftet 
är att fler elever ska nå kun-
skapskraven för betyget E 

och behörighet till gymna-
siet.

– Att få lite extra tid med 
lärare, en chans till att nå 
målen, kan vara det som av-
gör framtiden för en elev. 
Därför är lovskolan viktig 
och vi har sett hur lovskola 
med kvalitet gör skillnad för 
resultaten, säger utbildnings-
minister Gustav Fridolin.

Förtydligande
I artikeln om kvinnan som 
står åtalad för grov trolöshet 
mot huvudman behövs ett 
förtydligande. Mellan 1 ja-
nuari 2008 och 29 november 
2012 har hon som anställd på 
en redovisningsfirma arbetat 
som redovisningskonsult för 

ett bussföretag och en bo-
stadsrättsförening i Melle-
ruds kommun. Hon skötte 
även ekonomin för två 
idrottsföreningar, men det 
har hon haft som privata 
uppdrag – inte som anställd 
på redovisningsfirman.

Avsägningar
Johanna Nordström (S) har 
sagt upp sina uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäkti-
ge och som ersättare i kultur- 
och utbildningsnämnden.

Reine Hassel (SD) avsäger 
sig sitt uppdrag som ledamot 
i kommunstyrelsen på grund 
av ändrade arbetsförhållan-
den.

Ny ansvarig för 
Bokdagar i Dalsland

Från den 1 mars 2017 kom-
mer förändringar att ske i 
ledningen för Bokdagar i 
Dalsland. Anita K Alexan-
derson, som i 17 år varit 
huvudansvarig för Bok-
dagar i Dalsland, lämnar 
nu ansvaret för de olika 
evenemangen. 
Anita kommer att vara kvar i 
verksamheten med uppgif-
terna att utveckla det nordis-
ka nätverket, starta och ut-
veckla nya projekt och vara 
rådgivare inom Bokdagars 
verksamhet. Anita kommer 

att fortsatt ingå i Dalslands 
Litteraturförenings styrelse.

Victor Estby, som för när-
varande leder projektet Nya 
Röster kommer att ta över 
ansvaret för Bokdagarna och 
med hjälp av Dalslands Lit-
teraturförenings styrelse 
driva den nuvarande verk-
samheten vidare 

Victor, som har en mycket 
stor erfarenhet inom littera-
tur och skrivande, känner 
sedan många år väl till Dals-
land. Han bor tills vidare i 
Stockholm, men har för av-

sikt att tillsammans med sin 
fru flytta till Svanskog där de 
har sitt fritidsboende. 

Victor kommer också att 
ha Bente Hjelm till sin hjälp. 
Hon har det senaste året varit 
koordinator för Bokdagarna. 

Det är med stor glädje 
Dalslands Litteraturförening 
på detta vis behåller och för-
nyar den kompetens som 
alltid varit vår styrka.

Dalslands Litteraturförening

Björn Skog, ordförande

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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Vårt varma tack
vill vi framföra till 
släkt och vänner 

som har hedrat minnet 
av vår älskade

Thure Johansson
vid hans bortgång. 
Tack för blommor, 
telefonsamtal och 

minnesfonder. 
Ett särskilt tack till  

officiant Daniel Westin 
samt Anders Fredriks-

son, Fonus: Kicki Enell 
och Anders Grimheden 

som gjorde begravningen 
till ett ljust och vackert 

minne. 
ULLA 

Bengt, IngeMor, 
Carina, Anna-Maria

SORGTACK
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DÖDSFALL

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

vår kära mamma

Greta Söderblom
Vid hennes bortgång och 
begravning, med vackra 
blommor och minnes- 
gåvor. Ett särskilt Tack 

till all personal på Fager-
lids gruppboende, för ert 

fina omhändertagande 
och varma omtanke. 

Lennart och Inga  
med familjer

Veckans 
ros...

...till Charina Dagström, hem-
tjänsten Skållerud/Mellerud, 
Kroppefjällshemmet och Fa-
gerlidshemmet, som alla så 
väl tog hand om Thure Jo-
hansson.

Ulla, Bengt, IngeMor, Carina, 
Anna-Maria

Välkommen till världen underbara lilla Klara. Den 9 december kl. 
13.02 kom Alva och Oskars efterlängtade lillasyster, hon var 52 cm 
lång och vägde 4185 gram. Stolta föräldrar är Daniel och Susanna 
Pettersson.

FÖDDA

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Klöveskogs kyrka 
för Kerstin Svensson. Som 
inledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Amazing grace”. 
Därefter spelades ”Eternal 
love” med M. Carlsson på 
CD-spelare. Akten förrätta-
des av Pär-Åke Henriksson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 11 och 190. 
Vid urnan togs avskedet av 
de närmaste. Solosång fram-
fördes av Anders Fredriks-
son och han sjöng ”Du är 
alltid en del utav mig”. Som 
avslutningsmusik spelade 

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Missionskyrkan, Tonår. 
Sönd 11 Gudstj. Tisd 14.30 
Andakter på Bergs Sjukhem 
och Fagerlidshemmet. 19 Bö-
nesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Cafégudstj. med PRO-kö-
ren & Gun-Britt Gustavsson. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 8 Frukostträff för män. 

PREDIKOTURER
Sigward Karlsson 4 ord på 
20 minuter. Sönd 16 Famil-
jegudstj. Kanin och Kompis 
kommer på besök, sång och 
musik. Kyrkkaffe. 
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats. Fred 19 Ton-
årskväll. Sönd 11 Gudstj. m 
nattv. Sigward K. Kyrkkaffe.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 11 Gudstj. med nattv. 
Sigward K. Kyrkkaffe. Sam-
manlyst till Brålanda.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på Servicehuset. 
Thomas Holmström. Sönd 
18 Gudstj. m nattv. Anette J. 
Carlson. Kyrkfika. Kyrkbil 
308 70. Månd 11-12 Mån-
dagsprogram Bertil Gustafs-
son, ”Det våras i trädgården”. 
12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café Brålanda fsh. .
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. med nattv. i fsh. Anet-
te J. Carlson och kyrkokören. 
Kaffe och semla. Kyrkbil 
308 70.
Gestad: Torsd (2/3) 10-
11.30 Förmiddagskaffe i fsh. 
”Hjälp oss identifiera perso-
ner på konfirmandkort från 
30-talet”. Kyrkbil 321 18. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 18 
Söndagskväll i Equmeniakyr-
kan, Sigward K. Servering. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Tonsteget med Mia, Bert och 
Lennart sjunger och spelar. 
Kaffe och andakt. Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren.

och sjöng Anders ”Som en 
bro över mörka vatten”. Till 
minnet av Kerstin var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten i strålande 
solsken och under blå him-
mel skedde gravsättning rum 
och vid graven sjöng man 
psalm 297.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Brålanda kyrka för 
Ivar Erving. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Barbro Magnusson ”Pie 
Jesu” av A. Lloyd Webber/R. 
Elmehed. Akten förrättades 
av kyrkoherde Thomas 
Holmström och tillsammans 
sjöng man psalmerna 277 
och 251. Maria Bartens sjöng 
”Andra sidan” av S. Karlsson 
och ”För kärlekens skull” av 
T. och K. Gärdestad och som 
avslutningsmusik spelades 
”Så skimrande var aldrig 
havet” av E. Taube/G. Wid-
lund. Vid kistan togs avske-
det av maka, barn med famil-
jer, släkt och vänner. Till 
minnet av Ivar var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Anhörigas tack fram-
fördes av entreprenören som 

även inbjöd till minnesstund 
på Håkans Bar och Festvå-
ning. Gravsättning kommer 
att äga rum på Brålanda kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Jo-
hanne Thomas. Som inled-
ning på akten spelade Alban 
Faust och Josué Trelles 
”Mama Kriso” på nyckelhar-
pa och panflöjt. Akten förrät-
tades av Lena Hildén och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 235 och 297. Josué 
sjöng ”Todos vuelven” ack-
ompanjerad av Alban på gi-
tarr. Man lyssnade på ”San 
Francisco” av J. Phillips och 
som avslutningsmusik spela-
de Alban och Josué ”Norsk 
brudmarsch”.Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste och 
till minnet av Johanne var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Örs kyr-
kogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Mattias Törnqvist. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Tröstevisa” av B. 
Andersson varefter Emelie 
Törnqvist sjöng ”What´s 
up?” av 4 none blondes. Ak-
ten förrättades av Anna-Lena 
Forsdahl och tillsammans 
sjöng man psalmerna 248 
och 199. Fredrika Gustafs-
son sjöng ”När morgonstjär-
nan brinner” av I. Forsman 
och Jonas Törnqvist sjöng 
”Tears in heaven” av E. Clap-
ton. Som avslutningsmusik 
spelades ”The sound of silen-
ce” med Disturbed. Vid kis-
tan togs avskedet av familj, 
släkt och vänner. Till minnet 

av Mattias var koret vackert 
dekorerat med blommor. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Skålleruds kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Järns kyrka för 
Gunborg Olsson. Som in-
ledning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Strövtåg i hem-
bygden” varefter han sjöng 
”O store Gud ”. Akten förrät-
tades av Pär-Åke Henriksson 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 297 och 251. 
Organisten spelade även ”Så 
skimrande var aldrig havet”.
Vid kistan tog de närmaste 
avsked under stilla musik. 
Solisten sjöng därefter ”Där 
rosor aldrig dör” och som 
avslutningsmusik spelades 
”Air”. Koret var vackert de-
korerat med blommor till 
Gunborgs minne. 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Ulla Andersson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Anders Fre-
driksson ”Air” varefter han  
sjöng ”Tears in heaven”. 
Akten förrättades av An-
na-Lena Forsdahl och till-
sammans sjöng man psal-
merna 248 och 249. Solisten 
sjöng även ”Visa vid vindens 
ängar”. Vid kistan tog make, 
barn, barnbarn, övrig familj, 
släkt och vänner avsked. 
Camilla Beglöv sjöng och 
spelade på piano ”Ängeln i 
rummet”. Som avslutning 
spelades ”Time to say good-
bye. Koret var vackert deko-
rerat med blommor till Ullas 
minne.

JORDFÄSTNINGAR

Några av deltagarna på årsmötet. Från vänster: Sture Bäckström, Hans Dunbring, Conny Reinbäck, Claes 
Westling och Åke Karlsson.

Föreningen Järnvägshisto-
ria i Dalsland och Melle-
ruds Modelljärnvägsklubb 
höll sitt årsmöte den 24 janu-
ari. Medlemmarna träffades 
i klubblokalen.  Ordförande 
Sture Bäckström hälsade 
välkommen, årsmötespresi-
die valdes. Verksamhetsbe-
rättelse och kassarapport 
godkändes. Ansvarsfrihet 
beviljades styrelsen.

Byggverksamheten har 
under året pågått tisdagar och 
torsdagar. Fortsatt förbätt-
ring av såväl spåren som 
landskap. Detaljarbetet kring 
landskapet ger anläggningen 
en fin inramning. 

Den 12 november ordnade 
föreningen för andra året, en 
modelltågsmässa på Dals-
land Center i Håverud. Alla 
utställare från förra året möt-
te upp. Som dragplåster hade 
vi förutom modulgänget från 
Rälsbiten/Modul Syd, även 
tre män från ONorway.com i 
Oslo, med delar av sin an-
läggning. 

Planer för kommande år är 
fortsatt bygge av den befint-
liga anläggningen. Eventu-
ellt kan en utbyggnad av lo-
kalen ske, utrymme finns att 

ÅRSMÖTE

tillgå. Allt hänger på hur den 
aktiva skaran orkar med.

Föreningen har under året 
besökts av bland annat 25-ta-
let medlemmar från Rotary 
Mellerud. Vidare besök av 
Norsk Modelljernbanefo-
rening. Själva gjorde ett antal 

medlemmar en resa till Gö-
teborg med besök hos BJ,s 
och såg på delar av deras 
enoma samling i Lärje.

Val av styrelse: Ordföran-
de Sture Bäckström, kassör 
Hans Dunbring, sekreterare 
Evert Magnusson. Övriga 

ledamöter: Ragnar Nielsen 
och Åke Karlsson. Ersättare: 
Kurt Kling och Conny Rein-
bäck. Revisor: Karl-Axel 
Nordström. 

Text och foto: 
Evert Magnusson
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3km norr om Mellerud avfart Håverud

Luvtröja
Damstorlekar

Joggingbyxa

149:-
/plagg

Välj fritt

Luvtröja
Herrstorlekar

Kaffe & kanelbulle
Vårt café erbjuder

25:-
Följ oss på

-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
-05 Volvo V70 2,4 Business 59.900 kr NU  49.000 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
-09 Saab 9-3 Linear SC 1,9 Tid 15.600 mil 89.900 kr NU  79.500 kr
-12 Renault Kangoo Express II 1,5 dCi, 7.725 mil 109.900 kr NU  99.000 kr
-15 Skoda Rapid 1.2 TSI Kombi (105hk) 129.900 kr  NU 119.500 kr
-10 BMW 520 D Sedan, 11.349 mil 174.900 kr NU 149.900 kr
-14 Volvo XC60 D3 R-Design, 10.550 mil  249.900 kr NU 239.900 kr
-15 Audi A4 Allroad Quattro, 1.685 mil  299.900 kr NU 289.900 kr
-16 Mercedes-Benz A 200 d 4MATIC AUT  895 mil  428.350 kr NU 329.900 kr
-15 Mercedes-Benz CLA 220 CDI Shooting Brake AUT 1.367 mil  389.900 kr NU 369.900 kr

roybil.se
0530-444 40

Detta firar vi med extra bra priser på 
våra begagnatbilar!

Intressant Lutherkväll i Kyrkans Hus

mationen, så avslutade Ing-
var Lisius sin föreläsning om 
Martin Luther.

Psalmtoppen

Kantor Anders Fredriksson 

hade valt ut några Luther- 
psalmer som sjöngs och där-
efter röstades ”Vår Gud är 
oss en väldig borg” fram som 
vinnare av psalmtoppen. 

Lena Hildén avslutade 

kvällen med andakt och be-
sökarna gick hem efter en 
intressant kväll med mycket 
ny kunskap.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Kantor Anders Fredriksson leder psalmsånger.

Fem Lutherpsalmer sjöngs under kvällen. Längst till höger Ingvar Lisius som berättade om Luthers liv och 
leverne.

Förra veckan var det 
Lutherkväll i Kyrkans 
Hus med anledning av att 
Martin Luther för 500 år 
sedan spikade upp sina 
95 teser på kyrkporten i 
Wittenberg.
Komminister Lena Hildén 
hälsade välkommen och 
lämnade sedan ordet till för-
samlingspedagog Ingvar 
Lisius som berättade om 
Martins Luthers liv.

För 500 år sedan var Euro-
pa splittrat och den ro-
mersk-katolska kyrkan hade 
stor makt. I detta Europa 
föddes Martin Luther den 10 
november 1483 i den lilla 
staden Eisleben i Kurfursten-
dömet Sachsen. 

Familjen var inte religiös 
och fadern var hård och 
sträng. Luther började sko-
lan som femåring. Efter 
gymnasiet påbörjar han juri-
dikstudier. Han är en glad 
prick, musikintresserad och 
blir intresserad av folkmu-
sik. Luther lär sig också att 
spela luta. 

Blir munk
En kväll överraskas han av 
ett fruktansvärt åskväder, 

blixten slår ner alldeles intill 
honom och tryckvågen slår 
omkull honom. Då lovar han 
Sankta Anna, jungfru Marias 
moder, att han ska bli munk.

Luther byter studieinrikt-
ning, påbörjar präststudier 
och blir så småningom pro-
fessor. Vid en resa till Rom 
får han verklig insyn i avlats-
handeln och vänder sig mot 
den.

Kyrkporten
Luther spikar upp sina 95 
teser på kyrkporten i Witten-
berg år 1517. Detta resulterar 
i att påven bannlyser honom 
och han lever fredlös resten 
av sitt liv. 

Martin Luther översatte 
både nya och gamla testa-
mentet till tyska och Lilla 
katekesen gav han ut 1539. 
Luther var mycket musika-
lisk och är fader till 42 psal-
mer, några av dem både text 
och musik.

Stridbar man
Trots att Martin Luther var 
sjuklig under den senare de-
len av livet så vek han inte en 
tum från sina åsikter, var 
stridbar och gav gärna igen 
med samma mynt.

─ Men man ska komma 
ihåg att detta var för 500 år 
sedan och att Martin Luther 
stred för sin tro och för refor-

PRO Mellerud höll årsmöte 
den 15 februari. Lennart Is-
raelsson från styrelsen hälsa-
de ett fullsatt Templargården 
välkomna. Ett särskilt väl-
kommen gick till kvällens 
underhållare Reborn Band 
från Mellerud. Det hölls ra-
rentation över avlidna med-
lemmar och ljuständning. 
Årsmötespresidium valdes, 
till ordf. Evert Magnusson, 
sekreterare Mona Skoogh. 
Ur verksamhetsberättelsen 
kan vi nämna arbetet inom 
KPR, körverksamheten med 
Gun-Britt Gustavsson som 
ledare. Teatergruppen som 
spridit glädje för många vann 
ju första pris i samband årets 
Kanalyra. Friskvårdsverk-

samheten med bland annat 
gymnastik och line-dance 
gruppen. Kassarapport före-
drogs och lades till handling-
arna. Ansvarsfrihet bevilja-
des styrelsen. Följande val 
företogs: Ordf. Lennart Isra-
elsson, sekreterare Inger 
Råberg, studieorganisatör 
Börje Skoogh, övriga i sty-
relsen Lars Andersson och 
Björn Ohlsson, kassör Elisa-
beth Andersson och Ingegerd 
Andersson valdes på två 
2016. Revisorer, John-Erik 
Ryhr och Evert Magnusson. 
Utöver dessa val utsågs flera 
medlemmar till olika kom-
mittéer och ansvarsområden. 
Börje Skoogh och Lennart 
Israelsson informerade om 

kommande verksamhet samt 
resor. Ytterligare planering 
sker av den nya styrelsen. 
Reborn Band med Bele 
Fransson, Bengt Johansson, 
Christer Mårtensson och 
Morgan Ottosson gav åhö-
rarna en dos av gammal pop 
och rock´n roll från 
1960/1970-talet. En under-
hållning som väckte många 
minnen från svunna tider för 
de allra flesta. Avgående 
ordf. Barbro Olsen hade av-
tackats vid tidigare styrelse-
möte och var bortrest vid 
årsmötet. Kaffeservering 
och lottdragning avslutade 
mötet. Ordf, tackade alla för 
en trivsam kväll.

Evert Magnusson 

FÖRENINGSREFERAT

Fullsatt i Temlargården när PRO höll årsmöte och Reborn Band spelade.
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Imponerande solistkonsert

Musikläraren Cici Albinsson och nioåriga Nelly Rohlén Gimfjord spelade ”Fly med to the moon” med valthorn.

Förra onsdagen visade 
Kulturskolans solistelever 
upp sig för allmänheten. 
Första timmen bjöds det 
på musikframträdanden 
på tre stationer följt av en 
solistkonsert i Sparbank-
salongen. Totalt medver-
kade ett 50-tal elever.

– Vi försöker variera utbu-
det. Vartannat år med solist-
konsert och vartannat med 
en vårkonsert med inriktning 
ensembler, berättar Kultur-
skolans rektor Clas-Göran 
Janson.

Kulturskolan vill att så 
många elever som möjligt 

Henny Sculthes spelade skickligt ett stycka av Bach på sin tvärflöjt.

Anselme Leroy och André Andersson framförde en koral med flöjt och 
klarinett.

Kjerstin Dalbert bjöd på den egenkomponerade låten ”Vårbäcken” på 
piano.

Läxhjälp på fredagskvällar
Varje fredagskväll sedan 
en tid tillbaka kommer 
cirka 15 elever till ABF för 
att träna extra för att lära 
sig matematik.

Det är matematikläraren 
Hussein Fayad som tagit in-
itiativet till att erbjuda läx-

hjälp, då han upplevde att det 
fanns ett stort behov hos 
eleverna.

Hussein pendlade förra 
året in till Mellerud från Vä-
nersborg för att i ABF:s regi 
lär ut svenska på asylboende-
na och har därefter bosatt sig 
i Mellerud där han nu under-

visar på bland annat Råda-
skolan.  

– Det är självklart att vi vill 
stötta en sådan idé från AB-
F:s sida, säger Marianne 
Sand Wallin som gläds åt att 
så många ungdomar kan tän-
ka sig att lägga en fredags-
kväll på extra lärande.

Matematikläraren Hussein Fayad ger läxhjälp i ABF:s regi. Foto: Privat.

får chansen att uppträda in-
för publik.

– Många känner en stor 
anspänning inför en konsert 
och vi vill avdramatisera 
detta och hoppas att eleverna 
tycker det är roligt att fram-
träda som solist eller i en 
orkester, säger Clas-Göran. 

På tre platser runt om på 
skolan framträdde olika 
grupper. Mingelkonserten 
innebar att publiken kunde 
vandra runt och se fina ex-
empel av vad Kulturskolan 
erbjuder.

Fin träningsmöjlighet
– Detta är en otroligt fin trä-
ningsmöjlighet för eleverna, 
understryker Clas-Göran.

På andra våningen, med 
utsikt över den lyssnande 
publik en våning ner, spelade 
till exempel nioåriga Nelly 
Rohlén Gimfjord valthorn 
tillsammans med sin mu-
siklärare Cici Albinsson. I ett 
angränsande rum spelar 
Birger Andersson 14 år pia-
no. Han har spelat piano i 

fem års tid, innan dess stod 
han i kö i flera år för att kom-
ma in på Kulturskolan.

– Det var lite nervöst idag, 
konstaterar han. 

Tolvåriga Nellie Vallha-
gen spelade både blockflöjt 
och tvärflöjt och var nöjd 
med sina framträdanden.

Ellen Schneider kom för 
att lyssna på ett av sina barn.

– Det är så roligt att Cici 
(musiklärare) bjöd in och 
frågade elever på Karoliner-
skolan om de ville börja 
spela i Mellerud. Det är en 
otrolig förmån för barnen. I 
Nederländerna där vi kom-
mer ifrån kostar en musik-
lektion betydligt mer än i 
Sverige. Det är så roligt att 
barnen kan få med sig musi-
ken i livet, säger Ellen.

Unga förmågor
Ett 70-tal åhörare kunde se-
dan njuta av de unga förmå-
gorna som deltog i solistkon-
serten. Musikläraren 
Jonathan Bryntesson hälsa-
de alla välkomna. Inledde 
gjorde Maria Fredriksson 
som framförde ett stycke av 
Vivaldi på fiol. Mycket 
vackert och finstämt.

Därefter följde ett knippe 
uppträdanden av musikalis-
ka ungdomar. Kjerstin Dal-
berts egenkomponerade 
pianostycke ”Vårbäcken” 
imponerade liksom Henny 
Sculthes på tvärflöjt när hon 
spelade Hamburgersonaten 
av Bach. Det är bara några 
av de som medverkade den-
na kväll. Det finns definitivt 
framtidstro när det gäller 
våra lokala unga musiker.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

På en av de tre stationerna under mingelkonserten medverkade en grupp blåselever på Kulturskolan. Några 
hade spelat flera terminer, medan några bara hade några lektioner med sig i bagaget.

Maria Fredriksson (t.v) med trio spelade ett stycke av Vivaldi.
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BILSEMESTER Som läsare av MELLERUDS NYHETER får du detta speciella 
 läsar erbjud ande. Uppge reskoden MELLERUD vid beställ ning 
                                      – så får du automatiskt rabattpriset.

Teknisk arrangör:BESTÄLL nu på 

www.happydays.nu eller ring   020 79 33 84  

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

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

Massor med fördelar
Tips och tävlingar

www.happydays.nu

Kom ihåg reskoden:  
MELLERUD

Lüneburger Heide

Hotel Meyn HHH i Soltau, Nordtyskland
Aktiv semester i nordtysk naturidyll – perfekt för upple-
velserika dagar för stora och små. Från april månad och 
fram kan du förlusta dig på nöjesparken Heide Park (6 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink

Ankomst: Valfri t.o.m. 11/6 2017.
2 övernattningar 949:-

4 övernattningar 1.699:-

Barnrabatt
1 barn 0-5 år gratis.
2 barn 6-14 år ½ priset.
Extrasäng från 15 år 849:-.

Välbesökt öppet hus i Åsensbruk

Tredjeårseleven Linus Tössberg monterar en vedpanna.

VVS-programmet i Åsens-
bruk hade öppet hus i Hå-
freströms företagspark 
(Håfab) förra tisdags-
kvällens. Ett 50-tal intres-
serade kom för att se hur 
eleverna hade det i skolan. 

Robert Sloberg, Valter Persson-Jonsson och Alfred Jansson mäter hur mycket rör som kommer att gå åt till 
avloppet de ska bygga.

Wichai Kumwongpanao i full fart med vinkelslipen.

Arbetsplatsutbildningsrapporten 
som visar elevens utvecklings-
framgång följer eleven under de 
tre åren.

Samtal om arbetsmarknaden
Socialdemokraterna i 
Mellerud har anordnat 
samtalskväll där medlem-
marna fick en presentation 
av Arbetsförmedlingens 
aktuella arbetsmarknads-
statistik för Mellerud och 
hur den utvecklats under 
den senaste tiden.
Olof Sand var samtalsledare 
och hade fullt upp med att 
fånga upp alla synpunkter 
och reflektioner från delta-
garna. De lyfte bland annat 
fram behovet av väl funge-
rande kommunikationer, be-

hovet av nybyggnation av 
bostäder för att få fler kom-
muninvånare samt vilken 
stor betydelse nya företag i 
kommunen skulle få.

Lotta och Ollie Lagerlöf 
underhöll och semletårtan 
och kaffet tystade munnen – 
men bara för en stund. Där-
efter behandlades det största 
samtalsämnet under kvällen 
och som upplevdes akut och 
oerhört viktigt – behovet av 
att Arbetsförmedlingen i 
nära samverkan med kom-
munen och företagen effekti-

Lotta och Ollie Lagerlöf t.v stod för underhållningen medan Olof Sand 
t.h var samtalsledare.

Några av deltagarna vid samtalskvällen.

vare kan hitta studier och 
praktik. Kommunens och 
företagens behov av utbildad 
personal måste självklart 
mötas med åtgärder för de 
arbetslösa. 

Nästa steg är fortsatta sam-
tal utifrån de förbättringsför-
slag som framkommit.

 Marianne Sand Wallin

Det som föräldrar, syskon 
samt mor- och farföräldrar 
tyckte var intressant, var att 
se vad ungdomarna lärt sig 
och att se dem i arbete. 

Kent Palm och Samuel 
Genemo, två av VVS-lärar-
na, och Helena Genemo, som 
undervisar i de teoretiska 
ämnena, fanns på plats för att 
hjälpa och förklara, kanske 
också för att värva elever till 
höstterminens start. Övriga 
lärare är Andreas Galle, 
VVS, Jessica Johansson, 
svets, och Peter Halvords-
son, praktisk ellära.

Utbildningar
Kent Palm berättade att det 
är Dahlstiernska gymnasiet 
och Vuxenutbildningen som 
här ger eleverna en komplett 
VVS-utbildning, alltså vär-
me ventilation och sanitet.

Gymnasieeleverna går tre 

år och får en utbildning där 
de läser ämnen så som mate-
matik, svenska och engelska 
som de ges god möjlighet att 
nå målen i. På de här tre åren 
lär de sig allt inom VVS-bran-
schen, bland annat avlopp, 
vatten, värme, styr-och reg-
lerteknik, ellära och rittek-
nik.

Första året läggs stor vikt 
vid social träning i olika for-
mer både individuellt och 
entreprenöriellt för att kunna 
bemöta både kunder och le-
verantörer. De skall kunna 
lämna en fullständig offert 
till en kund vilket fordrar 
många kontakter med både 
miljökontor och underleve-
rantörer. 

Vuxeneleverna går ett år 
och har en komprimerad 
praktisk utbildning med 
praktik ute på olika firmor. 
Under året har man också 
haft SFI-utbildningar. Om 
det under våren finns intresse 
kommer det även att hållas 
en orienteringskurs för SFI- 
elever med fokus på svets. 

Ordningsregler
– Kom hit, gör ditt bästa och 
var inte dum mot någon. Det 
är våra tre ordningsregler 
säger Kent. Och följer man 
dem så går det bra och man 
är utbildad rörmokare efter 
tre år.

Nytt för eleverna i år när 

de går ut på sin praktik är en 
arbetsplatsutbildningsrap-
port. Denna följer eleven 
under hela utbildningstiden 
så att skola, elev och handle-
dare på företag kan ha koll på 
kunskapsutvecklingen som 
sker under utbildningens 
gång.

Philip Wikström som tog 
studenten för två år sedan här 
på VVS-programmet kom på 
besök och han berömde ut-
bildningen och lärarna.

Ett femtiotal personer hade 
kommit för att se hur elever-
na har det och alla tre årskur-
serna jobbade med olika sa-
ker, saknades gjorde dock 
VUX-eleverna som under de 
här veckorna har praktik på 
olika företag i vår region. Det 
byggdes avlopp, monterades 
vedpanna och togs fram of-
ferter. Överallt syntes killar 
med glada miner som trivs 
med sin utbildning. 
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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Bild från slutet av 1950-talet. Första lördagen i månaden var det smågrismarknad på torget i Melle-

rud. Ekipagen anlände i en strid ström från socknarna runt om Mellerud. Fastigheten i bakgrunden 

stod där Coop numera är belägen. 

Kanalyran i Mellerud juli 1984. De två poliserna heter Sven Blick och Stig Larsson. I bilen sitter kronprydde Ingvar Oldsberg med Lars ”Limpa” Lindberg intill och Gösta Westman i baksätet. Bilen, en så kallad boggiebil, var för övrigt byggd av Jan ”Pigge” Andersson från Mellerud. 

Full fart på mässan i Holland

Frida Larsson räcker över en vindsnurra till ett besökande barn. Vindsnurrorna var mycket populära.

Det var full fart i Melleruds 
kommuns monter i Emig-
ration Expo i Houten, Ne-
derländerna, helgen 11-12 
februari. 
Under de båda dagarna hann 
i stort sett allt broschyrmate-
rial och all choklad som var 
med ta slut och stundtals var 
alla sex i montern upptagna i 
samtal med besökare.

Det är många holländare 
som funderar på att flytta 
utomlands och det ordnas 
varje år flera mässor på temat 
emigration. 

Emigration Expo är en av 
de största. Den lockar varje 
år mer än 10 000 besökare 

och 165 utställare från Euro-
pa, Nya Zeeland, Australien, 
Canada och Västindien. I år 
fanns alla de skandinaviska 
länderna representerade och 
vi var samlade i en särskild 
avdelning på mässan.

Melleruds kommun har 
besökt mässor i Holland fem 
år i rad, varav de två senaste 
mässan i Houten. Målet är 
givetvis att locka holländare 
att flytta hit, men vi har ock-
så med oss turistinformation. 
Mångas emigrationstankar 
har börjat med turistresor.

Varför bo här?
Det försäljningsargument 

vi för fram är att man i Mel-
lerud kan bo i eller nära den 
vilda naturen, men ändå ha 
nära till de större städerna när 
man känner för att besöka 
dem. De konkurrenskraftiga 
bostadspriserna och de bra 
tågförbindelserna är ett annat 
plus. 

Vi hade som vanligt fyra 
personer på plats, förutom 
undertecknad, Frida Lars-
son, Simone van der Wal, och 
Ellen Djurrema. Ellen var 
särskilt populär att prata med 
för familjer med äldre barn. 
De undrar hur det är att flytta 
till Sverige om man är tonår-
ing och det har Ellen direkt 

erfarenhet av. Det uppskattas 
av många. Märkligt nog var 
vi dock, som vanligt, den 
enda utställaren som hade 
med oss någon under 20 år i 
montern.

Dessutom hade Närhälsan 
i Mellerud i år skickat med 
två representanter, Eva-Lisa 
Fröjd Karlsson och Sebasti-
an Schoots. Sebastian är en 
av de holländska läkare som 
arbetar i Mellerud.

Resultatet
Och resultatet? Med oss hem 
har vi 68 ifyllda kontaktfor-
mulär från familjer som an-
ser Mellerud som bostadsort 

Simone van der Wal kontaktar en passerande.

Ellen Djurrema tillsammans med en sjukvårdsutbildad besökare som 
var extra intresserad av Ellens erfarenheter av att flytta till Mellerud.

är så intressant att de vill ha 
fortsatt kontakt med oss. 
Bland dem finns flera läkare, 
en tandläkare, några lärare 
och dessutom en mängd an-
dra yrkesgrupper. Alla har 

fått sin första e-posthälsning 
från oss, och Simone van der 
Wal har som uppgift att upp-
rätthålla kontakten med dem.

Lars Nilsson

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

I väntan vid bommarna på Storgatan i Mellerud. Troligtvis år 1953.

Bild från 14 augusti 1951 under Kung Gustav VI Adolfs Eriksgata, när han besökte Mellerud. 

Från vänster: Hilmer Dahlberg, C.P Olsson (närmast kameran), Birger Thedin, okänd, okänd, 

Ingvar Olovsson, landshövding Arvid Richert, Evald Jonsson, Kung Gustav VI Adolf, okänd.



Öppettider:
Mån - fre 7.00 - 16.00

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

Ny uppdaterad model
l

Gator XUV 590 
Servo, aluminiumfälgar, framruta, skyddsbågar,
toppfart 72 km/h, 32 hk

115 000:-
+ moms

Vi servar och reparerar alla inom
branschen förekommande fabrikat 
Vi har slangverkstad 
och utför även 
AC-reparationer
Välkommen in 
med din maskin, 
Anders Berg 
med personal!

Verkstad:

JORD, SKOG & HUSDJUR
Djurbutik till nya lokaler

Butiksinnehavaren Annelie Gustafsson t.v med Cathrine Iversby, Åmål 
som har med sig svärmors nioåriga powder puff Stella.

Det populära hundcaféet. Fr.v:  Molle (welsh springer spaniel), Ches-
ter (engelsk springer spaniel) och Nemo (australien shepherd). Foto: 
Viktoria Storm.

I en tuff bransch har Annelie Gustafsson lyckats driva 
sin djurbutik Krypin i sju års tid i Åmål. I maj flyttar hon 
till nya lokaler.

Hit är alltid hundar välkomna 
och det verkar dessutom som 
om de hittar dit själva. Flera 
kunder berättar om hur deras 
fyrbenta vänner alltid styr 
kosan mot butiken. Där van-
kas nämligen alltid godbitar.

– Det är guld värt att ha en 
djurbutik på hemmaplan, här 
finns allt jag behöver. Min 
hund Melwa vill alltid gå in, 
hon får ju godis av Annelie, 
säger Marie Forsgren, Åmål.

I ena delen av butiken finns 
ett mysigt hundcafé, där både 
hund och ägare kan få sig 
något gott i magen.

– Det har blivit allt vanli-
gare med caféer där hundar 
är välkomna. Det började 
med att jag ställde fram en 
stol vid kassan och bjöd kun-
derna på kaffe, berättar An-
nelie. Sedan växte det bara.

– Min hund Bonnie hittar 
hit själv, oavsett var jag par-
kerrar i stan, konstaterar 
Katarina Paulsson från 
Åmål.

Åmålsborna är trogna kun-
der, men det kommer även 
kunder från Mellerud, 
Bengtsfors, Dals Långed, 
Säffle och Årjäng. 

En livsstil
– Detta är en livsstil för mig. 
Det blir så speciellt, man 
pratar mycket hund eller katt 
med kunderna. Jag lär känna 
dem väl och får höra så 
många berättelser säger An-
nelie.

En stor bidragande anled-
ning till att verksamheten 

överlevt är den fina servicen. 
Om någon produkt inte fung-
erar, exempelvis ett sham-
poo, får kunden lämna tillba-
ka det och prova något annat 
– eller få pengarna tillbaka.

Annelie läser för övrigt till 
näringsfysiolog på distans.

– Det är väldigt uppskattat 
bland kunderna, då får de en 
trygghet i produkterna. Jag 
kan ge bra tips och råd vid 
frågor om utfodring, under-
stryker hon.

Utbudet är imponerande. 
Här finns allt från foder, 
tuggben, koppel, selar och 
halsband till hundtäcken, 
klösträd, pälsvårdsprodukter 
och vitaminer. Det finns även 
en del foder till fåglar och 
gnagare.

Flytt i maj
Flytten till Torvaldsgatan, 
100 meter norr om nuvaran-
de lokal, planerar Annelie 
ska ske i maj. Det blir en 
bättre anpassad lokal med 
bra parkering och möjlighe-
ter till en innergård med fi-
kamöjligheter. Då blir det 
hundcafé både inom- och 
utomhus.

Annelie, som bor i Yllinge-
bol, Ånimskog, har många 
strängar på sin lyra. Hon är 
utbildad florist och trädgård-
smästare och de största in-
tressena är djur och natur. 
Hon spelar även bläckblåsin-
trumentet eufonium i två or-
kestrar; Wenern Brass och 
Åmåls Concert Band.

Butiken har öppet tisdag 

till lördag och på måndagar-
na som är ledigt handlar hon 
alltid i Mellerud.

– Det är skönt att besöka 

en annan ort och det finns ju 
allting i Mellerud, förklarar 
Annelie, vars pappa Evert 
Hellgren flyttade från Dals 

Rostock till Åmål på 1950-ta-
let.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Krypin har vunnit 
pris för ”Bästa skyltfönster” 
i flera år. 
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Bevara Takvård
Avdödar, rengör och förebygger påväxt

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

Mångmiljonsatsning på nytt liggstall

Djurskötaren Ida Widin, Fredrik Torstensson, Ingemar Torstensson och 
Eva Olsson i det nya ljusa liggstallet med 120 liggplatser. Liggbåsen är 
utrustade med ”tempurmadrasser” istället för betonggolv. Båsen strös 
med spån – rena kor är friska kor.

Bergs Säteri strax norr 
om Mellerud har in-
vesterat i en ny ligghall 
med 120 liggplatser, en 
mångmiljonsatsning som 
möjliggör ett ökat antal 
djur. Målet är cirka 270 
mjölkande kor,  med egen 
rekrytering.
Humöret är på topp när Mel-
leruds Nyheter anländer till 
gården. Det vankas kaffe 
med tårta i fikarummet. Den 
är dekorerad med ”11 005 kg 
ECM”. Anledningen är att 
man nått målet med en års-
produktion på 11 000 kilo 
mjölk per individ.

– Jag såg att vi halkat över 
den magiska gränsen och 
beställde en tårta. Vi har ju 
dessutom ökat antalet djur 
under 2016, så det känns 
väldigt bra, säger Eva Ols-
son, som driver gården till-
sammans med maken Inge-
mar Torstensson.

I personalstyrkan finns 
djurskötarna Ida Widin och 
Sandra Johansson samt Eri-
kas och Vaidas Jurkenas från 
Litauen som sköter mjölk-
ningen. Dessutom jobbar 
sönerna Fredrik och Magnus 
på gården.

Under det gångna året le-
vererade gården 2,45 miljo-
ner kilo ekologisk mjölk. Det 
långsiktiga målet ligger dock 
på tre miljoner kilo mjölk.

Djuren släpptes in
Efter en del sprängningsar-
beten och omfattande mar-
karbeten började byggnatio-
nen av ligghallen i mars-april 
2016. Djuren släpptes in i det 
nya stallet den 22 december. 
Bygget har skett i egen regi 
med lokala entreprenörer. 

– Vi har ökat med 40-60 
mjölkande kor till 240 och 
har plats för mellan 280-290 
stående mjölkkor. I dagslä-
get har vi släppt in 60-70 djur 

Bröderna Fredrik och Magnus Torstensson och djurskötaren Ida Widin med sin border collie Piffe i en av de 
tre nya stora gruppkalvningsboxarna. De kommer att fyllas med halm innan djuren släpps in.

Med de nya ätbåsen får kor med låg rang möjlighet att äta i lugn och ro vid foderbordet, utan att bli bortjagade 
av kor med högre rang. På golvet finns gummimatta så att de inte halkar.

2010 byggdes ett nytt ung-
djursstall.
2012 renoverades det ”gamla” 
stallet. Inredningen byttes ut, 
till exempel med liggmadras-
ser till korna.
2014 byggdes ny logistikhall.
2016 i december stod nya 
ligghallen färdig. Den mäter 90 
gånger 18 meter och innehåller 
120 liggplatser samt tre stora 
gruppkalvningsboxar.
Vad händer 2018? ”Det beror 
på mjölkpriset” konstaterar 
Ingmar.

SATSNINGAR 
VARTANNAT ÅR

i det nya stallet, men vi ska 
fylla det, helst med egen re-
krytering, förklarar Eva.

Mjölkkorna vandrar in till 
det ”gamla” stallet för att 
mjölkas via en ny transport-
gång. Totalt finns cirka 500 
individer på gården.

Varför tog ni beslutet att 
bygga ut?

– För att ha plats för fler 
mjölkande kor. Vi tror att det 
kommer att fattas mjölk, 
även om det alltid kommer 
att svänga när det gäller ef-
terfrågan. Vi upplever att 
mjölk är på var mans läppar. 
Vi ville dessutom utnyttja 
den här delen av fastigheten, 
allt är nu samlat på samma 
ställe.

Ko-komfort
Grunden till framgången kan 
beskrivas med ordet ko-kom-
fort. Personalen jobbar med 
nyckeltal, det innebär att 
man får koll på ett bättre sätt. 

– Det gör oss motiverade 
och ger målmedvetenhet, 
säger Ida.

2012 lades liggmadrasser 
in till korna, det finns även 
borstar som de kan gå till för 
att göra sig rena eller om det 
kliar. En bra miljö, hög fo-
derkvalitet och rätt skötsel 
från kalv till vuxen ko är 
några delar som måste fung-
era.

– Vi hoppas mycket på de 
nya större kalvningsboxarna, 
då kan vi ha en mer rationell 

behandling vid sjukdomar. 
Det läggs mycket tid på ex-
empelvis brunstpassning och 
vi är noga med att kalvarna 
får råmjölk direkt, säger 
Ingemar.

Koll på tillväxten
– Med hjälp av amman ser vi 
sedan att kalvarna får i sig det 
de behöver, då kan vi få en 
bra avvänjning. Datorn por-
tionerar ut dosen och mins-
kar den i rätt takt. Med vårt 
nya ungdjursstall har vi bra 
koll på tillväxten på alla dju-
ren och med hjälp av värme-
kameror ser vi ett minskat 
antal mastiter, understryker 
Ida. 

Evas vision är att kunna 
producera allt foder hemma, 
förutom mineraler. Nästa 
utmaning består av att klara 
av att rosta åkerbönor själva 
så att de ska bli ett fullvärdigt 
kofoder.

– Det gäller bara att hitta 
rätt teknik. Eventuellt kan vi 
tappa i produktion, men det 
blir billigare foder så det blir 
mer lönsamt i längden, säger 
Eva.

Ingmar framhåller vikten 
av att vara stolt över de 
svenska produkterna. Går-
dens mjölk levereras exem-
pelvis till Arlas anläggning i 
Götene och blir ekologisk 
Bregott och ekologisk ost.

Vad är på gång?
– Vi ska investera i en 

bandfoderfördelare som 

transporterar fodret mellan 
stallarna och ut på foderbor-
den, svarar Ingemar.

Hur ser marknaden ut 

för en mjölkbonde idag?
– Det är en tuff situation 

när det gäller lönsamheten. 
Ekonomin är kärvare och 

man måste bli bättre hela ti-
den, framhåller Ingemar.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

Brålanda Trä AB
Byggvaruhus

Öppet: måndag-fredag 7–18

Plannja  Trend  är  en  takprofil  i  nordisk  design.  Med  den  upp-
daterade klickfalsen  och  det  specialdesignade  beslagspaket  ska-
par  du  ett  komplett tak med ett fantastiskt linjespel över ditt hus. 
Plannja Trend finns i nio kulörer och två bredder i den slitstarka 
beläggningen Plannja Hard Coat. 

Boka vårens demo!
Hos din maskinsäljare idag

Lennart Eriksson
Säljare: Dalsland / Bohuslän
Mobil: 072-748 70 93
E-mail: leer@sa-machinery.se

Svensk kvalitet 
från Väderstad

Dags att 
ladda inför 
vårbruket

Oljekampanj 1-31/3

Köp din olja där 
kunskapen finns

BRÅLANDA – Industrigatan 13 
Nils-Rickard Högberg 0706-23 47 53
Reservdelar & Verkstad 010-556 02 80
www.lantmannenmaskin.se

Agrols smörjmedel är speciellt utvecklade för det svenska lantbruket och ökar 
livslängden på dina maskiner. Gedigen kunskap om olja och lång erfarenhet 
av Agrol ger oss de allra bästa förutsättningarna för att hjälpa dig att välja rätt 
olja till din maskin. Välkommen in i butiken!

Vi fortsätter 
serva dina 
maskiner 
från Claas

LH
17

02
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ANDERS OCH JOHAN ÄR JORDNÄRA
alternativet till 

storbolagen

Vänersborg 0521-308 20, Uddevalla 0521-64 66 60, Karlstad 054-13 75 60  www.dina.se

Vi har Sveriges nöjdaste
företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex

Vi har SverVi har SverV
företa
enligt Sven

Anders Staxäng och Johan 
Jolemark. Lokalt förankrade 
med stort engagemang och 
gedigen kunskap i försäkrings-
frågor för jordbruk. 

Dina Försäkringar
Väst & Värmland

Topputrustad veterinärklinik

kommun ritades lokalerna 
om, eftersom de inte var än-
damålsenliga. I april 2016 
öppnade man alltså upp igen 
med ytterligare en opera-
tionssal, två nya undersök-
ningsrum, ny rymlig recep-
tion och nya 
personalutrymmen.

– Viktigt för oss var att ha 
en stor operationssal för 
tandbehandlingar. Det ligger 
i tiden att fixa tänderna på 
sina djur. Idag hade jag till 
exempel tre-fyra tandopera-
tioner. Det kan vara allt från 
tandsten och dragningar till 
olika slags tandskador. Detta 
tar nog 50 procent av min tid, 
berättar Solveig.

Det finns ytterligare två 
operationssalar samt en 
mjukvävnadsoperationssal. 
Dessutom finns en vanlig 
mottagning för exempelvis 
vaccinationer, hudproblem 
och kastreringar.

 En ny röntgen, ultraljud-
utrustning och ett blodlab 

Djurvårdarna Ulrika Kyrk och Heidi Klittner röntgar höfterna på Ulrikas 
västgötaspets Oscar.

Solveig Nyvold, vd och legitimerad veterinär t.v opererar en hund med akut livmoderinflammation. Hon assisteras av legimiterad djursjukskötare 
Sofia Hansen. Bak står djurvårdaren Ulrika Kyrk.

Den nya fräscha receptionen. Fr.v: Andrei Ignat, legitimerad veterinär, 
Angelica Koivumäki, receptionist och Kristin Ljungberg, legitimerad 
djursjukskötare. I bakgrunden syns foderbutiken.

Smådjursveterinären i Åmål är en topputrustad klinik 
belägen mitt emot järnvägsstationen. I april 2016 ge-
nomfördes en rejäl ombyggnad med ny reception, fler 
operationssalar och personalrum. 

Bakom den privata kliniken 
hittar vi Solveig Nyvold, vd 
och legitimerad veterinär 
samt hennes make Erling 
Sunnarvik. Totalt har verk-
samheten ett tiotal anställda; 
tre veterinärer, legitimerade 
djursjukskötare och djurvår-
dare.

Solveig arbetade som 
agronom i 16 år och tog sin 
examen vid Norges Veteri-
närhögskole i Oslo 2008, vid 
46 års ålder.

– Jag hade drömt om att bli 

veterinär hela livet. Så det 
var det mest fantastiska som 
hänt, konstaterar hon.

Solveig tog tillsammans 
med maken Erling över en 
klinik i Säffle i maj 2010. I 
september samma år öppna-
de paret även upp en klinik i 
Åmål. Till dagens 500 kva-
dratmeter stora lokaler (in-
klusive lager) flyttade man i 
mars 2012.

Lokalerna ritades om
Tillsammans med Åmåls 

jättegeckoödla. Jag var lite 
rädd för den, men en av våra 
veterinärer är duktig på rep-
tiler så han tog över. Vi har 
haft inne en hund av mastiff-
typ som vägde 106 kilo! Den 
var frisk och kry, men hela 
personalen kom för att titta på 
den.

Hur ser arbetsmarkna-
den ut?

– Mitt intryck är att det 
finns mer än väl många vete-
rinärer idag. Det är svårt att 

bli veterinär, det krävs 5,5 år 
på universitetet. En del utbil-
dar sig utomlands där det 
finns fler utbildningsplatser. 
På större djursjukhus finns 
det i regel jobb och veterinä-
rer med specialistutbilning är 
alltid efterfrågade. Djursjuk-
skötare är mycket eftertrakta-
de och får lätt jobb. Duktiga 
djurvårdare är det också be-
hov av.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

finns också. Allt är digitalise-
rat. 

Ingång på baksidan
Här finns även ett rum med 
burar för vård av djur som 
stannar över dagen för kon-
troll efter operationer samt 
ett rum för isolering med 
ingång från baksidan. Det 
används även vid avlivning-
ar. 

– Vi tänder ljus vid sådana 
tillfällen, många uppskattar 
att kunna gå ut bakvägen 
efter en avlivning, förklarar 
Solveig.

Vanligaste orsaken till 
besök hos er?

– Vi är ju en allmänpraktik 
så det blir mycket olika sa-
ker;  tandoperationer, akuta 
skador, vaccinationer, medi-
cinska utredningar, röntge-
nundersökningar och alla 
möjliga mjukvävnadsopera-
tioner.

Ovanligaste patienten?
– Det var en två meter lång Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

Motor4U
ATV-TILLBEHÖR-MOPED-ELCYKLAR-TRÄDGÅRD-SKOG

CFMOTO 450 EFI
4*4, hög/låg

Vinsch, drag och servo-
styrning. 3 års garanti
Fr. 41 520:- + moms

Sveriges mest sålda ATV märke!

CFMOTO 550  
EFI 4*4, hög/låg
Vinsch, drag och servo-
styrning. 3 års garanti
Fr. 52 720:- + moms

CFMoto 800 EFI
4*4, hög/låg

Vinsch, drag och 
  servostyrning. 

3 års garanti
Fr. 70 320:- 

+ moms
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VÅREN
NÄRMAR SIG!
Vi fixar bränslet 

till vårbruket

Välkommen att 

ringa oss!
0521-688 33

Däck för allt inom lantbruk
Vi hjälper dig att välja rätt!

KE:s BIL & DÄCK
Sven-Ingvar Andersson
Atterud, Mellerud
Tel. 0521-301 16, 070-254 03 30

Behöver du förbättra din väg?
Vi kan hjälpa dig med vägunderhållet

Kontakta oss för pris och rådgivning
Brittmarie 0531-719 03
Jan 0531-719 04

Vi levererar det mesta i grusväg för anläggning och byggnation

•Grusa vägen •Hyvla vägen
•Saltning •Dikning

VÄSTFRAKT

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS 
HANDLA ELLER SERVA DIN MASKIN HOS OSS, VI TAR HAND OM DIG!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS:

KVÄNUM
Tegelbruksgatan 2, Tel: 0512-79 79 70

www.sodhaak-kvanum.se

MARIESTAD
Tegelbruksgatan 2, Tel: 0512-79 79 70

mariestadsmaskin.se

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

Törnrosgatan 5, BRÅLANDA
www.sodhaak-kvanum.se

Allt för hund, katt 
och andra husdjur

Hundcafé

Öppet: Tisdag - fredag 10.00 - 18.00  
Lördag 10-14

Västerlånggatan 4, Åmål • Tel. 0532-100 08 Göteborgsvägen 11 | Tel: 070-152 40 49 | Tassainn.se

Hundfysioterapeut
Sjukgymnast för hund

Vi har flyttat till nya lokaler (Fixus gamla lokaler)
på Göteborgsvägen 11, Brålanda 

Sträckfilm • Ensilageplast

Tel. 0521-360 48
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Flathult, Dalskog
Jonas Löfqvist

0 7 0 - 5 6 3  2 0  2 8

PLANTERAR, RÖJER 
& FÄLLER  

JÄTTESTORA TRÄD.

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

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 
eller 070-330 48 05        VÄLKOMNA!

   

Användningsområde
STARTA 2-takt Alkylatbensin är en ren alkylatbensin avsedd för 
alla luft och vattenkylda 2-taktsmotorer såsom motorsågar, trim-
mers, snöslungor, mopeder, utombordsmotorer. 

Egenskaper
STARTA 2-takt Alkylatbensin innehåller 2% helsyntetisk biologiskt 
nedbrytbar 2-taktsolja (syntetisk ester) av mycket hög kvalitet. 
Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC+, NMMA TC-W3, JASO 
FB m.fl.
STARTA 2-takt Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, 
svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en 
renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i 
avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, 
till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna min-
dre hälsoskadlig med Alkylatbensin. 
STARTA 2-takt Alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid 
än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över 
säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under 
jämn temperatur. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår 
motorbensin i brandfarlighetsklass 1 ”mycket brandfarliga varor ”.

Alkylatbensin
2-takt

STARTA AB        Torpvägen 4        S-441 74  Sollebrunn        Sweden        Phone +46 322 83200        startaprodukter.se

Produktnr: 0010 Reviderad: 2016-04-25

Tekniska data
PARAMETER ENHET TYPISKT ANALYSDATA METOD

Oktantal, Research RON 95

Ångtryck kPa 60

Bensen Vol% <0,01

Aromater Vol% <0,1

Densitet vid 15°C kg/m³ 700

Oktantal, Motor MON 93

Bly g/lit <0,002

Svavel Mass-% 0,001

Oljehalt (Syntetisk 2-takt) Vol% 2

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tids-
period.

Produkten finns i 
5, 25 och 200 liter.

   

Användningsområde
AMOIL Sågkedjeolja är en speciellt utvecklad sågkedjeolja av 
högsta kvalitet. Oljan används i manuella motorsågar, röjsågar och 
skördare.  AMOIL Sågkedjeolja används även på exempelvis såg-
verk som smörjmedel på transportörer drivna av kedjor. 

Egenskaper
AMOIL Sågkedjeolja ger en mycket tålig oljefilm som smörjer såg-
kedjans länkar och nitar samt skyddar svärd och kedjehjul mot 
nötning. AMOIL Sågkedjeolja har mycket god kryp- och vid-
häftningsförmåga, även på fuktiga ytor. Oljan skyddar mot slitage, 
skumning och rost, samt håller rent från beläggningar för att öka 
utrustningens livslängd till maximum. 

Specifikationer
AMOIL Sågkedjeolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- ISO VG 125 (Viskositet vid 40°C) 

  

Sågkedjeolja

STARTA AB        Torpvägen 4        S-441 74  Sollebrunn        Sweden        Phone +46 322 83200        amoil.se

Produktnr: 6015 Reviderad: 2016-05-09

Tekniska data
PARAMETER ENHET TYPISKT ANALYSDATA METOD

Viskositet vid 40°C mm²/s (cSt) 125 ASTM D7042

Viskositetsindex °C 100 ASTM D2270

Flampunkt °C 253 ASTM D92

Densitet vid 15°C kg/m³ 890 ASTM 4052

Viskositet vid 100°C mm²/s (cSt) 13,3 ASTM D7042

Lägsta flyttemperatur °C -27 ASTM D97

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tids-
period.

Produkten finns i
1,5, 10, 25 

och 208 liter.

Sågkedjeolja 
10 lit Amoil  
205kr

Arbetsbelysning 
LED 12/24V 16 LED 48W 

495kr

Alkylatbensin 
2-T 5 lit MICRO 

135kr

Vi bedriver ett hållbart skogsbruk som gör 
ditt skogsägande både lönsamt, tryggt och 
enkelt! Ring din köpare nedan för mer info.

Frida Karlsson, Bohuslän 
Telefon 01046-777 80

Per Krokström, S. Dalsland 
Telefon 01046-770 52

Jan Arvidsson, N. Dalsland
Telefon 01046-770 57

Gör som en av Sveriges 
största skogsägare
Låt Stora Enso 
sköta din skog

Samverkan mellan kompetenser behövs

Thomas Johansson är ordförande i Melleruds Jaktvårdskrets.

Alla djur påverkar sin omgivning på något sätt, genom 
sitt födosök, val av boplatser, med mera. För att förval-
ta viltstammarna på ett förnuftigt och ändamålsenligt 
sätt, krävs långtgående kunskap om sambanden i na-
turen,  liksom förståelse för viltets värde och insikt i 
jord– och skogbruk. 
Denna artikel är skriven uti-
från ett jägarperspektiv, det 
tar avstamp i kunskap om 
viltets vanor, däremot ser jag 
den inte som en partsinlaga. 
Det är självklart att vi inte 
kan driva en förvaltning som 
enbart tar hänsyn till vissa 
intressen. Det är lika natur-
ligt att vi inte kan hålla vilt-
stammar som det inte finns 
förutsättningar för, i form av 
tillgängliga foderresurser, 
eller för stor inverkan på 
övriga näringar. 

I den här diskussionen 
skulle det vara ett stort miss-
tag att skapa ett motsatsför-
hållande mellan vilt och öv-
riga näringar. Med dagens 
viltstammar behöver vi 
samverkan mellan olika 
kompetensgrupper och sam-
syn över stora områden, 
bättre än någonsin. 

I det följande fokuseras på 
de arter som kanske mest 
påverkar sin livsmiljö och 
som ofta tas upp vid diskus-
sioner om viltskador, nämli-
gen älg och vildsvin. Älgen 
främst genom sin vinterbet-
ning av tall, vildsvinen 
främst genom sin vana att 
söka föda i markskiktet.

Älg
Älgförvaltningen har goda 
förutsättningar och den orga-
nisation som behövs, genom 
att en övervägande del av 
arealen ingår i ”älgskötsel-
områden”. Det övergripande 
ansvaret finns i Älgförvalt-
ningsområden och ytterst i 
länets viltförvaltningsdele-
gation.

Allt oftare framställs öns-
kemål om en viss minskning 
av älgstammen. Härvid be-
hövs kunskap om den till-

gängliga foderresursen, nå-
got som vi ser fram mot att 
få kunskap om. 

Det behövs också kunskap 
om den befintliga stammens 
storlek och sammansättning. 
Norra Dalsland har beställt 
flyginventering (som bekos-
tas av jägarna i skötselområ-
dena). Tyvärr verkar det som 
om snöförhållanden denna 
vinter inte medger invente-
ring, beställningen kvarstår 
då till nästa vinter.

Däremot skulle en viss 
minskning av stammen kun-
na företas utan större förar-
bete, genom att minskningen 
riktas mot mindre produktiva 
djur (kalv och mindre vux-
na), vilket då ger en kvalitets-
förbättring i stammen med 
ökade slaktvikter och bättre 
reproduktion. Det är främst 
vinterstammen som riskerar 
ge skogsskador, varför mins-
ta vinterstam och största 
sommarstam eftersträvas.

Utnyttja marginalmarker
Ett av de grundläggande pro-
blemen är att det i dag plan-
teras gran på mark som 
egentligen lämpar sig för tall. 
Man vill härigenom undgå 
betning på tall, men desvärre 
blir detta kontraproduktivt. 
Granen växer inte ordentligt 
på tallmark och foderresur-
sen minskar. De mindre are-
aler med tall som återstår 
drabbas då hårt av skadegö-
rande betning.

– Lösningen vore att eta-
blera tall på tallmark, helst då 
i täta bestånd som står emot 
betning betydligt bättre. Det 
gäller också att försöka öka 
foderresursen, genom att ut-
nyttja ”marginalmarker” 
som kraftledningsgator, 

åkerbryn och skogsbilvägs-
kanter. En förnuftig röjning 
av ungskogar ger också mer 
foder och kan skydda tallen 
om föryngringen hålls väl 
sluten. Man kan också med 
fördel planera slutavverk-
ning av tall till vinterperio-
den, då riset blir en foderre-
surs för älgen och kan avleda 
betning från ungskog. 

Till sist kan man bedriva 
en riktad jakt på älgar som 
uppehåller sig vintertid i 
skadekänslig skog.

Vildsvin
Vildsvin har funnits i fast 
stam inom en begränsad del 
av vårt verksamhetområde 
under några år. Utanför detta 
område får förekomsten fort-
farande ses som sporadisk. 

Lyckligtvis har vi undgått 
skador av större omfattning.
På grund av biotopen i våra 
marker, samt markernas bör-
dighet, kan vi förutsätta att 
stammarna här inte kommer 
att bli så täta som i södra och 
östra Sverige. Här kan det 
också finnas anledning att 
påpeka att vi i fackpressen 
oftast nås av skrämmande 
exempel på svinens skade-
verkningar, mera sällan talas 
om den majoritet av områden 
som faktiskt fungerar utan 
större problem.

Här har vi möjlighet att ta 
tag i förvaltningen innan 
problemen vuxit oss över 
huvudet. Här saknas ännu 
färdiga forum för förvalt-
ning, vilket man lättast av-

hjälper genom att låta älgs-
kötselområdena ta sig an 
samförvaltningen. Det är 
också viktigt att jord- och 
skogsbruk har en aktiv del i 
detta arbete.

Jägarkårens ansvar
Jägarkåren har ett ansvar att 
skaffa och vidmakthålla 
kompetens och hålla ända-
målsenliga hundar för jakt 
och eftersök, samt svara för 
bevakning så att skadeverk-
ningar inte får fortgå utan 
åtgärder. 

Melleruds jaktvårdskrets 
har gjort utbildningsinsatser 
inom flera områden, samt har 
en dialog med LRF. Det vi nu 
kan göra på kort sikt är att 
fortsätta dialogen och skapa 
lämpliga forum för förvalt-
ningen. Det är viktigt att all 
mark omfattas av samför-
valtningen, eftersom svinen 
med sin anpassningsförmåga 
genast utnyttjar förhållanden 
till sin fördel. Det är således 
helt förödande att vissa om-
råden undantas från jakt, att 
vissa områden har en helt 
egen målsättning för stam-
men och att andra områden 
jagas hänsynslöst och utan 
samordning.

Utfodring och jaktplan
På senare tid har förslag om 
förbud mot utfodring av vilt 
diskuterats. Lagförslaget 
vann inte gehör i riksdagen.

Det skulle vara mycket 
olyckligt med ett generellt 
förbud mot utfodring. Vilt 

bort från skadekänslig gröda.
 I vegetationsperioden bör 

vildsvinen ha fristad i skogs-
marken. I skogen gör svinen 
som regel ingen skada, bök-
ningen i granskog riskerar 
inte röta, då det oftast sker 
ute  i det klena rotsystemet.

Skjut rätt gris 
Vildsvinen har en väl tillta-
gen tillåten jakttid. Årsgris är 
lovlig hela året, vuxna under 
en stor del. Därför är det 
mycket viktigt att betona 
vikten av att skjuta rätt gris.

Årsgris är alltid rätt (oftast 
rödbruna). Vuxna grisar skall 
man vara försiktig med, det 
är inte alltid lätt att skilja 
mellan galt och sugga. Vux-
na suggor skall praktiskt ta-
get inte skjutas, de kan ha 
kultingar nästan hela året.

Måste suggor skjutas av 
förvaltningsskäl, får det ske 
under oktober – november. 
Observera risken att härige-
nom skapa ”huligangrisar” 
(unga svin utan ledarsugga), 
eller att få en okontrollerad 
tillväxt genom att unga 
suggor blir för tidigt köns-
mogna.

Till sist vill jag uppmärk-
samma kravet på lämplig 
eftersökshund vid all jakt. 
När det gäller vildsvin har vi 
i dag bara ett begränsat antal 
hundar lämpliga för uppgif-
ten.

Thomas Johansson, 
ordförande Melleruds  

Jaktvårdskrets

ska förvaltas genom jakt, inte 
genom svält. Kan man inte 
bedriva någon form av ut-
fodring, har vi också avhänt 
oss det mest verkningsfulla 
medlet att styra och hålla 
kontroll över stammen. Dä-
remot skall inte utfodring ske 
med okontrollerade mängder 
eller med icke naturliga pro-
dukter.

Det gäller att så snart som 
möjligt skapa sig en tydlig 
bild av förekomsten av vild-
svin inom området, hålla 
bevakning på skadekänslig 
gröda, planera lämplig av-
skjutning i området och pla-
nera jakten så att svinen jagas 

Nytt stöd till svenska 
mjölkproducenter

Jordbruksverket betalar 
ut ett nytt stöd till svenska 
mjölkproducenter. Syftet 
är att stödja mjölkbran-
schen genom att ge ett en-
gångsstöd till lantbrukare 
med mjölkproduktion. 
Stödet går att söka från den 
20 februari till den 19 mars 
2017. De som var mjölkpro-
ducenter under 2016 och 
deltog i ett  mjölkkvalitets-
program kan söka det nya 
mjölkstödet.

EU-kommissionen har 
avsatt pengar till medlems-
staterna som kan användas 
till ett särskilt anpassnings-
stöd till mjölkproducenter 
och jordbrukare som har 
andra djur. Sverige har valt 

att fördela pengarna till 
svenska mjölkproducenter. 
Sveriges andel av det totala 
stödet motsvarar cirka 65 
miljoner kronor. Stödet be-
räknas på det antal kilo mjölk 
som producenten levererade 
eller sålde direkt till konsu-
ment under 2016. Stödet 
kommer att bli minst två öre 
per kilo mjölk och måste 
uppgå till minst 1 000 kronor 
för att det ska betalas ut.

De som är berättigade att 
söka stödet ska ha deltagit i 
något av följande mjölkkva-
litetsprogram under 2016: 
Arlagården, Gefleortens 
gårdsprogram, Krav, Norr-
gården, Svenskt Sigill och 
Skånemejeriers gårdscerti-
fiering.
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AXIMA ERIKSTAD  0530-512 50
MORGAN BROBERG 0706-75 12 51
MIKAEL LARSSON 0735-67 12 19
SIMON KARLSSON 0761-41 49 05

facebook.com/aximaab | www.axima.se

VÄLKOMMEN  TILL
DIN NEW HOLLAND
ÅTERFÖRSÄLJARE!

Service och reparation av 

Case IH och New Holland maskiner 

med orginaldelar från CNH.

Vi sprutmålar din byggnad
med Falu Rödfärg Marcus Carlsson 070-658 10 39    

epost: marcus.carlsson@ftvbg.se

VÄNERSBORG

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

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

Jörgen Andersson 
Åmål – Mellerud     
Tel. 070-2292171

Per Larsson 
Bäckefors – Färgelanda   
Tel. 070-3537620

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

MOTORSÅGSKÖRKORT
KUNSKAP OCH BEHÖRIGHET

WWW.LARIDE.SE
0702-994 452

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2017

SAM-ANSÖKAN 2017
VI HJÄLPER DIG

 – Ring 0530-494 46 redan i dag och boka en 
rådgivningstid med våra EU-specialister

 – Sista ansökningsdag är 4 maj.

Läs mer på www.lrfkonsult.se/sam

lrfkonsult.se/mellerud Magnus 0702-80 44 86

Vi hjälper dig med:
Husgrund

Vatten & avlopp (Ansökan & rapport)
Vägar

Dikes- & kanalrensning
Rivning av fastighet

Stubbryckning (nyodling) m.m.
Välkommen att kontakta Magnus
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Kliniken i Säffl  e
Karlstadsvägen 6
661 41 Säffl  e
Telefon: 0533-100 02

Kliniken i Åmål
Drottning Kristina s väg 2
662 30 Å mål
Telefon: 0532-160 02

www.smadjursveterinaren.se

Älgar och skogsägare i en ond cirkel
Ett stort problem för 
skogsägare är betesska-
dor på ungskogen orsaka-
de av hungrande älgar. En 
ond cirkel har skapats där 
en stor älgstam ska livnära 
sig på en alltmer foder-
fattig skog. Skogsägaren, 
entreprenören och tillika 
ordföranden i ett av Dals-
lands älgförvaltningsom-
råden, Jonas Löfqvist, vill 
se förändringar.
Skogsägaren och entrepre-
nören Jonas Löfqvist och 
hans två medarbetare Olof 
Larsson och Joseph Genney 
rör sig i många skogar i Dals-
land, södra Värmland och 
Bohuslän. Företaget röjer, 
planterar, gallrar och gör 
”farliga” trädfällningar åt 
både bolag och privatperso-
ner.

Jonas är dessutom ordfö-
rande i Älgförvaltningsom-
råde 1, Norra Dal, vars mål 
är att skapa balans i förhål-
landet mellan antalet älgar 
och tillgången på foder i 
skogen.

Olyckliga omständigheter
Älgens huvudsakliga föda 
sommartid är sälg, asp, rönn 
och ek. Vintertid är det tall 
och när snötäcket inte är för 
tjockt, även bärris. Eftersom 
blandskogar med både löv- 
och barrträd idag är sällsynta 
tar älgens sommarföda 
snabbt slut och djuren börjar 
äta tall redan under sensom-
maren. De stora skadorna i 
tallplanteringarna har fört 
med sig att  skogsägare helt 
avstår från att plantera tall. 
De planterar gran istället, 
oavsett om jordmånen passar 

Joseph Genney, Jonas Löfqvist och Olof Larsson i färd med att rensa upp bland vindfälld granskog på skogs-
ägaren Christer Erikssons marker i Hallersbyn, Dalskog.

Skogsägare avstår från att plantera begärlig tall och planterar gran istäl-
let. En näringsmässig katastrof för älgarna som får svårt att hitta föda.

”Den stora grejen är 
hur ungskogen sköts”

Älgen har svårt 
att hitta favo-
ritfödan sälg, 
asp. rönn och ek  
och vinterfödan 
tall när skogen 
föryngras med 
gran. Foto: Rune 
Ahlander.

64 procent av tallrana i Västra Götaland hade betsskador vid den senaste 
älgbetesinventeringen, 2015. Foto: Josefina Sköld.

Bertil Lundahl på Skogs-
styrelsen i Bäckefors  kon-
staterar att betesskador-
na i dalsländska skogar är 
stora, men menar att en 
förändring är i sikte. Han 
tror att de älgbestesin-
venteringar som görs, på 
sikt kommer att ge mer 
tryck i frågan om antalet 
älgar i förhållande till be-
testillgång.
ÄBIN, Älgebetsesinvente-
ring, gjordes för första gång-
en i Götaland 2015. I norra 
Sverige har inventeringarna  
gjorts flera år tidigare och  
används som ett underlag för 
viltförvaltningen. 

Inventeringarna görs, efter 
ett upphandlingsförfarande, 
av oberoende entreprenörer 
och koordineras av Skog-
forsk, det svenska skogsbru-
kets forskningsinstitut. 
Skogsbruket står för finan-
sieringen. 

Stora skador
Efter stickprovskontroller 
där det uppskattas hur många 
ungträd som finns i området 
och hur stor andel av dessa 
som har skador från bete, 
kunde i Västra Götaland 
2015 fastställas att 64 pro-
cent av tallarna hade be-
tesskador. Andelen färska 
skador var nio procent.

– Resultaten är inte bra. 
Den stora grejen är hur ungs-
kogen sköts. Att skogsägarna 
väljer att föryngra med gran 
istället för tall på grund av att 
älgarna betar tallen är ingen 
bra utveckling. Men frågan 
om att få en älgstam i balans 
med fodertillgången är kom-

plex, säger Bertil Lundahl 
och tar som exempel att 
skogsägare som har jakt som 
intresse i många fall väljer 
intresset framför skogssköt-
sel. Man vill inte ha en liten 
älgstam, trots att slaktvikten 
på älgkalvar gått ner under 
flera år.

Ny inventering i år
Bertil Lundahl tycker att äl-
gskötselområdena sköter sitt 
uppdrag bra, men ser att 
motståndet är massivt och att 
det skapar en stor tröghet i 
systemet.

– Det är långt kvar till att 
få en älgstam i balans med 
fordertillgången, men jag 
tror det kan bli bättre. I år är 
det dags för en ny invente-
ring i vårt område och om vi 
får resultaten av älgbetesin-
venterinarna under längre tid 
blir det mer tryck i det hela. 
Inventeringarna kommer att 
ge de fakta som behövs för 
att komma överens om en 
balans mellan antalet älgar 
och tillgången på bete, tror 
Bertil Lundahl. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kurser i Ed
ESA, Arbete på väg,  

YKB utbildning
Motorsågskurs v. 12

Förarbevis till terränghjuling
Anmälan/info 070-373 79 90

Vi fräser
bort dina
stubbar!

– Anledningen är att 
skogsarbetet mekaniserades 
på 60- och 70-talet och man 
började med trakthygges-
bruk, man skördade skogen 
genom en slutavverkning 
och planterade sedan stora 
mängder plantor. På hyggena 
fanns massor av mat till äl-
garna som snabbt blev fler, 
förklarar Jonas.

Skogsägare och jägare
Förvaltningsområde 1 Norra 
Dal, där Löfqvist är ordfö-
rande, består av Bengtsfors, 
Dals Ed, Åmål och delar av 
Melleruds kommun. Förvalt-
ningsgruppen har sex med-
lemmar; tre skogsägare/ 
markägare och tre jägare, 
tillsatta av Länsstyrelsen, 
som i sin tur agerar på upp-
drag av Naturvårdsverket. 

Skogsstyrelsen är den 
myndighet som ansvarar för 
att den svenska skogspoliti-
ken omsätts i verkligheten 
och där  anser man att 
”skogsbrukets ekonomiska 
värden och hänsyn till biolo-
gisk mångfald inte beaktas i 
tillräcklig omfattning där 
betesskadorna är stora”. De 
anser också att ”avskjutning 
är det viktigaste verktyget för 
att minska oacceptabla 
viltskador och att målet med 
älgförvaltningen ska nås ge-
nom dialog och objektiv in-
ventering”. 

Därav kom den nya älgför-
valtningen till 2012 för att 
skapa en älgstam av hög 
kvalité och i balans med till-
gången på bete för djuren. 
Detta mål har älgförvalt-
ningsområdena att uppfylla. 

för gran eller inte, med en 
ekonomisk förlust som följd. 
För älgarna är de allt vanli-
gare granskogarna en kata-
strof, här finns väldigt lite att 
äta. 

– Det handlar om många 
olyckliga omständigheter 
Det finns för mycket djur 
idag, 300 000 älgar efter 
älgjakten på hösten. För så 
många djur finns det inte mat  
och nu är älgstammen sjuk, 
man hittar självdöda kor och 
kalvar och överlevande kal-
varna utvecklas inte bra, sä-
ger Jonas.

Varför så många?
I början av 1900-talet var 
älgen så gott som utrotad. På 
den tiden var jakten fri och 
älg en begärlig föda. Stam-
men återhämtade sig lång-
samt, på 40-och 50-talet var 
det ovanligt ett se en älg. Men 
de senaste 50 åren har älgstam-
men exploderat.

Händer för lite
Uppgiften för älgförvalt-
ningsområdena är att ta fram 
en plan för det egna förvalt-
ningsområdet som i Norra 
Dals fall består av 17 älgs-
kötselområden. Dessa består 
i sin tur av flera jaktlag (upp 
till 40 stycken) som ska ta 

fram en älgskötselplan för 
sitt område. Den planen ska 
granskas och godkännas av 
förvaltningsgruppen innan 
den skickas vidare till Läns-
styrelsen som bestämmer 
vilket antal djur som ska 
tilldelas områdena när det är 
dags för älgjakt.

– Vi har jobbat med det i 
fem år nu, men jag som job-
bar i skogen varje dag sedan 
många år och ser hur det är 
fatt, tycker att det går lite 

långsamt, säger Jonas Löf-
qvist.

Han menar att älgskötsel-
områdenas planer alltför 
okritiskt godkänns och att för 
lite händer för att minska 
antalet älgar. 

– Det råder tyvärr ingen 
enighet mellan skogsägare 
och jägare om hur stor äl-
gstammen ska vara, säger 
han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tommy 
Håkansson

Brålanda/Säffle

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

KÖP DIN NÄSTA
MASKIN AV MIG

– JAG ÄR TILL FÖR DIG

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5

Brålanda • Frändefors

Brålanda kyrkliga sykrets 
har haft årsmöte. Ordförande 
Märta Eriksson hälsade väl-
kommen och ledde dagens 
förhandlingar. Styrelsen 
omvaldes.  I verksamhetsbe-
rättelsen kunde man läsa  att 
medlemstalet var tolv samt 
två hedersmedlemmar, att 
det hållits två styrelsemöten 
samt åtta arbetsmöten under 
året. Vårutflykten gick till 
Dalbergså kaffestuga samt 
ett besök i ”föttestuva” en 
ryggåsstuga i Bolstad.

Man har haft missions-
kväll på Åkesson loge med 
sedvanligt tårtkalas. Dan 
Rosengren och hans vänner 
underhöll och berättade från 
sitt arbete med Caminut 

Felix i Rumänien, en hjälp-
organisation. Kvällen in-
bringade 11 910 kronor.

Församlingsafton anord-
nades den 2 november med 
underhållning av Lätt och 
Lagom; Bertil Fransson och 
Ingemar Johansson. Lotteri-
er och kaffeservering med 
mera inbringade 15 600 kro-
nor.

Missionsombuden arrang-
erade kaffeservering och 
lotterier den andra advent 
och detta inbringade 2 915 
kronor till Kyrkans interna-
tionella arbete.  Med kaffe-
pengar 1 710 kronor från 
månadsmöten har man alltså 
samlat in 32 135 kronor. 
Dessa gåvor har skänkts en-

ligt följande:  2 000 kronor 
var till Världens Barn, Nord-
iska Östmissionen och Lä-
karmissionen. 3000 kronor 
var till Kyrkans internatio-
nella arbete, Göteborgs 
stadsmission samt Luther-
hjälpen. Vidare gick intäkter-
na från missionsaftonen, 11 
910 kronor direkt till hjälp-
organisationen i Rumänien 
samt från andra advent 2915 
kronor till Kyrkans interna-
tionella arbete.

Ordföranden tackade alla 
för goda arbetsinsatser under 
det gångna året till olika 
verksamheter runt om i värl-
den. Bengta Larsson tackade 
ordföranden och kassören 
med en blomma för årets 

ÅRSMÖTE

Gröt med Ove uppskattades
Det blev fullsatt i Equme-
niakyrkan när Brålanda 
Väntjänst och studieför-
bundet Vuxenskolan bjöd 
in till grötfest med filmen 
om mannen Ove. Ett och 
annat igenkännande hör-
des bland filmpubliken 
Ordförande Orvar Carlsson 
hälsade välkommen till den-
na nya aktivitet och uppma-
nade de närvarande att kom-
ma med förslag på aktiviteter 
som lockar de över 65 år.

Kyrkans pastor Sigward 

Karlsson tyckte det var roligt 
med många besökare och 
sade att de gärna fick komma 
på söndagarna med.

Filmen ”En man som heter 
Ove” visades. För några var 
det första gången och några 
hade redan sett den flera 
gånger.

– Man upptäcker alltid 
något nytt när man ser om 
den sade, Torgny Aronsson.

I köket hade Gudrun och 
Sven Larsson, Doris och 
Tage Severinson, Anita 

Inga-Lill Johansson, Ann-Christine Karlsson, Gudrun och Sven Larsson, 
Anita Lindberg, Tage och Doris Severinson såg till att alla fick en njutbar 
stund kring borden.

Alf Andersson, Torgny och Gunilla Aronsson, Anette och Ove Storm och 
Berith Aronsson gillade både film och förtäring.

Lions club Brålandas med-
lemsmöte avhölls i fredags 
med som vanligt ett stort 
antal medlemmar. Det rap-
porterades från arbetet med 
de kommande allsångskväl-
larna i augusti och från vår 
medverkan vid Lions Melle-
ruds luciafirande. En rapport 
gjordes också från möte med 
företagarföreningen och för-

eningar i Brålanda kring 
kommande julmarknad och 
tomtetåg. Nästa möte kring 
detta sker 13 mars i Blå huset 
dit föreningar och allmänhet 
inbjudes. Klubbmötet beslu-
tade också att stödja Väners-
borg-Södra Dals FUB med 5 
000 kronor och DHB Västra 
med samma summa.

Södra Dals SPF hade års-
möte 9 februari på Solrosens 
Restaurang i Brålanda. Mö-
tet inleddes med att ordf. Uno 
Löfgren hälsade välkom-
men. SPF:s sångkör sjöng 
därefter ” Jag har hört om 
enstad” och ”Herre kär, tag 
min hand”. Därefter följde 
parentation av kyrkoherde 
Ralf Liljegren med minnes-
stund för de medlemmar som 
lämnat oss under året. Astrid 
Svensson tände ett ljus för 
var och en av dem. Astrid har 
utfört denna uppgift med 
värdighet i mer än tjugo år. 

Ralf Liljegren läste därefter 
en stämningsfull dikt. Kören 
avslutade denna minnes-
stund med ”Oändlig nåd” 
och ”Kärlekens tid”. 

Därefter följde matserve-
ring till de cirka 80 gästerna. 
Årsmötet fortsatte med för-
handlingar. Orvar Carlsson 
ledde dessa som ordförande 
för dagen. Till föreningens 
ordförande omvaldes Uno 
Löfgren, till sekreterare Ing-
rid Eriksson, ny kassör Bo 
Pettersson. Det beslutades 
att styrelsen skall bestå av sju 
ledamöter fyra ersättare. 

Kassaredovisning och bud-
getförslag föredrogs av Fol-
ke Olsson. Revisionsberät-
telse lämnades av Magnus 
Hummerhjelm, revisor. Sty-
relsen beviljades ansvarsfri-
het för år 2016. Sedan skedde 
val till de andra olika uppgif-
terna i föreningen. Det är 
många poster med ersättare 
som ska besättas genom val 
eller omval utöver styrelsen 
på ett årsmöte, exempelvis 
valberedning, ombud till di-
striktsstämman, KPR, pro-
gramkommitté, läkemedels-
ombusstudie/friskvårdsan- 

svarig, pressombud, tra-
fikombud m.m. Föreningen 
är en grupp aktiva pensionä-
rer med många deltagare på 
våra möten.

 Efter att förhandlingarna 
avslutats av ordförande blev 
det kaffeservering. Rosor 
delades ut till avgående sty-
relsemedlemmar. Även var 
och an av SPF:s sångare fick 
motta en ros för sin medver-
kan.

Doris Severinsson

FÖRENINGSREFERAT

Lions Club Brålanda har 
haft medlemsmöte 20 janua-
ri 2017. President Ingvar 
Håkansson hälsade välkom-
men till årets första med-
lemsmöte och informerade 
om det förestående riksmö-
tet. Det rapporterades också 
från besöket på NÄL då en 
gåva från Lions, Brålanda 
överlämnades och då Lions-

orkestern gjorde en uppskat-
tad spelning av olika julsång-
er. Den lyckade julmarknaden 
inklusive tomtetåg diskute-
ras liksom hur kommande 
event skall genomföras. 
Mötet beslutade också att 
inköpa ett tält som kan an-
vändas vid olika arrange-
mang.

arbete. Årsmötet avslutades 
med samvaro och tack till 
kvällens värdinnor.

Anna Lisa Fröjd

Lindberg, Inga-Lill Johans-
son och Ann-Christine 
Karlsson ordnat 70 portioner 
risgrynsgröt, smörgåsar, kaf-
fe och mazariner. Vid dukade 
bord avnjöts detta under ett 
härligt gemenskaps sorl.

– Det behövs sådant så 
man får komma tillsammans 
och prata, väldigt trevligt att 
Väntjänsten gör det här, sä-
ger Bertil Gustafsson. 
 Marianne Karlsson 

marianne@mellerudsnyheter.se

De stora satsningarna 
med att centralisera och 
utöka antalet platser på 
Uddetorp och Sötåsen 
har nu gett resultat i form 
av en stor tillströmning 
av antalet sökande till 
skolorna.
Lantbruksinriktningen på 
Uddetorp ökar med hela 64 
procent jämfört med förra 
året och Sötåsen, som tidigt 
profilerat sig med ekologiskt 
jordbruk, fortsätter att locka 
elever liksom Svenljunga 
med sitt fokus på skog, jakt 
och viltvård. Större skolor 
med bättre utbud och en 
mycket gynnsam arbets-
marknad tros vara orsaken.

Till Uddetorp kommer nu 
många ansökningar från 
både Fyrbodal och Göte-
borgsregionen. -

– Den stora ökningen av 
elever på lantbruksinrikt-
ningen känns väldigt bra, 
särskilt med tanke på näring-
ens behov av arbetskraft. 
Både Sötåsen och Sven-
ljunga har ju sen tidigare 
varit starka, och därför är det 
extra roligt med så många 
sökande också till Uddetorp 
i år. Rektor Anders Benja-
minsson har utvecklat ett väl 
fungerande samarbete med 

de stora företagen inom ma-
skinteknik och därför har 
också de teknikintresserade 
ungdomarna sökt sig till Ud-
detorp, säger Kristina Athlei, 
förvaltningschef på Natur-
bruksförvaltningen.

Naturbruksskolorna har en 
lång period av stora omställ-
ningar bakom sig.

–  Vi har arbetat aktivt med 
att fråga eleverna vad vi be-
höver utveckla. Det har re-
sulterat i nyrenoverade an-
läggningar, ny och 
toppmodern teknik och helg-
och dygnet runt bemanning 
på internaten.  Detta har gjort 
att studieresultaten har höjts 
och nu också ett ökat sök-
tryck, säger Kristina Athlei. 

Regeringen har lagt fram 
en ny livsmedelsstrategi för 
Sverige och de gröna näring-
arna behöver anställa tusen-
tals personer de närmaste 
åren.

– Här har vi som Sveriges 
största jordbruksregion en 
stor roll att fylla. Detta är en 
stor utmaning för våra skolor 
men också en fantastisk möj-
lighet för våra elever att gå ut 
på en arbetsmarknad där man 
är mycket efterfrågad. Det 
ger oss en stor tillfredställel-
se, säger Kristian Athlei. 

Ökat söktryck till 
naturbruksskolor

Fler hästar än kor 

Det finns 355 500 hästar i 
Sverige, visar Jordbruks-
verkets hästundersök-
ning som genomfördes 
2016. 
Antalet är ungefär detsamma 
som 2010 då undersökning-
en gjordes förra gången. 76 
procent av hästarna finns 
inom större tätorter eller i 
tätortsnära områden. I ge-
nomsnitt finns 36 hästar per 
1 000 invånare i Sverige.

Som jämförelse fanns 330 
810 mjölkkor i Sverige i juni 
2016.

De tre länen med flest häs-
tar har också störst befolk-
ningsmängd. En tredjedel av 
hästarna finns i Skåne och 
Västra Götaland. 18 300 av 
landets hästar finns på 
ridskolor. Stockholms län 
har flest hästar på ridskolor.

Anläggningar för häst
Undersökningen har även 
skattat antalet hästanlägg-

ningar såsom ridskolor och 
stall. Totalt sett uppskattas 
det finnas 105 300 stall/lös-
driftsanläggningar för hästar 
i Sverige.

– Behovet av statistik om 
hästar är stort i Sverige och 
siffrorna är hett efterfrågade 
av hästsektorn, säger Magnus 
Nordgren på Landsbygdsav-
delningen.

Statistiken från hästräk-
ningen finns även presente-
rad per län men de siffrorna 
ska tolkas med viss försiktig-
het.

– Att uppskatta antalet 
hästar i Sverige är en utma-
ning, säger Jimmie Enhäll 
som är ansvarig för under-
sökningen. Det är svårt att på 
förhand identifiera vilka som 
håller hästar och var de finns. 
Med en hög svarsfrekvens på 
över 80 procent bedömer vi 
ändå att beräkningsunderla-
get är bra, säger Jimmie En-
häll.

Källa: Jordbruksverket

Totalt sett uppskattas det finnas 105 300 stall/lösdriftsanläggningar för 
hästar i Sverige. Foto: Susanne Emanuelsson.
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

Landsvägsgatan 80 (bakom Husbilen) Tel. 0530-471 50

Vi utför bland annat...
• Service och reparationer på alla personbilar och 

lätta släp
• Diagnos på bilens elektroniska system t.ex. ABS, 

airbag och motorstyrning
• AC-fyllning och felsökning
• Hjulinställning – en av våra specialiteter

Mikaels 
Bilservice

Specialverktygen finns på plats
– vi fixar ALLT med din bil! 

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

Mikael, bilreparatör, Östevatten 8 
Tel: 070-417 41 25  E-mail: micke_alfredsson@live.se 

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

Allt inom bygg
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 • Tel. 0530-211 65 

Hagtornsvägen 8, 464 95 DALSKOG • s.lantz@telia.com

Mobil: 070-739 58 59, 0530-132 98
Sapphultsg. 6, Mld Vi finns bakom Bilbolaget

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

Elinstallation - Service - Data - Tele
Ring 0705-613 603 /Roger Edén • www.eldal.se

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Din totalentreprenör

www.hedstromsbygg.se • mobil: 073-824 90 10

Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

Tel. 070-716 36 60
jaentreprenad.se Följ oss på

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

i tropisk miljö
• Massage
• Taktil stimulering
• Spa-behandlingar
• Spa. produkter
• Tempurprodukter

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

Tvätt, städ, sanering
Vi hjälper både stora och små företag, privat

personer med allt inom städ och sanering.
Tveka inte att ringa oss på

0531-722 74 el. 070-325 78 01
eller besök www.kapi.se

STÄD

Utför det mesta inom gräv

FÖNSTER

till fast pris

Allégatan 3, Brålanda  
E-post: info@bralandasnickeri.se

www.bralandasnickeri.se
Öppettider: Mån - Fre: 07.00 - 17.00
Lördagar enl överrenskommen tid.

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

• Husgrunder 
• Skorstenar
• Fasader
• Våtrum (har våtrumsberhörig)

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

För mer information och beställning ring 0530-129 05 www.veris.se  

SKADEDJURSBEKÄMPNING

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

UTHYRNING
MINIGRÄVARE 1-8 TON,  
GRÄVMASKINER 10-22 TON,
HJULGRÄVARE, HJULLASTARE, 
MINIDUMPER
Peter, 070-776 97 49

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

STÄD VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på
sociala medier

www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar www.dprorservice.seVi säljer och installerar Nibe värmepumpar 

2.999:-
med installation och rotavdrag

Kontakta oss för att se
om du kan ta del av detta 

erbjudande

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

Pressning av hydrauslang
Försäljning av oljor, filter, batterier m.m.

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88 eller 070-330 48 05
VÄLKOMNA!

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV
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KÄNSLAN AV SPÄNNING.
LÅT KÄNSLORNA STYRA I EN HELT NY BMW 5-SERIE SEDAN.

Det fi nns massor av rationella skäl att välja en helt ny BMW 5-serie Sedan. Till exempel systemen 
som assisterar dig i körningen, att du kan styra funktioner med handrörelser i luften för att hålla 
fokus på vägen, att den hjälper dig se i mörkret, att du kan parkera med nyckeln, att den bländar
av automatiskt, och mycket mer.
Men det är när du tar plats i förarsätet som det verkligt spännande händer.
Välkommen att provköra en helt ny BMW 5-serie hos oss.

PRIS FRÅN 377.000 KR
Billån privat 3.957 kr / mån
Företagsleasing 3.155 kr / mån
Förmånsvärde 2.250 kr / mån*

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. * Förmånsvärdet är beräknat på 50% marginalskatt. Företagsleasing (exkl. moms) samt billån (inkl. moms) avser 36 månader, 3,95% ränta, 20% kontantinsats och 50% restvärde. 
Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Bilen på bild är extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,2 l/100 km. CO2 109 g/km. Med reservation för slutförsäljning,
lokala avvikelser och tryckfel.

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

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

Trollhättan • Uddevalla

SPORT

Nytt klubbrekord
FRIIDROTT 
I IF Götas inomhustävlingar 
i Karlstad den 21 januari 
placerade Sakhi Husseini sig 
överst på pallen i seniorklas-
sen i längd med ett nytt 

klubbrekord på 5,74. På 200 
m blev han tvåa i seniorklas-
sen med tiden 25,56. Vahid 
Hassani tävlade i P 17 och 
kom trea i längd med 4,93.

Samtliga tävlar för Håfre-
ströms IF.

Minna tolva
FRIIDROTT 
Minna Geerts representerade 
Bohuslän-Dal i den årliga 
inomhuskampen för 
12-17-åringar mellan de oli-
ka landskapsdistrikten Bo-
huslän-Dal, Värmland, Väs-
tergötland, Oslo, Akershus 
och Vestfold. 

Årets tävling gick i Bae-

rum utanför Oslo i Norge den 
14 januari och arrangerades 
av Akershus Friidrettskrets.

Minna sprang 60 m i F 15 
på 9,07 och slutade på tolfte 
plats. Totalsegrare blev 
Akershus på 708,5 poäng 
och Bohuslän-Dal slutade på 
fjärde plats med 587,5 po-
äng, endast 4,5 poäng från 
tredjeplatsen.  

Förlust i slutspelet: ”Vi hade 
inte marginalerna med oss”

FUTSAL 
Åsebro/Brålanda reste till 
Örebro i söndags för att 
spela åttondelsfinal i fut-
salens SM-slutspel. Som 
16:e bästa lag i Sverige 
hade man förhoppning-
ar på avancemang, men 
istället blev det en tung 
hemresa.
Åsebro/Brålanda ställdes 
mot seriekollegorna Råtorps 
IK i SM-slutspelet i Örebro. 
I serien vann damerna med 
tvåsiffrigt mot RIK, men i 
söndags blev det uddamåls-
förlust.

Råtorp tog ledningen re-
dan efter två minuter, men 

därefter vände Å/B och ledde 
i paus.

– De spelade mycket bättre 
nu än i seriespelet, det var 
stor skillnad. De försvarade 
på ett helt annat sätt. Jag 
tycker att vi har matchen men 
marginalerna är emot oss, 
säger tränaren Glenn Öder 
besviket efter matchen. 

Trots ledningen inför 
matchens andra del tog Rå-
torp tillbaka ledningen för att 
sedan parkera bussen fram-
för eget mål.

– Vi har allt rätt, men de 
ställer sig i en box och för-
svarar. Deras målvakt var 
duktig, men samtidigt gör vi 

Råtorps IK – 
Åsebro/Brålanda

4-3 (1-2)
Futsal SM-slutspel, 

åttondelsfinal
Målskyttar: 
1-1 Anna Dahlberg 
1-2 Sandra Petersson 
3-3 Jennie Larsson.

SLUTRESULTAT

Giants föll igen

Herrestads AIF – 
Melleruds IBK

9-4 
(5-2, 1-1, 3-1)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar Mellerud:
Daniel Blücher 2
Michael Lind 
Simon Mjörnestål  

SLUTRESULTAT

INNEBANDY 
Melleruds Innebandy-
klubb Giants inkasserade 
fjärde raka förlusten i sön-
dags kväll borta mot Udde-
vallalaget Herrestads AIF. 
9-4 slutade matchen som 
såg avgjord ut redan efter 
första perioden.

Mellerud höll jämna steg 
med Herrestad en bit in i 
första perioden, innan hem-
malaget drog ifrån med tre 
bollar. Därefter försökte man 
hänga på, men Giants kom 
aldrig närmare i matchen.

Daniel Blücher gjorde 
hälften av lagets mål och har 
nu spelat in 23 poäng på sina 
blott åtta spelade matcher.

Till helgen väntar Dingle 
AIK på bortaplan för Giants, 
en måste-match och sista 
chansen för att Mellerud ska 
hänga med topplagen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mållöst mot 
Halvorstorp

Frändefors IF träningsspela-
de mot Halvorstorps IS i 
söndagsförmiddag på borta-
plan. Det blev en mållös 
tillställning.

Första halvlek bjöd på 
några halvchanser för båda 
lagen, dock inget värre än att 

målvakten Arvid kunde mota 
försöket. Det var ett visst 
övertag för hemmalaget 
Halvorstorp.

I andra var det fördel Frän-
defors, som skapade fler 
chanser och var bara en ram-
träff ifrån ett segermål. 

det lätt för henne och skjuter 
mitt på henne, säger Öder.

Damerna från Dal hade 
svårt att komma igenom, tills 
Jennie Larsson sköt sig ige-
nom bussen till 3-3 nära 
slutet.

Med 16 sekunder kvar av 
matchen, kom Råtorp ige-
nom och satte segermålet, 
som tar dem vidare till 
kvartsfinal istället för Åse-
bro/Brålanda.

– Vi var inte riktigt med 
som vi brukar vara. Gör ändå 
mål, men släpper in en del 
mål som vi inte brukar. Tung 
hemresa nu, men det är som 
i fotboll, det är fram och till-
baka, säger Öder. Samtidigt 
säger han att de inte hade 
kunnat göra så mycket an-
norlunda, laget skapade 
många chanser framåt.

– Inget vi skulle göra an-
norlunda, jag tycker inte det. 
Det hängde på marginalerna. 
Tjejerna ska ha en eloge som 
gjort det så bra, är jättenöjd. 
Synd att vi inte kunde ta oss 
längre, säger Öder som nu 
gjort sin sista match med 
damerna för den här säsong-
en.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Utsädesrensning
av havre utföres

Åsebro
Kvarn

Tel. 0521-360 48

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.

VS
KVARTSFINAL

IFK Vänersborg
Villa Lidköping BK 

Lördag 25/2 
Matchstart kl. 17.00

Fina resultat i Kil

Håfreströms IF:s representanter vid Kils AIK:s inomhustävlingar. Foto: Privat.

FRIIDROTT 
Sex representanter från 
Håfreströms IF deltog i 
Kils AIKs inomhustävling-
ar i Våxnäshallen i Karlstad 
den 4 februari.
De fick flera medaljer med 
sig hem och fyra nya klubbre-
kord (R) inomhus för senio-
rer – trots att alla fortfarande 
är tonåringar!

Resultat:
M 60 m: 4) Sakhi Husseini 
7,69 (R)
M 200 m: 3) Sakhi Husseini 
25,36 (R)
M 800 m: 1) Merhawi Nega-
si 2.07,96 (R)
M längd: 3) Sakhi Husseini 
5,30
P 17 200 m: 1) Vahid Hassa-
ni 26,16

P 17 längd: 3) Vahid Hassa-
ni 5,13
F 14 60 m: 6) Minna Geerts 
8,69, 11) Kim Rodén 9,43, 
12) Shirin Husseini 9,70
F 14 höjd: 6) Kim Rodén 
1,42 (R)
F 14 längd: 11) Shirin Hus-
seini 3,49

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

KLUBBNYTT

Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 1/3 kl. 10.00. Väl-
komna!

Bättre insats 
av Kroppefjäll

FOTBOLL 
Kroppefjälls tuffa match 
mot Brålanda förra veck-
an verkade ha runnit av 
laget inför lördagens hem-
mamatch mot Hjärtums 
IS. Det blev seger med 4-2 
och det med mersmak, 
på Dalslands Sparbanks 
Arena.
Mikael Flink gjorde match-
ens första mål, men det kun-
de varit många fler för KIF:s 
del i matchens första del. 

Flink var en av matchens 
giganter. Han serverade även 
Andreas Sjöblom i inled-
ningen på andra halvlek.

Matchen svängde en aning 
i mitten på andra, men det var 
Kroppefjäll som hade över-
taget. Främst var det för-
svarsspelet som klaffade, 

Kroppefjälls IF – 
Hjärtums IS
4-2 (1-1)

Träningsmatch
Målskyttar:
1-0 Mikael Flink
2-1 Andreas Sjöblom
3-2 Självmål
4-2 Muhammed Firas Sarha

SLUTRESULTAT

Tennissiffror när Brålanda 
förlorade mot seriefavoriten

FOTBOLL 
Efter förra helgens mål-
kalas för Brålanda blev 
det i lördags både tuffare 
motstånd och förlust med 
stora siffror, mot division 
4-laget Högsäters GF.

Tung hemmapremiär – 
”Fick svar på många frågor”

Viken var svårstoppade. Här försöker både Melleruds Tim Svensson och Albin Broberg i lördagens 4-0 förlust. 

FOTBOLL 
Melleruds IF inledde 
försäsongsmatchandet 
med vinst borta mot Edet 
förra helgen. I lördags var 
det dags för årets första 
hemmamatch, mot se-
riekollegan IF Viken, som 
slutade med förlust.
Ett 80-tal åskådare trotsade 
snålblåsten på Dalslands 
Sparbanks Arena på lördags-
eftermiddagen för att se 
Melleruds första hemma-
match för året. Det blev dock 

stora siffror i förlusten, mot 
Viken som man de senaste 
åren haft det tufft emot.

– Det känns lugnt, det är 
träningmatcher på gott och 
ont. Jag fick svar på många 

frågor, så bortsett från resul-
tatet så är det mycket som är 
bra. Samtidigt är det vissa 
saker vi måste göra bättre, 
säger mellerudstränaren Pe-
ter Jonasson.

Vikens första mål kom tio 
minuter före paus, på en kor-
rekt dömd straff. Några mi-
nuter tidigare ville gästerna 
också ha straff, men då valde 
domaren Stefan Nilsson att 
ge varning för filmning till 
den uppenbart fjäderlätta 
spelaren.

I andra halvlek blev det 
större skillnad mellan lagen. 
Mellerud hade en del bra rull 
i första halvlek, men i andra 
var det inte mycket av den 
varan. Viken gjorde lite mer 
som man ville, samtidigt som 
MIF såg till att lufta samtliga 
spelare på bänken.

– Två straffar och ett rött 
kort emot oss, det är som det 
är. Men jag är imponerad av 
de ungas inställning och fy-
siska status. Jättekul och 
viktigt att de får känna på det. 
Många kommer att få spela 
under året, så det känns roligt 
att de visar framfötterna, sä-
ger Jonasson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – 

Viken IF 
0-4 (0-1)

Träningsmatch

Brålanda IF – 
Högsäters GF 
0-6 (0-1)

Träningsmatch

SLUTRESULTAT

Brålanda besegrade Kroppe-
fjäll förra helgen med hela 
9-0. I lördags blev det dock 
omvända roller för Brålanda, 
som själva besegrades med 
6-0 av förra årets seriekolle-
ga Högsäter.

Det stod bara 1-0 till 
gästande Högsäter i paus, 
efter en jämn halvlek med 
lägen för båda lagen.

– Jag såg fram emot match-
en mycket, men vi fick några 
tunga avhopp kvällen före. 

Det var en jämn första halv-
lek där vi var bra, sedan 
tappar vi in lite enkla mål i 
mitten av andra halvlek, be-
rättade Brålandas tränare 
Ronny Fredriksson.

Fem mål bakåt varav fyra 
inom loppet av tio minuter i 
den andra halvleken blev det. 

– Högsäter var ju bättre 
och jag tror de kan vinna sin 
serie i år. Men vi har chanser 
att göra mål på, några frilä-
gen bland annat. Så siffrorna 

var kanske lite väl stora, men 
jag tar med mig första halv-
leken, säger Fredriksson.

Resultatet visar att man har 
en del kvar att jobba på, trots 
förra helgens fina resultat.
Fredrikssons mannar har 
dock många veckor kvar för  
att slipa på detaljerna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

detta med Dennis Karlsson 
och Alvin Johansson som 
mittbackar. 

Segern var i allra högsta 
grad rättvist och segersiffror-
na 4-2 kunde varit större.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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UTHYRES

Hus centralt
i Mellerud. 3 rok + garage, 
ca 90 kvm. Ute- och inne-
altan. Lämna intresseanmä-
lan till Melleruds Nyheter 
senast 15/3. Märk: 90 kvm.

KÖP ANDELSLAMM
Du äger, vi sköter

Aldrig har lokalproducerat 
 lammkött smakat bättre 

www.swedishcountryliving.se
0768-522227

ÖPPET HUS 
söndag 26 mars kl 11-14 

Besök vårt nybyggda fårstall 
Teckna dig på Andelslamm 

Titta på lammen 
Fårskinn till försäljning 

Smakprover 

ANDELSLAMM 
Du äger -Vi sköter 

Aldrig har lokalproducerat lammkött smakat bättre 

Svankila Norra Ödegården 1, Köpmannebro 
www.SwedishCountryLiving.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

UTHYRES
Mindre hus
i Mellerudstrakten. Intres-
seanmälan lämnas till Mel-
leruds Nyheter senast 27/2.

29
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JohnDeere.se

Fast ränta i

5 år 

Finansiering från 
 0,99%**

5M-serien

6M-serien

*  Baserat på nyregistreringar under perioden 1/1 – 31/12 2016 modellår 2015 och nyare.

**  Erbjudandet gäller svenska företagskunder via auktoriserade John Deere återförsäljare. Finansieringsvillkoren gäller 
för ordertecknande t o m 2017-04-30. Vi reserverar oss för eventuella fel, tillägg eller förändringar.  
John Deere Financial finansieringserbjudande är ett samarbete via Swedbank AB. Med förbehåll för sedvanlig 
kreditbedömning. Maskinerna på bilderna är extrautrustade.

Sveriges populäraste* traktorer med frontlastare
Den perfekta kombinationen – lastare och traktor – får du hos John Deere.

Behöver du en kompakt traktor som obehindrat klarar av de tyngre jobben, då är 5M-serien 
som gjord för dig eller om du letar efter en större och mer mångsidig traktor - välj då en 6M.

Passa på nu och utnyttja vårt finansieringserbjudande – kontakta oss!
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Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

SÄLJES
Hyresfastighet
i Brålanda. För info o vis-
ning ring 0530-206 53 el. 
070-853 28 60.

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:-

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

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 8-16.30Vårdval

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

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 

olesensbygg@gmail.com

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Tel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Försäljning och 
reparationStefan   Christoffer

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

0530-421 64

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
KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

Vi behöver förstärka vårt produktionsteam!
För att förstärka vårt produktionsteam och kunna hjälpa våra kunder ännu bättre,  
söker vi nu en offsettryckare med erfarenhet av bokbinderi.

Som offsettryckare hos oss kommer du mestadels att jobba med en Rapida 75 från KBA. 
Det är en 50×70 ark offsetpress, 5-färgare. Vid produktionstoppar kan det förekomma 
2-skift. Vid behov kan det även förekomma bokbinderiarbete.

Då det är högt tempo och många tvära kast under en arbetsdag, på CELA lägger 
vi stor vikt i att du är lugn, strukturerad och vet att när det är tufft behövs det extra 
engagemang för att lyckas. Eftersom tjänsten har sin placering i Vänersborg bor du inom 
lämpligt avstånd.

Skicka ditt personliga brev och CV till jobb@cela.nu. Sista ansökningsdag 17 mars.

CELA Grafiska AB är ett tryckeri etablerat i Vänersborg sedan 
drygt 160 år. Företagets mål är att alltid ha kunden i fokus 
vilket innebär att vi ständigt arbetar med att vara i framkant 
när det gäller teknik, leveranssäkerhet och miljö. Våra starka 
områden är digitaltryck, offsettryck, storformat och en egen 
efterbehandlingsavdelning.

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

Melleruds Pastorat söker
Kyrkvaktmästare, 
säsongsanställning 7 mån 100%
Meriterande är tidigare erfarenhet som 
kyrkvaktmästare eller erfarenheter från trädgård/
parkskötsel.

Krav: Körkort och tillgång till bil.
För tjänsten krävs medlemskap i Svenska Kyrkan 
då du också kommer tjänstgöra vid förrättningar 
och gudstjänster. 

Upplysningar lämnas av kyrkogårdsföreståndare 
Bo Alfredsson 0530-362 12 eller arbetsledare 
Andreas Hermansson 0530-362 14.

Ansökan med CV skickas senast 5/3 2017 till 
Melleruds Pastorat
Kapellgatan 6
Box 94, 464 22 Mellerud

Vi söker:

SPOLBILSFÖRARE
på grund av ökad efterfrågan på våra tjänster 
avser vi starta upp spolbil nummer 2 och söker 
förare till denna.

Arbetet innebär: 
– Spolning av avloppssystem
– Sugning och rengöring av avlopp
– ADR-transporter

Krav: 
– Lastbilskörkort 
– YKB-utbildning 
– ADR-utbildning 
– Minst 3-års efrarenhet av lastbilskörning 
– God fysik 
– Händig med intresse i att skruva och meka

Anställningen är heltid och utgångspunkt är 
Brålanda. Vid intresse eller frågor ring Håkan 
070-688 42 00

Ansökan sändes till hakan.strom@hentrab.se

www.hentrab.se

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

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

Slipargatan 1, Frändefors • 0521-400 88

Vi söker nu ytterligare 

2 st mekaniker
Vi söker dig med ett stort intresse av mekanik och motorkunskap. 
Du ska ha erfarenhet från vår eller liknande verksamhet. Arbetet innebär 
alla förekommande verkstadsarbeten på entreprenad, jord och skogs-
bruksmaskiner. Vi värdesätter ordningssinne och struktur på ditt arbete.
KRAV:
Gymnasieutbildning eller likvärdig
Minst B-körkort är ett krav.
Kunna felsöka via laptop.
Anställningen är tillsvidare. 
Vi söker efter dig som vill arbeta heltid.  Månadslön.
Låter det intressant bör du sända oss din ansökan senast den 22/3-17.
Ansökan och övriga frågor kontakta Kristian Gustafsson på e-post: 
kristian@kgsvetsochmaskin.se

ELMOTOR 2 hk, 380 V. med 
skydd och kabel. Pris 1.000:- 
Tel 073-976 96 19.

SäljeS
HONDA CBR600F  
Nya däck + driv.pkt. Service-
bok. 4.800 mil. Pris 18.500:- 
Tel. 070-226 34 95.

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:                                                

www.mellerudsnyheter.se
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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

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 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.8 - 25 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. 8 – 25 februari

21.00  Zero impact - 
 teckenspråkstolkat
22.00  Den siste revejakta
23.20  Satudarah: Det kriminella 
 brödraskapet inifrån
00.15  Akuten
01.00  Skoteräventyret
01.30  Vildmarkens väktare 

21.00  Hundra procent bonde
21.30  Dolly
22.00  Homeland
22.55  Veckans brott
23.55  Top gear
00.45  Norges alpina historia
01.40  Vita vidder 

21.00  Så ska det låta
22.00  Bonusfamiljen
22.45  Falsk identitet
23.40  Bastubaletten - föreställ-
 ningen
00.40  Männen från Vidsel
01.10  Opinion live
01.55  Det stora fågeläventyret
  - syntolkat

21.00  Gift vid första ögonkastet 
 Norge
21.45  Scott & Bailey
22.30  Skavlan
23.30  Löftet
00.30  Dödsstraffets offer
01.25  The Newsroom
02.20  Strömsö 

15.00  UR Samtiden
18.00  Antikmagasinet
18.30  Katter
19.20  Matdetektiverna
20.10  Det levande Söderhavet
21.00 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
21.50  Slukhål
22.45  USA med Lisa Ling
23.25  Napoleon 

15.00  UR Samtiden
18.00  Sydafrikas 
 moderna historia
18.20  Kina på fyra hjul
19.10  Världens natur: Den heliga 
 björnen
20.00  Big history
21.00  Antikmagasinet
21.30  Alligatorernas träsk
22.20  Napoleon
23.15  Slukhål 

15.00  UR Samtiden
18.00  De vilda Vasarna
18.20  Arkeologerna
18.50  Alligatorernas träsk
19.40  Antikmagasinet
20.10  Fred i Europa
21.00  Seriestart: Fyraåringarnas 
 hemliga liv
21.50  Kina på fyra hjul
22.40  Det nya hemmet i Alperna
23.40  Världens natur: Den heliga
 björnen 

09.00  UR Samtiden
15.00  Island runt
15.45  Lära sig leva med 
 autism
16.40  Attenborough 90 år: Ett liv
  i naturens tjänst
17.30  Fred i Europa
18.25 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
19.15  Slukhål
20.10  Den australiska kusten
21.00  Napoleon
21.55  Det levande Söderhavet
22.45  Dokument utifrån:
  Amerikas delade stater
00.35  Asien från ovan 

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Kung av Queens
08.35  Våra värsta år
09.30  Community
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  The Wolverine
23.35  Family guy
00.35  American dad
01.05  Scrubs
02.05  How I met your mother
03.00  Family guy
03.50  My name is Earl
04.15  American dad
04.40  Face off
05.25  Våra värsta år 

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Kung av Queens
08.35  Våra värsta år
09.30  Community
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  X-men: Days of future past
23.45  Family guy
00.45  American dad
01.10  Scrubs
02.10  How I met your mother
03.05  Family guy
03.55  My name is Earl
04.15  American dad
04.40  Face off
05.25  Våra värsta år 

06.00  Face off
06.45  Stargate SG-1
07.35  Kung av Queens
08.35  Våra värsta år
09.30  Community
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  Limitless
23.05  24: Legacy
00.05  Family guy
01.05  American dad
01.35  Scrubs
02.35  Cops
03.25  Family guy
04.15  My name is Earl
04.40  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  The vampire diaries
19.00  Grimm
20.00  Simpsons
21.00  Family guy
21.30  The twilight saga: 
 Breaking dawn part 1
00.00  The samaritan
01.50  28 dagar senare
03.45  Gang related
04.25  Out there
04.50  Seinfeld
05.15  Seinfeld
05.35  Frasier 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Vita vidder
11.25  Det stora fågeläventyret
12.25  Så ska det låta
13.25  Bonusfamiljen
14.10  Sverige!
14.40  Matiné: Det handlar om 
 kärlek...
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  Seriestart: Zero impact
22.00  PK-mannen
22.15  Kalkyl
22.30  Lärlabbet
23.00  SVT Nyheter
23.05  Dox: Amatörer i rymden
00.35 - 01.25  Hotell Halcyon
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Strömsö
11.15  Skavlan
12.15  Sverige!
12.15  Uppdrag granskning
13.15  Hitlåtens historia på två 
 minuter
13.15  Vem vet mest?
13.45  Vinterstudion
13.50  Skidor: VM i Lahtis
13.50  Vinterstudion
14.00  Skidor: VM i Lahtis
15.30  Flyggalen
15.30  Vinterstudion
16.15  Vinterstudion
16.30  Skidor: VM i Lahtis
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  Löftet
22.00  Opinion live
22.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
09.25  Skidor: VM i Lahtis
10.25  Go'kväll
10.25  Alpint: Crans-Montana
11.10  Husdrömmar
11.15  Alpint: Kvitfjell
12.10  Tornet på toppen
12.25  Skidor: VM i Lahtis
13.05  Hitlåtens historia
13.10  Strömsö
13.20  Antikrundan
14.20  Alpint: Crans-Montana
14.40  Opinion live
15.25  Gomorron Sverige
15.45  Vem vet mest?
16.15  Vinterstudion
16.20  Skidor: VM i Lahtis
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  Nattsändningar

06.15  Fråga doktorn
07.00  Opinion live
07.45  Uppdrag granskning
08.45  Vinterstudion
09.00  Längdskidor: Tjejvasan
10.45  Vinterstudion
11.00  Skidor: VM i Lahtis
11.45  Vinterstudion
12.00  Alpint: Kvitfjell
13.05  Vinterstudion
13.30  Skidor: VM i Lahtis
14.55  Vinterstudion
16.30  Skidor: VM i Lahtis
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 4
21.30  Hotell Halcyon
22.20  SVT Nyheter
22.25  Lördagsbio: Snabba cash II
00.00 - 03.00 	Nattfilm:	King	
 Kong
04.35  Sverige!
05.05  Go'kväll
05.50  Det stora fågeläventyret 

08.00  Idévärlden
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  Eleonors resa
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  Severin
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  Dixieland
00.10  Rakt på
00.40  24 Vision
01.00  Nattsändningar

08.00  Severin
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  Finnomani - i Sverige
16.45  Skoteräventyret
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Skidor: VM i Lahtis
18.35  Vinterstudion
19.00  Vem vet mest?
19.30  Severin
20.00 	Spökflygaren	-	Carl	Gustaf	
 von Rosen
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  1944
00.00  Bastubaletten
01.00  Nattsändningar

08.00  Severin
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  Ridsport: Gothenburg 
 horse show
16.50  Skattjägarna
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Skidor: VM i Lahtis
18.20  Vinterstudion
18.20  Äppelbygd
18.30  Eleonors resa
19.00  Vem vet mest?
19.30  Matens resa
20.00  Showernas show
20.55  En bild berättar
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  I vildaste laget
23.35  Idévärlden
00.35  24 Vision
01.00  Nattsändningar

07.25  Skattjägarna
07.50  Finnomani - i Sverige
08.20  Skoteräventyret
08.50  SVT Nyheter
08.55  Skicross: Världscupen 
 Sunny Valley
10.20  Alpint: Crans-Montana
11.35  Vem vet mest?
14.10 	Spökflygaren	-	Carl	Gustaf	
 von Rosen
15.10  Vetenskapens värld
16.10  Sverige idag på romani
16.25  Världens natur: Den heliga 
 björnen
17.15  Konsthistorier
17.45  En bild berättar
17.50  Skidor: VM i Lahtis
18.15  Ridsport: Gothenburg 
 horse show
20.20  Kulturstudion
20.25  Den enarmade pianisten
21.15  Kulturstudion
21.20  Ravel för vänster hand
21.45  Kulturstudion
21.50  Ravel för fyra händer
23.10  Kulturstudion
23.15  Falsk identitet
00.10  Dolly
00.40  Nattsändningar

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor

Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonsera i
kommande

storutdelning

Boka nu!

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
12.55  Judge Rinder
13.55  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
14.55  Extreme makeover weightloss
15.50  Hela Sverige bakar
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 	Hawaii	five-0
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.50  The good wife
01.50  Fleming: The man who 
would be Bond
02.50  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
12.30  Hem till gården
14.00  Att bygga sitt drömhus
15.00  Halv åtta hos mig: England
15.00  Extreme makeover weightloss
16.00  Bytt är bytt
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 	Hawaii	five-0
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.50  The good wife
01.50  The missing
03.05  Revolution
04.00  Brottskod: Försvunnen
04.55  Golden boy
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
13.00  Judge Rinder
14.00  Att bygga sitt drömhus
14.55  Halv åtta hos mig: England
14.55  Extreme makeover weightloss
15.50  Bytt är bytt
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  Tillbaka till Bromma
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Tillbaka till Bromma
23.50  Ripley's game
02.10  Lawless
04.30  Husakuten
05.35  Seriously funny kids
05.55  112 – på liv och död 

06.55  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Fångarna på fortet
12.55  Sveriges mästerkock
13.55  Mandelmanns gård
14.55  Castros krokodiler
15.55 	För	tjock	för	att	flyga
16.55  Stjärnkusken
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, joker och drömvinsten
20.00  David Batra: Lustigcurry
21.30  Mammas pojkar
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Mammas pojkar
23.55  Dinner for schmucks
02.10  Utan spår
04.15  Husakuten
05.10  Holiday home sweet home
05.55  112 – på liv och död 
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Svecklingebyn  / Del av Svecklingebyn 2
Mycket bra affärsläge med bara 50 meter från E45 och busshållsplats.Två fina byggnader med en grusad gårdsplan med gott om parke-
ringsplatser. Byggnad 1: 180 kvm. Byggnad 2: ca: 65 kvm. Tomtareal: 4 500 kvm. Pris: 1 895 000:-

Visning: Torsdag 23/2 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Svecklingebyn / Svecklingebyn 2
Charmig Dalslandsstuga byggd på 1700-talet med allt det gamla bevarat,  till fastigheten hör magasin, vedbod och ladugård. 
6 rok.  Boyta: 130 kvm. Mark: 2 ha. Pris 850 000:-

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Ring för visning

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

HÅVERUD - Ramslökevägen 10 
Villa med stort vardagsrum som har öppen spis med 
braskassett. Rymligt kök, bra arbetsytor. Charmig 
tomt i olika etage. Källare med direktutgång till rejält 
garage. Nära till bad och till Akvedukten i Håverud.  

Pris 680.000:-

ÅSENSBRUK -Valsvägen 2  
Villa med natursköna omgivningar och nära till fin 
badplats. 2002-2013 har många renoveringar gjorts 
bl.a. nytt kök och badrum, Delvis inglasad altan på 
baksidan och stor inbyggd balkong på framsidan.

Pris 975.000:-

ÅSENSBRUK - Viravägen 7 
1-plans tegelvilla. Flera renoveringar utförda, 
bl.a. nytt värmesystem som gagnar för en låg 
boendekostnad! Lättskött tomt i lugnt och gemytligt 
område nära gång- och cykelväg till badplatsen. 

Pris 550.000:- 

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 4 
Villa med barnvänligt läge! Välskött 1½-planshus 
med fina, tilltalande rum och bra planlösning. 6 
rok. Två badrum, ett med bastu. Lättskött tomt. 
Fristående garage med förrådsdel. 

Pris 975.000:-

ÅSENSBRUK - Granvägen 3 
1½-plansvilla med högt vackert läge och sjöutsikt 
över Upperudshöljden. Flera uteplatser. Rymlig och 
genomtänkt interiör, 4 sovrum, vardagsrum med 
murad braskamin. Fristående garage och förråd.  

Pris 1.375.000:- 

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Innan vi dör - syntolkat
22.00  Melodifestivalen 2017: Deltävling 4
23.30  Boardwalk empire
00.25 	Spökflygaren	-	Carl	Gustaf	von	
 Rosen
01.25  Uppdrag granskning
02.25  På spåret 

21.00 	Bonusfamiljen	-	syntolkat
21.45  Agenda - teckenspråkstolkat
22.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.00  PK-mannen - teckenspråkstolkat
23.15  Top gear
00.05  Eleonors resa
00.35 	Gift	vid	första	ögonkastet	Norge
01.20 	Antikrundan
02.20  Zero impact - teckenspråkstolkat 

21.00  Det stora fågeläventyret - syntolkat
22.00  Bates Motel
22.40  Hotell Halcyon
23.25  Top gear
00.15 	Husdrömmar
01.15  Innan vi dör - syntolkat
02.15 	Bonusfamiljen	-	syntolkat	

09.00  UR Samtiden
15.00  Det nya hemmet i 
 Alperna
16.00  Antikmagasinet
16.30  Skidor: VM i Lahtis
18.20  Fyraåringarnas hemliga liv
19.10  Big history
20.10  Katter
21.00  Människans planet
21.50 	Du	var	en	gång	en	fisk
22.50  Att rädda ett barn 

15.00  UR Samtiden
18.00 	Övergivna	rum
18.20 	Attenborough	90	år:	
	 Ett	liv	i	naturens	tjänst
19.15 	Heliga	floder	med	Simon	Reeve
20.05  Lise Meitner och atombomben
21.00 	Världens	natur:	Leoparder	som	
	 fiskar
21.50  Kortkort - mode och protest
22.50 	Du	var	en	gång	en	fisk	

15.00  UR Samtiden
18.00  K-märkt form
18.05 	Övergivna	rum
18.25 	Den	australiska	kusten
19.15  Alligatorernas träsk
20.05 	Napoleon
21.00  USA med Lisa Ling
21.40 	Dokument	utifrån:	Amerikas	
 delade stater
23.30  Big history 

06.00  Fear factor USA
06.45 	Jim	Henson's	creature	
 shop challenge
07.30  Frasier
07.50 	The	Goldbergs
08.15  The exes
09.00 	Grimm
10.45  The vampire diaries
11.45 	NCIS:	Los	Angeles
14.40  The twilight saga: Breaking 
 dawn part 1
17.10  Simpsons
18.00 	Nitro	circus	crazy	train
19.00  Face off
20.00 	How	I	met	your	mother
20.30  2 1/2 män
21.00  Kevin can wait
21.30  Fresh off the boat
22.00  24: Legacy
23.00  Lethal weapon
00.00  Son of Zorn
00.30  American dad
01.00 	Family	guy
01.30 	Grimm
02.25  Fresh off the boat
02.55 	How	I	met	your	mother
03.25  2 1/2 män
03.50  Brickleberry
04.10 	Nattsändningar

06.00  Face off
06.45 	Stargate	SG-1
07.35 	Kung	av	Queens
08.35  Våra värsta år
09.30 	Community
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
01.30 	How	I	met	your	mother
02.30 	Family	guy
03.20  My name is Earl
03.45  Legit
04.05 	Nattsändningar

06.00 	Community
06.20  Jims värld
06.45 	Stargate	SG-1
07.35 	Kung	av	Queens
08.35  Våra värsta år
09.30 	Community
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 	Green	zone
23.10 	Superstore
23.40  Brooklyn nine nine
00.10  American dad
00.40 	Scrubs
01.40 	How	I	met	your	mother
02.30 	Nattsändningar

06.50 	Antikrundan
07.50  Skavlan
08.50 	Ridsport:	Gothenburg	horse	show
10.15 	Vinterstudion
10.30  Skidor: VM i Lahtis
11.30 	Vinterstudion
12.00 	Alpint:	Kvitfjell
12.25 	Vinterstudion
12.30  Skidor: VM i Lahtis
13.20 	Vinterstudion
13.30 	Alpint:	Crans-Montana
14.15 	Vinterstudion
14.25  Skidor: VM i Lahtis
15.20 	Ridsport:	Gothenburg	horse	show
17.45 	Vinterstudion
17.45 	Ur	funktion
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  Historien om toaletten
10.55  På spåret
11.55  Skavlan
12.55  Melodifestivalen 2017: Deltävling 4
14.25  Matiné: Det stora äventyret
15.55 	Gomorron	Sverige	sammandrag
16.15  Vildmarkens väktare
16.55  Vem vet mest?
17.25  Inför Morgans mission
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  Kommittén
22.55 	SVT	Nyheter
23.00  Bates Motel
23.40 - 00.40  Innan vi dör
04.45 	Nattsändningar

06.00 	SVT	Nyheter
06.05 	Gomorron	Sverige
10.00  Zero impact
11.00  Kalkyl
11.15 	Husdrömmar
12.15 	Vinterstudion
12.45  Skidor: VM i Lahtis
13.50 	Vinterstudion
14.15  Flyggalen
14.30 	En	djungelsaga
15.55 	Gomorron	Sverige	sammandrag
16.15  Vita vidder
16.55  Vem vet mest?
17.25  Inför Morgans mission
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  Det stora fågeläventyret
21.00  Veckans brott
22.00  Dödsstraffets offer
22.55 	SVT	Nyheter
23.00 - 00.20 	Nattfilm:	Carnage
04.45 	Nattsändningar

08.05  Showernas show
09.05  Konsthistorier
09.35  Eleonors resa
10.05 	Gudstjänst
10.50  En bild berättar
10.55  Skidor: VM i Lahtis
11.55  Sverige idag på romani chib/arli
12.05  Sverige idag på romani chib/lovari
12.10 	Tager	du
12.25 	Alpint:	Kvitfjell
13.10  Den enarmade pianisten
14.00  Ravel för vänster hand
15.50  Det goda livet
16.00  Sverige idag på romani chib
16.10  Sverige idag på meänkieli
16.15  Det söta livet - sommar
16.30  Matens resa
17.00 	Kortfilmsklubben
18.00 	Vinterstudion
18.00  Finnomani - i Sverige
18.30  Skoteräventyret
19.00 	Leoparder	som	fiskar
19.50 	Rådjursliv
20.00  Idévärlden
21.00 	Aktuellt
21.15  Agenda
22.00 Amerikas delade stater
23.50 	Nattsändningar

07.50  Sverige idag på romani chib
07.55  Sverige idag på meänkieli
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  Körlektioner
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  Severin
20.00  Vetenskapens värld
21.00 	Aktuellt
21.39 	Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55 	Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Dox: Bosättarna
23.50  Agenda
00.35  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  Severin
20.00 	Hundra	procent	bonde
20.30  Heading north - en enkel resa
21.00 	Aktuellt
21.39 	Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55 	Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Eleonors resa
22.45 	Godhet	i	generna
23.40  Finnomani - i Sverige
00.10  Severin
00.40  24 Vision
01.00 	Nattsändningar

06.55  Äntligen hemma
07.55 	Nyhetsmorgon
11.30 	David	Batra:	Lustigcurry
12.50  Bygglov
13.50  Renées brygga
14.55 	Med	tummen	mitt	i	handen
16.55 	Time	out
17.25  I en annan del av Köping
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00 	Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00 	Wallander:	Tjuven
22.00 	Nyheterna
22.05  Väder
22.15 	Wallander:	Tjuven,	forts
23.05  Valkyrien
00.10 	Burn	after	reading
02.10  Timeline
04.35  Holiday home sweet home
05.50 	Nyhetsmorgon	

10.00 	Malou	efter	tio
12.00  Hem till gården
13.00 	Judge	Rinder
14.00 	Att	bygga	sitt	drömhus
15.00  Extreme makeover weightloss
15.55  Bytt är bytt
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 	Time	out
20.30  I en annan del av Köping
21.00  Thirteen
22.00 	Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
23.55 	Brottskod:	Försvunnen
00.50  The good wife
01.50  The missing
03.05 	Revolution
04.00 	Brottskod:	Försvunnen
04.55 	Golden	boy
05.50 	Nyhetsmorgon	

10.00 	Malou	efter	tio
12.00  Hem till gården
13.00 	Judge	Rinder
13.55 	Husjägarna	–	Danmark
14.55  Extreme makeover weightloss
15.55  Bytt är bytt
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 	Hawaii	five-0
23.55 	Brottskod:	Försvunnen
00.50  The good wife
01.50  The missing
03.05 	Revolution
04.00 	Brottskod:	Försvunnen
04.55 	Golden	boy
05.50 	Nyhetsmorgon	
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 8. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Vår vision är att vara
förstahandsvalet för dig
Med stort sortiment, bra bemötande & hög servicenivå,
finns vi här för dig!

Välkommen in!

Lösgodis
Gottmix.  
Jfr pris 49:90/kg.  

Fläskytterfilé
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. 
Ca 1000 g. Mörad. Av benfri 
kotlett. Jfr pris 49:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g. Gäller ej premium. 
Jfr pris 50:00-55:56/kg.Max 1 köp/hushåll.

Ekologiska apelsiner
ICA I love eco. Spanien/Grekland. Klass 1. 
Jfr pris 20:00/kg.

Kaffe
Zoégas. 450-500 g. Gäller Dark temptation, Intenzo, 
Blue java, Skånerost, Mezzo, Equator och Fikastund. 
Gäller ej hela bönor eller selected editions.
 Jfr pris 65:56/kg.

Vi ses i butiken!
Magnus med  

personal

Färsk kycklingbröstfilé
Flodins. Ursprung Danmark. 750 g. 
 Jfr pris 65:33/kg.
Max 1 köp/hushåll.

4990
/kg

KORT 
PRIS

Minst
25%

rabatt

10:-
/st

superklipp

20:-
/kg

59:-
2 för

Minst
25%

rabatt

49:-
/st

superklipp
Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. Fetthalt 17-26%.  
Jfr pris 49:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

   

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

49:-
/kg

KORT 
PRIS

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

MÅNADENS VARA
OREGON 

.325, 1,3 eller 1,5 mm 13“
Sågkedja

99:- 
Rek. ca pris 194:-

Beslut om bygge av bränslestation

Bröderna Brandt Personbilar AB har ansökt om bygglov för nybyggnation av bränslestation och biltvättsanlägg-
ning på fastigheten Friden 10, där det tidigare fanns en Preem-station. Foto: Susanne Emanuelsson/arkivbild.

Idag onsdag 22 februari 
har byggnadsnämnden 
sammanträde. Ett ärende 
handlar om att ta beslut 
om att bevilja bygglov för 
nybyggnation av bräns-
lestation och biltvättsan-
läggning på fastigheten 
Friden 10.
Det är Bröderna Brandt Per-
sonbilar AB som i början av 
2016 ansökte om att åter få 

bygga en drivmedelsstation 
med tvättmöjligheter på fast-
igheten. Det handlar om 
tomten intill E45, där det ti-
digare låg en Preem-station. 
Den revs dock hösten 2015.

Fastigheten ligger inom 
detaljplanelagt område som 
medger garageändamål där 
bilservice inryms inom.

Den planerade bränslesta-
tionen (en automatstation) är 
placerad i fastighetens norra 

del och består av ett väder-
skydd med bränslepumpar 
och två spillplattor. I den 
södra delen placeras en bil-
trättsanläggning med en au-
tomattvättsbyggnad på cirka 
16 kvadratmeter samt tre 
spolplattor för manuell tvätt. 
In- och utfarter sker via E45 
och Linnégatan.

För att inte bullernivåerna 
ska störa de omgivande fast-
ighetsägarna sätts villkor på 

Stölder
Stöld av båtmotor på Fritzéns Maskin i Mellerud. Någon 
klippte upp ett hål i staketet natten mellan 13-14/2. Inget blev 
dock stulet den gången och hålet lagades. Båtmotorstölden 
skedde sedan mellan 14-16/2 inne på området. Det var en 
svart Mercury utombordare med en fyrtaktsmotor på 15 hk. 
Stöld av ett solur i koppar 17-17/2 i Brobo.

Påhälsning på biblioteket
När städerskan på biblioteket anlände dit på morgonen den 
16/2 upptäckte hon att ett fönster stod öppet och att ytterli-
gare ett fönster var avkrokat och sedan stängt. Okänt om 
något har stulits.

Inbrott på gymnasiet
Under den gångna helgen har någon/några personer tagit sig 
in på Dahlstiernska gymnasiet genom att bryta upp ett föns-
ter. Inbrottet upptäcktes i måndags den 20/2. En kassalåda 
var uppbruten i caféet och kontanter hade stulits. Vid brotts-
platsundersökningen säkrades vissa spår.

Rådjurskollision
Kollision mellan bil och rådjur på Brunnsvägen i Dals Ro-
stock den 15/2.

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

Papperskorgar 
sattes i brand

Någon tände eld på innehållet i två papperskorgar i väntsalen på Rese-
centrum i Mellerud sent på måndagskvällen.

Klockan 23.38 i måndags 
kväll inkom larm till 
Räddningstjänsten om 
röklukt på resecentrum i 
Mellerud. Det visade sig 
att någon tänt eld i två 
papperskorgar.
Det var en väktare som upp-
täckte händelsen. När Rädd-
ningstjänsten och polis kom 
till platsen hade elden slock-
nat, men lokalen var rökfylld. 
Melleruds kommun angav på 
sin hemsida under tisdagen 
att väntsalen höll stängt hela 

dagen på grund av brandtill-
budet.

Röklukten hade satt sig i 
hela väntsalen och även inne 
på Café Rocket. En polisan-
mälan har gjorts om skade-
görelse genom brand. Poli-
sen uppger sig ha hittat spår 
efter förövaren.

Dörrarna till Resecentrum 
låses automatiskt på kvällen 
och öppnas sedan igen tidigt 
på morgonen.

Susanne Emanuelsson

att ett plank byggs längs den 
nordvästra fastighetsgränsen 
och delar av den sydvästra 
fastighetsgränsen.

Berörda sakägare har hörts 
och deras inlämnade påpe-
kanden handlar framför allt 
om buller, att bullerplank ska 
sättas upp och att en gräns för 
bullernivåer ska finnas med i 
bygglovet. Båda kraven upp-
nås i bygglovets villkor.

Lite bakgrund
Den 4 april 1952 beviljade 
byggnadsnämnden bygglov 
för en bensinstation, en 
byggnad på cirka 116 kva-
dratmeter. På utsidan fanns 
två bränsletappar och en 
spolplatta utan tak. En ny 
detaljplan togs 1958 efter-
som landsvägen fått större 
betydelse sedan den förra 
planen togs fram 1924. Den 
nya planen beskriver att det 
förslagsvis skulle ligga två 
bensinmackar utefter riksvä-
gen, senare står det att detta 
redan fanns. Detaljplanen 
medgav område för garage-
ändamål.

Bensinstationen byggdes 
ut åt söder i mitten av 
1960-talet, bland annat med 
smörjhall. 1973 byggs den ut 
igen åt söder med omkläd-
ningsrum. Byggnaden har 
haft kvar sin form och funk-

tion sedan dess, även om fa-
sadändringar och skärmtak 
beviljats. 2015 beviljades 
rivningslov för anläggning-
en och under 2016 gavs ett 
slutbesked.


