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MÅNADENS VARA
MARS

Häftpistol
Rapid R34

Rek. ca pris 659:-

379:-

Hultafors 
Bräckjärn, 108 mini

Rek. ca pris 89:-

59:-

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 9.

Kycklingfärs
Kronfågel, Sverige, färsk, 500 g.  
Jfr pris 50,00/kg.

Kaffe
Garant, malet, gäller ej ekologisk, 450-500 g. 
Jfr-pris 49,00-54,44/kg.  
Max 2 köp/ hushåll/ vecka 9.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Risifrutti
Flera sorter 165-175 g. Jfr-pris 28,57-30,30/kg.

Max 10 köp/ hushåll/ vecka 9

5:-/st
Jordgubbar
Land se förp., klass 1, i ask, 250 g. 
Jfr-pris 60,00/kg.

49:-
2 för

för Bonuskunder

Hel vitkål, morötter, 
röbetor, gul lök
Sverige, Danmark, klass 1.

5995
 

/kg

Svensk fläskkotlett
Garant, Sverige, färsk, med ben, ca 1,1-1,7 kg.
Max 2 köp/ hushåll/ vecka 9.

25:-
för Bonuskunder

/st

15:-
 

/st

295
för Bonuskunder

/kg

Här bakas det nyttig kladdkaka. Fr.v: Elif Yilmaz 11 år, Kerstin Henning 11 år, Sara Mist, 11 år, Eulalie Leroy 10 år samt kocken Johanna Nordström.

Unga kockar i köket Ja till bygge av 
äldreboende

På fullmäktigesammanträdet den 22 februari klub-
bade man igenom byggnationen av ett särskilt boen-
de med 54 platser på Ängenäs.

– Sidan 7 –

Ny lag drabbar 
familj i Mellerud

För tio år sedan flydde Nawal Alham och hennes två 
barn hit från krigets Libanon. De har inget uppehålls-
tillstånd och i fredags måste de lämna sin lägenhet.

– Sidan 9 –

Två guld till Stinget

Badmintonklubben BMK Stinget tävlade i Falkö-
ping den gångna helgen. Gänget hade två guld och 
lika många brons med sig hem till Mellerud.

– Sidan 10 –

Martin Norrman, BMK Stinget kammade hem ett brons i A-klassen och 
guld i dubbeln. Bak sitter Joel Frölin, BMK Stinget.Nyttig mat utan socker var temat på den kockskola 

som Johanna Nordström höll i under två dagar på 
sportlovet. Åtta elever per dag fick lära sig att laga 
en maträtt och tre olika desserter. Alla lät sig väl 
smaka efteråt. ”Tanken med kockskolan är att visa 

att det går att laga god mat och baka utan socker, 
förklarade Johanna. Hon varnar för de förpackning-
ar där det står ”utan socker”, ofta har man ersatt 
sockret med aspartam som är lika illa.

– Sista sidan –
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ÅRSMÖTE
Onsd 22/3 kl. 19.00 
i Klubbstugan. Fika.
Sedv. årsmötesförh.

Välkomna!
Boulealliansen

håller 

ÅRSMÖTE
Måndag 27/3 kl. 11.00

Templargården
Alla intresserade  

föreningar är välkomna!

VÄLKOMMEN TILL 

ÅRSMÖTET 
för FÖRENINGSARKIVET I MELLERUD
Tisdag 7 mars kl. 19.00 
i Motorklubbens hus, 

Västerråda

ÅRSMÖTE
Håfreströms IF
Tisd 14/3 kl. 19.00

i Klubbstugan
Välkomna!   Styrelsen

ÅRSMÖTE 
Torsdag 2 mars kl 18.00  

på Cafe Älvan
Eivor Johansson, Förbundsstyrelsen deltar

Vi bjuder på kaffe och semla.
Välkomna!

PLÖJINGAZ
0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lörd 4 april
kl. 21.30-02.00

Succéprogrammet tillbaka för åttonde året i rad!

Åtta sångare och musikanter 
från Visklubb -67 i Säffle

ger Evert Taube sin hyllning

Kulturbruket på Dal
Lördag 11 mars kl 18.00

Entré 150 kr/ungdom 50 kr
Biljetter vid entrén från kl 17.15

Arrangör:  Visklubb -67, Säffle

Evert 
Taube 
i våra 
hjärtan 

Kungörelse
Samråd enligt 6 kap 4 och 4a §§ miljöbalken 
(1998:808)
Svevia AB avser att ansöka om tillstånd för fortsatt 
täkt av berg och bortledande av grundvatten inom 
fastigheten Örs-Eriksbyn 1:53 i Mellerud, Västra 
Götalands län.
Ansökans omfattning
Den planerade ansökan omfattar täkt av 7 miljoner 
ton berg. Det genomsnittliga uttaget antas bli ca 
200 000 ton/år och det maximala uttaget bedöms 
uppgå till 300 000 ton/år. Därutöver omfattar an-
sökan anläggning för sortering eller krossning av 
berg, naturgrus eller andra jordarter. Bolaget avser 
även att årligen ta emot, bearbeta, mellanlagra och 
återvinna upp till 30 000 ton rena massor i form av 
schaktmassor och entreprenadberg. Vidare kommer 
även schaktmassor tas in för anläggningsändamål i 
för att t.ex. anlägga bullervallar. För att få bedriva den 
beskrivna verksamheten krävs tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken. Då verksamheten inkluderar vattenverk-
samhet i form av bortledning av grundvatten avser 
bolaget även att ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken. I verksamheten kommer att hanteras 
sprängmedel i mängder som gör att verksamheten 
omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Se-
veso-lagen) enligt den lägre kravnivån. Det innebär 
att det till ansökan ska bifogas ett handlingsprogram. 
Mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver verksamhetens 
lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan 
har tagits fram. Syftet med samrådet är också att få 
information om det i omgivningen till täkten finns något 
som har betydelse för handlingsprogrammet enligt 
Sevesolagen. Önskar ni ytterligare information eller om 
ni vill ta del av samrådsunderlaget ombeds ni kontakta 
Elin Löfroth, WSP Environmental, på telefon 010-
722 81 79 eller via e-post elin.lofroth@wspgroup.se.
Synpunkter
Synpunkter ska ha inkommit senast måndagen 
den 23 mars 2017 till WSP Environmental, att: Elin 
Löfroth, Sigurdsgatan 21, 721 30 Västerås, eller via 
e-post till elin.lofroth@wspgroup.se. Alla inkomna 
synpunkter kommer att sammanställas i en samråds-
redogörelse och bifogas ansökan.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

1 mars – 8 mars 2017
1:a söndagen i Fastan
”Prövningens stund ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18.00  Askonsdagsandakt i Grinstads kyrka, Kerstin
   Öqvist. Örs kyrkokör.
Sön 15.00 Gudstjänst i Grinstads församlingshem, 
  Marit Järbel. Kören Morgonstund.
Ons 8/3 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.
Ons 8/3 18-19  Andrum i Klöveskogs kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00 tel. 0530-362 00. 
Ons 18.00  Askonsdagsmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus. 
Tor 18.30 Aftonsång i Kyrkans Hus, Daniel Westin. 
  En ensemble ur Järns sångkör
Sön 11.00  Högmässa i Kyrkans Hus, Daniel Westin. 
  Sång: Anna Harling
Tis 7/3 11.30  Mässa på Fagerlid, Marit Järbel.
Tis 7/3 14.30  Mässa på Bergs, Marit Järbel.
Ons 8/3 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. ”Dalslänska
   författare från A-Ö” Margareta Larsson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 18.00  Askonsdagsmässa i kyrkan, Marit Järbel.
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Marit Järbel. Kyrkfika.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 1/3 10.00  Askonsdagsgudstjänst i Örs kyrka, Daniel 
  Westin och Thomas Holmström. Sång och 
  gitarr: Stig-Arne Larsson. Presentation av 
  Örs kyrka. 
Tor 15.00 Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Lör 18.00  Helgmålsbön i Örs kyrka, Daniel Westin. 
  Fiol: Daniel Westin. Klaviatur: Anders 
  Fredriksson.
Ons 8/3 12.15  Andakt på Karolinen. Kerstin Öqvist.

Måndag 6 mars • kl. 19.00
junior&SENIOR: ”Drömmar”

Kulturskolan i Mellerud tillsammans med Kulturbruket 
på Dals skapargrupp i musik välkomnar publiken till en 
kväll med ”Drömmar”.

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

Entré: 50 kr 
Biljetter säljs endast i Kulturbruket på Dals entré 
från kl. 18.00
Arr:  Kulturbruket på Dal/junior & SENIOR, 
Kulturskolan i Mellerud

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

Dalslandsfilmen
av Erwing Zackrisson, Göteborg

Onsdag 8 mars kl. 18.30 
bygdegården Källhult

Entré 100:- barn under 12 år gratis
Fika i paus ingår

Välkommen önskar Dalskogs Bygdegårdsförening

Erika Chugh  

berättar om  

”Incredible India”

 Rotary
Mellerud

Måndag 6/3

Café Gruzzolo kl. 18.15

ÅRSMÖTE Sönd 12/3 kl. 17.00  

i Bolstad bygdegård

Vi bjuder på kaffe och semla

Välkomna!                                Styrelsen

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Bolstad - Grinstad Byalag

och Bolstad Bygdegårdsförening

Sönd 12 mars kl. 14.00
Västerråda klubbhus

Sedvanliga förhandlingar

Kaffe och fralla     Välkomna!

Årsmöte
Veteran Classic 

Dalsland

Erikstads  
bygdegård 80 år

Alla välkomna på  
födelsedagskalas!

Sönd. 5 mars kl. 15.00

Historik och bilder. Dela 
gärna med dig av egna 
bilder och berättelser

Kaffe med dopp och tårta

Erikstads bygdegårdsförening  
Studieförbundet Vuxenskolan

www.mellerudsnyheter.se
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Kommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

 

Kong: Skull Island 
Söndag 12/3 kl. 19.00

Onsdag 15/3 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 58 min.

Logan
Söndag 5/3 kl. 19.00

Onsdag 8/3 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim 17 min

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  17.000:-   -  52 rop
VSH - JACK 11.000:- –  40 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 2/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 6.400:- - 53 rop

www.wandelshandel.se 
070-621 94 98

Öppnar för säsongen
lördag 4 mars kl. 11-16

därefter öppet varje lördag

Påsköppet 
14, 15, 16 april 

Hjärtligt välkomna!
Övriga öppettider finns på FB

FILM- 
KORT

Företag, fackklubbar, föreningar m.fl. 
Beställ filmkort snarast: Fredagen den 17 mars 
startar film festivalen. 
Kontakta Göte Magnusson, 0531-309 92, 
Lena Edman, 0534-190 68, Åke I 0531-408 83. 
Högsäter Bror Karlsson, 0528-402 29,  
Mellerud Gunnar Landegren 070-542 74 00.
Allfilmskort 260:-, ungd. t o m 20 år 150:-,  
3-film 150:-, 1 film 70:-.

www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda

www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM
SVERIGES 3:E STÖRSTA FILMFESTIVAL

www.be-film.se

0555-130 15, www.grums.nu

Nu åker vi till:
Bornholm 5 dgr,24/5 ....7.250:-
Legoland 3 dgr, 23/7 ....3.490:- 
Barn - 12 år ..........................1.990:-
Skagen & Lökken 
27/7, 4 dgr .............................6.760:-
Grebbestad med skaldjurs- 
kryssning, 26/8,2 dgr ...2.190:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

 Johan – 070-315 97 51

Mellerud tisd. 11-18 Utanför ICA
Säffle onsd. 10-18 Stortorget
Åmål  torsd. 10-18 Torget
Mellerud  fred. 10-18 Utanför ICA
Bengtsfors lörd. 9-14 Tingshustorget

 FISKBILEN

Alla havets
delikatesser

hittar du hos oss!
Välkomna!

1/2 kg 99:- 

Handskuren
rödtungafilé

Veckans
Erbjudande

Färska räkor

1/2 kg 99:- 

Hur  
stark  
är din  
idé?
Vi delar med oss av vinsten för att göra 
Dalsland ännu  bättre att leva, bo och verka i.

Har du en idé eller ett projekt – läs mer  
på vår hemsida www.dalsbank.se

Ansök senast 31 mars 2017.

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!!!

Erikstads bygdegård firar 80 år

Erikstads bygdegård firar 80 år den 5 mars.

Födelsedagsfirandet sker 
söndagen den 5 mars med 
historik och bilder med 
glimtar från bygdegår-
dens historia. Besökarna 
uppmanas att dela med 
sig av egna bilder och 
berättelser. Det blir även 
kaffekalas med bullar, ka-
kor och tårta.
Det var åren 1934-1935 som 
ungdomar i Erikstad letade 
efter en lokal att ha samman-

Erikstads bygdegård anno 1936.

Bievenemang
Tisdag 25 april blir det ett 
annorlunda evenemang i 
Centrumsalongen. Då berät-
tar och biodlaren och forska-
ren Bert Thrybom om 

”Framtidens bin”, bin som 
kan motstå Varroa, ett kval-
ster som hotar binäringens 
framtid.

Konstvandring
i Dalsland

Årets konstvandring äger 
rum under Kristi Himmels-
färdshelgen 25-28 maj. Föl-
jande Mellerudskonstnärer 
kommer att delta: Lisbeth 
Claesson, Tanja Mueller, 
Susanne Schubert-Lind-

ström, Per Blomberg, Kerstin 
Ljungqvist, Lena Bergsman, 
Lisbeth Fürdell och Harriet 
Gullin.

Årets samlingsutställning 
hålls i konsthallen i Åmål.

komster och dans i. Erikstads 
Lantmäns Byggnadsfören-
ing bildades. 1935 togs ett 
beslut att köpa ett halvt tunn-
land av Stina Löfren för 200 
kronor, marken kom att 
kallas ”Domarängen”.

I april 1936 hade två anbud 
inkommit, ett på 3 275 kro-
nor och ett på 2 880 kronor.  
Det billigaste antogs (Gustav 
Andersson, Hällebäck). Det 
byggdes en enkel byggnad i 
trä utan isolering i väggarna. 
den stod klar i november 
1936 och invigdes 31 januari 
1937.

Sedan har bygdegården 
renoverats genom åren. 
1966-1967 genomfördes en 
större renovering och den 
byggdes till. Två toaletter 
installerades. Tidigare hade 
man utedass. Scenen bygg-
des, köket förbättrades och 
byggnaden isolerades.

En större tillbyggnad gjor-
des 2001 med serveringsdel 
och jordvärme installerades 

liksom ett nytt vattenburet 
värmesystem.

Lokalen hyrs ut till olika 
evenemang, till exempel fö-
delsedagar, bröllop, allmän-
na förrättningar och fören-
ingsasammankomster.

– Vi hyr ut den i snitt en 
gång i veckan. Dessutom har 
vi egna arrangemang, som 

filmvisningar och luciafiran-
de, berättar Arne Östergren, 
ordförande i bygdegårdsför-
eningen.

Övriga styrelsemedlem-
mar är: Vice ordförande: 
Robert Olsson. Sekreterare: 
Kerstin Svensson. Kassör: 
Johnny Eriksson. Uthyrare: 
Anna Eriksson. Ordinarie 

ledamöter: Henrik Janveden, 
Monica Isaksson Eléhn och 
Gunnar Gustavsson.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Kom och se 
våra nya färger!

Nytt kök? 
Byt luckor och lådor och få

ett nytt fräscht kök från

Torget
Mellerud

Fredag 3/3 kl. 11-17

Sven-Olof 070-972 61 63
www.ask-kok.se

Svensktillverkat

NU 20% 
rabatt + rot 

Boka kostnadsfritt
hembesök 
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

Öppettider: 
Mån-tor 11-22, fre 11-23 

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32
Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Plöj-IngaZ till Gruzzolo

Plöj-Ingaz spelar på Gruzzolo på lördag. Foto: Carina Tropp.

På lördag 4 mars spe-
lar Plöj-IngaZ på Café 
Gruzzolo i Mellerud. Det 

utlovas ”musik på bred 
värmlandsdialekt”.

Bandet bildades 2013 av 

Film från Bolstad visas
På onsdag kväll den 15 
mars visas filmen ”Från 
Segers affär till Cypres-
sen” i Bolstad Prästgård. 
Filmen är gjord av Jan An-
dersson i Troneberg och be-
står av intervjuer med före 
detta lanthandlaren Sture 

Petersson, Brålanda samt 
åttamillimetersfilmer från 
1960-talet som denne tagit 
under tiden som han bodde i 
Bolstad och drev Segers af-
fär. Det blir rörliga bilder 
från bland annat auktionen 
vid nedläggningen av denna 

Vandring till Jerusalem
På tisdagskaffet i Missions-
kyrkan kommer man vid tre 
tillfällen, med början den 14 
mars, att visa en film om en 
vandring från Betania till 
Jerusalem. Temat är ”Pås-
kens budskap”.

Filmens presentatör är 
Siewert Öholm, ciceron och 
värd är prästen och bibellära-
ren Anders Sjöberg.

Filmen, som har tre delar, 
är inspelad i Jerusalem 2016. 
Vi får följa Jesus och hans 
lärjungar under några drama-
tiska dygn från Betania till 
Jerusalem: När Jesus rider in 

Plats för ”Drömmar”
Måndagen den 6 mars går 
ridån upp för en ny och 
efterlängtad föreställning 
med junior&SENIOR.
Kulturbruket på Dals skapar-
grupp bjuder tillsammans 
med Kulturskolan i Mellerud 
på en föreställning med den 
fantasieggande titeln ”Dröm-
mar”. Verksamheten leds av 
Sara Sannebro. 

junior & SENIOR vid en 
föreställning för flera  

år sedan. Arkivbild.

lanthandel, simskoleavslut-
ning vid Båtestöt, Karl på 
Dammen som ror sin eka, 
Margareta i Södra Rödjans 
bröllop i Bolstads kyrka, 
med mera. 

Sture Petersson har varit 
ordförande i Bolstads hem-
bygdsförening och skrivit 
Bolstadsboken. Han kom till 
Bolstad som rättare på Lille-
byns gård i början av 
1950-talet, men bytte yrke 
när han efter något år gifte 
sig med lanthandlare Segers 
dotter Gunnel. Sture Peters-
son var en drivande kraft 
inom föreningslivet i Bolstad 
innan han flyttade till Brålan-
da och den nya affären Cy-
pressen. 

Nils-Olof Olsson från värm-
ländska Koppom, känd från 
”Bonde söker fru”. Plöj-Ing-
aZ gjorde sitt första framträ-
dande i ”Bonde söker fru” 
2014 och sitt första livefram-
trädande i Bingolotto våren 
2015. Förebilder är exempel-
vis Eddie Meduza, Bröderna 
Djup, Waylon Jennings och 
Vassendgutane. De beskriver 
sin musik som en blandning 
av bonnabilly, rockabilly, 
rock’n roll och country.

Bandet består av: Nils-
Olof Olsson, sång och låt-
skrivare. Anders Barth, stå-
bas. Conny Jespersen, gitarr. 
Kevin Karlsson, trummor.

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se

i Jerusalem, när Jesus instif-
tade nattvarden och när Jesus 
återuppstod. 

I länderna runt omkring 
Jerusalem råder det krig. 

Som lugnet i stormens öga 
ligger staden fortfarande 
som ett vittnesbörd om fred 
och försoning för dem som 
vill lyssna. 

Antalet kommuner och före-
tag som deltar i ”Cykelvänlig 
arbetsplats” väntas bli re-
kordstort.  Mellerud är en av 
kommunerna som deltar.

19 av kommunerna i Västs-
verige kommer att stötta och 
inspirera företag som vill få 
fler anställda att börja cykla 
– och till hösten utses Väst- 

sveriges mest cykelvänliga 
arbetsplats.

Målet för 2017 är att för-
dubbla antalet medverkande 
företag i år, jämfört med 2016, 
då 88 företag från 13 kommu-
ner deltog.

Kriterierna för vad som är 
en cykelvänlig arbetsplats är 
ungefär desamma som tidiga-
re.

– Det kan handla om att 
erbjuda en låst cykelförva-
ring, möjlighet att duscha och 
mycket annat. Ju fler kriterier 
som arbetsgivaren uppnår, 
desto fler stjärnor får de på sin 
plakett – beviset på att arbets-
platsen är cykelvänlig, säger 
Karin Ryberg, på Hållbart re-
sande väst/Västra Götalands-
regionen. .

Resultatet från tidigare år 
visar att företag och kommu-
ner som har deltagit i projektet 
vill vara med även i framtiden.

Fram till den 17 september 
kan arbetsplatser registrera 
sig på cykelvanligarbetsplats.
se och vilka kriterier de upp-
fyller. Efter det utses Västsve-
riges cykelvänligaste arbets-
plats.

Deltagande kommuner 
2017: Borås, Falköping, 
Halmstad, Härryda, Kungs-
backa, Kungälv, Laholm, 
Lidköping, Lilla Edet, Melle-
rud, Orust, Skövde, Stenung-
sund, Tjörn, Mölndal, Ström-
stad, Trollhättan, Varberg, 
Vänersborg.

Göteborgs Stad driver ett 
eget projekt för att få arbets-
platser att bli mer cykelvänli-
ga. 

Många vill bli cykelvänliga

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 10 Måndag 6/3: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 7/3: Biff Stroganoff med potatis och 
blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 8/3: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.

Torsdag 9/3: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.

Fredag 10/3: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 11/3: Fiskpudding med smörsås, 
potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.

Söndag 12/3: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, herrgårdsgrönsaker och 
äppelmos.
Dessert: Lingonfromage.
Hemtjänstens alternativ v. 10
Mån-sön: Pannbiff med potatismos och 
grönsaker.

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål. 
Alt: Quorngryta. 

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa.

Torsdag Seglartorsk** med 
stuvad spenat, kokt potatis o rårivna 
morötter. 
Alt: Rödbetsbiff med dressing.

Fredag Stekt kycklinglårfilé* 
med currysås och pasta, skivade 
morötter. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.
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-06 Renault Clio II 1,2 5d, 19.000 mil 24.900 kr NU  19.900 kr
-05 Volvo V70 2,4 Business, 14.340 mil 59.900 kr NU  49.000 kr
-11 Hyundai i20 1,4 CRDi Edition, 12.867 mil 79.000 kr NU  59.900 kr
-09 Saab 9-3 Linear SC 1,9 Tid 15.600 mil 89.900 kr NU  79.500 kr

Vi firar 55 år!
-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
-13 Kia Optima 1,7 CRDI Sedan Exclusivé AUT, 6.386 mil 189.900 kr NU 168.000 kr
-14 Volvo XC60 D3 R-Design, 10.550 mil  249.900 kr NU 239.900 kr
-15 Mercedes-Benz B 200 CDI 4MATIC AMG Styling AUT, 1.241 mil 289.900 kr NU 255.900 kr
-15 Audi A4 Allroad Quattro, 1.685 mil  309.900 kr NU 299.900 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!

Nystartat café på Dalslands sjukhus

Anne-Marie Berg från Mellerud köper sig kaffe och semla av Camilla Eriksson. Hon är Café Facklans premi-
ärkund.

Café Facklan slog under 
förra onsdagen upp por-
tarna i fräscha lokaler på 
Dalslands sjukhus.
Saknaden har varit stor både 
bland patienter och personal 
på sjukhuset. Det är gott att 
kunna ta en fika efter läkarbe-
sök eller bassängträning 
tycker många patienter. 

Café Facklan som nu star-
tar på Dalslands sjukhus drivs 
av Färdshuset Facklan. Man 
har redan fått upp skyltar 
både ute och inne. Caféet har 
öppet dagtid måndag till fre-
dag, vilket är längre än tidi-
gare. Utöver kaffebröd kom-
mer man att servera matiga 
smörgåsar, sallader och frukt.

Camilla Eriksson och Ka-
tarina Måneklev är de två som 
kommer att driva det hela. 
Det hembakade kaffebrödet 
spred härliga dofter redan 
första dagen ända ut till en-
trén och kassan.

När dörrarna slogs upp 
under onsdagen och Café 
Facklan tog emot de första 
kunderna blev det snabbt fullt 
i lokalen.

Uppvaktning
Marika Jonsson, verksam-
hetschef på Praktikertjänst, 
överräckte en present och 
hoppades på gott samarbete 
i framtiden.

– Caféet har varit efter-

längtat av både patienter och 
personal säger Marika leen-
de. Jag har redan med mig en 
beställning på frukt till per-
sonalrummen.

Moderaterna i Bengtsfors 
hade med sig en blomma och 
önskade lycka till i framti-
den.

– Det hänger på besökarna. 
Vi måste visa att sjukhuset 
behövs och det är upp till 
dalslänningarna att visa att så 
är fallet, sade Jerker Johans-
son, kommittén för Dals-
lands sjukhus. 

Rusning
Ja, det blev rusning till det 
nyöppnade caféet, det tog 

Marika Jonsson, verksamhetschef på Praktikertjänst, överlämnar en gåva till Katarina Måneklev och önskar 
lycka till i framtiden.

Mats Johansson och Stig Bertilsson från Bengtsfors Moderater ger Ca-
milla Eriksson en blomma med önskan om många bra år för Café Facklan.

Nu bakas det för fullt på konditoriet

Johan Edvardsson, Annette Schmidt och Malin Gustavsson med några av NK:s läckra tårtor. Från vänster: 
Semletårta, Sveatårta, Victoriatårta och Hallontårta.

Till många mellerudsbors 
lycka är ”ordningen åter-
ställd”. Förra måndagen 
återvände Malin Gustavs-
son, 22, efter sin barnle-
dighet. Tillsammans med 
ägaren Johan Edvardsson 
ser hon till att det är full 
permitet i bageriet på Nya 
Konditoriet (NK). 
I slutet av januari slutade 
Kerstin Edvardsson och 
Björn Johansson efter många 
år på NK. Därefter höll man 
stängt i ett par veckor, för att 
åter igen öppna den 9 febru-
ari. Då var Johan Edvardsson 
tillbaka efter en sjukskriv-
ning. Han arbetade själv i 
bageriet fram till att Malin 
återvände efter barnledighe-
ten.

– Det känns bra att vara 
tillbaka, jag arbetade bara 
sex månader här innan jag 
gick på barnledighet. Jag har 
många idéer, det finns myck-

et att göra när det gäller fika-
bröd, bland annat är det inne 
med nyttiga varianter, säger 
Malin.

Malins kreativitet
Johan berömmer Malin kre-
ativitet och tar tacksamt 
emot hennes nya idéer.

– Fram till att Malin kom 
tillbaka hade vi något be-
gränsade öppettider, men nu 
har vi öppet måndag till lör-

dag igen. Målet är att ha så 
stort sortiment konditoripro-
dukter som möjligt, vi har 
även fler brödsorter nu, säger 
Johan.

Han har även hjälp av An-
nette Schmidt, som kommer 
från Danmark, i företaget. 
De är tillsammans och An-
nettes två söner brukar också 
hjälpa till ibland. I butiken 
arbetar Filomena Andrade.

– Vi har även två som går 
på barnledighet under våren, 
så vi söker två personer till 
butiken och serveringen, sä-
ger Johan.

Han har ägt företaget se-
dan 2002, men alltid hållit till 
på nedervåningen i bageriet. 
Så när Johan numera hoppar 
in och hjälper till uppe i bu-
tiken är det kunder som 
undrar om han är nyanställd.

Inga halvfabrikat
– Ha ha, ja det är lite kul. Vi 

gör allt själva och använder 
inga halvfabrikat. Det blir en 
hel del beställningstårtor, 
sådana som inte finns uppe i 
butiken. Många beställer till 
bröllop och dop till exempel, 
framhåller Johan.

Perioden mellan nyår och 
påsk är det semletider.

– Vi har ju konkurrens 
överallt, du kan handla sem-
lor i både matbutiker och 
bensinstationer. Men vi kör 
på kvalitet, konstaterar Jo-
han.

Framtidsplaner?
– Eventuellt kommer vi att 

ha öppet på söndagar, folk 
vill gärna fika då – speciellt 
sommartid. Vi har ju en fin 
uteservering. Fast då kanske 
vi stänger en vardag istället, 
svarar Johan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

inte många minuter förrän 
alla stolar runt borden var 
upptagna. En barnfamilj gick 
en promenad för att komma 
tillbaka lite senare.

– 140 semlor har det gått 
åt, berättade Camilla glatt 
när dagen var slut. Dessutom 
vara det en del som tog smör-
gås eller sallad så det var 
många här och fikade.

Först när det närmade sig 
stängningsdags blev ström-
men med kaffesugna besöka-
re lugnare och Camilla och 
Katarina kunde se tillbaka på 
en lyckad premiärdag för det 
nyöppnade Café Facklan.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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Vår arbetskamrat och vän
Lisette 

Edvardsson
Du fattas oss.
Vi på Bergs
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SORGTACK

SORGTACK

UPPVAKTNING

En sista hälsning  
till vår styvfar
Karl-Erik  
Andersson
”Kalle-rö”

* 19490123
= 20170131

Mikael och Patrik
med familj

TACK
alla Ni som kom och 

mindes mamma

Ulla Andersson
på hennes begravnings-
dag och ni som tänkt på 
Alzheimerfonden och 

Sjöräddningen.
Tack till beundransvärd 

personal på Kroppefjälls-
hemmet.  

Fina sånger och vackra 
blommor 

Gösta 
Carina, Håkan

Model: 2691 VISKAN & 2678 BUNN

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

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

400:- rabatt på vårens bågar

1/2 priset på par två!

Vid köp av kompletta märkesglasögon
Erbjudandet gäller 1 februari – 31 mars 2017

och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

Uppvaktning
undanbedes. 

Gun Wahlström

UPPVAKTNING

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men 
bestämt.  

Gunnar Ängenhed

All ev. uppvaktning
på min födelsedag undan-
bedes vänligt men bestämt.  

Maj-Britt Johansson 
Brålanda

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Bengt 
Karlsson, Brålanda. Som in-
ledning på akten spelade kyr-
komusiker Maria Andersson 
”Vintern” av A. Vivaldi varef-
ter Moa Hjälte sjöng ”Pärle-
porten” av F. A. Bloom. Akten 
förrättades av Marit Järbel och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 190 och 297. Solis-
ten sjöng ”Gabriellas sång” av 
S. Nilsson/P. Bäckman  och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av hustrun 
Inga med familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Bengt 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 
ägde gravsättning rum på Örs 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Dagny Eriksson. Som inled-
ning på akten spelade kyrko-
musiker Maria Andersson 
”Gammal fäbodpsalm” av O. 
Lindberg. Akten förrättades av 
Daniel Westin och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249, 297 
och 285. Dikten ”En klöver-
blomma” av K. Karlsson lästes 
upp av dottern Britta. Som 
avslutningsmusik spelades 
”Jesus bleibet meine freunde” 
av J. S. Bach. Vid kistan togs 
avskedet av familj, släkt och 
vänner. Till minnet av Dagny 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Gästerna bjöds 
efteråt in till minnesstund i 
Kyrkans Hus. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Alsters 
kyrkogård i Värmland.

Välkommen underbara Cornelia. 
Den 21 januari 2017 kl. 03.22 föddes vår efterlängtade lilla dotter. 
Hon vägde 2428 g och var 45 cm lång. 
Lyckliga föräldrar är Ulrika och Magnus Kronstrand.

Grattis till Lucas som fyllde 
8 år igår.

Kramar från 
mormor och morfar

Mormors lilla Alva fyller 4 
år! Ett stort grattis till dig 
lilla hjärtat.

Mormor & Bengan

Grattis till Alva, vår kloka 
fina unge som fyller 4 år på 
lördag 4 mars. Vi älskar dig!

Kramar från pappa, 
mamma, Oskar och Klara

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Smyrna, tonår. Sönd 11 
Gudstj. Hhn. Bengt Anders-
son. Månd 17 U-landsgruppen. 
Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Tisd 10-
12 Tisdagskaffe & Rastplats, 
11 Sångstund med Ingegerd 
Mellberg. 18 Scout. 

FÖDDA

Hipp Hipp 

HURRA!Veckans 
ros...

...till Jan Edeblad som ordna-
de så att vi fick komma och 
bowla på sportlovet, även ett 
fång rosor till Niclas ”Slägga” 
med personal för god mat. 
Detta var mycket uppskattat!

Karolinerskolans fritids

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Torsd 
18 Inspirationskväll om Etio-
pien, Anders Ahlenius, Vär-
namo, Pingst. Fred 14.30 An-
dakt på Servicehuset. 19.30 
LifeLine, Ungdomskväll på 
Sörgården. Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. i Smyrnakyrkan, 

predikan, sång, barnaktivite-
ter, kyrkkaffe. Sönd (12/3) 11 
Gudstj.
Equmeniakyrkan: Onsd 19 
Bön och bibelläsning. Torsd 15 
Kongogruppen. Sönd 16 Eku-
menisk gudstj. Smyrna ”Hjär-
tats förnyelse - Vad gör Gud? 
- Vad gör vi?”, präster och 
pastorer medv. Ssk, servering. 

Tisd 18.30 Närområdesträff 
Vänersborgs Missionskyrka.
Brålanda: Sönd 16 Ekume-
nisk gudstj. i Smyrnakyrkan, 
kyrkornas präster och pastorer 
med flera. Ssk och servering. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh.
Gestad: Torsd 10-11.30 För-

middagskaffe i fsh. ”Hjälp oss 
identifiera personer på konfir-
mandkort från 30-talet”. Kyrk-
bil 321 18. Sönd 10 Gudstj. 
Thomas Holmström Kyrkbil 
321 18. Tisd 15 Norra sykret-
sen hos Kristina Larsson, Tor-
pane. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Sönd 11 Gudstj. 

Nattv. Sigward K. Kyrkkaffe. 
Tisd 18.30 Närområdesträff 
Vänersborgs Missionskyrka.
Frändefors: Sönd 10 Gudstj. 
m nattv. Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. m nattv på Ring-
hem, Lennart Staaf. 19 För-
samlingsafton i fsh. Allsång 
med husbandet. Kaffe och an-
dakt. Lennart Staaf.

JORDFÄSTNING

TACK
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Lägg inte kravet på 
giftfri miljö i knät 
på de anställda
I samband med onsdagens 
fullmäktigemöte behand-
lades Miljöpartiets förslag 
för ekologisk byggnation 
av äldreboendet på Än-
genäs. 
MP fick stöd för att exteriör-
en i huvudsak ska byggas i 
trä, men vad gäller inomhus-
miljön ville kommunstyrel-
sen tvinga de anställda att ta 
ställning till huruvida den 
ska vara giftfri eller ej. Detta 
anser inte MP är ett ansvars-
fullt beslut.

– Vi anser att beslut om 
giftfri innemiljö är ett poli-
tiskt, strategiskt beslut att 
fatta, inte något att lägga i 
knät på de anställda att behö-
va ta ansvar för, menar 
gruppledare Tony Johans-
son.

Melleruds kommun har 
sedan tidigare fattat beslut 
om giftfria innemiljöer för de 
verksamheter där barn vis-
tas. Miljöpartiet anser att det 
ur ett rättighetsperspektiv 
bör vara självklart med en 
giftfri miljö också för 
människor som är gamla och 
sjuka, samt för medarbetarna 
som jobbar i verksamheten. 

Tony Johansson, gruppledare för 
Miljöpartiet de gröna i Mellerud.

Ja till bygge av äldreboende 
på kommunfullmäktigemötet

22 februari hölls kom-
munfullmäktigemöte på 
Kulturbruket i Mellerud. 
Bland annat beslutades 
om att bygga det efter-
längtade särskilda boen-
det på Ängenäs.
Andra punkter på dagord-
ningen gällde revisorernas 
granskning av kommunens 
kontanthantering och mål-
styrning. 

Båda revisionsrapporterna 
godkändes.

Ja till byggnation
Så gällde det byggnation av 
särskilt boende på Ängenäs. 
Kommunstyrelsens förslag 
till beslut; att bygga ett sär-
skilt boende med 54 platser 
på Ängenäs och ge samhälls-
byggnadschefen i uppdrag 
att upphandla entreprenör, 
samt att parallellt med pro-
jekteringen ge socialnämn-
den i uppdrag att arbeta med 
en driftsbudget och en inven-
tariebudget till boendet, fick 
enhälligt bifall av kommun-
fullmäktige.

Alla ledamöter hade idel 
lovord inför byggnationen. 

Bygga i trä
Miljöpartiet fick svar på sin 

motion om att bygga det 
särskilda boendet på Änge-
näs miljö- och energismart. 
Motionen ansågs besvarad 
genom att byggandet har som 
ambition att byggas miljö-
vänligt. Inriktningen är att 
bygga med trästomme samt 
fasad i trä som bryts av med 
tegel eller fibercementplat-
tor. Byggnaden ska även 
förses med solceller.

Motionen gällde även in-
nemiljön, men den lämnades 
åt personalen att besluta om, 
vilket MP inte var nöjda med.

Rätt till heltid
En motion inlämnad av Pål 
Magnussen (V) om att göra 
Mellerud till en attraktiv ar-
betsgivare ansågs besvarad 
med hänvisning till en ny 
lagstiftning och utredningen 
”Rätten till heltid”. Kom-
munstyrelsen fick i uppdrag 
att i samråd med fackliga 
organisationer se över till-
lämpningen av anställnings-
formen ”Allmän visstidsan-
ställning” (AVA) i syfte att 
begränsa den till förmån för 
andra anställningsformer.

Pål Magnussen (V) tacka-
de för beredningen. Tommy 
W Johansson (S) påpekade  
att det är viktigt med trygghet 

på arbetsplatser och sade att 
om vi ska konkurrera gör vi 
det med anställningsvillkor. 

Sverigedemokraterna fick 
avslag på sin motion om att 
kommunen skulle undersöka 
möjligheterna att stå för ut-
gifterna för läkarbesök och 
mediciner upp till högkost-
nadsnivå för de pensionärer 
i kommunen som har låga 
inkomster. 

Integrationsprojekt
Det klubbades att anslå två 
miljoner kronor till ett inte-
grationsprojekt med 20 del-
tagare, liknande det som ge-
nomfördes i kommunen,  
med framgång, 2016. Finan-
siering sker inom de av staten 
riktade välfärdspengarna. 
Projektet innebär att lämpli-
ga deltagare tas ut utifrån 
utbildningsbakgrund och 
kompetens. Därefter går de 
en utbildning i hur svenska 
arbetsplatser fungerar och 
går sedan till arbetsplatser 
för praktik i sex månader. 
Efter projektperioden ska 
personerna gå ut i arbete, 
studier eller annat.

Ulf Rexefjord (SD) men-
ade att en åtgärd som denna 
borde gälla alla som har en 
svag ställning på arbets-

marknaden och föreslog att 
lika mycket finansiering 
skulle läggas till för det.

Han fick medhåll av Anet-
te Levin (L) som sade att hon 
förstår och håller med SD i 
frågan och att projektet i 
framtiden skulle kunna inne-
fatta fler, men att detta är ett 
bra sätt att ta sig an ”proble-
met” i dagsläget. 

– 13 procent i arbetslöshet 
bör vi titta närmare på i fram-
tiden, sade Anette.

Tommy W Johansson (S) 
öppnade för att man absolut 
ska se på andra grupper i 
framtiden.

SD reserverade sig mot 
beslutet.

Avsägelser
Frida Larsson befriades från 
sitt uppdrag som överför-
myndare.

Johanna Nordström (S) 
avsäger sig sina uppdrag i 
kommunfullmäktige och i 
kultur-och utbildningsnämn-
den.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

– Miljöpartiet är ett parti 
som står upp för människors 
rätt från vaggan till graven 
och det är inte okej att politi-
kerna vägrar ta ansvar för att 
låta kommunens äldre och 
medarbetare få rätt till en 
giftfri innemiljö när kommu-
nen nu investerar i ett boende 
som ska hålla i kanske 50-70 
år, fortsätter Johansson.

Miljöpartiet valde att rösta 
bifall till sin motion men fick 
inte igenom den i kommun-
fullmäktige. Däremot glad-
des man åt att det blev ett 
enigt beslut om själva inves-
teringen i ett nytt äldreboen-
de.

”Man ska vara god, glad och kärleksfull”

Förra tisdagen var det 
Öppet Hus på Café Älvan 
och Melleruds kommun 
som söker timvikarier till 
vård- och omsorg presen-
terade sina verksamheter. 
På plats fanns personal 
från kommunens olika 
boenden och intresserade 
arbetssökande droppade 
in under de tre timmarna 
arrangemanget pågick.
En som sökte jobb här förra 
året vid den här tiden var 
Rasmus Johansson. Han fick 
jobb direkt som timvikarie på 
Fagerlids äldreboende, har 
stortrivts i ett år nu och börjar 
undersköterskeutbildningen 
till hösten. 

Denna dag med öppet hus 
representerade han Fagerlid 
för nya arbetssökande till-
sammans med kollegan Jen-
nie Ekström.

– Fagerlid är toppen att 
jobba på. Man får mycket 
tillbaka, både av de gamla 

och av deras anhöriga. Det är 
väldigt socialt och mysigt. Vi 
anordnar pubkvällar då och 
då och en gång om året har 
vi Bondens Dag. Det är väl-
digt uppskattat. Nyligen har 
vi fått in en katt också, berät-
tar Rasmus och Jennie.

Rasmus tycker att det vik-
tigaste för att börja jobba 
med äldre är att man känner 
att man kan jobba med 
människor, att man kan ta det 
lugnt och inte stressa. 

– Man ska var god, glad 
och kärleksfull. Allt annat 
går att träna upp, säger han.

Unga
Från HVB-hemmet Blåklin-
ten i Dals Rostock som tar 
emot ensamkommande ung-
domar fanns föreståndarna 
Elena Selimovic och Jörgen 
Glimblad samt ungdoms-
coachen Frank Hedlund på 
plats och berättade hur deras 
vardag ser ut.

Meron Berhe var intresserad av att bli timvikarie inom vården. Anneli Svensson och Inger Olesen informerade om sina verksamheter.

Jennie Ekström och Rasmus Johansson berättade om hur det är att 
jobba på Fagerlid.

– Vi försöker skapa en 
vardag, ett familjeliv med 
skola, matlagning, läxor och 
allt annat från måndag till 
fredag och gör utflykter på 
helgerna, berättar Frank.

Förbereda de unga
Målet är att förbereda de 
unga för ett självständigt liv 
i det svenska samhället.

– Vi vill förmedla allt man 
behöver inför vuxenlivet här. 
Vår kultur är annorlunda mot 
många andra kulturer, säger 
Frank och tillägger att jobbet 

även är lärorikt för den som 
jobbar med ungdomar från 
andra länder och att det är 
väldigt roligt.

– Den som är intresserad 
av att jobba på Blåklinten bör 
ha intresse av att jobba med 
ungdomar och integration, 
vilja lära sig om andra kultu-
rer och ha förmågan att skapa 
goda relationer. Man bör som 
lägst ha gymnasial utbild-
ning som till exempel barn- 
och fritidsprogrammet eller 
vård- och omsorg, berättar 
Elena Selimovic.

Prata svenska
Meron Berhe, som var här 
tillsammans med kompisen 
Gerre Weldemical, anmälde 
intresse för att jobba på 
Kroppefjälls gruppboende  
och fick information av An-
neli Svensson som delade 
bord med Inger Olesen från 
Bergs.

– Jag har bott i Sverige i ett 
och ett halvt år och har flyttat 
från Göteborg till Mellerud.
Jag vill gärna bo och arbeta 
här, berättar Meron som efter 
så kort tid pratar svenska bra.

Kriterierna för att komma 
in och jobba på kommunens 
äldreboenden är att vara över 
18 år, kunna svenska och att 
man tycker om att jobba med 
människor. Helst ska man ha 
lite erfarenhet och koll på 
vad det är man ger sig in på, 
kanske ha praktiserat inom 
vård och omsorg. Ett körkort 
är en fördel, det behövs inte 
inom alla verksamheter men 
till exempel i Hemvården är 
det ett måste.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se
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ÅRSMÖTE
Sörgården Brålanda Fritidsgård

och Sörgården Ung 
Sörgården, Brålanda  

söndag 19 mars, kl. 17.00
Årsmötesförhandlingar 

Teen Challenge informerar 
Välkomna!

Brålanda Pingstförsamling

 Års- & admi-
nistrationsmöte

söndag 12 mars kl. 11.00 
Förhandlingar enl. stadgarna

Styrelsen

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

Nöjda reaktioner på 
kommunal regi

Efter 16 år i privat regi 
drivs från den 1 februari 
äldreboendena Sörbygår-
den och Solhaga, Präst-
kragens servicehus, hem-
tjänst och hemsjukvård i 
Brålanda av Vänersborgs 
kommun. Det är många 
mycket nöjda med.
När Melleruds Nyheter besö-
ker Solhaga äldreboende är 
det fredag och det luktar 
kaffe i huset. Runt fikabordet 
sitter boende och personal, 
pratar, skojar och dricker 
kaffe med dopp. Man ser 
positivt på att det nu är kom-
munen som står för driften av 
verksamheten.

– Vi ville ha en förändring 
och fick det. Vi blev glada när 
entreprenaden upphörde sä-
ger säger Lillemor Gill, un-
dersköterska som jobbat i 
åtta år på äldreboendet i 
Brålanda.

Lyssnar på personalen
Både Lillemor och hennes 
kollegor säger att det varit 
mycket turbulens genom 

Undersköterskorna Elin Pettersson och Lillemor Gill är nöjda med för-
ändringen. Här med  enhetschefen Mikael Svenn.

Mer tid för de boende blir det när kommunen tar över verksamheten.
Trivsel runt fikabordet på Solhaga. 

åren. Chefsbytena har varit 
många och det har gjort att 
det blev lite oroligt.

– Men vi är en bra arbets-
grupp och att det varit lite 
upp och ner har svetsat oss 
samman. Vi vet inte så myck-
et än hur det blir nu, men alla 
tycker att förändringen är 
bra. Vi märker att man lyss-
nar på oss mer, på vad vi 
tycker och tänker, säger kol-
legan Elin Pettersson.

Positiva förändringar
En stor förändring är att per-
sonalen nu får möjlighet att 
jobba heltid. Tills nu har alla 
jobbat deltid. 

– Vi får också hjälp med 
städningen och kan fokusera 
på de arbetsuppgifter vi bör 
ha som undersköterskor, sä-
ger Lillemor.

Bland annat kommer fre-
dagarna att te sig annorlunda 
framöver genom att perso-
nalstyrkan på helgerna för-
stärks.

– Vi är fler på fredagskväl-
larna nu och kan erbjuda mer, 
till exempel fredagsmys, 
berättar Lillemor med ett le-
ende.

– Att slippa städningen är 
stort. Nu ser man till de bo-
endes behov och inte till 

budgetens, säger underskö-
terskan Christina Lind, men 
hon poängterar att det under 
åren i privat regi har fungerat 
väldigt bra med tillgång till 
arbetsterapeut, sjukgymnast 
och sjuksköterska och hopp-
as att det fortsatt kommer att 
vara så.

Christina är klädd i en röd  
tunika och även de andra i 
personalen har arbetskläder i 
glada färger. Hela persona-
len har i och med bytet av 
huvudman fått nya arbets-
kläder och kan själva välja 
bland olika färger och typ av 
plagg. 

– De positiva reaktionerna 
från de boende på våra nya 
kläder har varit många, be-
rättar Christina.

Smidig övergång
Tillförordnade  enhetschefen 
Mikael Svenn berättar att 
övergången från Vardaga till 
Vänersborgs kommun gått 
smidigt. 

– Det som sker nu är att vi 
ser över verksamheten. Be-
manning ska vara likvärdig 
på alla kommunens verk-
samheter och vi för in Vä-
nersborgs kommuns interna 
organisation även här, säger 
han.

Den 17 mars firar Solhaga 
30 år. Köket serverar favori-
trätter som funnits genom 
åren och det blir underhåll-
ning med musik.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nygammal orgel 
ger spelglädje

Hans-Lennart Raask, 
pianist, kompositör och 
körledare, visade   prov 
på många musikgenrer på 
den nygamla orgeln i Frän-
defors Equmeniakyrka 
Den elektroniska orgeln, Jo-
hannus, inköptes nyligen då 
Ljurhalla Equmeniakyrka i 
Vårgårda, efter 30 år, bytte 
ut den. Hans-Lennart känner 
väl till den då han sedan slu-
tet av 1970-talet varit ledare 
i Ljurhalla för den 135-åriga 
Nårungakören. Det blev ett 
kärt återseende då han gav 
prov på orgelns kapacitet. 

– Vi har en tramporgel som 
varit med länge, den här or-

geln ger ju fler möjligheter, 
säger en av Equmeniakyr-
kans organister, Birgitta 
Odalgård.

Tillsammans med cellisten 
och musikpedagogen Håkan 
Tengberg, Vargön och solis-
ten Teofil Carlsson, Grinstad, 
bjöd Hans-Lennart Raask på 
en fin musikkväll med sång 
och instrumentalt.  De fram-
förde bland annat ”Oändlig 
nåd”. Publiken fick även 
önska psalmer och det blev 
”Var jag går i skogar berg och 
dalar”, ”Härlig är jorden”,  
med flera.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 1/3 15.00 
Gemenskap på Solrosen med 
Gunnar Svensson, Grums 
Torsdag 9/3 18.00 
Brålanda förr, träff 2 med 
Gunnar K. o Bengt A. 
Lördag 11/3 10.00 
Temalördag i Brålanda - Hälsa 
Välkommen till Sinnenas hus 
Tisdag 14/3 18.00 
Årsmöte 

Veckoaktiviteter: 
(Huvudlokal: Stationshuset) 

Måndag 
10.00 Promenader, Sinnenas hus 
14.30 Stickcafé, jämna veckor 
Måndag och torsdag 
07.30 Rör dig frisk (motionsträning) 
Lokal: STC. Ledare: Margaretha G. 
09.30 Minnesträning (kortspel) 
Tisdag 
10.00 Minnesträning (Bridge) 
15.00 Akvarellcirkel, Jämna 
veckor, Sinnenas hus 
Onsdag 
10.00 Broderi, ojämna veckor 
18.00 Gymnastik, f.d. sjukhemmet 
Torsdag
10.00 Sittgympa, Sinnenas hus 
10.00 Minnesträning (Gin Rummy) 
14.00 Bingo (minnesträning) 

I torsdags kunde sportlovslediga elever prova på att spela basket i Rå-
dahallens A-hall under ledning av två spelare från Trollhättan. Ali Ah-
mad 12 år t.h och Mohammed Karimi 11 år var några av  de som deltog. 
De vill gärna börja träna basket, om den möjligheten finns i framtiden.  
Foto: Susanne Emanuelsson.

Biljardturnering 
på ungdomshuset

Under sportlovsonsdagen 
anordnade HVB-boendet 
Blåklinten biljardturne-
ring på Ungdomshuset 
Stinsen. 
Det var tänkt som en liten 
aktivitet för några ungdomar 
på lovet, men väldigt många 
anmälde sig så fort Stinsen 
öppnade och hela eftermid-
dagen spenderades med in-

tensiva matcher mellan olika 
besökare. 

Ett 30-tal ungdomar del-
tog. Man började spela 
klockan 16, och höll på tills 
klockan nästan var halv åtta. 
Då spelades finalen och Flo-
rian Fejzulovic stod som 
segrare. 

Karolina Wessman

Det var biljardturnering på Stinsen under sportlovet. Ett 30-tal ung-
domar deltog.

Full fart i sporthallen
Under sportlovet var det 
många olika aktiviteter i Rå-
dahallen. Förutom att sim-
hallen hade gott om besökare 
var det många barn som 

passade på att prova på inne-
bandy, handboll, badminton, 
speedshooting, prickskytte 
gymnastik och annat roligt 
och rörligt.

Glada killar som provade på olika aktiviteter i Rådahallen. Foto: Karin 
Åström.
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Ny lag som ger konsekvenser 

I januari  2007 sökte Nawal 
Alham och hennes barn, 
Roni Kbaika 10 år och Remi 
Kbaika 8 år om uppehålls-
tillstånd i Sverige. Nawals 
man hade dödats i krigets 
Libanon och Nawal hopp-
ades på en trygg framtid i 
det nya landet. 

Trots många överkla-
ganden genom åren har 
familjen inte fått uppe-
hållstillstånd och i fredags 
avhystes de från lägenhe-
ten i Mellerud.
Idag är Roni 21 och Remi 19 
år. Roni tog studenten 2016 
på Dahlstiernska gymnasiet 
och har planer på att läsa ett 
basår och sedan plugga vida-
re på högskola. Drömmen är 
att bli läkare. Remi tog stu-
denten i Trollhättan. Men 
eftersom de inte fått uppe-
hållstillstånd får de inte läsa 
vidare.

Mamma Nawal har inte 
fått läsa SFI eller kunnat göra 
praktik. Anledningen: Inget 
uppehållstillstånd.

Hon pratar av den anled-
ningen ganska dålig svenska, 
men försöker förklara sina 
känslor ändå.

– Vi har varit här i drygt tio 
år. Vi flydde hit eftersom det 
var krig i Libanon. Det är fel 
att slänga ut oss på gatan. Vad 
har vi gjort Sverige? Vi är 
kristna. Vi trodde Sverige 
hade medmänsklighet. Djur 
får mer hjälp. Det är så orätt-
vist! utbrister Nawal.

Stödet upphörde
Det är åtta månader sedan 
stödet från Migrationsverket 
upphörde. Genom en ny lag 
som började gälla i juni 2016 
upphör rätten till bistånd för 
personer som har ett beslut 
om avvisning eller utvisning 
som inte längre går att över-
klaga.

– Vi har klarat oss tack vare 
hjälp av kyrkan, grannar och 
vänner, förklarar Roni.

Lägenheten är nästan 
tömd. Klockan 10.00 ska 
representanter från Krono-
fogden komma för att avhysa 
familjen, under överinseen-
de av Migrationsverket. I en 
säng ligger Remi. Hon har 
hög feber och mår väldigt 
dåligt. Roni och Nawal är 
oroliga för henne.

– Syrran bara sover, hon 

mår inte alls bra. Vi har fått 
hjälp av kyrkan tidigare, men 
det sista vi hörde var att de 
kunde hjälpa oss med resan 
”hem” till Libanon. Vi vill ju 
stanna i Sverige. Här har vi 
växt upp, vi vill inte tillbaka 
dit, understryker Roni.

Lämna frivilligt?
Roine Andersson och Marie 
af Geijerstam, Kronofogde-
myndigheten i Uddevalla, 
knackar på dörren. De frågar 
om familjen lämnar lägenhe-
ten frivilligt. Gör de inte det 
måste man byta lås. Efter en 
kortare diskussion beslutas 
att låsen ska bytas och två 
vaktmästare anländer.

Längst bort på parkeringen 
står två representanter från 
Migrationsverket. De vill 
inte kommentera ärendet. 
Deras uppgift är enbart att se 
till att Migrationsverkets lä-
genhet töms.

Tre poliser anländer efter 
en stund.

– Det är en olycklig situa-
tion. Jag förstår att de är 
ledsna och upprivna. Men nu 
har Migrationsverket fattat 
ett beslut och vår roll är att 

19-åriga Remi Kbaika har hög feber och är sängliggande. Mamma Nawal 
Alham och brodern Roni Kbaika är ledsna och bekymrade över situatio-
nen. Några minuter senare blev de uppmanade att lämna lägenheten.

Nawal Alham skriker ut sin förtvivlan till representanterna från kronofogden och polisen. ”Hur kan ni göra så här?”

Bakgrunden är en ändring i la-
gen om mottagande av asylsö-
kande. Riksdagen beslutade i 
april att rätten till bistånd enligt 
lagen om mottagande av asylsö-
kande (LMA) ska upphöra för 
personer som har ett beslut om 
avvisning eller utvisning som 
inte längre går att överklaga. 
Ändringen i LMA innebär att en 
person förlorar rätten till bi-
stånd om det finns ett beslut om 
avvisning eller utvisning som 
inte längre går att överklaga. Det 
innebär till exempel att perso-
nen förlorar sin rätt till dager-
sättning och rätt att bo i ett 
asylboende som betalas av 
Migrationsverket.

Källa: Migrationsverket

BAKGRUND

Full aktivitet på Melleruds ridklubb
Under sportlovet erbjöd 
Melleruds ridklubb olika 
aktiviteter kopplade till 
hästar och ridsport.
Två prova-på-dagar fanns 
under sportlovsveckan då 
den som ville fick komma 
och prova hur det kändes att 
sitta på en häst. 

Ridlärare Eirin Nyqvist 
hade genomgång av olika 
träns och bett, vad de heter 
och deras olika för- och nack-
delar.

Snälla fjordhästen Tuva, 
en av skolhästarna, ställde 
upp som modell så eleverna 
kunde se var hästens olika 
kroppsdelar sitter.

Under slutet på kvällen 

blev det en liten tävling där 
tjejerna kunde se vad de lärt 
sig.

Mikaela Bilstrup duktig 
ryttarinna i grenen WE, Wor-
king Equitation, kom med 
sitt lusitanersto Xiricaia och 
visade upp moment i en ut-
manande och fartfylld gren. 
Nästa förmiddag hade hon 
två lektioner där ridskoleele-
ver fick prova WE på ridsko-
lehästar.

Ridklubben bjöd på ett 
varierat utbud under sportlo-
vet. Flera av de som inte var 
bortresta fick en härlig vecka 
som var mycket uppskattad.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.seFjordhästen Tuva agerar modell och tjejerna namn ger de olika kropps-
delarna.

Häleri och 
narkotikabrott

En man född 1999 och en 
man född 1993 står åtalade 
för häleri. Perioden 31 maj 
till 9 juni 2016 stals en mo-
torcykel (Honda CR85 vär-
derad till 7 000 kronor). Båda 
männen har förvärvat och 
innehaft motorcykeln, det 
hände mellan 1 augusti till 31 
oktober 2016 i Mellerud med 
omnejd. Deras handlande 
kunde förväntas göra det 
svårare för ägaren att få till-
baka stöldgodset.

Männen begick gärningen 
med uppsåt, de hade skälig 
anledning att anta att stöld-

godset kom från ett annat 
brott.

Den yngre av männen står 
även åtalad för ringa narko-
tikabrott och grov olovlig 
körning. Han har innehaft 15 
gram cannabisharts, som är 
narkotika. Det hände den 3 
november på Storgatan i 
Mellerud. Han körde även 
motorcykel samma dag på 
Storgatan, utan att ha rätt till 
det. Brottet bedöms som 
grovt eftersom han tidigare 
lagförts för olovlig körning.

Båda förnekar brott.

skydda Kronofogdens repre-
sentanter och säkerställa sä-
kerheten om familjen inte 
lämnar lägenheten frivilligt. 
Detta blir yttersta konse-
kvensen. Familjen är i Sveri-
ge olagligt, säger Hans Det-
lin, gruppchef polisområde 
Östra Fyrbodal.

Bär ut det sista
Roni och Nawal bär ut de 
sista sakerna. Nawal skriker 
upprört till poliserna och 
Kronofogdens representan-
ter som står och tittar på.

– Hur kan ni göra så här?
– Jag har pratat med Mig-

rationsverket och ni har haft 
samtal. Detta har ni vetat om 
länge, försökte Roine An-
dersson förklara.

Efter en stund är alla saker 
ute. Nawal, Roni och Remi 
är vilsna, de har ingenstans 
att ta vägen. När tidningen 
pratar med Roni senare på 
eftermiddagen visar det sig 
att de fått tillfälligt tak över 
huvudet hos vänner.

– Vi vill titta på lägenhet 
och hoppas att få hjälp med 
hyran av våra vänner, säger 
Roni.

Invaggas i trygghet
– Om man inte har uppehålls-
tillstånd försvinner det hu-
manitära. Det är något i 
migrationssvängen som luk-
tar illa. När man stannat i 
landet i så många år invaggas 
man ju av någon sorts trygg-
het, säger Anders Asklund, 
socialchef i Melleruds kom-
mun

Migrationsverket svarar 
på några frågor:

Familjen har vistats i 
Sverige i lång tid. Hur kan 
det bli så här? 

– Familjen har aldrig haft 
något uppehållstillstånd i 
Sverige och har vid flera 
tillfällen fått sitt ärende prö-
var av både Migrationsver-
ket och migrationsdomsto-
larna. Att de varit i Sverige 
under lång tid kan förklaras 
av att de självmant inte läm-
nat landet och att ärendet 
preskriberats och det blivit 
frågan om en ny prövning. 
Det finns ett öppet ärende om 
verkställighetshinder, säger 
Pierre Karatzian vid Migra-
tionsverks presstjänst.  

Hur ser Migrationsver-
ket på situationen i Liba-
non? 

– Libanon har påverkats av 
konflikten i Syrien, inte 
minst genom att många syri-

Grov olovlig körning
En man född 1980 står åtalad 
för grov olovlig körning den 
13 februari på  Kraksvadet i 
Bäckefors. Brottet bedöms 
som grovt eftersom förarens 

B-körkort var återkallat samt 
att denne tidigare lagförts för 
olovlig körning. Mannen er-
känner händelseförloppet 
men  förnekar brott.

er flytt till landet. Den all-
männa situationen i Libanon 
är dock inte sådan att den kan 
ligga till grund för ett upp-
hållstillstånd, men det kan 
finnas enskilda individer 
som har sådana skäl. Migra-
tionsverket följer utveck-
lingen i landet noga. Men i 
det här ärendet har varken 
Migrationsverket eller dom-
stolarna kommit fram till att 
det finns grund för att bevilja 
dem asyl, säger Pierre Karat-
zian. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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SPORT

Stolpe ut för Giants 
INNEBANDY 
Det går tungt för inneban-
dylaget Giants. I helgen 
inkasserades femte raka 
förlusten och tränaren Mi-
chael Lind lider med killar-
na som sliter hårt för laget 
vecka ut och vecka in.
Dingle AIK tog emot Melle-
ruds IBK i fredags kväll, i en 
match som betydde mest för 
MIBK. Tabellen ser ut så att 
Mellerud behövde vinna för 
att haka på topplagen. Men 
Dingle hade stolparna med 
sig och kunde vinna med 

SLUTRESULTAT
Dingle AIK – 

Melleruds IBK
7-6 (2-3, 1-1, 4-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar, Mellerud:
Ove Zetterström, 2
Gustav Ahlqvist
Oskar Flodin
Simon Mjörnestål
Daniel Blucher

DM i fotboll blir Dalslands Sparbanks Cup
Dalslands Sparbank går 
in som huvudsponsor i 
Dalslandsmästerskapen i 
fotboll. DM blir nu Dals-
lands Sparbanks Cup och 
banken hoppas kunna öka 
intresset för turneringen 
som får fram ett deltagan-
de lag till Svenska Cupen.
DM har i många år varit en 
grå historia som fotbollsla-
gen i Dalsland inte lagt någon 

större kraft på. Förra årets 
ändring till gruppspel istället 
för utslagning ökade intres-
set och inför 2017 års turne-
ring ändrar turneringen även 
namn.

– Framförallt är vi sponso-
rer till många lag i Dalsland, 
så det passar oss bra att få 
namnet på en gemensam cup 
som många är med i och re-
presenterar.

Olika förutsättningar för lagen i turneringen
man tuffa motståndare. Tur-
neringen inleds mot Brålan-
da IF, senare denna månad 
division 4-laget Färgelanda 
IF och division 3-laget IFK 
Åmål. Jämfört med helgens 
stora seger mot Dals Långed, 
blir dessa matcher bättre 
värdemätare.

– Det blir tuffare, betydligt 
tuffare. Vet inte vad de andra 
har för lag. Men har vi alla 
spelare tillgängliga så är vi 
ett bra lag. Vi får se var vi 
står. Vi hoppas vi kan göra en 
bra match mot Brålanda, 
men det är lite kluvet att möta 
dem i DM och sedan i serien. 
Håfreström har ett tufft 
spelschema, men har ett bra 
spelarmaterial för att kunna 
gå långt. Vi ser det nog mest 
som en bra genomkörare före 
serien, men man vet aldrig, 
vi kan gå långt, säger Håfre-

ströms tränare Michael 
”Svea” Eriksson.

Derby direkt för Åsebro
För Åsebro IF blir det en het 
match direkt i inledningen på 
turneringen. Rivalerna Mel-
leruds IF kommer stå på an-
dra sidan i vad som blir 
Åsebro och Peter Erikssons 
första match på säsongen.

– Det känns spännande att 
komma igång. Vet inte alls 
var vi står men det kommer 
bli en stentuff match direkt. 
Vi har en bra tränad trupp, har 
bara blivit bättre och bättre. 
Främst har vi nött försvars-
spel och jag hoppas det kan 
visas en tillstymmelse till de 
tankarna på lördag. Vi möter 
ett bra lag, så det gäller att 
sätta de bitarna. De är igång 
ordentligt, med tre matcher i 
benen, så det kommer säkert 

synas skillnad på tempo och 
timing, säger spelande träna-
ren Peter Eriksson.

Förutom Mellerud så har 
Åsebro även Ellenö och 
Kroppefjälls IF i gruppen 
och laget kan gå vidare, med 
Mellerud som största kon-
kurrent.

– Vi känner väl att vi får 
bra och nyttiga tävlings-
matcher. Men med tanke på 
att vi inte har spelat något 
innan och att vi inte haft en 
optimal försäsongsupladd-
ning så får vi prioritera att 
knipa så många poäng som 
möjligt först, säger Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

matcher som det varit tidiga-
re. Den nya spelformen togs 
emot positivt av klubbarna 
och det blir samma spelform 
även denna säsong. 

Efter gruppspelet blir det 
slutspel och förhoppningsvis 
en spännande final efter som-
maren istället för sent på 
hösten som det var 2016.

Få damlag anmälda
Vad gäller DM för damer, så 
ser det fortsatt tunt ut. Bara 
regerande mästarna Åsebro/
Brålanda har visat intresse 
för deltagande denna säsong. 

– Det är bara en eller två 
lag anmälda till damerna. 

Det är lite så här i Dalsland, 
det stora bekymret som vi 
har. Men det kostar pengar 
för föreningarna och man ska 
engagera personer. Sedan 
vill inte vi tvinga eller tjata 
på klubbarna, det måste vara 
i lagets egna intresse. Vi mås-
te ha folk som vill spela fot-
boll och turneringar frivilligt, 
säger Jeanette.

Mellqvist öppnar även för 
liknande gruppspel för ung-
domslag i framtiden, likt  det 
Västra Götalands Fotbolls-
förbund gör.
  Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Stinget tog två guld
BADMINTON 
I helgen som gick var BMK 
Stinget i farten igen. Den-
na gång så var destinatio-
nen Falköping. 
Stinget ställde upp med fem 
ungdomar och två äldre ung-
domar i Kenneth Björkstål 
och Lars Nolin. Dessa två 
herrar knep ett brons i Herr-
dubbel klass C. De gick 
också vidare till slutspel i 
singel, där Kenneth nådde en 
kvartsfinal. Joel Frölin spela-
de också i C-klass och kom 
till kvartsfinal i dubbeln. 

I U-13 spelade Julia Jons-
son. Singelspelet under lör-
dagen fungerade inte som 
vanligt, men Julia vann i al-
lafall en match i sin pool. 
Bättre gick det för Julia i 
damdubbeln. Tillsammans 
med Smillan Bryntesson från 
Valbo-Dalen vann de guld 
tillsammans efter mycket bra 
spel.

I A-klassen spelade Martin 
Norrman. Efter en andraplats 

Julia Jonsson, BMK Stinget t.v tog guld i U13 tillsammans med Smillan 
Bryntesson, Valbo-Dalen.

uddamålet, i ännu en tät 
match.

– Det går inget bra nu, 
mycket stolpe ut. Nu var vi 
mycket bättre, sett över hela 
matchen. Det är smågrejer 
som avgör. De får en straff i 
slutet och trots det lyckats vi 
ändå kvittera men så får de 
ett tillfälle i slutet där vi gör 
misstag och Dingle avgör, 
tyvärr. Det var en riktigt tuff 
förlust, berättar spelande 
tränaren Michael.

Efter en fin inledning på 
säsongen före nyår och med 
bra fart på träningarna borde 
matcherna se bättre ut för 
Mellerud. Men när förluster-
na läggs på hög blir det lätt 
att huvudena inte hänger 
med, utan blir hängande is-
tället.

– Varje mål vi gör är jätte-
fina spelmål med få tillslag 
och vi spelar runt. Då är det 
surt att det inte bär hela vä-
gen. Träningarna har varit 
skitbra och det är mycket 
folk. Men vi har för mycket 

otur. Vi får ta lärdom av det, 
det blir så här, ibland hamnar 
man i sådana här perioder. Vi 
får försöka hitta en väg att ta 
oss ur det, innan säsongen är 
slut, säger Michael. 

Giants ledde bortamatchen 
mot Dingle med 2-0 i den 
första perioden och innan 
första pausen stod det 3-2 till 
Mellerud. Lagen gick jämnt 
till den tredje perioden då 
Dingle tog ledningen för 
första gången. I matchens 
sista minut, med 30 sekunder 
kvar, kunde hemmalaget 
sätta segermålet 7-6.

– Så är det, det går upp och 
ner och det gäller att hitta ett 
sätt att ta sig ur och bygga 
vidare på det. Försöka jobba 
hårt de tre sista, ta sig ur den 
svackan. Alla ska ha en eloge 
som jobbar och sliter, synd 
att de inte får utdelning, säger 
tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

i poolspelet, ställdes Martin 
mot Pontus Oresten från 
Borås. Martin vinner ganska 
lätt och i semifinalen väntade 
Patrik Andersson från Torp. 
Martin vinner enkelt första 
set och ser ut att gå mot en 
final, men Patrik krånglar sig 
ur Martins grepp och vinner 
de två följande seten. Brons 
till Martin. 

I dubbelspelet spelar Mar-
tin med Anton Lunden från 
GBK. De möter inget mot-
stånd, utan Anton och Martin 
vinner enkelt hela dubbel-
klassen.

Summering av helgen är 
att Stinget plockar hem två 
guld och två brons.

BMK Stinget

DALSLANDS SPARBANKS CUP  
Grupp A:
Brålanda IF
Färgelanda IF
Håfreströms IF
IFK Åmål

Grupp D:
Bengtsfors IF
Laxarby/Dals Långed
Eds FF
Tösse IF

Grupp B:
Ellenö IK
Kroppefjälls IF
Melleruds IF
Åsebro IF

Grupp C:
Bäckefors IF
Frändefors IF
Högsäters GF
IF Viken

Dalslands Sparbank, med 
huvudkontor i Mellerud, 
kommer inte att gå in med 
prispengar till vinnarna utan 
betalar för namnet. Dals-
lands Fotbollsförbund får 
pengar för det som kan an-
vändas för att utveckla fot-
bollen i Dalsland.

– Vi hoppas få upp intresset 
och vi tror att vi har rätt tänk 
i detta, säger Dalslands Spar-
banks sponsoransvariga 
Maud Carlsson.

På Dalslands Fotbollsför-
bund är man nöjda med 
uppgörelsen med banken.

– Att vi sätter ett namn på 
turneringen handlar om 

sponsring och vi har jobbat 
aktivt med att få in sponsring 
till förbundet. Sparbanken är 
stor i mellerudsområdet och 
i Dalsland, så det var ett na-
turligt beslut. Diskussioner-
na har pågått en tid, det har 
varit en längre process där vi 
försökt hitta någon som skul-
le vilja gå in med ett sådant 
här samarbete, berättar Jea-
nette Mellqvist, ordförande i 
DFF:s tävlingskommitté.

Positiv spelform
DM fick en ny spelform inför 
2016, där man inledde turne-
ringen med ett gruppspel, 
istället för utslagnings-

FOTBOLL 
På fredag smygstartar 
Dalslands Sparbanks Cup 
och på lördag börjar all-

varet för våra lokala lag. 
Gruppspelet inleds och 
både grupp A och grupp 
B är tuffa och ovissa, 

men målet är det samma 
för alla, att representera 
Dalsland i Svenska Cupen.
För Håfreströms IF:s del har 

Åsebro IF möter Melleruds IF i den första omgången i Dalslands Sparbanks Cup. Foto: Tobias Coster/ Arkivbild.
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Innebandy Division 6 
Bohuslän-Dal

Rådahallen
Lördag 4 mars kl. 15.00

Melleruds IBK -  IBK Walkesborg 99

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

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
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GLASMÄSTERIET
NYA

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

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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

KLUBBNYTT

Fem mål framåt för BIF
FOTBOLL 
I lördags träningsspelade 
Bäckefors IF mot Tanums IF 
och detta var lagets första 
match för säsongen. Bäcke-
fors har stärkt upp laget rejält 
och det syntes tydligt på re-
sultatet. Gästerna dominera-

de stora delar av matchen och 
slutresultatet 5-0 var till och 
med i underkant.

Mattias Blomsten gjorde 
två av målen och förutom 
honom var nyförvärvet Pat-
rik Strand tongivande.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bröderna Karlsson 
visade fina takter

FOTBOLL 
I lördags förmiddag ställdes 
Kroppefjälls IF mot Tösse IF 
på Dalslands Sparbanks Are-
na. Detta var hemmalagets 
tredje träningsmatch och 
man visar stigande form.

 KIF tog ledningen tidigt i 

den första halvleken på straff 
av Dennis Karlsson. 

I den andra halvleken gör 
lillebror David Karlsson två 
mål och fastställer slutresul-
tat till 3-0. Resultatet var 
definitivt inte orättvist, då 
Kroppefjäll skapade betyd-
ligt fler chanser.

Uddamålsförlust för MIF
FOTBOLL 
Mellerud ställdes mot 
IFK Trollhättan i söndags 
förmiddag på Dalslands 
Sparbanks Arena.
Division 4-laget från stor-
sta´n tog ledningen i den 23:e 
minuten efter ett misstag från 
hemmalaget. Tio minuter 
senare gjorde förre MIF-spe-
laren Kreshnik Bytyqi mål 
för sin nya klubb IFK.

Mellerud höjde sig betyd-
ligt i andra halvlek och fick 
till bra spel. Många av de 
unga spelarna fick speltid 
och gjorde det med den äran.

Reduceringsmålet sköt 
återvändaren Johannes Tisell 
Noren in, efter en hörna med 
en halvtimma kvar av match-
en. Ett oavgjort resultat hade 
inte varit orättvist, då hem-

FOTBOLL 
Brålanda IF ställdes mot 
förra årets seriekollega Öd-
småls IK. En division skiljer 
nu lagen åt, men Brålanda 
stod upp bra. Hemmalaget 
straffades två gånger om i 
matchen, som slutade 2-0 till 
gästande Ödsmål från Bo-

huslän. Den första straffen på 
Sörbyvallen kom precis före 
paus, den andra strax efter 
vilan. Lördagens match kan-
ske borde slutat med ett 
jämnare resultat då Brålanda 
hade flera chanser att ändra 
slutresultatet, men Ödsmål 
kunde hålla ifrån och vinna.

malaget skapade flera bra 
chanser och hade ett övertag 
i andra halvlek, men förlora-
de med 2-1.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Otur för Brålanda 
mot division 4-laget

Guld till Dals Södras Linnea Hallsten

Från vänster Linnea Hallsten, Maja Lundgren, Ylva Bränfeldt och Johanna 
Hallsten. 

FRIIDROTT 
I helgen deltog fem aktiva 
från Dals Södra FFI på 
Intersport Athletic Ind. 
Games i Göteborg.
Linnea Hallsten, F11 deltog 
i höjd och vann överlägset 
med nytt personligt rekord på 
1.37. Tvåan hoppade 1,28. 
Hon gjorde fina försök på 
1,39 men det lyckades inte 
denna gången. I kula stötte 
hon 6,66 och slutade på 7:e 
plats. 

Johanna Hallsten, F14, 
deltog i kula och 200 m. Hon 
har varit förkyld i veckan och 
var tveksam till start i 200 m. 

Valde att starta och slutade på 
29.18, inget nytt personligt 
rekord men bra tid efter om-
ständigheterna. Hon kom på 
åttonde plats i hård konkur-
rens.

Amanada Behrendtz 
ochYlva Bränfeldt startade i 
F13 60 m häck, men gick 
dessvärre inte vidare till fi-
nal. 

Maja Lundgren och Ylva 
Bränfeldt startade i F13 60 m 
på lördagen. Tjejerna gjorde 
ett bra lopp i mycket hård 
konkurrens. Denna gång gav 
det ingen medalj. 

 Göran Hallsten

Åsbro/Brålanda visade fina takter

Unga talangen Anna Johansson satte 2-0 för sitt Åsebro/Brålanda i lör-
dags hemma mot Bengtsfors IF.  Foto: Johan Lind Wahlén

Jennie Larsson är en viktig hörnsten i Åsebro/Brålanda. I årets första träningsmatch blev hon också målskytt. 
Foto: Johan Lind Wahlén

Total kross av Håfreströms IF
FOTBOLL 
Det var årets första trä-
ningsmatch för Håfre-
ströms IF när man i lördags 
tog emot Dals Långeds IK 
på Dalslands Sparbanks 
Arena. Efter tio minuter 
kom första målet, 80 mi-
nuter senare hade ”Hå-
fre” gjort 17 mål.
Dals Långed hade inte myck-
et att hämta på konstgräset i 
Mellerud i lördags. Håfre-
ström visade att man är ett 
vältränat lag med bra spelare, 
vilket framförallt syns på 
måltavlan.

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda har haft en lång futsalsäsong som tog 
slut förra helgen i och med förlusten i SM-slutspelet. Nu 
byter man inomhushallarna mot konstgräs och fotboll 
och första matchen kunde inte gått bättre.
Bengtsfors IF stod på andra 
sidan mittlinjen i lördags när 
Åsebro/Brålanda tog emot 
på Dalslands Sparbanks Are-
na. En division skiljer lagen 
åt vilket syntes matchen 
igenom,. Å/B dominerade 
spelmässigt och vann be-
kvämt med 4-0.

– Det hade kunnat bli stör-
re siffror om vi kontrollerat 
avsluten bättre, men spel-
mässigt var det ett stort över-
tag, berättar nya tränaren 
Morgan Jakobsson, som 
gjorde matchdebut med la-
get.

– Det var massivt övertag 
för vår del och båda halvle-
karna såg ungefär lika bra ut. 
Vi rullade bollen bra och 
vårdade bollinnehavet. 

I den första halvleken satte 
Michaela Jakobsson säsong-
ens första utomhusmål efter 
en hörna som Bengtsfors 
misslyckades med att rensa 
bort. 2-0 kom en liten stund 
senare på ett liknande sätt, 
men då var det unga talangen 
Anna Johansson som gjorde 
mål.

I den andra halvleken fort-
satte Åsebro/Brålanda att 
dominera och backlinjen fick 
inte mycket boll att jobba 
med. Bengtsfors skapade 
några halvchanser, men var 
aldrig nära att skriva in sig i 
målprotokollet.

Istället såg Jennie Larsson 
och Sandra Petersson Ja-
kobsson till att utöka led-
ningen som blev 4-0 till slut.

– Jag är jättenöjd med tje-
jerna, de vårdade bollen 
väldigt bra. Men sedan får vi 
se när det blir tuffare mot-
stånd, det är lätt att ha boll 
när man möter ett lättare 
motstånd. Vi var kontrollera-
de och gjorde det vi skulle, 
berättade Morgan.

Nästa uppgift blir HEF 
Valbo på Sörbyvallens 
konstgräs, även där skiljer 
det en division mellan lagen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

– Det gick jättebra men 
Dals Långed var inte bra. Vi 
var skapliga, fick göra några 
mål och höll i bollen, berättar 
tränaren Michael Eriksson 
som fick en skaplig matchde-
but med nya laget. 

Gästerna höll emot i tio 
minuter innan Victor Ljung 
inledde målskyttet på konst-
gräset, varpå det rasslade till 
rejält innan paus. 10-0 stod 
det i paus, men Håfreström 
slog aldrig av på tempot.

– Vi har ett bra lag om alla 
är med, några duktiga var 
borta men ändå spelade vi så 

här. Vi gjorde mycket byten, 
alla fick spela, ett kvitto på 
att vi år  är bra tränade och 
har bra spelare. Men det är 
svårt att säga något om denna 
matchen, säger tränaren Er-
iksson.

Håfreström saknade bland 
annat nyförvärvet och spe-
lande tränaren Argjend Mol-
lapolci och Jakob Johansson, 
men flera spelare klev fram 
och visade klass. Bland annat 
Florijan Fejzulovic som varit 
på väg bort från Håfreström, 
men nu valt att stanna i klub-
ben. Han var planens gigant 

med många målgivande 
passningar.

Långeds mål kom på straff 
i matchens sista minut, ett 
tröstmål som snyggade till 
slutresultatet.

Håfreström får desto tuffa-
re motstånd i helgen, då se-
riekollegan Brålanda står för 
motståndet i Dalslands Spar-
banks Cup.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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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:                                                

Till vår verkstad i Mellerud söker vi en person för 
arbete som Personlig Servicetekniker.

Arbetet innebär att du tar hand om kunden i 
hela arbetsprocessen, från bokning till leverans 
av tjänsten. Du kommer att arbeta med service, 
reparationer, felsökningar samt övrigt underhåll 
på personbilar av våra auktoriserade märken 
Volvo, Renault och Dacia.

Personen vi söker ska ha social kompetens, 
framåtanda, gott ordningssinne och mycket god 
förmåga av att jobba självständigt.

Välkommen med din ansökan med CV på e-post 
senast 31 mars till Jörgen Gustavsson,
jorgen.gustafsson@brandtbil.se.

Frågor om tjänsten besvaras på telefon av
Jörgen Gustafsson, 0530 - 447 76 alternativt 
jorgen.gustafsson@brandtbil.se.

Till vår verksamhet i Mellerud söker vi

Personlig Servicetekniker

Bröderna Brandt Personbilar AB ingår i Brandtkoncernen 
som återförsäljare av Volvo, Renault och Dacia personbilar 
samt Renault och Dacia lätta transporter. Brandtkoncernen 
startades 1929 och har i dagsläget 23 anläggningar i 18 
kommuner med ca 450 anställda.

Mangårdsbyggnad
1 ½-plans bostadshus på 288 kvm med källare uthyres 
omgående. Beläget strax norr om Mellerud. Lämplig som 
representationsbostad eller liknande. Nyinstallerad berg-
värme. Kallhyra. Parkliknande trädgård. Flygelbyggnad 
med pool, pentry, toaletter och dubbelgarage kan ingå. 
Fryxell-Langensköldska Stiftelsen.  
Vid intresse maila: lars-goran.svensson@outlook.com

Emballator Mellerud Plast AB har ca 80 anställda 
och är en del av Emballatorgruppen, som består av 
flera förpackningsföretag med den gemensamma 
affärsidén att skapa förpackningar som gör livet 
enklare. Mellerud Plast är en marknadsledande  
leverantör av formblåsta förpackningslösningar 
inom affärsområdena livsmedel, kem, pharma och 
hälsa samt sport. Utveckling, design och tillverkning 
sker vid anläggningen i Mellerud. Läs gärna mer på 
hemsidan www.emballatormellerud.se.

Vi fortsätter växa och söker nu

KVALITETS- OCH MILJÖCHEF

OPERATÖRER OCH SOMMARVIKARIER 
TILL VÅR PRODUKTION
Läs mer under lediga tjänster på www.emballatormellerud.se

För mer information om tjänsten Kvalitets- och Miljöchef kontakta VD Johan Andersson, 
 tel. 0530-72 12 01

För mer information om tjänsten Operatörer och sommarvikarier kontakta 
fabrikschef Kenneth Larsson, tel. 0530-72 12 30

Välkommen med din ansökan

SÖKES
Extramatte/husse 
Ca 4 v/år vid olika tillfäl-
len, till vår ridgebacktik. 
Hundvan, gärna pensionär 
som älskar en glad hund & 
promenader. Ersättning efter 
ök. Anders & Katarina, Köp-
mannebro, 073-205 20 00.

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM
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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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Öppettider:
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Välkomna på vårvisning  

i Mellerud 17-18/3

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

Din säkerhet
är viktig!

Är du rätt 
utrustad  när du 

arbetar i skogen?
Just nu har vi 

utförsäljning på 
skyddskläder från 

Husqvarna.

20% rabatt
Välkommen in till oss 

på Söderberg & Haak
för fler fina

erbjudanden.

KVÄNUM
0512-79 79 70
BRÅLANDA
0521-57 73 80
kvanum@sodhaak.se
www.sodhaak-kvanum.se

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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

olesensbygg@gmail.com

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

Tel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Försäljning och 
reparation

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

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

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

Vi tar hand om bilen

BILTILLBEHÖR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

RESERVDELAR
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILVÅRD
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

Vi tar hand om bilen

BILBATTERIER
BILDELSSHOPEN

0530�730 740

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

Utsädesrensning
av havre utföres

Åsebro
Kvarn

Tel. 0521-360 48

Gård alt. hus
med goda  

odlingsmöjligheter i  
Melleruds kommun

073-691 31 24

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

LEDIGA PLATSER

UTHYRES

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
Det digitala kontoret 
Affärsjuridik
Företagsutveckling
Magnus 070-219 39 32

Smådjursveterinären Åmål-
Säffle  
med specialkompetens på 
smådjur. 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 flyttstäd m.m.
Rutavdrag • Kvalitetsgaranti
Tel. 0530-129 05
www.veris.se

Svens Entreprenad
Precisionsfällning/skogsarbete 
F-skatt, fullförsäkrad 
Tel. 076-863 79 24  
www.sg-entreprenad.se

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, 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!

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 
flesta 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

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.9 - 4 mars

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. 9 – 4 mars

20.00  Fotboll: Algarve cup
21.30  Zero impact - teckenspråks-
 tolkat
22.30  Vem stoppade mitt själv-
 mord?
23.15  Top gear
00.15  Akuten
01.00  Vildmarkens väktare
01.40  Bastubaletten - föreställ-
 ningen
02.40  Skoteräventyret 

21.00  Mr. Hoppys hemlighet
22.30  Homeland
23.25  Veckans brott
00.25  Det stora fågeläventyret
01.25  Vita vidder
02.05  Dolly 

20.00  Fotboll: Algarve cup
21.30  Så ska det låta
22.30  Bonusfamiljen
23.15  Top gear
00.15  Falsk identitet
01.10  Opinion live
01.55  Det stora fågeläventyret 
 - syntolkat 

1.00  Gift vid första ögonkastet
  Norge
21.45  Skavlan
22.45  Löftet
23.40  Dödsstraffets offer
00.30  Slåss som en tjej
00.30  Studio Sápmi
01.00  Hundra procent bonde
01.30  Antikrundan 

15.00  UR Samtiden
18.00  Antikmagasinet
18.30  Katter
19.20  Fyraåringarnas hemliga liv
20.10  Människans planet
21.00 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
21.50  I hjärnan på ett musikgeni
22.45  USA med Lisa Ling
23.25  Napoleon 

15.00  UR Samtiden
18.00  Marina mysterier
18.15  Kina på fyra hjul
19.10  Världens natur: Leoparder 
	 som	fiskar
20.00  Big history
21.00  Antikmagasinet
21.30  Naturens största skojare
22.25  Napoleon
23.15  I hjärnan på ett musikgeni 

15.00  UR Samtiden
18.00  Vårblomning
18.05  Arkeologerna
18.35  Naturens största skojare
19.30  Antikmagasinet
20.00  Seriestart: Borgens hemlig-
 heter
21.00  Fyraåringarnas hemliga liv
21.50  Kina på fyra hjul
22.40  Lise Meitner och atom-
 bomben
23.35  Världens natur: Leoparder 
	 som	fiskar	

09.00  UR Samtiden
15.00  Arkeologerna
15.30  Du var en gång 
	 en	fisk
16.25  Attenborough 90 år: Ett liv
  i naturens tjänst
17.20  Borgens hemligheter
18.20 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
19.10  Extrem höjdskräck
20.10  Indien på fyra hjul
21.00  Världens fakta
21.55  Människans planet
22.45  Dokument utifrån:
 Amerikas delade stater
00.35  Asien från ovan 

06.00  Community
06.20  Jims värld
06.45  Stargate SG-1
07.35  Kung av Queens
08.30  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  Get him to the Greek
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.10  Fear factor USA
04.55  Seinfeld
05.25  Våra värsta år 

06.00  Community
06.20  Jims värld
06.45  Stargate SG-1
07.35  Kung av Queens
08.30  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  This is the end
23.10  Family guy
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.35  Family guy
03.25  My name is Earl
03.50  American dad
04.15  Nattsändningar

06.00  Community
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  Kevin can wait
19.30  Simpsons
21.00  Welcome to the punch
23.00  24: Legacy
00.00  Family guy
01.00  American dad
01.30  Scrubs
02.30  Cops
03.20  Family guy
04.00  My name is Earl
04.25  Nattsändningar

06.00  Continuum
06.45  Amazing race: All-stars
07.35  Frasier
08.00  Simpsons
09.00  Fear factor USA
10.00  99 nya saker med Erik & 
 Mackan
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 2
23.45  Battlestar Galactica: Blood
  and chrome
01.35  From Paris with love
03.20  Gang related
04.10  Never ever (try this at 
 home)
04.35  Out there
05.00  Seinfeld

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Bonusfamiljen
10.45  Historien om kondomen
10.55  Skidor: VM i Lahtis
12.00  Lärlabbet
12.30  Vinterstudion
12.45  Skidor: VM i Lahtis
14.10  Vinterstudion
15.15  Skidor: VM i Lahtis
16.00  Hitlåtens historia på två 
 minuter
16.05  Gomorron Sverige
16.25  Strömsö
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  Uppdrag granskning
21.00  Zero impact
22.00  PK-mannen
22.15  Kalkyl
22.30  Lärlabbet
23.00  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  PK-mannen
11.00  Uppdrag granskning
12.00  Vinterstudion
12.15  Skidskytte: Världscupen 
 Pyeongchang
13.30  Vinterstudion
14.00  Skidor: VM i Lahtis
14.55  Vinterstudion
15.30  Det stora fågeläventyret
16.30  Gomorron Sverige
16.50  Vem vet mest?
17.20  Inför Morgans mission
17.25  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  Min son jihadisten
23.35  Inför Morgans mission
23.40  SVT Nyheter
23.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Kuling 265 dagar om året
10.15  Sverige!
10.45  Vinterstudion
11.00  Skidskytte: Världscupen 
 Pyeongchang
12.15  Vinterstudion
12.30  Skidor: VM i Lahtis
14.10  Vinterstudion
14.25  Vem vet mest?
14.55  Skidor: VM i Lahtis
16.00  Gomorron Sverige
16.20  Mord och inga visor
17.05  Inför Morgans mission
17.10  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  Seriestart: Kommissarie 
 Banks
22.50  SVT Nyheter
22.55  Inför Morgans mission
23.00  Nattsändningar

06.10  Opinion live
06.55  Uppdrag granskning
07.55  Inför Morgans mission
08.00  Vintermagasin
09.00  Vinterstudion
09.30  Alpint: Kranjska Gora
10.20  Vinterstudion
10.45  Skidskytte: Världscupen 
 Pyeongchang
11.30  Vinterstudion
12.30  Alpint: Kranjska Gora
13.20  Vinterstudion
13.30  Skidor: VM i Lahtis
15.00  Vinterstudion
16.15  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: 
 Andra chansen
21.30  Hotell Halcyon
22.20  SVT Nyheter
22.25  Lördagsbio: I nöd eller lust
23.50 	Nattfilm:	The	Cabin	in	the	
 Woods
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  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
19.00  Vem vet mest?
19.30  Fotboll: Algarve cup
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
23.00  Showernas show
23.55  Slåss som en tjej
00.25  Severin
00.55  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  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
19.30  Vem vet mest?
20.00  En indisk handelsresande i 
 Norrland
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  Där vindarna möts
23.50  Vetenskapens värld
00.50  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.25  Nattsändningar

09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Konsthistorier
16.45  Dolly
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Top gear
19.00  Vem vet mest?
19.30  Fotboll: Algarve cup
20.00  Svart mask vit mask
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  Det är bara förnamnet
23.30  Idévärlden
00.30  Skoteräventyret
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nyhetstecken
01.30  Gomorron Sverige 
 sammandrag
01.50  Nattsändningar

08.00  Konsthistorier
08.30  Skoteräventyret
09.00  SVT Nyheter
09.05  Skattjägarna
09.30  Vem vet mest?
12.00  SVT Nyheter
12.05  Compulsion
12.20  Skidskytte: Världscupen 
 Pyeongchang
13.15  Idévärlden
14.15  En indisk handelsresande i 
 Norrland
15.15  Vetenskapens värld
16.15  Sverige idag på romani
16.30  Världens natur: Leoparder 
	 som	fiskar
17.20  Slåss som en tjej
17.50  Skidor: VM i Lahtis
18.15  Vinterstudion
18.30  Seriestart: Studio Sápmi
19.00  Kulturstudion
19.05  Haydns berömda trumpet-
 konsert
19.25  Kulturstudion
19.30  Chet Baker 1964
20.00  Kulturstudion
20.05  Dizzy Gillespie 1970
20.40  Kulturstudion
20.45  Nattsändningar

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
13.00  Judge Rinder
13.55  Husjägarna – Danmark
14.50  Extreme makeover weightloss
15.55  Bytt är bytt
16.55  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  The missing
03.05  Revolution
04.00  Nattsändningar

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  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  Hostages
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
16.50  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  Den nakna pistolen
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Den nakna pistolen
23.30  The terminal
02.05  Road trip
04.00  Project X: Hemmafesten
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  Palme: sista timmarna
15.00  Renées brygga
15.55  Palme: sista timmarna
16.15  Friidrott
16.55  Stjärnkusken
17.55  Keno
17.58  Friidrott
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, joker och drömvinsten
20.00  Johan Glans World Tour of 
 Skandinavien
21.30  The dark knight rises
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  The dark knight rises
01.10  Constantine
03.40  Birth
05.55  112 – på liv och död 

Bil 
onsdag 29 mars 2017
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Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se
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Boka nu!
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Mellerud / Dals Rostock / Salesten 2
Ett fantastiskt läge med utsikt över sjön Åklången och inloppet till akvedukten i Håverud. Där finner ni detta underbara fritidshus med 
rätt till båtplats. 2 rok boarea: 52 kvm Tomtareal: 1 095 kvm. Pris: 1 090 000:-

Visning: Lördag 4/3 kl. 13.00-14.00

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Mellerud /  Håkonebyn / Håkonebyn 5
Fastighet med lugnt och lantligt läge söder om Mellerud. Dubbelgarage om ca 65 kvm och en äldre ladugård. 4 rok Boarea: 58 kvm 
Tomtareal: 1 860 kvm. Pris: 580 000:-

Visning: Tisdag 7/3 kl. 17.00-18.00

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD! SÅLD!SÅLD!

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 20 
1½-plansvilla med källare, beläget på hörntomt i 
ytterkant av villakvarter. Vattenburet värmesystem 
med Vedex 300 vedpanna och tre ackumulatortankar 
samt solvärme. Nyare badrum. Garage och uthus.  

Pris 295.000:- 

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

Pris 895.000:- 

MELLERUD - Sunnanå Kullen 1 
Trevlig bostadsrätt med balkong och uteplats mot 
grönskande landskapsvyer och Melleruds golfbana 
och restaurang som granne. Lägenheten är på 70 
kvm fördelat på 3 rok. Vån. 1/2. 70 kvm. Avg. 2.590:- 

Pris 425.000:-

MELLERUD - Kurran Konvaljstigen 6 
Här finns möjligheten att förvärva en nybyggd, ytterst 
smakfull villa innehållande allt man kan önska! Lät-
tillgängligt läge strax utanför Mellerud. Ljusa fina rum 
och två badrum. Rymligt fristående garage. 

Pris 3.950.000:- 

KÖPMANNEBRO - Ransberg Knutsdalen 
Rymlig 1½-plansvilla på 186 kvm byggd 2010!  
Vackert läge med natursköna omgivningar 5 minuters 
promenad från Vänern!. Ca. 4,3 ha mark i samlat 
skifte. Fristående garage och gäststuga. 

Pris 2.195.000:- 

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Innan vi dör - syntolkat
22.00  Melodifestivalen 2017:
  Andra chansen
23.30  Boardwalk empire
00.25  Uppdrag granskning
01.25  På spåret
02.25  Strömsö 

21.00  Bonusfamiljen - syntolkat
21.45  Agenda - teckenspråkstolkat
22.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.00  PK-mannen - teckenspråkstolkat
23.15  Eleonors resa
23.45  Gift vid första ögonkastet Norge
00.30  Mästarnas mästare - tecken-
 språkstolkat
01.30  Zero impact - teckenspråkstolkat 

21.00  Det stora fågeläventyret - syntolkat
22.00  Mästarnas mästare - syntolkat
23.00  Bates Motel
23.40  Hotell Halcyon
00.25  Top gear
00.25  Världens bästa veterinär
01.15  Innan vi dör - syntolkat
02.15  Bonusfamiljen - syntolkat 

09.00  UR Samtiden
15.00  Marina mysterier
15.15  Asien från ovan
16.00  Lise Meitner och atombomben
16.55  Antikmagasinet
17.25  Fyraåringarnas hemliga liv
18.15  Indien på fyra hjul
19.05  Big history
20.05  Afrikas vilda hästar
21.00  Människans planet
21.50 	Du	var	en	gång	en	fisk
22.45  Kortkort - mode och protest 

15.00  UR Samtiden
18.00  Övergivna rum
18.20 	Du	var	en	gång	en	fisk
19.15 	Heliga	floder	med	Simon	
 Reeve
20.05  Dubbelspionen
21.00  Världens natur: Planet Earth 2
22.00  Armadillo
23.40  För vad sorg och smärta 

15.00  UR Samtiden
18.00  Marina mysterier
18.15  Borgens hemligheter
19.15  Naturens största skojare
20.05 	Världens	natur:	Delfinernas	
 hemliga liv
21.00  USA med Lisa Ling
21.40  Dokument utifrån: Oljepirater
22.40  Big history
23.40  Världens fakta: Den kvinnliga 
 samurajen 

06.00  Fear factor USA
06.45  Jim Henson's creature 
 shop challenge
07.30  Frasier
07.50  The Goldbergs
08.15  The exes
09.05  Grimm
10.45  The vampire diaries
11.45  NCIS: Los Angeles
14.45  The twilight saga: Breaking dawn 
 part 2
17.10  Simpsons
18.05  Nitro circus crazy train
19.05  Face off
20.00  How I met your mother
20.00  Kevin can wait
20.30  2 1/2 män
21.00  24: Legacy
21.30  Fresh off the boat
22.00  Lethal weapon
23.00  Son of Zorn
23.30  American dad
00.00  Family guy
00.30  Grimm
01.30  2 1/2 män
01.55  Brickleberry
02.25 	Lake	Placid:	The	final	chapter
02.30  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  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  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  Contraband
23.10  Superstore
23.40  Brooklyn nine nine
00.10  American dad
00.40  Scrubs
01.40  How I met your mother
02.40  Nattsändningar

06.25  Antikrundan
07.25  Inför Morgans mission
07.30  Vinterstudion
08.00  Längdskidor: Vasaloppet 2017
13.15  Vinterstudion
13.30  Skidor: VM i Lahtis
15.40  Vinterstudion
16.30  Skicross: Världscupen Blue 
 Mountain
17.50  Vinterstudion
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Seriestart: Mästarnas mästare
21.00  Innan vi dör
22.00  Akuten
22.50  SVT Nyheter
22.55  Mord och inga visor
23.40  Inför Morgans mission
23.45  Min son jihadisten
00.35 - 01.25  Kommissarie Banks
04.45  Sportspegeln
05.15  Landet runt 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  PK-mannen
11.00  På spåret
12.00  Melodifestivalen 2017: Andra 
 chansen
13.30  Matiné: En sjöman i frack
14.55  Gomorron Sverige sammandrag
15.15  Vem vet mest?
15.45  Inför Morgans mission
15.50  Fotboll: Algarve cup
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  Studio 5
22.50  SVT Nyheter
22.55  Bates Motel
23.40 - 00.40  Innan vi dör
05.15  Fråga doktorn 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Inför Morgans mission
10.05  Fråga doktorn
10.50  Lärlabbet
11.20  Kalkyl
11.35  Zero impact
12.35  Husdrömmar
13.35  Bonusfamiljen
14.20  Matiné: Flickorna
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  Dödstraffets offer: Min pappa
23.00  SVT Nyheter
23.05 - 00.55 	Nattfilm:	Criminal	law
04.45  Nattsändningar

08.00  Studio Sápmi
08.30  Severin
09.35  Eleonors resa
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Svart mask vit mask
12.05  Trots
12.20  Alpint: Kranjska Gora
13.25  Kulturstudion
13.30  Haydns berömda trumpetkonsert
13.50  Kulturstudion
13.55  Chet Baker 1964
14.25  Kulturstudion
14.30  Dizzy Gillespie 1970
15.05  Kulturstudion
15.10  Trumpet på svenska
16.10  Kulturstudion
16.15  Sverige idag
16.30  Hundra procent bonde
17.00  Shakespeare close-ups
17.28 	Kortfilmsklubben	-	franska
18.00  Finnomani - i Sverige
18.30  Skoteräventyret
19.00  Världens natur: Planet Earth 2
20.00  Idévärlden
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Nattsändningar

07.50  Sverige idag på romani chib
07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Shakespeare close-ups
08.28 	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  Vänförfrågan väntar
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Top gear
18.00  Världens bästa veterinär
18.45  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: I grumliga vatten
23.30  Nattsändningar

07.45  Severin
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
18.00  Världens bästa veterinär
18.45  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Severin
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Säsongstart: Plus
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Eleonors resa
22.45  My life my lesson
23.45  Finnomani - i Sverige
00.15  Nattsändningar

06.55  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Palme: sista timmarna
11.30  Bygglov
12.30  Renées brygga
12.30  Palme: sista timmarna
12.30  Renées brygga
13.30  Brynolf & Ljung - Street magic
14.30  Time out
15.00  I en annan del av Köping
15.30  Trav
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: Cellisten
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Wallander: Cellisten, forts
23.10  Alex Cross
01.15  Kalifornia
03.45  Dark tide
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  Time out
20.30  I en annan del av Köping
21.00  Äntligen hemma
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50  The missing
03.05  Hostages
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
00.00  Brottskod: Försvunnen
00.55  The good wife
01.50  The missing
03.05  Hostages
04.00  Brottskod: Försvunnen
04.55  Golden boy
05.50  Nyhetsmorgon 
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 9. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Ursäkta röran!
Vi bygger om för att ge dig en ännu 
modernare och fräschare butik.
Välkommen in!

Makaroner, Spagetti
Kungsörnen. 750-1000 g. Makaroner 750 g. Spa-
getti 1 kg. Gäller ej fullkorn, fiber och ekologiskt. 
Jfr pris 10:00-13:33/kg.  

Lövbiff
Ursprung Sverige. 
Av nötinnanlår.
Jfr pris 149:00/kg.

Fläskfilé
Danish Crown. Ursprung Danmark.
Ca 570 g. Av gris. Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Vetetortilla, tortillachips
ICA. 200-320 g. Tortilla medium 320 g. Tortillachips 
200 g. Jfr pris 15:62-25:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

20:-
/st

KORT 
PRIS

Clementiner Orri
Israel. Klass 1. 
Jfr pris 15:00/kg.

15:-
/kg

Keso
Arla. 500 g.  
Jfr pris 40:00/kg.

        

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

5:-
/st

KORT 
PRIS

4990
/kg

149:-
/kg

Ekologiska bananer
Chiquita. Ecuador. Klass 1.
Jfr pris 15:00/kg.

15:-
/kg

10:-
/st

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:-

Sockerfritt på populär kockskola

Elias Ottosson 13 år, Margareta Nettum, Skålleruds byalag och Axel Olsson, snart 12 år, kör ingredienserna 
till björnbärsglass i mixern.

Under två dagar på sport-
lovet anordnades populär 
kockskola i Rådaskolans 
hemkunskapslokaler. Här 
lagades nyttig mat och 
bakades desserter – allt 
utan socker.
Åtta elever per dag fick möj-
lighet att utöka sina kunska-
per i köket. Johanna Nord-
ström, kock med SM-meriter 
i bagaget, informerade delta-

Jens Olsson 12 år och Oskar Alfredsson 12 år rullar chokladbollar.

garna om det som skulle 
göras under dagen. På plats 
fanns också Margareta 
Nettum från Skålleruds bya-
lag.

– Byalaget delar på kostna-
den för kockskolan tillsam-
mans med Melleruds kom-
mun. När vi anordnade en 
föreläsning med Tommy 
Svensson som berättade om 
vikten att ha koll på vad man 
äter, kom frågan upp om en 
uppföljning. Eventuellt blir 
det en uppföljning till hösten 
eftersom detta var så upp-
skattat,  förklarar Margareta.

Försämrar minnet
– Tanken med kockskolan är 
att visa att det går att laga god 
mat och baka utan socker. I 
Sverige får vi i oss 110 gram 
socker per person och dag, 
det mesta finns i maten vi 
köper; hel- och halvfabrikat. 
Socker minskar inlärnings-
förmågan, försämrar minnet 
och koncentrationsförmå-
gan. Det handlar om att tänka 
på ett annat sätt, inte om att 
förbjuda, berättar Johanna.

Deltagarna, som var från 
tio år, lagade kyckling, klyft-
potatis och morotssallad. Tre 
desserter utan socker gjordes 
också; chokladbollar, björn-
bärsglass och nyttig kladd-
kaka.

Elias Ottosson 13 år och 
Axel Olsson, snart 12 år, 
båda från Erikstad, tillverka-
de björnbärsglass.

– En kompis tipsade mig 
om kockskolan. Jag gillar att 
laga mat, så jag tipsade Elias, 
berättar Axel.

– Detta är kul, det är andra 
gången jag är med. Jag bru-
kar laga kycklinggryta hem-
ma, förklarar Elias.

Gillar att baka
Jens Olsson och Oskar Al-
fredsson, båda är 12 år och 
bor i Mellerud, gillar att 
baka.

– Det roligaste är att baka 
chokladbollar, men jag bru-
kar vara med och göra pann-
kakor hemma också, säger 
Oskar.

Han har bränt sig när han 
bakat hemma och undviker 

att laga rätter som ska in i 
ugnen.

– Men ibland hjälper mam-
ma mig, då går det bra, av-
slöjar Oskar.

Fyra tjejer står och blandar 
ingredienserna till kladdka-
kan.

– Det är roligt att laga mat, 
jag brukar baka muffins ock-
så, säger Eulalie Leroy, 10 år.

Johanna önskar sig en 
sockerfri skola som använ-
der sig av bra alternativ istäl-
let. Även om det står ”utan 
socker” på förpackningen 
har man ofta ersatt sockret 
med aspartan.

– Det är lika illa som sock-
er. Alla måste hjälpas åt att 
jobba mot en sockerfri skola. 
Det handlar ju om våra barn, 
de som ska besluta i framti-
den, konstaterar Johanna.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetTLAB Maskinuthyrning

MINERAL 
SÅGKEDJEOLJA

159:-/4 liter

SAE30
GRÄSKLIPPAROLJA

39:-/0,6 liter

SÅGKEDJEOLJA

/4 liter

MÅNADENS 
VARA

Annonsera under vinjetten 

HANTVERK  
& SERVICE

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

maila till annons@mellerudsnyheter.se

Radiokåpa Peltor 
hrxs7a-01/mp3

499:- 
inkl. moms

       


