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Rabatterna gäller på leverantörens bruttoprislista.

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

KAMPANJ
gäller t.o.m. 27/3

UPP TILL35%

SVERIGES
STÖRSTA

FÖNSTERKAMPANJ

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 10.

Fiskgratäng
Västkustfilé, fryst, 350 g Jfr pris 50,00/kg.
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 10.

Wienerbröd
Dafgård, 85 g, jfr-pris 39,18/kg.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Tuc kex
LU, flera sorter, 100 g, jfr-pris 50,00/kg.

Max 10 köp/ hushåll/ vecka 10

5:-
/st

Eko bananer
Ekologiskt odlade, Dominikanska republiken, 
Ecuador, klass 1. Max 5 kg/hushåll/vecka 10

10:-
3 för

för Bonuskunder

Köttbullar
Garant, kylda, 350 g, jfr pris 28,57/kg.
Max 5 köp/ hushåll/ vecka 10.

10:-
 

/st

Grillad 
kycklingklubba
Kronfågel, Sverige, råvikt ca 280 g,
 jfr-pris ca 44,64/kg

10:-
för Bonuskunder

/st

10:-
för Bonuskunder

/kg

10:-
för Bonuskunder

/st

Nostalgi på hög nivå

The Mule Skinner Band gjorde ingen åhörare besviken. Tvillingbröderna Håkan och Göran Liljeblad på bas och gitarr, Bjarne Lundqvist på trummor, 
Gert Lengstrand, sång och kapellmästaren Jörgen Flach stod för högklassig underhållning. Foto: Susanne Emanuelsson.

Det fanns inte en enda sittplats ledig när The Mule 
Skinner Band körde igång sin kavalkad av gamla 
härliga örhängen, som ”Vad har du under blusen 
Rut?” och ”Jambalaya” på Kulturbruket på Dal.

Fyra av bandmedlemmar bildade det populära 

bandet Streaplers och sångaren Gert Lengstrand 
skojade friskt och berättade anekdoter från Streaplers 
fantastiska karriär, som drog igång 1959.

– Sidan 8 –

Nya planer 
för Nuntorp

Dalbo Hushållningsgille och Brålanda Företagarför-
ening har tagit initiativet till att utreda möjligheten 
för ett 25-tal företag att köpa fastigheten Nuntorp.

– Sidan 15 –

Storseger för 
Melleruds IBK

Äntligen blev det en seger för Melleruds IBK, efter 
fem raka förluster. Grabbarna slog IBK Walkesborg 
med siffrorna 7 – 4 på hemmaplan.

– Sidan 19 –

Nu har vi öppnat!
Ursäkta röran vi rustar för

stor invigning den 16/3
Se erbjudanden
i nästa veckas

tidning!

16 sidor om 
Melleruds näringsliv

Veckans tematidning 
”Framtidskommunen 
Mellerud” har massor 
av intressant läsning. 
Läs om nysatsningar, 
företag som expanderar 
och byggprojekt.

En tidning
om det lokala 
näringslivet i 

Mellerud!

FRAMTIDSKOMMUNEN MELLERUDOnsdag 8 mars 2017
Medföljer som bilaga till Melleruds Nyheter

Nyinflyttad företagare Mellbo bygger 24 lägenheter

Två hyresfastigheter med totalt 24 lägenheter håller 

på att byggas på Långgatan i kvarteret Järven i Mel-

lerud. Den 1 december beräknas bygget stå klart.– Sidan 4 –

Han siktar på framtida växandeDen unge fabrikören Sebastian Hellberg, ny ägare 

och vd på Hellbergs Dörrar AB, ser positivt på fram-

tiden. Det var hans farfar som grundade företaget.– Sidan 6 –

Trädgårdsanläggaren Fredrik Persson har flyttat från Göteborg till Mellerud och driver företaget Grön Gestaltning från gården Karlslund i Dals 

Rostock. Både privatpersoner, offentliga verksamheter och bostadsrättsföreningar finns bland kunderna. Foto: Karin Åström.

Trädgårdsanläggaren Fredrik Persson driver sitt fö-

retag Grön Gestaltning från gården Karlslund i Dals 

Rostock. Han sålde sin plantskola i Säve och flyttade 

hit med familjen från Göteborg i höstas. Inriktning-

en är trädgårdsanläggning och beskärning av frukt-

träd samt buskar. Fredrik erbjuder tjänster från pla-

nering och ritning till växtval och anläggning av 

exempelvis murar och stensättningar.
– Sidan 10 –

Plastföretag vann ”Smart Industri”Emballator Melleruds Plast AB och Emballatorgrup-

pen har vunnit första pris i tävlingen Smart Industri 

genom att använda digitala värden i verksamheten. – Sidan 8 –

Matglädje i Mellerud
Torget

0530-109 05

Handla på hemmaplan DET LÖNAR SIG!
15 :- 

 2   för 

Svartrökt bogGrygården, Sverige

Baguetter

MozarellaJäger, 125 g.
Avokado Jäger, 125 g.

10:-
         

 /st 

10:-
         

 /st 

Svartrökt bogGrygården, Sverige

990  
         

 /hg 

Handla hos oss så finns vi här för er!Öppet alla dagar 8-22



REDAKTION
Susanne Emanuelsson 0530-125 40 
susanne@mellerudsnyheter.se

Karin Åström 0530-125 40 
karin@mellerudsnyheter.se

www.mellerudsnyheter.se

BESÖKSADRESS OCH POSTADRESS
Storgatan 20 464 30 Mellerud

UPPLAGA
9.250 ex. delas ut till alla hushåll i 
Mellerud, Bäckefors, Brålanda och 
Frändefors 

DISTRIBUTION
Tidningen distribueras via Posten. 
Om tidningen uteblir: 
Ring Posten,  010-436 23 07.

ANNONSER 
Christina Callh 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se

Maggan Lindholm 0530-125 40
maggan@mellerudsnyheter.se

GRAFISK PRODUKTION
Helen Gillqvist 0530-125 40
helen@mellerudsnyheter.se

Andreas Asp 0530-125 40
andreas@mellerudsnyheter.se

ANSVARIG UTGIVARE
Susanne Emanuelsson
susanne@mellerudsnyheter.se

TRYCK
VF Tryck AB

Manusstopp senast fredag före utgivning kl 15.00. Annonser av 1/4 sida 
eller större måste bokas senast onsdag före utgivning.Etabl. 1993. Opolitisk

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

MELLERUDS NYHETER2 ONSDAG 8 MARS 2017

Åsebro 

supporterklubb

ÅRSMÖTE

i klubbstugan 
Torsdag 16/3 kl. 19.00

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Backa-Låttsbyns 
vägsamfällighet
Torsdag 23/3 kl 18.00 

hos Anderssons på Hagen 

Välkomna!

Personalklubben Råmeo

ÅRSMÖTE
Onsdag 22 mars kl. 19.00 
Café Älvan

Sedvanliga mötesförhandlingar. 
Buffé, lotterier (tala om spec. kost gluten el. laktos) 
Bindande anmälan till tel. 183 33 senast lörd 18/3

Välkomna!

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET I MELLERUD

ÅRSMÖTE
Socialdemokraterna i Melleruds kommun  

kallar alla medlemmar till årsmöte
Måndag 27 mars kl. 1900 på ”11:an” 

Medverkan av Paula Holmqvist
Allsång och fika

Varmt välkomna!

Alsin Design  •  erika@alsindesign.se  •  0708-61 05 30  •  Ingår i nätverket Kaliber K  •  www.kaliber-k.com

Arr.

Det händer på biblioteket

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

Prylar, kläder
LOTTAKÅREN Ingrid Flood

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 11 mars - 31 mars
Vernissage 11 mars kl. 11-13

Välkommen!

Den stora berättaren och vistolkaren

Ewert Ljusberg
Erikstads bygdegård

Söndag 19 mars kl. 17
Entré 100:- Kaffeservering

Välkomna!   Erikstads bygdegårdsförening

Idé-gruppen Älvan –  Café Älvan
P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud

Måndagar kl. 10.00 Stav- och rullatorgång  
Tisdagar kl. 11.00 Sittgympa 
Onsdagar kl. 10-12 Stickcafé 
Torsdagar kl. 10.00 Bingo, ojämn vecka

Alla hjärtligt välkomna!  

Idé-gruppen Älvan i samarbete med Vuxenskolan

Kom & Se! 
 Minnesutställning om

Thorbjörn Fälldin
Ingång vid Medborgarkontoret, Mellerud

Lördag 11 mars kl. 10-14
Servering    Välkomna!

Välkommen!

Samtalskväll om
Priset för valfriheten 

onsdag 15 mars kl. 18.00, Älvan
Medverkande: Bengt Göransson 
Underhållning: Stellan Johansson 

 Vi bjuder på fika

Tisdagskaffet

Välkomna!

Missionskyrkan Mellerud

Tisdag 14/3 kl. 11.00
Påskens budskap 

En film inspelad i Jerusalem.
             Fortsättning kommer

        28/3 och 11/4

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

8 mars – 15 mars 2017
2:a söndagen i Fastan
”Den kämpande tron ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads   
  församlingshem.
Ons 18–19 Andrum i Klöveskogs kyrka.
Sön 18.00 Mässa i Erikstads kyrka, Pär-Åke  
  Henriksson.
Ons 15/3 18–19 Andrum i Klöveskogs kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. 
  ”Dalslänska författare från A-Ö”
  Margareta Larsson.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus. 
Sön 8.30  Frukost i Kyrkans Hus.
Sön 9.30  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Marit Järbel.
  Sång: Stellan Johansson.
Tis 14/3 11.30  Andakt på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 14/3 14.30  Andakt på Bergs, Anders Fredriksson.
Tis 14/3 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i
  Kyrkans Hus.
Ons 15/3 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 18.00  Musik i fastan ”Tillit till dig” i kyrkan,
  Marit Järbel. En vokalist och en cellist,
  Anna K Larsson och Sanna Andersson.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen. Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Gudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Pär-Åke
  Henriksson.
Tor 16/3 16.30  Årsmöte för Rostocks kyrkliga syförening
  på Karolinen, Daniel Westin.   
  Underhållning: Anders Ljungqvist.

Vi börjar bygga nät till sommaren!

Skålleruds Fiberförening 

FÖRENINGSSTÄMMA  
onsdag 22 mars kl. 18.30

Föreningshuset Åsensbruk – Dagordning se hemsida

Bli medlem anmäl dig på Skallerudsfiberforening.se

Kallar till informationsmöte 
inför byggstart

Örs Bygdegård söndag 12/3 
11.00 medlemmar väster om Örsjön. 
13.00 medlemmar norr om Örsberg/ Örs kyrka. 
15.00 medlemmar söder om Örsberg/ Örs kyrka. 
Medverkar gör Relacom, som är huvudentreprenör, 
RTG som är grävföretag och Zitius som är kommuni-
kationsoperatör. 

OBS! 
Tag med medlemsnummer och fastighetsbeteckning! 

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Dalskogs Tennisklubb & Byalag  

Lördag 1 april kl. 16.00
Plats: Bystugan, Dalskog

Sedvanlinga årsmötesförhandlingar.  
Efter årsmötet bjuder vi på enklare förtäring, anmälan krävs! 

Marianne Olsson 0530-211 76, senast 20/3     

Varmt välkomna! www.dalskog.nu

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 17 januari

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

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

Torget, Mellerud • Tisdag 14 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 28 februari

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

Torget, Mellerud • Tisdag 14 mars

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

Torget, Mellerud • Tisdag 28 mars

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

Jenny Jönsson  

berättar om  

en resa i Syd-Korea

 Rotary
Mellerud

Måndag 13/3

Café Gruzzolo kl. 18.15

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

MELLERUD  

MÅNADSMÖTE 
onsdag 15/3 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO

Underhållning: Alban Faust, 
Steve Johansson och Glenn Nordling

 Kaffe och smörgås  - Lotteri
För bokning av skjuts ring Ingegerd 073-352 00 72

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

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

kvinnor och barn i Etiopien

Arr: Andrahandsbutiken 7:an

Modevisning
Försäljning och 

lotterier

Mingel med
tilltugg

Musik
Kaffe och 

kaka

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

Pris: 100:-

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

Bolstad
Prästgård
Onsdag 15 mars kl 19

Filmen ”Från Segers 
affär till Cypressen”  
om Sture Petersson visas 

av Jan Andersson. 
Entré m. kaffe: 75 kr

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. Vuxenskolan

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 

Klubbstugan är alltid öppen 
på onsdagskvällar då vi tränar 

tillsammans och fikar. 
FB eller www.mellerudsbk.se

Melleruds
Brukshundklubb

Allmänlydnadskurs

Start 23 mars
Alla hundar välkomna från 1 år 
och uppåt. Anm. o. info: Elin 
Brorson 073-572 06 87 eller
Brorson.1990@outlook.com

Valpkurs 3-6 mån.

Start 21/3
5 tillfällen á 2 timmar
Tisdagar 17.00-19.00

Anm. o. info: Maria Ihrén 070-
512 16 89 eller criiz@live.se

Lördag 11/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.seKommande filmer

MELLERUDS IF

Vi finns på 

Kong: Skull Island 
Söndag 12/3 kl. 19.00

Onsdag 15/3 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 58 min.

Kvällens film

Filmen om Badrock
Fredag 10/3 kl. 19.00

Barnt. Biljettpris 80:-

2 timmar.

centrum-
salongen

Mellerud

Logan
Onsdag 8/3 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim 17 min

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

 

Biodling för nybörjare
Start torsdag 6 april kl. 18
Anmälan till Stig Granath 0530-230 26

Kurser i Biodling
Bygga trågkupa 
Start tisdag 4 april kl. 18
Anmälan till Kjell 070-332 99 67

Pris: 400:- + material / kurs
Plats: Åsnebyn   Arr: Melleruds Biodlare

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  18.000:-   -  53 rop
VSH - JACK 2.000:- –  35 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 9/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 7.200:- - 54 rop

Hiss installerad

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Filmen om Badrock 
Söndag 12/3 kl. 19.00

Barntillåten    2 tim 
Barn 50:- Vuxen 60:-

FILMKORT
Försäljningen 

har startat!
Försäljningsställen: Bengtsfors Bok & Pappers han del, 
Biblio  teken i Bengtsfors, Dals-Eds, Melleruds och 
Färgelandas kommuner, samtliga medverkande biografer i 
samband med ord. föreställningar.  
Program kommer att finnas på alla bibliotek i Dalsland.
Förfråg. Göte Magnusson, 0531-309 92, Gunnar 
Landergren 070-542 74 00, Lena Edman, 0534-190 68, 
Bror Karlsson 0528-402 29, Åke I, 0531-40883.
Allfilmskort 260:-, ungd. t o m 20 år 150:-, 3-film 150:-,  
1 film 70:-. Föräldrar!
Köp Allfilmskort till era ungdomar/barn för 150:-

www.be-film.se

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
17–26 mars 2017

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
25-ÅRS JUBILEUM

FILM-
FESTIVAL PÅ

DAL
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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

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:
Kroatien, Novigrad
13/5, 12 dgr ................. 8.995:-
Prag 13/5, 7 dgr .......... 5.490:-
Polen med Stena Line
18/5, 3 dgr ...............fr. 1.390:-
Hollands blommor
22/4, 6 dgr ................... 7.350:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Flygcharter THN - VBG Flygpl. till Kroatien ToR
4/9, 11/9, 18/9 full. inkl halvp, flyg ToR transfer....fr.7.990:-
New York 7d. Fina utflykter centralt hotell****
stadsrundtur, reseledare 24/5, 13/9, 11/10 osv..14.990:-

Bussresor
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:-
Östersjöns Pärlor 7 d 8/5, 8/8..................................7.990:-
Rostock 2d 100 kg 10/3, 11/3 17/3, 24/3  osv...fr 990:-
Rostock 3d 100 kg 10/3, 17/3, 31/3, 7/4  osv........1.690:-
Lübeck 3d 100 kg 24/3, 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!!!
Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Möt våren på torget!
Mellerud  fredag 9 - 17

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Taubekonsert med 
guldkorn på lördag

Per Nilsson i förgrunden samt Staffan Jönsson och Henrik Olsson är 
tre av deltagarna i gruppen som ger en Taubekonsert i Kulturbruket på 
lördag. (Foto: Björn Larsson) 

På lördag den 11 mars 
är det dags igen för Vis-
klubb -67 från Säffle att 
på Kulturbruket på Dal 
hylla Evert Taube på hans 
födelsedag. 
Det är en sed visklubben haft 
alltsedan 2010 och nu är det 
alltså åttonde året i rad som 
Taubekonserten äger rum i 
Kulturbruket på Dal i Melle-
rud.

Anette Svanelind, Anders 
Falk, Pelle Jonsson, Staffan 
Jönsson, Karl-Gustav Karls-

son, Per Nilsson, Henrik 
Olsson och Svante Olsson är 
ett väl sammansvetsat gäng 
som bjuder på ett blandat ur-
val av Evert Taubes cirka 215 
visor. 

I två välmatade avdelningar 
framför gruppen ett 25-tal 
visor med kända guldkorn 
som Maj på Malö, Inbjudan 
till Bohuslän, Linnéa, Mary 
Strand, Nudistpolka och Fra-
gancia varvat med mera sällan 
framförda Rönnerdahl målar, 
Minnet och tystnaden, I dina 
drömmar, Kärleken och vin-
den och Tango i Nizza.

Annonsera  
under vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE
Hör av dig till Maggan

Ring 0530-125 40 eller 
maila till  

maggan@mellerudsnyheter.se
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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!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 11 Måndag 13/3: Pannbiff med lök, brunsås, 
potatis, lingonsylt och amerikanska grönsaker. 
Dessert: Konserverade aprikoser. 
Tisdag 14/3: Skivad kassler, champinjonsås, 
potatis och bukettgrönsaker. 
Dessert: Blåbärssoppa.

Onsdag 15/3: Kycklinggryta med thaismak, 
potatis och broccoli.  
Dessert: Rabarberkräm.

Torsdag 16/3: Krämig fisksoppa.   
Dessert: Persikokaka med vaniljsås.

Fredag 17/3: Köttfärssås med makaroner 
och vitkålssallad. 
Dessert: Drottningkräm. 
Lördag 18/3: Ugnsbakad lax, gräddfilssås 
med dill, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Tropisk mousse med vispad grädde.

Söndag 19/3: Portergryta med potatis och 
skivade morötter.
Dessert: Glass med chokladsås.
Hemtjänstens alternativ v. 11
Mån-sön: Stekt falukorv med potatismos 
och grönsaker.

Senior
Måndag Pannbiff* med stekt lök 
och brunsås, kokt potatis, blomkål 
och lingonsylt. 
Alt: Selleristick med gräddfilssås.

Tisdag Skivad kassler* med cham-
pinjonsås, kokt potatis, bukettgrön-
saker. 
Alt: Stekt quornfilé. 

Onsdag Kycklinggryta med thai-
smak*, ris och broccoli. 
Alt: Grönsaksgryta med linser.

Torsdag Apelsin- och sweet 
chilibakad sej** med hemlagat pota-
tismos och gröna ärtor. 
Alt: Broccoligratäng med bönor.

Fredag Köttfärssås* med spagetti 
och vitkålssallad. 
Alt: Tomatsås med linser.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Kanalyran på gång

Ett av fyra artistuppträdanden på stora scenen under lördagen står 20-årsjubilerande West of Eden för. Foto: 
Christopher Busck.

Detaljerna för årets Kana-
lyra börjar klarna allt mer. 
Här är en sammanfattning 
av vad som redan är beslu-
tat.
Fredag 30 juni
Eftermiddagen blir som van-
ligt barnens Kanalyra. Akti-
viteterna inleds med den 
sedvanliga kortegen, som 
följs av förfriskningar och 
prisutdelning. Det följs av 
underhållning. Denna gång 
har vi bokat Varieté Vagant 
från Göteborg. Det är en 
grupp som bland annat har 
medverkat i barnprogram på 
SVT.

På kvällen blir det dans på 
Torget kl 20.00-23.00. Spe-
lar upp till dansen gör våra 
lokala storheter Bjarnez. 
Sedan de framträdde på Ka-
nalyran för två år sedan har 
de bland annat hunnit med att 
vara med i Svensktoppen 
Nästa. I sommar ska dessut-
om spela på dansbandsveck-
an i Malung.

Efter dansen tar restau-
rangerna över ansvaret för 
underhållningen.
Lördag 1 juli
Vänersborgs stadsmusikkår 
har blivit en tradition och de 
återkommer även i år. De 
kommer att gå i spetsen för 
kortegen och göra minst ett 
framträdande till.

En annan kär tradition är 
Starke Man. Även i år avgörs 
den med tre grenar runt Tor-
get på lördagen, och två i 
Håverud på söndagen.

Österrådaplan återfår sin 
”vanliga funktion”, med bil- 
och mopedutställning.

Exminister 
på besök

Exministern Bengt Göransson gäs-
tar Mellerud 15 mars. Foto: Privat.

Onsdag 15 mars får Mellerud 
fint besök. Då kommer före 
detta ministern Bengt Gö-
ransson hit för att delta i en 
diskussionskväll på Älvan 
om ”Valfrihetens pris”, an-
ordnad av Socialdemokra-
terna i kommunen. Det blir 
underhållning av Stellan Jo-
hansson.

Bengt Göransson satt i re-
geringen 1982 – 1991, först 
som kultur- och skolminis-
ter, sedan som utbildnings-
minister.

Han är av många ansedd 
som en av de bästa kulturmi-
nistrar landet har haft. I sin 
egenskap som minister var 
han bland annat i Mellerud 
för att inviga Nordalsskolan.
Bengt Göransson har blivit 

utnämnd till hedersdoktor 
vid Göteborgs universitet 
och han har varit ordförande 
i Svenska Föreningen Nor-
den.

Det kommer att bli fyra 
artistframträdanden på Stora 
scenen. Tre är redan bokade, 
som tidigare meddelats DNA 
& Cellarboys, Göteborgs-
gruppen West of Eden Och 
Xproject. West of Eden har 
spelat i Mellerud flera gång-
er tidigare. I år fyller gruppen 
20 år och det firas med en 
samlings-CD plus framträ-
dande ibland annat Bingolot-
to. Xproject kommer att göra 
en hyllning till en av rockens 
största, David Bowie.

Givetvis kommer det att 
bli marknadsknallar, loppis, 
föreningsaktiviteter med 
mera, men alla detaljer kring 
detta är inte klara.

På kvällen sköter restau-
rangerna underhållningen.

Söndag 2 juli
Håverudsdelen av Kanaly-
ran kommer att kännas väl-
bekant. Det blir en rad täv-
lingar, bland annat 
Akveduktsjoggen och flas-
korna i kanalen. 

Det kommer att bli musik 
på kajkanten, om vädret till-
låter, på Brasseriet och i 
Hallingsalen. På kajkanten 
framträder Happy Jazz Plea-
se och folkmusikduon Anna 
& Simon. I Hallingsalen 
spelar Valley Land Rockers.

Traditionen med frilufts-
gudstjänst vid Dalslands 
konstmuseum upprepas även 
i år.

Söndagsaktiviteterna pla-
neras av Håverudsgruppen, 
med representanter för för-

eningar och företag i områ-
det.

Föreningsträff
Samtliga föreningar i kom-
munen inbjuds till en träff om 
föreningsmedverkan på Ka-
nalyran tisdag 4 april. Inbju-
dan är utskickad, och den 
finns även på kommunens 
hemsida.

Sponsorsjakt
2016 slog vi sponsorsrekord. 
Drygt 70 företag bidrag med 
pengar, många av dem som 
guld- eller silversponsorer. 
Vi hoppas givetvis på minst 
samma gensvar i år. Utan 
sponsorerna blir det ingen 
Kanalyra.

Ett första brev med villko-
ren för sponsring går ut till 
företagen i kommunen inne-
varande vecka. Som vanligt 
kommer sedan alla stödjande 
företag att få en dekal att 
sätta i fönstret för att visa 
kunderna att man är med och 
möjliggör en av Sveriges 
äldsta stadsfester.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonsera i
kommande

storutdelning

Boka nu!

Filmen om Badrock 
(svensk text)
I en hitkavalkad framförd 
med gräddan av Sveriges 
artister genom 30 år så navi-
gerar Björn och hans vänner 
oss genom den unika upple-
velse som Badrock var i 
sommarsverige under åren 
1986 till 1992. 2016 återupp-
stod Badrocken för en sista 
gång 30 år senare och då med 
större produktion än någon-
sin, samt ett gäng än mer 
vitala artister som åter fick 
köerna att ringla utanför 

Borgholms slottsruin och 
sommarens publik att dansa 
under sju sommardagar i 
augusti. I filmen om Badrock 
så får du se ett artisteri ge-
nom 30 år på bättre plats än 
du hade sett det live och med 
perfekt ljud, så klappa med, 
sjung och njut av alla klassi-
ker som går loss i biosalong-
en. Mellan låtarna så möter 
vi Björn och alla hans artist-
kollegor backstage, på 
Ölandsutflykter och fest. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud fredag 10 mars.

Aktuellt på bio
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Sapphultsgatan 12, Mellerud· 0530 33 000
www.xlbygg.se ·info@mellerud.xlbygg.se

Öppettider
Mån-fre 7-18

Lör 9-14

Johan Holmgren
- Vi har även plintar till bra pris. Trall

28x120 mm

12,95:-

Viktigast för oss är du som kund!
Ingen fråga är för liten eller stor.
Välkommen in med just ditt byggprojekt.

Pris/ lpm

Prisexempel Reglar
Regel C24 45x95       17,95:-/lpm
Regel C24 45x145     26.95:-/lpm

XL BYGG Mellerud - 
Allt under samma tak!

TRALLSKRUV 4,2x55
Korrosivitetsklass C4. För 28 mm trall. Skruv-
åtgång ca 30 st per kvm. 250 st i burk. Finns 
även i fler storlekar. Rek.ca pris 174:-

89:-

Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

149:-
/st

Vårt café erbjuder

39:-Följ oss på

Joggingbyxa

Kaffe & våffla

En Vokalist 
& En Cellist

Det sjunger en sång i mitt 
hjärta, den säger att våren 
är här! 
En Vokalist & En Cellist 
gästar Skålleruds kyrka sön-
dag den 12 mars, där de 
bjuder på sitt konsertpro-
gram ”Tillit till dig”. Musik 
som innehåller det gripande 
vackra, det humoristiska och 
det riktigt svängiga! 

Det är Anna K. Larson och 

Sanna Andersson som utgör 
duon En Vokalist & En Cel-
list. Deras specialitet är mu-
sik från olika genres med en 
bred och varierad repertoar 
som sträcker sig från svenska 
folkvisor och jazz till nyskri-
ven konstmusik.

Festkväll med modevisning
Lördagen den 18 mars 
arrangerar Andrahands-
butiken 7:an ”A Lovely 
night” på mejeriet med 
modevisning, musik och 
mingel.
Samtliga intäkter går oav-
kortat till Family Mercy 
House, för ensamstående 
kvinnor och barn i Etiopien.

Det blir mingel med till-
tugg, fika, försäljning och 
lotterier samt musikunder-
hållning under kvällen. När 
det gäller modevisningen 
medverkar följande butiker: 
Modehuset Börsen, Butik 
Moccafin, Lilla Bus, Team 
Sportia, Smycka, Nyströms 
Skor, Frisyrateljén samt An-
drahandsbutiken 7:an.

Ett roligt inslag är ”Gör om 
mig”. Modell sökes till den-
na programpunkt och det är 
öppet för alla att söka. Det 
kan man göra via mail eller 
lämna in intresseansökan på 
Andrahandsbutiken 7:an. 
Den som väljs ut kommer att 
stylas i håret och kläs upp i 
moderiktiga kläder. Föränd-
ringen visas upp på scenen, 
med en före-bild och det 
färdiga resultatet kan ses 
live. 

Konferencierer är mor och 
dotter Mia och Tilda Palm,

– Vi kommer under kvällen 
att lyfta fram företag som 
varit med och sponsrat pro-

Malin Svensson, föreståndare på 
Andrahandsbutiken 7:an.

Intäkterna från festkvällen går oavkortat till Family Mercy House, för 
ensamstående kvinnor och barn i Etiopien. Foto: Privat. 

dukter till våra biståndsarbe-
ten. Vi vill också visa upp 
andrahandsbutikens verk-
samhet, vad vi gör och var-
för. Vi är en viktig del av 
samhället, vi har shopping 
som är bra för både plånbo-
ken och miljön. Andrahands-
buktiken är också en mötes-
plats i vardagen, säger Malin  
Svensson.

Många mellerudsbor 
skänker saker till andra-
handsbutiken, där vinsten 
går till behövande runt om i 
världen samt till barn och 
ungdomar  på lokalt plan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Filmfestival med
något för alla

Fredag 17 mars invigs 
Filmfestival på Dal för 
25:e gången. Denna gång 
är det kulturbiografen 
Långeds Bio som står för 
invigningen med Staffan 
Rydén, kulturchef i Västra 
Götalandsregionen.
Det blir startskottet för en 
vecka fullspäckad med fil-
mer av alla slag på biografer-
na i Mellerud, Högsäter, Dals 
Ed, Bengtsfors och Långed. 
Mellerud är med för femte 
gången och Gunnar Lande-
gren och kollegan Sören 
Flöisbon på Centrumsalong-
en är förväntansfulla.

– Vi hoppas på en blandad 
publik och tror utbudet bju-
der på något för alla. Vi har 
tänkt extra mycket på att få 
en bredd i programmet i år, 
säger de.

Redan efter förra festiva-
lens slut började planeringen 
inför jubileumsårsfestivalen 
2017. Det är Filmföreningen 
på Dal som tagit fram filmer-
na.

– Vi tittade väldigt mycket 
på film under jultiden, men 
ofta vet vi inte förrän efter 
Göteborgs filmfestival vilka 
filmer vi kan få, berättar 
Gunnar.

Wail Alhenawe, Sören Flöisbon, Murshed Sulaiman, Gunnar Landgren 
och Biniam Jambo på Centrumsalongen.

I år har festivalvärdarna 
hämtats från SFI-utbildning-
en i Mellerud. Fem filmäls-
kare från bland annat Syrien 
och Eritrea kommer att riva 
biljetter, visa besökare till-
rätta och städa upp mellan 
föreställningarna i Cen-
trumsalongen.

Här startar festivalen på 
lördagen med tre starka fil-
mer; Disneyklassikern 
”Skönheten och odjuret” i en 
ny version, ”Fyren mellan 
haven” med Alicia Vikander  
och ”Jackie” om mordet på 
John F Kennedy och tiden 
därefter.

De följande dagarna visas 
bland annat tre filmer av 
Erling Zackrisson och till 
visningen av Ulf Malmros 
film ”Flykten till framtiden” 
som tar sin början 1973 kom-
mer Gunnar Landegren att 
ha en tidstypisk bil stående 
framför biografen.

Filmen ”Kall”, delvis in-
spelad i Åmål, visas i 
Bengtsfors. Nästa år vill 
även Åmål vara med i festi-
valen som därmed blir en 
komplett dalslandsfestival.

Förra året hade Filmfestival 
på Dal drygt 5 000 besökare. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER6 ONSDAG 8 MARS 2017

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. 
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TACK
för alla bevis på vänskap 

och kärleksfullt  
deltagande som visats vid 

vår älskade

Anna-Lisa 
Emanuelssons

bortgång. För samtal och 
blommor till hemmen 

och alla vackra  
blommor vid hennes bår 
samt minnesgåvor vill vi 
framföra vårt varma tack. 
Ett särskilt tack till den 
underbara personalen på 
Fagerlidshemmet Avd. A. 

Annie och Claes  
med familjer

PREDIKOTURER

SORGTACK

DÖDSFALL JORDFÄSTNING

UPPVAKTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

All ev. uppvaktning
undanbedes vänligt men 
bestämt.  

Gunborg Andersson 
Åsensbruk

All ev. uppvaktning
undanbedes.  

Ulla Johnsson 
Mellerud

Innerligt tack
Amjad Tarko, Yazan Alay-
es och Ali Makia för hjärt-
skärande omtanke! Jag tror 
att mitt land också kommer 
att bli ert land! Välkomna 
till Mellerud och Sverige! 
Många goda önskningar 
från  

Susanne Dahlman

TACK

Alfred fyller 2 år den 13/3. 
En supersöt gooooding på 
Repslagargatan i Mellerud 
fyller år! Han får massor av 
goa grattiskramar från

mormor Marianne 
och morfar Stig-Arne

Vincent Walterin Grimstad i 
Mellerud, 6 år den 13/3 fylla! 
Det måste vi såklart hylla! 
Grattiskramar goa till vårt 
bonusbarnbarn från

Marianne och Stig-Arne

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Smyrna, tonår. Sönd 
18 Musikgudstj. med ”Kors-
draget”. Månd 17 U-lands-
gruppen. Tisd 9.30 Bönedag 
i Bengtsfors - anmälan.
Equmeniakyrkan-
Missionskyrkan: Sönd 
17 ”Ett liv värt att leva”, 
Agapemåltid, Thomas Se-
gergren. Offer till pastors- 
och diakonutbildning. Tisd 
10-12 Tisdagskaffe & Rast-
plats. 11 ”Påskvandring i 
Jerusalem”. En film med 
Siewert Öholm & bibellä-
raren Anders Sjöberg. 18 
Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 

SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 8 Frukostträff för män, 
Per Arkbro & Christer Berg. 
Sönd 11 Gudstj. David C. 
Administrationsmöte, för-
handlingar, Ssk. Lunch. Tisd 
9.30 Bönedag i Bengtsfors.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Musikskolans konsert 
i Equmeniakyrkan. Fred 
19 Tonårskväll. Sönd 11 
Gudstj. Lars Larsson, kyrk-
kaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. m nattv. på Servi-
cehuset. Anette J. Carlson. 
Sönd 11 Pastoratsgudstj. 
m nattv. Anette J Carlson. 
Ssk. Fika från 10.30 och 
efter gudstj. Kyrkbil 308 70 
eller 321 18. Månd 12 Mid-
dagsbön i fsh. 12.15-13.30 
Lunch. 17-19 Kulturcafé 
Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Onsd (15/3) 
14 Sundals-Ryrs kyrkliga 
syförening i fsh.
Gestad: Fred 12-14 Fre-
dagslunch i bygdegården 
till självkostnadspris. Tisd 
19 Församlingsafton i Ge-
stad fsh. ”På uppdrag i den 
världsvida kyrkans arbete, 
igår och idag”. Margareta 
Olsson, kyrkoherde i Hög-
säter berätter om dalsländ-
ska missionärer i Afrika och 
missionens arbete idag. Ge-
stads hembygdskör sjunger. 
Fika. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan, 
sång och musik med pingst-
kyrkans manskör, servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Ralph Liljegren.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Margit Eliasson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Peter Söder-
lund ”Där rosor aldrig dör” 
av J. Osborn/J. C. Miller. 
Akten förrättades av Marit 
Järbel och tillsammans sjöng 
man psalmerna 249, 251 och 
297. Som avslutningsmusik 
spelades ”Oändlig nåd” av A. 
Frostensson. Vid kistan togs 
avskedet av barnen med fa-
miljer, släkt och vänner. Till 
minnet av Margit var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Tillsammans åkte man 
till församlingshemmet för 
att ha efterföljande minnes-
stund. Efter akten ägde grav-
sättning rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
för Ragnhild Larsson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Air” av J. S. 
Bach varefter Claes Hellberg 
sjöng ”Var jag går i skogar, 
berg och dalar” av C. O. Ro-
senius. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 285, 248 och 297. 
Solisten sjöng ”Jag skall gå 
genom tysta skyar” av D. 
Andersson och som avslut-
ningsmusik spelades ”Ada-
gio” av T. Albinoni. Vid 
kistan togs avskedet av barn 
med familjer, släkt och vän-
ner. Till minnet av Ragnhild 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 
bjöds det in till minnesstund 
i församlingshemmet. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Gunnarsnäs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka 
för Edith Fredriksson. Som 
inledning på akten spelade 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Våren” av E. 
Grieg. Akten förrättades av 
Marit Järbel och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 
och 251. Man lyssnade på 
”Jag skall gå genom tysta 
skyar” av D. Andersson och 

som avslutningsmusik spela-
des ”Air” av J. S. Bach. Vid 
kistan togs avskedet av fa-
milj, släkt och vänner. Till 
minnet av Edith var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Gravsättning kommer 
att äga rum på Skålleruds 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i  Bolstads kyrka 
efter Verner Johansson. 
Akten inleddes med att kyr-
komusikern Maria Anders-
son. På orgel framfördes 
”Änglamark” av E. Taube  
Solisten Fredrik Johansson 
sjöng ”Håll mitt hjärta” av B. 
Skifs. Officiant var Daniel 
Westin. Avsked togs i kyrkan 
av barnen med familjer, öv-
rig släkt, grannar och vänner. 
Akten inramades av psalms-
ång. Solisten sjöng ”De sista 
ljuva åren” av J. C. Eriksson. 
Som avslutning spelades 
”Brusa högre lilla å” av B. 
J:son Lindh. Gravsättning 

ägde rum på Bolstads kyrko-
gård. Efteråt följde en min-
nesstund i Grinstads försam-
lingshem, där läste officianten 
upp många hälsningar till 
Verners minne

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i  Ärtemarks kyrka 
efter Roy Johansson. Akten 
inleddes med att kantor/so-
list Ingemar Stjerndahl fram-
förde ”Air” av J. S. Bach 
varefter han sjöng ”Jag har 
hört om en stad” av L. Lithell. 
Officiant var kyrkoherde 
Anders Evert. Avsked togs i 
kyrkan av syster, syskonbarn 
med familjer, övrig släkt och 
vänner. Akten inramades av 
psalmsång. Greger Emilsson 
framförde anhörigas tack. 
Solisten sjöng ”Precious 
Lord, take my hand”, negro 
spiritual. Som avslutning 
spelades ”Adagio” av T. Al-
binoni. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Ärtemarks 
kyrkogård

Cafégudstjänst med PRO- kören

Gun-Britt Gustavsson och PRO-kören gästade Missionskyrkan. Foto: Privat.

Den 26 februari gästa-
des Missionskyrkan av 
PRO-kören som leds av 
Gun-Britt Gustavsson.
Gun-Britt och kören bjöd på 
härlig sång genom att fram-
föra många fina sånger ur vår 
svenska sångskatt, bland 
annat Du som liv åt världen 

gav, Halleluja, Kom hör min 
vackra visa, Tack för en un-
derbar vanlig dag och Vilken 
underbar värld. 

Vi som lyssnade fick också 
vara med och sjunga i många 
av de härliga sångerna.

Mötesledare var Gunbritt 
Ek tillsammans med Ulrika 

Johansson. Ulrika höll en 
betraktelse över en av dagens 
texter. Temat för denna sön-
dag var Kärlekens väg.

Gudstjänsten avslutades 
med servering av kaffe och 
semla.

Sören Johansson



MELLERUDS NYHETER 7ONSDAG 8 MARS 2017

M
el

od
ik

ry
ss

et
 lö

rd
ag

 k
l. 

10
.0

3 
i P

4.
 L

ös
ni

ng
en

 s
ka

 v
ar

a 
in

ne
 s

en
as

t o
ns

da
g 

i n
äs

ta
 v

ec
ka

. A
dr

es
s:

 M
el

od
ik

ry
ss

et
, S

ve
rig

es
 R

ad
io

 P
4,

 1
09

 1
2 

St
oc

kh
ol

m
.

Na
m

n:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Ad
re

ss
: .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

Po
st

ad
re

ss
: ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.1 2 3

4 5

6

7

8 9

10

11 12

13

14

Melodikrysset v.10 - 11 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. 10 – 11 mars

Förnya med små medel 
Annonsen gäller t o m 170326 

MELLERUD Långgatan 76 /   
0530-75 52 00 /    
Mån-Fre 7-17 Lör 10-13
www.optimera.se

Opus Parkettgolv fi nns 
endast hos Optimera!

Frukost med Stellan

Det anordnas frukost i Kyrkans Hus den 12 mars med underhållning av 
Stellan Johansson, som även sjunger och spelar även på gudstjänsten 
i Kyrksalen. Arkivbild.

Stinsen öppnar för vuxna
Lördagen den 18 mars öpp-
nar portarna upp för Café 
Sober  ett mötesplats för 
vuxna på Stinsen. I baren 
säljs fika som nöjesgrup-
pen på Stinsen bakat och 
på scenen bjuds på flera 
band, både lokala och ut-
omsocknes.
Initiativet kommer från He-
lena Hultman, föreståndare 
på Ungdomshuset Stinsen, 
Petter Olsson, fritidsledare, 
Katarina Körling, Kulturbru-
ket på Dal, Kalle Karlsson, 
Kulturrepubliken Dalsland 
och Glenn Nordling, folkhäl-
sostrateg. De vill tillsam-
mans öka utbudet av kultur i 
Mellerud och Stinsen har en 
lagom stor scen och en mysig 
lokal för lite mindre arrang-
emang. Tanken är att erbjuda 
Melleruds vuxna ett nyktert 
alternativ för en trevlig lör-
dagskväll i cafémiljö. 

Ungdomshuset Stinsen 
startades för att erbjuda ung-
domar i Mellerud ett tryggt 
och drogfritt ställa att hänga 
på. Detta har slagit väl ut och 
en vanlig fredagskväll har 
Stinsen runt 70 besökare. 
Arrangörsgruppen vill skapa 
ett liknande alternativ för 
vuxna. 

– Denna första kväll är lite 
som ett experiment, säger 
Helena Hultman, slår det väl 
ut hoppas vi på en fortsätt-
ning. Drömmen vore ju om 
även andra intressenter vill 

arrangera liknande kvällar. 
Enda kravet är att arrange-
mangen är nyktra och drog-
fria då huset är en kommunal 
byggnad.

Vad har ni fått för reaktio-
ner på idén?

– Än så länge har vi bara 
fått positiv respons, säger 
Glenn Nordlig som fått till 
sig att många är intresserade 
av att gå och tycker att det 
ska bli mysigt att se livemu-
sik till en kopp kaffe och en 
god macka.

– Kvällen vänder sig till 
alla, men det gäller att vara 

där i tid om man vill få sitt-
plats, säger Petter Olsson. 
Han menar att sittplatserna är 
begränsade men det går även 
bra stå och lyssna. Vi har ju 
aldrig gjort det här förut, så 
vi har ingen aning om hur 
många som kommer eller hur 
det kommer bli, men roligt är 
det, säger han.

Arrangörerna utlovar en 
helkväll med goda mackor 
och hembakt. På scenen får 
vi se Carro Anderberg med 
band, Blue Eyed Blondes 
och Cosmetic Heesvijk.

Karolina Wessman

Idé-gruppen på Älvan 
blandar nytt och gammalt
Idé-gruppen Älvan har 
börjat ett nytt verksam-
hetsår då både gammalt 
och nytt blandas. 
Måndagar går stavgångs- 
och rullatorgänget en god 
promenad på cirka en timme. 
Tisdagar är den populära 
sittgymnastiken. En stor ska-
ra samlas på Älvans Café 
med Viola Zetterström som 
ledare. Hon vet vad som be-
hövs för att leder, armar och 
ben får en väl avvägd och 
anpassad gymnastik. Fikat 
och pratet efteråt i båda grup-
perna är minst lika viktig. 

Varannan torsdag ägnas åt 
bingo och varannan någon 
form av underhållning. Bin-
go bjuder på spänning och 

om turen är med, en liten 
vinst och den för oss alla så 
viktiga gemenskapen. 

Stickcaféet med Zaida 
Guldbrandsson som initia-
tivtagare för handarbetsin-
tresserare är på onsdagar. Det 
har funnits på Älvan några år 
och deltagarantalet har ökat.

Idé-gruppens verksamhet 
och Café Älvan inbjuder till 
en viktig social miljö och en 
gemenskap öppen för alla, 
antingen för enbart fika men 
också ta del i den verksamhet 
som erbjuds. 

Vårens ”underhållare” är 
Nyströms, Hobbygänget och 
”Gröna Bönor” för att i maj 
månad avslutas med allsång 
tillsammans med Lennart 
Magnusson. 

Idé-gruppen är inne på sitt 
fjortonde år, det innebär att 
det blir jubileum nästa år. 
Gruppen består av Margareta 
Larsson ordförande, Viola 
Zetterström sekreterare, 
Eivor Östergren kassör, Stig 
Fredriksson, Zaida Guld-
brandsson, Ingrid Johansson 
och Anna-Lisa Karlsson. 
Adjungerad från kommunen 
är Glenn Norling och från 
Café Älvan Eva Allm och 
Birgitta Johansson. 

Programblad finns att 
hämta i entrén på Café Äl-
van.

Text: Margareta Larsson 
Foto: Susanne Emanuelsson

Idégruppen Älvan har sittgymnastik på Café Älvan varje tisdag. Ledare är Viola Zetterström, en av de trogna 
deltagarna är Pelle Mattsson.

Deltagarna i sittgymnastiken fyller upp hela Café Älvan. I främre raden sitter fr. v: Birgitta Herbertsson, Anna-Li-
sa Karlsson. Bakom dem sitter Birgitta Ljung, Gunilla Roslind, Ulla Eliasson, Eva Österdal och Maj Andersson.
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Vinn biljetter till
Filmfestivalen på Dal
Den 17 mars drar filmfestivalen för Bengts-
fors, Dals Ed, Mellerud och Färgelanda igång.
Svara på frågorna nedan och sänd in annonsen med 
ditt namn till ”Filmfestival” Melleruds Nyheter, Storga-
tan 20, 464 30 Mellerud så deltar du i tävlingen.
Men det är bråttom. Svaret måste finnas hos  
Melleruds Nyheter senast klockan 10.00 13/3. 

Du kan vinna ett allfilmskort värt 260 kronor eller  
ha chans att vinna ett av fem trefilmskort värda  
150 kronor styck!

1. Vilken film avslutar vi Filmfestivalen i Mellerud 
med?

Svar:...........................................................................

2. Hur många filmer kan du se med allfilmskortet 
på Centrumsalongen?

Svar:...........................................................................

3. Hur många kommuner visas Filmfestivalen i?

Svar:...........................................................................

Namn: ........................................................................  

Adress: ......................................................................  

Postadress:  ..............................................................  

MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

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

Syföreningar strålade samman

Samling vid tårtbordet under kontraktsyföreningsdagen. Foto: Privat.

Örs Kyrkliga syförening 
och Rostocks Kyrkli-
ga  arbetskrets stod som 
arrangörer av årets kon-
traktsyföreningsdag, som 
lockade 115 personer. 
I år var syföreningar från hela 
Dalsland representerade allt 

från Vårvik till Frändefors.
Dagen började i Örs kyrka 

med förmiddagsgudstjänst 
då kyrkvärden och tillika 
ordförande i Örs kyrkliga 
syförening Berith Pettersson 
hälsade alla välkomna. Kon-
traktsprost Thomas Holm-

Fullt ös och skön nostalgikänsla

Sångaren Gert Lengstrand t.h spexade och skojade glatt på scenen.

The Mule Skinner Band 
lockade fullt hus på Kul-
turbruket på Dal i fredags 
kväll. Bandet bjöd på ett 
knippe härliga låtar som 
lockade fram gamla min-
nen hos åhörarna.
– Det är ett år sedan vi var här 
sist. Vi gamla ”Streaplers-
gubbar” är faktiskt 294 år 
tillsammans, dé ni. Fast vår 
kapellmästare Jörgen Flach 

sänker medelåldern med tre 
år, inledde sångaren Gert 
Lengstrand med.

The Streaplers bildades i 
slutet av 1950-talet. Då var 
Tage Erlander statsminister 
och TV hade enbart en kanal.

– På radion körde de en 
grammofontimme, mesta-
dels med marschmusik och 
kanske någon poplåt in emel-
lan. Men vi lyssnade på radio 

Luxenburg, förklarade 
Lengstrand.

Han berättar vidare om när 
killarna satt i turnébussen på 
1960-talet, när bandet turne-
rade som mest.

– Då undrade vi vilka tjejer 
som skulle komma på kon-
serterna. Nu pratar vi om vad 
vi använder för mediciner 
istället.

Bandet kör många låtar 

som publiken definitivt kän-
ner igen, huvuden gungar 
med och leenden syns på 
mångas läppar. Man bjöd på 
ett knippe oförglömliga hits 
som ”Vad har du under blu-
sen Rut?”, ”Rockin’ Robin” 
och” Jambalaya”.

Mellan låtarna får publi-
ken höra anekdoter från 
Streaplers fantastiska karriär 
som startade 1959.

– En gång när vi åkte i 
turnébussen kom en motor-
cykel och körde om oss. Den 
körde väldigt snabbt, men vi 
hann att läsa vad det stod på 
ryggen; ”Om ni kan läsa det-
ta här har kärringen ramlat 
av”, berättade Lengstrand 
och lockade till många skratt. 

Lengstrand är en formida-
bel låtskrivare. Vilka minns 
inte ”Eloise”, ”Växeln hal-

lå”, ”Tusen och en natt” och 
”Hon är bara 15 år”? Låtar 
som kommer att leva med oss 
länge. Han turnerade för öv-
rigt i ett halvår med Bill 
Haley innan han återvände 
från USA till Sverige och 
kom i kontakt med Steaplers.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

ström och Örs församlings 
verksamhetsansvariga kom-
minister Daniel Westin höll i 
gudstjänsten då temat var om 
Fastan denna Askonsdag.

Stig-Arne Larsson från 
Dals-Rostock bidrog med 
sång och eget gitarrackom-
pangemang i gudstjänsten 
med bland annat en egenhän-
digt skriven låt. Kyrkvärden 
Nils-Erik Hansson berättade 
om kyrkan och inventarier 
som har en  intressant histo-
ria.

Sedan fortsatte samman-
komsten på Krokfors bygde-
gård med förtäring och Da-
niel berättade och visade 

bilder från sin tjänstgöring 
som präst i Canada. En tårt-
buffé och blomsterlotteri var 
ett populärt inslag av dagen.

Ordförande i Örs syfören-
ing uppmärksammade da-
gens äldsta deltagare, en dam 
som var 96 år och tillhörde 
Torps syförening. Även Ge-
säters syförenings ordföran-
de fick en hembakt kaka då 
att hon fyllde år denna dag.

Kyrkoherde Margareta 
Olsson avslutade eftermid-
dagen med att berätta om 
Svenska Kyrkans internatio-
nella arbete då fasteinsam-
lingen med tema Maträtten 
är i full gång och tillsammans 

sjöngs en afrikansk växel-
sång innan damerna och 
även någon herre återvän-

de  till sina hemförsamlingar 
efter en trivsam dag.

The Mule Skinner Band bjöd på högklassig underhållning med många kända låtar.

Lördagen den 25 februari 
höll Miljöpartiet de gröna i 
Mellerud årsmöte i Dals-
landsrummet på Storgatan 14 
i Mellerud. Deltog gjorde 
bland annat riksdagsledamot 
Emma Nohrén. Mötet fast-
ställde bland annat nya stad-
gar, verksamhetsplan och 
budget, samt antog nomine-
ringsregler inför valrörelsen 
2018.  Saxat ur verksamhets-
planen: Målet ska vara att ha 
fler företrädare på listan 2018 
än vad vi hade i valet 2014. 
Målet är också att partiet 
aktivt ska rekrytera 
människor som representerar 
en bredd av olika aspekter 
sett till kön, ålder, ursprung, 
sexualitet, sexuell identitet, 
funktionsvariation eller tros-
uppfattning. Målet är att ett 
medlemsmöte i december 
2017 fastställer en preliminär 
valsedel för MP Mellerud. 

Redan före december månad 
föreslås medlemmarna, om 
de så är överens, fastställa 
och besluta om platserna 1-3 
på kommunlistan. På så vis 
hoppas vi kunna bidra till att 
ytterligare profilera partiets 
toppkandidater inför valet 
2018.

Målet ska vara att MP i 
Mellerud ska ha det vassaste 
programmet bland de lokala 
partierna, ett program som 
känns angeläget, modernt 
och hållbart. Det som utfästs 
i programmet ska vara ge-
nomförbart i kommunpoliti-
ken om Miljöpartiet hamnar 
vid makten efter valet 2018, 
samt utgöra underlag för 
eventuella förhandlingar.

Under dagen fick partiets 
medlemmar också informa-
tion från riksdagspolitikern 
Emma Nohrén som bland 
annat ansvarar för lands-

ÅRSMÖTE

MP Melleruds styrelse för år 2017. Från vänster: Tony Johansson (ord-
förande), Lill Kristoffersson, Emma Nohrén (riksdagsledamot och mö-
tesordförande, ej med i MP Melleruds styrelse), Mohamed Josef, Inger 
Jochnick, Sarah Isgren (fd gruppledare, ej med i MP Melleruds styrelse), 
Maria Karlsson (kassör) och Henrik Sandberg. Saknas på bilden gör Sofia 
Falander, som också valdes in till MP Melleruds styrelse.

bygdspolitiska frågeställ-
ningar. Därutöver deltog Bo 
Thorén från föreningen Fos-
silfritt Dalsland 2030 (FFD), 
som redogjorde för hot och 
möjligheter med tanke på 
klimatkrisen.Lars- Ola Wes-
terlund från Miljöpartister i 
Svenska Kyrkan i Karlstads 
stift informerade om skogs-

politik och det stundande 
valet till stiftsfullmäktige 
och kyrkofullmäktige. Mötet 
avslutades med en gemen-
sam fika och underhållning 
av lokala MP-kändisen och 
viskonstnären Sarah Isgren, 
som tolkade Dolly Parton, 
Cornelis Vreeswijk och Ma-
rie Fredriksson.



MELLERUDS NYHETER 9ONSDAG 8 MARS 2017

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

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Fullt hus lyssnade på Cornelis Vreeswijks visor
Fullt hus på Upperud 9:9 när Cornelis vänner drar igång med Cornelis Vreeswijks låtskatt.

Mat och musik under lör-
dagskvällen lockade som 
vanligt mycket folk till 
Upperud 9:9. Denna kväll 
stod Cornelis Vreeswijks 
visor på programmet.
Kerstin Söderlund hälsade 
gäster och musiker välkom-
na och hoppades att alla 
skulle få en trevlig kväll. Hon 
berättade också att det i pau-
sen serverades kålpudding 
och efterrätt i form av citron-

fromage med lakritsflarn.
Stellan Johansson presen-

terade bandet som bestod av 
Erica Larsson sång, Lars 
Nilsson, gitarr, Sören Blom 
bas och så Stellan själv sång 
och gitarr. 

─ Låt oss ikväll minnas 
Cornelis Vreeswijk stora 
visskatt, sade Stellan och 
inledde kvällen med ”Lasse 
liten blues”.

Cornelis
Många mer eller mindre kän-
da alster av Cornelis Vre-
eswijk fick publiken höra, 
blandat med småprat som 
lockade fram många skratt. 
Erica sjöng bland många 
andra visor ”Dansa samba 
med mig” och ”Hönan 
Agda”.

Publiken bjöd på långa 
uppskattande applåder efter 
varje låt och det märktes att 

de uppskattade både Corne-
lis och kvällens musiker.

Cornelisgänget, som grup-
pen kallar sig rätt och slätt, 
talade om att det var fjärde 
cornelisframträdandet och 
att det verkar gå hem hos 
folk.

─ Vi har även några plane-
rade spelningar utanför land-
skapet, Cornelis låtar är po-
pulära, berättade Sören 
Blom.

Erica Larsson sjunger Cornelis ”Hönan Agda” och efteråt visar publiken med långa applåder sin uppskattning.

Triangeldrama av Strindberg

Äkta mannen Adolf och exmaken Gustav diskuterar Teklas varande och låtande.

Tekla har kommit hem från sin båtutflykt men maken Adolf tror att hon träffat unga herrar på båten.

Uppskattat
─ God, jordnära, hemtillver-
kad mat och bra musik, 
Kerstin lyckas verkligen 
hitta guldkornen som förgyl-
ler vardagen, sade Leif 
Carlsson om upplevelsen på 
Upperud 9:9.

Att publiken gillade det de 
hörde märktes. Det var inget 
prat under låtarna och sedan 
kom långa uppskattande 
applåder. Även maten gick 

hem, vanlig husmans kost är 
aldrig fel.

─ Jag är jättenöjd, sade 
Kerstin Söderlund om kväll-
en. 

Bra musik och mat är tyd-
ligen ett bra koncept.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Strindbergs ”Fordrings-
ägarna” uppfördes förra 
söndagen på Kulturbruket 
på Dal i Mellerud.
Vågbrus och en öde strand 
med ett bord, en bänk och två 
stolar. Det var scenen där det 
tragikomiska triangeldramat 
utspelade sig. 

Strindbergs ”Fordringsäg-
arna” handlar om Teklas före 
detta make Gustav som är  på 
krigsstigen för att svartmåla 
sin författande exhustru som 
kallat honom idiot i sin ro-
man. Hur han uppsöker den 
nuvarande maken, Adolf 
som med Tekla befinner sig 
på en badort. 

Mycket svartsjuka och inte 
minst intriger genomsyrar 
hela föreställningen där Gus-
tav är ute efter att krossa 
äktenskapet mellan Tekla 
och Adolf. 

De komiska inslagen var 
många och en mängd under-
fundigheter sades.

– Man lär inte känna var-
andra förrän efteråt. Alltså 
borde man inte gifta sig för-
rän efteråt, sade den ratade 
äkta mannen.

Strindberg skrev dramat 
under sista halvan av 
1800-talet, men trots det kan 
det kännas som att det speg-
lar även vår tid. 

Görel Crona hade regisse-
rat triangeldramat och skåde-
spelare var Görel Crona, Jo-
han Fagerudd och Johan 
Hedenberg.

Kulturbruket på Dal ar-
rangerade.

AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se
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Jacques satt i fångenskap hos IS i 143 dagar

Jacques Mourad, syriansk-katolsk präst, kidnappades av IS och satt fången i 143 dagar innan han lyckades fly. 
Nu är han i Sverige. Här i samtal med Susanne Grimheden. Foto: Privat.

Hettan dallrar i det flacka 
ökenlandskapet om efter-
middagen. Mitt i all den 
ljusa sanden går en bilväg. 
Den leder till samhället 
Qaryatayn. Den ligger 
liksom utslängd på all den 
platta sanden. 
Bland hus från den typiska 
lådformade byggnadsstilen i 
Mellanöstern av idag, sticker 
något upp som inte är en 
minaret; en kyrka. I anslut-
ning till kyrkan med gamla 
anor; ett kloster i samma 
enkla byggnadsstil som övri-
ga hus. Här lever muslimer 
och kristna sida vid sida i 
harmoni sedan länge. Men 
det är den 21:a maj 2015 och 
den senaste tiden har våldet 
kommit allt närmare dem. Vi 
befinner oss inte långt från 
staden Palmyra i Syrien. Och 
Palmyra har nyss intagits av 
den Islamiska Staten. Hot-
meddelanden har infunnit 
sig. Rädslan likaså. 

Det sker vid tvåtiden på 
eftermiddagen. En grupp 
unga beväpnade och maske-
rade motorcyklister kommer 
körande på ökenvägen som 
leder till samhället. De stan-
nar framför klostret och tar 
sig in. Klostret är fullt av 
folk. De maskerade motor-
cyklisterna banar sin väg 
igenom den långa korrido-
ren. De går in i ett av rummen 
i bortre ändan av korridoren. 
Det är Jacques privata rum. 
Jacques Mourad. Född i 
Aleppo. Universitetsexamen 
i Libanon. Syriansk-katolsk 
präst. Och han älskar lamm-
färs. 

Skapade mötesplats
Jo, en sak till. Kanske den 
allra viktigaste för oss: Han 
är medgrundare av ett kloster 
tillsammans med en italiena-
re. De skapade en mötesplats 
mellan muslimer och kristna. 

Nu har han sin egen dotter-
kommunitet här. Här har 
fram till idag mötet praktise-
rats i vardagslivet. Om nu 
krigstillstånd kan räknas 
som vardagsliv. Muslimska 
internflyktingar har haft en 
tillflykt i klostret. Men nu är 
klosterfriden bruten. För i 
detta nu tillfångatas han med 
vapen riktat mot sig. Rum-
met är inte stort. Avståndet 
mellan vapnet och hans ögon 
ännu mindre.

Klostrets andra invånare; 
volontären, hämtas också. 
Ögonbindlar och handfäng-
slen sätts på dem. De förs 
genom korridoren och ut 
genom dörren. Där står 
klostrets bil. Där blir de in-
låsta. Motorcyklarna startas 
och omringar bilen. I all hast 
förs de bort längs vägen som 
leder ut ur samhället och bort 
till stenöknen. 

De tvingas att vistas där 
inne i bilen i 4 dagar. Då kan 
många tankar och känslor 

hinna tränga sig på. Nätterna 
kan bli mörka och kalla i maj 
uppe bland bergen. 

Mot det okända
Sedan börjar en ökenfärd, 
som han benämner det; mot 
det okända. Han tror att han 
inte ska återvända levande. 
Mitt i alla rädslor för att av-
rättas, all oro och all ilska 
springer plötsligt ord om 
frihet upp ur hans inre – hans 
undermedvetna. Orden ger 
honom ett uns av frid. 

När han första gången be-
rättar detta är det fortfarande 
som en färsk hemlighet av 
hopp och tillförsikt: Han ska 
få nå frihet! Tystnaden om-
famnar orden mellan oss. 

Bilfärden leder dem till ett 
fängelse i Raqqah. Men det 
visste han inte då. Ögonbind-
larna och handfängslen är 
fortfarande på. Det är de 84 
dagarna här i IS fäste som 
livet står som mest på spel. 
Speciellt de första två veck-

orna. Bara att förlora friheten 
är en stor smärta. 

Han är outsägligt rädd och 
irriterad och enerverad. Han 
utsätts för hot. Han utsätts för 
våld. Han utsätts för skenav-
rättning. Men han är sam-
vetsfånge. Nästan varje dag 
får han höra: ”Om du inte 
konverterar till islam hugger 
vi huvudet av dig.” Han sva-
rar med tystnad. 

Får en gåva
Bara att förlora friheten är en 
stor smärta. Men han får 
också vad han benämner som 
en gåva:

På åttonde dagen får de två 
kidnappade besök till cellen, 
som består av en toalett. Det 
är en jihadist-ledare klädd i 
svart precis som bödlarna i 
propagandan på Youtube. 
När denne öppnar järndörren 
in till dem och ställer sig i 
dörröppningen så att de får 
syn på honom, tror han att 
hans sista stund är kommen.

Men de hälsas på mus-
limskt vis, såsom IS gör 
sinsemellan muslimer endast 
med: ”Frid vare med er.” 
Dialekten är inte den inhem-
ska. De börjar föra ett samtal 
på det sätt som människor 
gör som vill lära känna var-
andra. 

Och de talar om teologi, 
om politik och om revolutio-
nen. Till slut vågas frågan 
ställas: Varför är vi här – 
fångna? Han får ett svar som 
han inte förväntat sig. Svaret 
inleds med orden: ”Käre fa-
der…” Och hövligt ombes 
han att se vistelsen som en 
andlig retreat. 

Frid i hjärtat
Så en dag får han, vad han 
kallar, frid i hjärtat, när han 
gång efter annan stilla börjar 
repetera en viss bön. Sedan 
kan goda ord och citat som 
han bär med sig i sitt inre, i 
minne och hjärta, börjar dyka 
upp som blixtrar på en klar 
himmel precis i rätt ögon-
blick när han som mest behö-
ver dem. 

Orden stärker honom. Fri-
den lämnar honom inte. Och 
fängelsecellen, ja; toaletten, 
blir faktiskt till något av en 
retreatplats. 

Under fängelsevistelsen 
erfar han en närvaro av sin 
italienske medgrundare, je-
suiten Paolo Dall’Oglio, som 
varit kidnappad och försvun-
nen sedan juli 2013. Det var 
här i Raqqah han försvann. 
Ska historien upprepa sig?

Här släpper han fullstän-
digt taget om sig själv – om 
varje uns av egot. En specifik 
bön, från en annan öken, i ett 
annat sekel, som han burit 
med sig genom åren, hjälper 
honom att acceptera framti-
den. Han är beredd att hals-
huggas. Hans känsla av frid 
kvarstår. 

”De frågar efter dig”
11 augusti kommer så en 
person in i cellen och frågar 
honom om han är fader Jac-
ques. Han svarar jakande. 
Personen fortsätter: ”Qarya-
tayns kristna går oss på ner-
verna. De frågar efter dig.” 
Orden ger honom ett reellt 
hopp om frihet – för första 
gången. Och denna gång 
sätts ingen ögonbindel på.

Men han förs bort i en 
minibuss som han känner 
igen. Den är från Qaryatayn. 
Och han förstår genast att 
orten intagits. Hoppet om 
frihet rinner som sand mellan 
fingrarna och han tänker att 
han kanske ska tillbaka dit 
för att avrättas. Så pendlar 
det i hans inre mellan hopp 
om frihet och acceptans av 
död. 

Efter fyra timmars resa i 
öknen passerar de Palmyra. 
De fortsätter upp i bergen 
och kommer fram till en stor 
järnport som öppnas och 
framför honom har han alla 
Qaryatayns kristna. Han 
fylls av smärta, av medlidan-

de för dem och deras lidande 
– umbäranden. 

Spädbarn och gamla
Bland dessa inlåsta och ut-
satta finns spädbarn och 
gamla, handikappade och 
svårt sjuka. Hans egna om-
tumlande känslor kolliderar 
fullständigt och hårt med de 
övrigas glädje över att få se 
honom igen. Han säger att 
det ögonblicket är svårare för 
honom än vad alla de egna 
dödsrädslorna varit. Han står 
knappt ut. Smärtan är enorm. 
Snart nog får han begrava en 
av dessa svårt sjuka 
människor som han håller av. 

De tillbringar tre veckor 
tillsammans där i instängd-
heten i stenöknen. De orto-
doxa förenar sig med katoli-
kerna och alla firar för första 
gången någonsin mässan 
tillsammans. Den 1:a sep-
tember förs de tillbaka till 
Qaryatayn för husarrest. 
Detta sker på order av Daeshs 
ledare al-Baghdadi.

Men maten är på väg att ta 
slut, människorna behandlas 
inte väl och bombningar på-
går. Det är alltför farligt att 
vara kvar. Han planerar flykt 
för kvinnor och barn, för att 
förhindra tvångsäktenskap 
med jihadister. Så inser han 
att han själv måste ge sig av 
för att finna andra vägar att 
hjälpa dem alla – men bara 
två och två i taget så att jiha-
disterna inget ska märka. 
Och snabbt får det gå. Tiden 
är knapp. 

Lyckas att fly
Det är härifrån Qaryatayn 
han lyckas fly på motorcykel 
utklädd till muslim – efter 
143 dagar av fångenskap. 
Han flyr för att rädda de an-
dra. Beduiner som känner sin 
öken visar vägen. Flyktvä-
gen leder till Rom. Hans liv 
är räddat – med muslimers 
hjälp. 

Hettan dallrar i det flacka 
ökenlandskapet om efter-
middagen. Mitt i all den ljusa 
sanden går en bilväg. Den 
leder till samhället Qarya-
tayn. Den ligger liksom ut-
slängd på all den platta san-
den. Utbombad. Nästan öde.

Alla människor har rätt att 
leva i fred, säger Jacques 
Mourad nu mer än ett år se-
nare. Han tillägger:

– Utan barmhärtighet kan 
vi inte få fred.

I detta nu gästar Jacques 
Mourad Sverige.

Susanne Grimheden

Fotnot: Berättelsen om 
kidnappningen är hämtad 
från ett telefonsamtal 2015 
med Jacques Mourad då han 
befann sig i Rom efter att ha 
rymt ur fångenskapen.

Inspirationsdag på Stinsen
rade för de drygt 30 deltagar-
na hur man ska leda grupper 
utifrån tre metodmaterial. 
Projekten som KSAN arbe-
tar med just nu handlar om 
att interaktivt arbeta för 
minskande av kvinnors alko-
hol- och narkotikaanvändan-
de. Detta genom att använda 
materialet Det Rosa Monst-
ret, Bella, Grus och Glitter 
och Den Lilla Boken Om 
Stora Känslor samt Piller 
Kan Inte Bota Allt. 

Viktigt för Fredenman var 
att betona att man arbetar 
med psykisk hälsa, och inte 
psykisk ohälsa. Och att oav-
sett vad man tyckte och 
tänkte i frågorna, var det 
viktigt att påpeka att detta är 
nu och att inget är skrivet i 
sten. Man får helt enkelt 
ändra sin åsikt. 

Många diskussioner
Officiellt kallades dagen för 
”Inspirationsdag i interaktivt 

ledarskap för genderspeci-
fikt drogförebyggande arbe-
te” och spenderades med 
många diskussionsövningar 
som handlade om ställnings-
tagande i genderspecifika 
frågor om alkohol- och nar-
kotikabruk och dess konse-
kvenser. 

Efteråt, när gruppen utvär-
derade dagen, nämnde 
många att de i fortsättningen 
ska försöka starta upp eller 
fortsätta ha grupper utifrån 
det de lärt sig under dagen. 

– En mycket bra inspira-
tionsdag där metod och hur 
man själv förhåller sig i vik-
tiga frågor går hand i hand. 
Något jag också tar med mig 
är ”att man får ändra sig”. Det 
gillar jag, sade Mia Palm, 
kurator på Dahlstiernska 
Gymnasiet i Mellerud.

Karolina Wessman

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Nar-
kotikafrågor) bildades år 1943 i samband med en konferens på 
Tollare folkhögskola anordnad av SNR (Sveriges Nykterhetssäll-
skaps representantförsamling), då med namnet Tollarekommitén. 
Deras uppdrag var att skapa en kvinnoopinion mot den ökade al-
koholkonsumtionen och att skapa intresse för kvinnor i nykterhets-
frågan. Tollarekommittén antog senare namnet KSN (Kvinnofören-
ingarnas Samarbetskommitté för Nykterhetsfrågor) som 1985 kom 
att bli KSAN, för att markera att verksamheten även kom att om-
fatta narkotikafrågor. 

FAKTA

Tisdag 21 februari  anord-
nade frivilligorganisatio-
nen KSAN en inspirations-
dag på Ungdomshuset 
Stinsen. Kanslichef Leena 
Haraké och Projektledare 
Britt Fredenman höll i da-
gen, där de introducerade 
två nya projekt. 
Från Malmö i söder till 
Stockholm i norr kom det 
människor för att delta under 
denna inspirationsdagen på 
Stinsen.

 Anledningen till att inspi-

rationsdagen hölls i Melle-
rud berodde på att Glenn 
Nordling, folkhälsostrateg, 
och Helena Hultman, Ung-
domshuset Stinsens före-
ståndare, lärde känna Leena 
Haraké på en studieresa till 
Island där man med Länsnyk-
terhetsförbundet fick ta del 
av hur Island arbetar mot 
alkohol- och droger bland 
unga. 

Interaktivt ledarskap 
Britt Fredenman introduce-
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-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
-12 Renault Kangoo Express II 1,5 dCi, 7.725 mil 109.900 kr NU  99.000 kr
-09 Mercedes-Benz C 220 CDI Kombi Avantgarde AUT. 15.095 mil 134.900 kr NU 114.500 kr

Vi firar 55 år!
-15 Skoda Rapid 1.2 TSI Kombi (105hk) 3.120 mil 129.900 kr  NU 119.500 kr
-11 Saab 9-3 Vector SS 1,9 TTiD 7.379 mil 139.900 kr NU 129.000 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!

Klimatklivet gör Mellerud hållbart
– Det är en mycket god ny-
het att Melleruds kommun 
kan bli fossiloberoende 
redan år 2020 tack vare 
regeringens klimatklivs-
pengar, säger Miljöpar-
tiets riksdagsledamot 
Lise Nordin, på besök i 
Mellerud förra måndagen.
Nordin var i Mellerud under 
måndagen för att informera 
sig om hur man lokalt har 
arbetat med regeringens kli-
matklivsmedel. 

Under mötet med kommu-
nens fastighets- och fjärrvär-
mechef Peter Mossberg fick 
Nordin och de lokala miljö-
partisterna ta del av planerna 
för hur samtliga kommunala 
fastigheter ska kunna knytas 
samman genom arbetet med 
nya kulvertar för fjärrvärme-
nätet.

Genom investeringen 
kommer hela området öster 

om järnvägen att kunna kny-
tas samman med fjärrvärme-
nätet. Därtill sker investe-
ringar vid Karolinerskolan i 
Dals Rostock.

– De här satsningarna 
kommer minska klimatut-
släppen med hela 80 procent-
jämfört med dagens upp-
värmning, säger Lise Nordin. 

Medskicket från kommu-
nens sida var att man vill öka 
möjligheterna att kunna få 
stöd för utredningsarbete, 
något som Nordin skulle ta 
med sig till rikspolitiken.

Lätt att göra rätt
–  Det ska vara lätt att göra 
rätt, därför behöver vi under-
lätta också för små kommu-
ner att kunna utreda stora 
klimatvinnande investering-
ar, ansåg Lise Nordin.

Miljöpartiets lokalpoliti-
ker Mohamed Josef och 

Riksdagsledamoten Lise Nordin 
(MP) med Fastighets- och fjärr-

värmechefen Peter Mossberg 
och miljöpartisterna Mohamed 

Josef och Tony Johansson, 
Mellerud.

Tony Johansson var också 
med under besöket. Lokalt 
driver Miljöpartiet frågan 
om att Melleruds kommun 
borde ta ett ägarbeslut till 
Melleruds Bostäder om att 
knyta samman utbyggnaden 
av fjärrvärmenätet vid Karo-
linerskolan med det kom-
munbolagsägda fastighets-
beståndet i närheten.

– Det borde vara en själv-
klarhet att knyta samman 
dessa bostäder med det nya 
nätet, anser Tony Johansson, 
gruppledare för Miljöpartiet 
i Mellerud. 

Besökte domkyrkan och träffade biskopen
Under sportlovstorsda-
gen åkte årets konfirman-
der till Karlstad för att lära 
sig mer om Karlstad Stift, 
träffa biskop Sören Dalevi 
och besöka domkyrkan. 
På torsdag morgon samlades 
konfirmanderna för avfärd 
mot det som är huvudstaden 
i vårt stift; Karlstad. 

Första destinationen för 
resan var Herrahagskyrkan i 
Karlstad, där konfirmander-
na fick träffa den nya biskop-
en sedan ett halvår tillbaka, 
Sören Dalevi. Under konfir-
mationsläsningen innan re-
san hade konfirmanderna fått 
ställa frågor till biskopen 
som han nu fick chans att 
svara på. Många undrade om 
hans bakgrund och varför 
han valt att bli kristen, men 
även vilket hockeylag han 

hejade på och vilken bil han 
tyckte bäst om. Dalevi ut-
tryckte att en av hans favorit-
delar i yrket var att träffa 
ungdomar, och ungdomarna 
själva verkade vara nöjda 
med besöket efteråt.

Poängjakt 
Efter lunch fick konfirman-
derna gå på en poängjakt, där 
det gällde att utföra uppgifter 
och få så många poäng som 
möjligt. Uppgifterna gällde 
allt mellan att ”bryta arm 
med en värmlänning” till att 
säga fyra saker som är att 
vara respektfull. Poängjak-
ten avslutades utanför Karl-
stad domkyrka, där det sedan 
var studiebesök.

I domkyrkan 
I domkyrkan fick konfirman-
derna höra domkyrkokan-

torn Eneken Berglund berät-
ta om den stora orgeln, som 
efter ombyggnationer nu 
innehåller 66 stämmor och 4 
616 pipor, vilket gör den till 
Västsveriges största kyrkor-
gel. 

Eneken blev ombedd att 
spela allt från klassisk orgel-
musik till Star Wars. Efteråt 
fick konfirmanderna testa att 
spela, varpå en av dem spe-
lade ”River Flows In You” av 
Yiruma. Konfirmanderna 
fick även klättra upp i dom-
kyrkans 65 meter höga torn, 
där man till ungdomarnas 
förundran kunde se hela 
Karlstad. 

När man senare steg på 
bussen för att åka hemåt mot 
Mellerud, verkade konfir-
manderna nöjda och belåtna.

Karolina Wessman

Erica Sandberg provar Sören Dalevis biskopskläder.

Kerstin Stefansson och Johanna Harling tittar ut genom fönstret i kyrktornet. 

Eneken Berglund spelar orgel för konfirmanderna. 
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Mycket på G i Mellerud
Dalslandssamarbete i miljöfrågor 

Från vänster: Helene Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Dan Gunnardo, miljö- och energichef, samt Renée 
Olsåker, miljöstrateg.

Anne-Marie i utställningshallen. I bakgrunden akvareller av Lars 
Gardebrand.

Fakta

Miljö- och energikontoret

Biblioteket – mer 
än bara boklån
Alla vet att man kan låna böcker och läsa tidningar på biblioteket, men verk-
samheten innehåller så mycket mer. Bland annat så ordnas det utställningar 
regelbundet, och då och då är det föreläsningar och författarbesök. 
Anne-Marie Bergh håller i programverksamheten.

I Mellerud händer det alltid mycket positivt. Detaljplanen för kvarteret 
Lunden, där Rådahallen ligger, är klar och upphandling för byggnationen 
av en ny bollhall är på gång och med en förhoppning om en snar bygg-
start.

Detaljplanen som ska möjliggöra en byggnation av ett särskilt boende 
med 54 platser är ute på samråd. Byggstart kommer att ske i slutet av 2017 
och det blir den största enskilda investeringen hittills i Melleruds kommuns 
historia.

En av våra största utmaningar de närmaste 
åren är att kunna anställa personal med rele-
vant utbildning. Samtidigt som arbetslösheten 
är hög i Mellerud � nns det många vakanta 
tjänster. Vill Du vara med och göra skillnad 
för oss mellerudsbor, sök någon av våra vakanta 
tjänster. Det är spännande att jobba i Framtids-
kommunen Mellerud. 

Alla asylboenden i Mellerud kommer enligt Migrationsverket att stängas 
under 2017. Migrationsverket hyr 40 lägenheter i Mellerud av en privat 
hyresvärd. Det innebär att det kommer att � nnas cirka 250 personer i asyl-
boenden. När det var som mest var det 700. Det gäller nu att ställa om 
våra verksamheter till en mer normal nivå. Alla resurser måste sättas in för 
att nysvenskarna ska komma in i vårt samhälle och få en egenförsörjning. 
Kommunen, arbetsförmedling, föreningar, kyrkor och privatpersoner måste 
hjälpas åt för att alla ska känna sig välkomna till Mellerud.

Det är fortfarande byggrusch i Mellerud. Melleruds Bostäder håller på 
att bygga 24 lägenheter med in� yttning vid årsskiftet. Det är många som
bygger hus på olika ställen i kommunen. När det gäller köpcentrat � nns 
inget fastställt datum för byggstart, men Melleruds Handel arbetar aktivt 
för att få en byggstart under 2017.

Ingmar Johansson
Kommunchef

Dalslandskommunerna är för små för att ha expertis 
inom alla de områden de är satta att sköta. Därför 
går ofta � era kommuner samman för att hantera 
dessa frågor. Ett sådant exempel är samarbetet kring 
miljö- och energifrågor, där fyra Dalslandskommuner 
samverkar inom Dalslands Miljö- och energikontor.

Fakta
Dalslands Miljö- och Energiförbund består
av fyra kommuner: 
•Bengtsfors
•Dals-Ed
•Färgelanda 
•Mellerud

Förbundschef är Dan Gunnardo. Förbundet 
leds av en direktion med politiker från de fyra 
kommunerna. 

Under direktionen � nns en Miljö- och
energinämnd med två ordinarie ledamöter 
från varje kommun. 

Mellerud representeras i direktionen av
Tommy W Johansson och Eva Pärsson och 
i nämnden av Lill Kristo� ersson och Lars 
Nilsson.

Miljö- och energikontoret har 23 anställda, 
fördelade på de fyra kommunerna. 

Kontoret har fyra uppgifter, tillsyn, tillståndsgivning, miljö- 
och energistrategiskt arbete och energirådgivning.

Tillsyn
Inspektörerna gör tre typer av tillsyn, planerad, uppföljande 
(vid brister i den planerade tillsynen) och efter att klagomål 
kommit in.

Inom den planerade tillsynen besöker man restauranger,
livsmedelsbutiker, industrier, lantbruk, verkstäder, berg-
täkter, förskolor, skolor med mera enligt en uppgjord plan. 
Man kontrollerar att verksamheten följer gällande regler 
när det gäller hantering av farliga ämnen, att verksamheten 
inte inverkar negativt på omgivningen och liknande. 

Kontoret utreder också klagomål. Det kan gälla hyresgäster
som upplever olägenheter  som hyresvärden inte rättar till, 
personer som störs av grannar som eldar avfall eller orsakar 
buller och så vidare. Det kan också gälla klagomål mot sådan
verksamhet som omfattas av den planerade tillsynen.

Tillstånd
Det är hos Miljö- och energikontoret man söker tillstånd 
om man till exempel vill
• installera en bergvärmepump,
• kompostera sitt matavfall istället för att ha en "brun 
 tunna", och anlägga ett enskilt avlopp.

Miljö- och energistrategiskt arbete
Miljö- och energistrategerna jobbar tillsammans med 
kommunerna för att utbilda personalen i miljöfrågor. De
medverkar som resurs i kommunernas arbete med vatten- 
och  avloppsplaner, energi- och klimatfrågor  samt andra frågor 
där det kan behövas miljökompetens. I det strategiska arbetet
ingår att yttra sig kring miljöaspekterna på kommunernas 
olika planer.

Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivaren arbetar på uppdrag från 

Energimyndigheten, som också � nansierar  arbetet. Hen 
arbetar i första hand mot företag och organisationer, men 
även privatpersoner kan kontakta dem för att få råd i 
energifrågor.

Mer information.
Du kan läsa mer om Dalslands Miljö- och energikontor på 
deras hemsida, www.dalsland.se 

Utställningar
Utställningarna på biblioteket är av många olika slag. 
Konst blandas med nostalgi och samlingar av föremål.

– Jag försöker tänka brett, säger Anne-Marie. Det 

Melleruds bibliotek har ungefär 60 000 
besökare per år. Det görs varje år unge-
fär lika många lån. På biblioteket � nns 
cirka 48 000 media (böcker, videos och så 
vidare)
Just nu är följande böcker populärast:
För vuxna
Lars Kepler: Kaninjägarna
Tobias Karlsson: Av samma blod
So� e Sarenbrant: Tiggaren 

För barn och ungdom
Cecilia Nord Wahldén: Kort kjol
Martin Widmark: Modemysteriet
Petter Lidbeck: Men � nns ändå 

ska � nnas något för alla, både � n- och 
fulkonst.

I vår kommer till exempel en teddy-
björnsutställning. Det är några entusias-
tiska samlare som visar äldre dylika.

Den som vill ställa ut något anmäler 
sitt intresse till Anne-Marie. Väntelistan 
är lång, det krävs minst ett års framför-
hållning. 

Därefter gör Anne-Marie ett urval 
och sätter ihop ett program. Hennes 
urvalskriterier är kvalitet och att få till en 
bra blandning av olika slags utställningar.

Temakvällar
Förutom författarbesöken och föreläsningarna ordnas
också temakvällar. Det har varit chokladprovning, 
klädbytarkväll, tema surdeg med mera. En av de kvällar 
som är på gång är tema levande landsbygd kombinerat 
med glassprovning.

De � esta temakvällarna kommer till på Anne-Maries
initiativ. Men den som är intresserad av att ordna en 
kväll kan kontakta henne så kanske det kan bli något.

Övrigt
Biblioteket kör också språkcafé för invandrare varje 
tisdagseftermiddag. Ledare är Ing-Marie Kjellberg 
från Studieförbundet Vuxenskolan.

Man ska också komma ihåg att det går att låna i 
stort sett alla utkomna böcker på biblioteket. Dels har 
biblioteken i Dalslands samverkan, dels � nns � ärrlånen.
Det senare innebär att man i Mellerud kan låna en bok 
oavsett på vilket bibliotek i landet den � nns.

Earth Hour
Melleruds kommun deltar som vanligt i klimatmani-
festationen Earth Hour. I år infaller den lördag 25 mars
kl 20.30-21.30. Vi uppmanar alla att släcka allt elektriskt 
ljus under den timme manifestationen pågår.

20.15-cirka 20.35 samma dag ordnas traditionsenligt 
en helakustisk konsert i stearinljusbelysning i Kultur-
bruket på Dal. Biljetterna ”kostar” en marschall och � nns 
på Medborgarkontoret från och med måndag 13 mars.

Traditionell vårshow
Esteteleverna på Dahlstiernska gymnasiet framför sin 
traditionella vårshow i Kulturbruket på Dal 5-7 april. 
Showen heter ”Rewind” och är skriven av eleverna själva. 
Biljetterna säljs via Ticketmaster.

Sommarkonserter i Håverud
I veckan går inbjudan ut till grupper och solister att an-
ordna sommarkonserter i Dalsland Center under perio-
den 18 juni - 12 augusti. Intresserade kan kontakta Lars 
Nilsson på kommunkontoret.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen
• Vårstädningen av gatorna påbörjas i slutet av mars.
• Det är lördagsöppet i Hunnebyn 8 april och 13 

maj, kl 09.00-12.00 båda gångerna.
• De restauranger som vill ha uteservering under 

sommaren bör snarast söka tillstånd för detta. Till-
stånd söks hos polisen.

• Just nu pågår tillgänglighetsanpassning av Idrotts-
huset. Den beräknas bli klar under mars.

• Tingshusets renovering beräknas vara klar 1 april.
• Det pågår upphandling av � ärrvärmeutbyggnad 

öster om järnvägen genom Mellerud. Vi räknar 
med att arbetet med detta kan påbörjas i april.

• Vi undersöker för närvarande hur vi kan minska 
fågelproblemen i Melleruds tätort.

Bra hemsidesadresser
Följande adresser är bra för den som vill veta mer om vad 
som händer i sommar.
• www.dalslandcenter.se
• www.sunnanahamn.se
• www.kanalyran.se

Två verksamheter i samma hus

Ett hus, två verksamheter.

I det gula huset mellan Nordalsskolan 
och Rådaskolan bedriver Socialnämnden
idag två verksamheter, Lotsen och Fixar-
gruppen. Lotsen har funnits här i drygt 
ett år, Fixargruppen kom hit för en månad
sedan.

Lotsen
Lotsen är en öppen verksamhet, öppen för alla. Allt 
deltagande är frivilligt och det krävs inga beslut
i någon instans för att få delta. Samtidigt är det en 
verksamhet inom socialpsykiatrin.

Som mest kommer cirka tio personer till verk-
samheten. De spelar spel, gör planerade eller 

Micke Andersson, som arbetar med Fixargruppen, 
och Malin Ekstedt, ansvarig för Lotsen.

spontana ut� ykter, bakar och umgås. Den sociala 
gemenskapen är en viktig faktor.

Att ha hand om lokalerna är en av aktiviteterna. 
Varje tisdag har man gemensam städning, och i 
somras odlade man i trädgården.

Malin Ekstedt ansvarar för Lotsen. Hon arbetar 
mycket med deltagarnas motivation och med att 
lotsa dem vidare i livet. Malin stöttar också i de 
fall deltagarna behöver ha kontakt med myndig-
heter. 

Fixargruppen
Fixargruppen är en del av den dagliga verksamhet 
kommunen erbjuder utifrån Lagen om Stöd och 
Service (LSS). 

För att ingå i gruppen krävs ett beslut om 
att man har rätt till en LSS-insats. Därefter är 
det frivilligt att vara med. För varje deltagare
upprättas en genomförandeplan med mål som 
ska uppnås. Denna plan revideras regelbundet.
Normalt består gruppen av sex-sju personer.

Ansvarig för gruppen är Daniel Antonsson.
Han har hjälp av Micke Andersson. En av
uppgifterna är att se till att det alltid � nns upp-
gifter att utföra, och dessa kan vara av mycket
skiftande slag.
Fixargruppen:

• Samarbetar med Gata/Park och tar uppgifter
från dem.

• Hjälper olika kommunala verksamheter 
med möbelför� yttningar, ihopsättning av 
möbler med mera.

• Sköter postgången mellan skolorna och 
kommunhuset.

• Sköter återvinningen för skolorna i centra-
la Mellerud.

• Tar hand om lekparker och badplatser un-
der sommarhalvåret.

”Det är 
fortfarande 
byggrusch i 
Mellerud”
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Brålanda i samverkan

TEMADAG HÄLSA 
       Lördag 11 mars kl. 10-14

För mer information
Facebook, ”Brålanda i samverkan”

www.bralandaforetagarforening.se

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

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 
Onsdag 22/3 15.00 
Lilla Antikrundan med Sten o Patrik
Fredag 24/3 11.00 
Äldredag 80+ träff. Se separat annons

Du som är 80 år och äldre boende i 
Brålanda, Gestad och Sundals Ryr  

med omnejd
Brålanda Väntjänst inbjuder dig till Stationshuset på 

Trivselträff med vårlunch
Fredag 24 mars kl. 11.00 – 13.00

Information om dagverksamheten  
och biståndsfrågor

Deltagaravgift: 50 kr

Anmälan senast den 22 mars till: 
Brålanda Väntjänst tfn 31313 måndag-torsdag kl.10 -12
Givetvis får du ta med dig din anhörige.

Varmt välkommen!

FÖRSAMLINGSAFTON
i Gestad församlingshem

Tisdag 14 mars kl 19
”På uppdrag i den världsvida 

kyrkans arbete, igår och idag”
En kväll om dalsländska 
missionärer i Afrika och 
missionens arbete idag.  

Gäst: Margareta Olsson,  
kyrkoherde i Högsäter

Gestads hembygdskör sjunger 
Fika och lotteri 

Årsmöte
Onsdag 29 mars 

kl. 19.00
i Klubbstugan

Brålanda IF

Brålanda • Frändefors

Med hälsan i centrum

Helle Nielsen och Agneta Larsson planerar lördagens tema Hälsa.

Hälsa är temat i Brålanda 
lördag 11 mars. Alla möjli-
ga tips och erbjudanden 
för att hälsan ska vara 
god, både till det inre och 
till det yttre, finns att få 
under temadagen. 
 – Butikerna och utställarna i  
Brålanda och i Gallerian 
tolkar temat hälsa på sitt sätt. 
Det finns en karta i Gallerian 
så man lätt hittar de olika 
utbuden, säger Agneta Lars-
son som säljer honung och 
örter i Gallerian och dessut-
om är dagens sammanhålla-
re.

Matnyttigt, som hemlagad 
ostkaka och hembakat bröd, 
hälsodrycker med honung 
samt kläder, stickade puls-
värmare och halsdukar finns 
i Gallerian. Här kan man 

Församlingskväll i Gestad

Under församlingskvällen informeras bland annat om Svenska Kyrkans 
stöd till Etiopien. Foto: Privat.

Tisdagen den 14 mars an-
ordnas församlingskväll i 
Gestads församlingshem. 
Det är Norra sykretsen i Ge-
stad som inbjuder till samva-
ro under rubriken ”På upp-
drag i den världsvida kyrkans 
arbete igår och idag”. 

Kvällens gäst är Margare-
ta Olsson, kyrkoherde i 
Högsäter, som kommer och 
berättar om Ida Johansson 
från Bäcken och Astrid An-
dersson från Ör. De var 
dalsländska missionärer 
som arbetade i Afrika och 
var med och beredde vägen 
för kristen tro, sjukvård och 
skolgång. Vi får också höra 
om Svenska Kyrkans stöd 
till Etiopien. Gestads Hem-
bygdskör kommer att med-
verka under kvällen och det 
blir ett lotteri till förmån för 
något av de projekt som 
sykretsen stöder och själv-
klart blir det servering.

Världsförbättrare i stort och smått

Tora Alfredsson och Kavian Ferdowsi har en fin relation sedan han för 
nio år sedan bodde i hennes hem några månader. 

Från muslim till kristen, 
från Iran till Sverige. Hem-
lösa.se är största ideella 
organisation i Norden som 
dagligen hjälper hemlösa. 
Den 18 mars kommer 
initiativtagaren Kavian 
Ferdowsi och berättar om 
arbetet på vårcaféet  i Ge-
stad Missionshus.
Kavian Ferdowsi är född i 
Iran. När han en tid bodde i 
Kanada blev han kristen. 
Kavian ville gärna dela med 
sig av den kärlek han mötte i 
sin tro. Han återvände till 
hemlandet och startade en 
underjordisk kyrka, då kris-
tendomen är olaglig där. När 
en av hans vänner blev fängs-
lad insåg han att ha måste fly. 
Innan han fick uppehållstill-

stånd i Sverige levde han 
som gömd flykting och 
hemlös.  En tid, 2008, bodde 
han i Gestad hos Tora Al-
fredsson. 

– Tora är mamma för mig,  
jag har mött så mycket kärlek 
och den vill jag ge vidare, 
säger Kavian.

I Stockholm startade Kavi-
an år 2010 Hemlösa.se som 
är en kristen ideell organisa-
tion som arbetar med att på 
många sätt hjälpa de hemlösa 
i världen. En fristående icke 
vinstdrivande förening som 
vill samarbeta med kyrkor 
och andra organisationer. 
Verksamheten bedrivs utan 
några mellanhänder, vilket 
innebär att alla bidrag går 
oavkortat till föreningens 
arbete med att hjälpa de hem-

även prova handmassage och 
undersköterskan Helle Niel-
sen erbjuder ett Ayurve-
da-test.

– Testet görs utifrån indisk 
läkekonst och handlar om  att 
svara på en rad frågor som 
visar om du har en obalans i 
kroppen, berättar Helle.

På andra ställen i centrum 
kan man prova olika typer av 
massage och gymmet ger tips 
och råd om träning. Fötterna 
kan bli mjuka hos hos en av 
utställarna och vilsamma 
sängar finns att testa för den 
som funderar på skön vila. I 
butikerna finns allt från hör-

selhjälpmedel till böcker, 
blommor och livsmedel.

På flera ställen kan man 
sitta ner och njuta av en kaf-
fetår och prata med de andra 
besökarna.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

lösa i samhället.  Restau-
ranger och hotell skänker 
mat. Varje dag, 365 dagar om 
året oavsett väder, delar vo-
lontärer ut mat till cirka 800 
hemlösa, ordnar trygga sov-

platser, varma kläder, skor, 
mediciner, tandborstar med 
mera.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Stor förlust av arbetstillfällen

Nuntorps rektor Mårten Sundblad vid den ännu välfyllda personalparke-
ringen. En av Brålandas största arbetsplatser går genom nedläggningen 
av skolan förlorad.

När Naturbruksgymna-
siet Nuntorp stänger ner 
sin verksamhet om några 
månader förlorar Brålan-
da en av ortens största 
arbetsplatser.
Skolan tuffar på och vi foku-
serar på eleverna. Cirka 50 
medarbetare jobbar fortfa-
rande kvar, stoltheten över 
Nuntorp och eleverna är stor, 
att hålla kvalitén uppe är 
självklart, säger rektor Mår-
ten Sundblad.

Han berättar att när om-
ställningen drog igång har en 
omställningsfond gått in och 
stöttat personalen med fort-
bildning och coachning. 
Drygt tio studerar nu på del-
tid och jobbar samtidigt. 
Andra har gått ner i tjänst och 
jobbar även på andra håll tills 
skolan läggs ner. 

– Det är stor efterfrågan på 
behöriga lärare och även på 

den andra personalen som 
finns på skolan. Till exempel 
är personalen i ladugården 
fantastiskt duktig och det 
finns en stor efterfrågan på 

kompetensen de har. Men 
alla har hjärtat kvar på Nun-
torp och stannar till slutet. 
Många bor inom en till två 
mils radie från skolan. Nun-

torp har ju varit en av de 
största arbetsplasterna i Brå-
landa i många år, säger Mår-
ten.

Alla djuren på skolan ska 
vara avvecklade i slutet av 
juni. Spannmålsodlingen 
blir kvar tills fastigheten 
säljs. Skolans inventarier 
kommer att säljas på KVD 
(Kvarndammen).

– För eleverna och deras 
föräldrar har vi presenterat 
de olika val som finns. Några 
har redan flyttat till Udde-
torp. Detta är tungt och jätte-
tråkigt, men vi hjälps åt un-
der dåliga dagar och det 
flyter på. Personalen här är 
helt fantastisk, de har stor 
yrkesstolthet, säger Mårten 
Sundblad.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Tommy 
Håkansson

Brålanda/Säffle

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

KÖP DIN NÄSTA
MASKIN AV MIG

– JAG ÄR TILL FÖR DIG

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5

Välkomna till oss!

Öppet:
Vard 9-18 • Lörd 9-13

Ekens ESSENS Kontinentalsäng

00 000:-
Ekens ESSENS Kontinentalsäng

00 000:-00 000:-
Ord. pris 00 000:-
Ekens ESSENS Kontinentalsäng 180x200 cm i tyg 
Havssand inkl. Softex Quilt/Trens bäddmadrass.

* Paketpriser gäller på Element, Essens och Elegans vid köp
av en kontinentalsäng, två ramsängar eller två ställbara sängar 
inklusive utvald bäddmadrass, ben och valfri gavel.

Säng
Bäddmadrass 
Valfri gavel
Ben

PAKETPRIS PÅ
DUBBELSÄNG*

Säng
DUBBELSÄNGPAKETPRIS PÅ

JUST NU!

PAKETPRIS DUBBELSÄNG
Komplett med gavel, bäddmadrass och ben

SPARA 7 075:- 
(Ord. pris 32 070:-) Ekens ESSENS Kontinentalsäng 180x200 cm 

inkl. Softex bäddmadrass 180x200 cm, valfri gavel 
och ben Champagne 12 cm + mittben.

24 995:-
Ekens ESSENS Kontinentalsäng
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Utbytte tankar om att utveckla bygden

Kristina Blick, Lennart Malm, Uno Löfgren, projektutvecklaren Linda Blomberg, Dennis Carlsson och Anton 
Lidell, utbytte tankar och idéer kring vad som kan göra bygden attraktivare.

Den 28 februari höll för-
eningen Framtidsbygder 
öppet hus i Brålanda bib-
liotek och informerade 
den som hade idéer för 
bygdens utveckling om 
möjligheterna till stöd från 
Leader, Jordbruksverkets 
organ för lokal utveckling.
Det var projektutvecklaren 
Linda Blomberg som fanns 
på plats och lyssnade och 
informerade om möjligheter 
som finns genom Leaders 
verksamhet. Vid bordet satt 
när Melleruds Nyheter kom 
på besök Lennart Malm, före 
detta bagerikonditor och ak-
tiv i Brålanda Väntjänst, 
Kristina Blick från hem-
bygdsföreningen, Dennis 
Carlsson från Lions Club i 
Brålanda, Uno Löfgren från 
Hushållningssällskapet och 

Anton Lidell, ordförande i 
Ekebro bygdegårdsförening. 
Mycket handlade om att ut-
veckla Tomtetåget och den 
organisation som då skulle 
krävas.

Kristina hade med sig pla-
ner på att inreda ett museum 
i hembygdsgården i Råskog 
och Anton Lidell ville infor-
mera sig om vilka möjlighe-

ter till stöd som finns för 
bygdegården som arrangerar 
en mängd aktiviteter, bland 
annat sommarauktion, jul-
marknad och grisfest.

– Leader kan hjälpa till att 
stötta projekt där man kanske 
vill testa ett nytt sätt att arbe-
ta och öka attraktionskraften 
Vi vill stötta utveckling och 
nyskapande idéer och vi är 

måna om att nå ungdomar 
och få till ungdomsprojekt, 
sade Linda.

Hon berättade att hon fick 
till sig många intressanta 

idéer som kommer att ut-
vecklas vidare, bland annat 
om hur de gröna näringarna 
kan stärkas.

Den som ville kunde boka 
tid med Linda som hjälper 
den som har en idé med själ-
va processen att söka finan-
siella medel.

Den 28 mars hålls nästa 
möte med mer information 
om Leader och den 13 mars 
har Lions och företagarför-
eningen sitt andra möte om 
utvecklingen av Tomtepara-
den.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Nu finns det nya planer för Nuntorp
Dalbo Hushållningsgille 
och Brålanda Företagar-
förening är initiativtagare 
till att utreda möjligheten 
för ett 25-tal företag inom 
den gröna näringen som 
gör gemensam sak och 
ämnar köpa fastigheten 
Nuntorp. Syftet är att 
skapa förutsättningar för 
utveckling och utbildning 
inom de gröna näringarna 
och närliggande bran-
scher.

Flera företag är beredda att 
gå in med kapital för att det 
planerade bolaget Nuntorps 
Fastighetsförvaltning AB 
ska kunna köpa fastigheten. 
Även Dalslands Sparbank 
har visat intresse av att med-
verka. Tanken är inte att 
detta bolag ska bedriva nå-
gon utbildning utan förvalta 
och hyra ut lokaler till aktö-
rer.

Syftet med köpet är att på 
Nuntorp skapa förutsättning-

ar för utbildning, utveckling 
och forskning med fokus på 
de gröna näringarna och när-
liggande branscher. Visionen 
går under namnet ”Gröna 
Klustret Dalsland AB” och 
målet är att driva ett fram-
gångsrikt arbete i samverkan 
med alla aktörer som arbetar 
för att skapa utveckling och 
arbetstillfällen. 

Det kan vara kommuner, 
regionen, Fyrbodals kom-
munalförbund, högskolan, 

arbetsförmedlingen, nä-
ringsliv, ideella organisatio-
ner, med flera.

Man har inspirerats av två 
lyckade exempel på hur man 
skulle kunna utveckla Nunt-
orp till en spjutspets i de 
gröna näringarna. Friskolan 
Segragymnasiet i Östra 
Ljungby i Skåne, som drivs 
av fyra entreprenörer och av 
Vreta kluster i Östergötland, 
ett utvecklingsbolag där of-
fentliga finansiärer samver-

kar med företag och ideella 
aktörer.

En lämplig samarbetspart-
ner i dagsläget ser initiativta-
garna även i Leaderområdet 
Framtidsbygder, det vill säga 
Dalsland, Årjäng och Mun-
kedal.

– Med en klustermodell 
och utbildningsstrategi likt 
Vreta Klusters och Seg-
ragymnasiet skulle Gröna 
Klustret Dalsland kunna 
bildas, menar Daniel Jensen, 

Dalbo Hushållningsgille och 
Carl-Ewert Berg, Brålanda 
Företagarförening.

I klustret kan offentliga 
aktörer och föreningar som 
Hushållningssällskapet och 
LRF, företag inom de gröna 
näringarna och i utbildnings-
branschen ingå. 

Nu i veckan kommer man 
att ha ett möte med närings-
livsutvecklaren och kom-
munchefen i Vänersborgs 
kommun för att diskutera 
möjligheterna till stöd för 
initiativet. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Storsatsar på personalen

Trevligt runt kaffebordet i det ljusa fikarummet. Dan Wennerdal, timanställd som gör alla grävjobb, Carina 
Håkansson, ordförande kyrkorådet, Håkan Larsson, förste vaktmästare, Tommie Larsson, kyrkovaktmästare, 
Marianne Fagerström, kyrkovaktmästare och gravregisteransvarig, Anders Rudh, praktikant och Gunnar An-
dersson, kyrkovaktmästare med 42 års erfarenhet i yrket. Han ses som ett levande uppslagsverk av kollegorna.

Den gamla arbetsboden 
gjorde att kaffet smakade 
kreosot. En ny modern 
drifts- och personalbygg-
nad förbättrar nu arbets-
situationen i Brålanda 
pastorat. 
För några år sedan började 
det lukta av kreosot i perso-
nalens hus vid Brålanda 
kyrka. Det hade börjat ruttna. 
En tillfällig byscha fick det 
bli innan beslut och papper 
för en ny byggnad blev klara. 
På andra sidan älven vid 
Brålanda kyrka finns nu en 
byggnad på 176 kvadratme-
ter.  Verkstad, förråd, kontor, 
tvättstuga, ljusa, moderna 
och trevliga personalutrym-

men med separata omkläd-
ningsrum samt fiberanslut-
ning. Liknande byggnad 
finns i flera av församlingar-
na i Karlstad stift. Carina 
Håkansson är ordförande i 
pastoratskyrkorådet som tog 
besluten.  

– Vi har gjort  geologisk-
teknisk undersökning och 
sökt strandskydd. Vi tog det 
på totalentreprenad och hade 
hjälp av Krister Eriksson, 
fastighetskunnig i Karlstad 
stift, berättar Carina.

Erlandssons Bygg, Udde-
valla, fick jobbet och perso-
nalen är mycket nöjda med 
samarbetet och resultatet.

– Det är skönt med nya, 
trevliga, ljusa och funktio-

nella lokaler. Byggarna har 
varit väldigt bra och vi har 
tillsammans kommit fram till 
hur det ska vara. Det som 
återstår nu är asfaltering och 
målning, säger förste vakt-
mästare Håkan Larsson, .

Huset är till för kyrkvakt-
mästare och lokalvårdare för 
församlingarna Brålanda, 
Sundals Ryr och Gestad som 
sköter kyrkorna, försam-
lingshemmen och kyrkogår-
darna. Härifrån sköts även 
gravrättsregistret.  Beman-
ningen är fyra heltidsanställ-
da, en praktikant och tio 
sommarjobbare.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 8 MARS 2017

Lättare städa 
på hög höjd

I måndags testades höghöjdsdammsugaren inne i Sparbanksalongen på 
Kulturbruket på Dal. Lendita Selimi sköter dammsugaren under överin-
seende av Susanne Persson, verksamhetsledare lokalvård Rådaskolan, 
Ann-Christine Stenén, verksamhetsledare och Martin Zetterström, en-
hetschef serviceenheten. Foto: Privat.

Serviceenheten har köpt 
in en dammsugare till lo-
kalvården för att städa på 
hög höjd på skolor och i 
gymnastiksalar. 
Tidigare har enheten köpt in 
denna tjänst och betalat cirka 
25 000 kronor per skola. Då 
användes saxlyftar som inte 
är lika bra för arbetsmiljön 
för de som utför arbetet.
 – Förra året städade vi en 
skola. Nu kan vi göra detta 
själva och hinna med alla 
skolorna under ett år. Kost-
naden för dammsugaren är 
45 000 kronor. Städningen 
blir mer effektiv och arbets-
miljön blir bättre plus att vi 

sparar pengar för kommunen 
och brandrisken blir mindre, 
säger, Martin Zetterström, 
enhetschef serviceenheten. 

Systemet är en dammsuga-
re med lätta kolfiberrör som 
personalen står på golvet och 
använder på till exempel rör 
och ventilationstrummor i 
taken. 

– Vi kommer upp till 16 
meters höjd och den är utrus-
tad med ir-kamera för att 
kunna se bättre uppe på rö-
ren. Till systemet ska det 
också användas speciella 
glasögon och bärsele för 
bättre arbetsmiljö, förklarar 
Zetterström.

Mobilt poliskontor på torget

Lars Örström och Lars-Åke Ringström, polisinspektörer från Vänersborg, åker runt med det mobila poliskon-
toret. I måndags besökte de Mellerud. Men det var lite tunt med besökare i det iskalla vädret.

I måndags gästades 
Mellerud av det mobila 
poliskontor som sedan 
sex år besöker orter i 
Östra Fyrbodal. Syftet är 
att polisen ska vara mer 
synlig och tillgänglig för 
allmänheten.
– Vi har ett antal fasta platser 
som ska besökas, då handlar 
det framför allt om orter utan 
polisstation. Här i Mellerud 
finns ju en levande polissta-
tion, men när vi har tid över 
poppar vi upp på sådana 
platser också, berättar polis-
inspektör Lars-Åke Ring-
ström.

Polisen har det mobila 
poliskontoret på fyra hjul 
som ett led i att leva upp till 
medborgarlöftet att vara mer 
synliga och tillgängliga för 
allmänheten. 

– Vi märker att det är upp-
skattat. Idag har vi besökt 
både butiker och banker här 
i Mellerud. Det är viktigt att 
visa att vi kan komma utan 
att något har hänt, säger po-
lisinspektör Lars Örström.

Både Lars-Åke och Lars 
arbetar på heltid med att åka 
runt och besöka orter.

Under sina nedslag runt 
om i Östra Fyrbodals polis-
område har de tagit både 

Personbil körde 
ut på en åker

Klockan 07.46 på tisdagsmorgonen den 7 mars inkom larm till Rädd-
ningstjänsten om trafikolycka på E45 strax norr om Mellerud. En per-
sonbil hade kört av vägen och hamnat ett 30-tal meter ut på en åker. 
Den manliga föraren klarade sig lyckligtvis utan skador. Ambulans, polis 
och Räddningstjänsten fanns på platsen. Foto: Susanne Emanuelsson.

Personbil kolliderade med cyklist

Vid 13-tiden i torsdags inträffade en kollision mellan en personbil och cyklist. En äldre man på cykel blev påkörd vid övergångsstället i rondellen på 
Storgatan, utanför Fagerlidshemmet. Personbilen framfördes i mycket låg hastighet. Mannen slog bland annat i huvudet, men var dock vid medve-
tande när han transporterades med ambulanshelikopter till Näl. Bilföraren blev chockad och kördes till vårdcentralen. Foto: Susanne Emanuelsson.

rattfyllerister och tjuvar.
– Vi jobbar ju samtidigt 

som poliser. I bilen kan vi 
hantera det mesta, förutom 
pass och id-kort. Man kan till 
exempel ansöka om olika 
slags tillstånd, vi tar emot 
hittegods och anmälningar 
och spårsäkrar vid behov, 
förklarar Lars-Åke.

Deras arbete är även 

brottsförebyggande. Som 
exempel berättar de om 
Munkedal. Där har ett antal 
pensionärer börjat invänta 
deras besök innan de hämtar 
ut sin pension.

I snitt brukar mellan 15-25 
personer komma för att prata 
med dem, det handlar mest 
om olika slags frågor och 
vägledning.

– Under vissa skollov får 
vi besök av barn, de tycker 
det är spännande att träffa 
poliser. Det är viktigt att av-
dramatisera mötet, så att 
barnen inte är rädda för poli-
sen. Vi får också studiebesök 
av förskolebarn, berättar 
Lars.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Snöoväder över Dalboslätten

Här syns den ena lastbilen som åkte av vägen mellan Erikstad och Åsebro. Foto: Gunnar Landegren.

Med mycket starka vin-
dar och hala vägar blev 
det många avåkningar 
under måndagen på Dal-
boslätten. 
På mindre än två timmar åkte 
två lastbilar av vägen på sam-
ma ställe mellan Erikstad och 
Åsebro. Den sista lastbilen 
med släp fick vänta drygt tre 
timmar innan bärgare kom. 
Vid 22-tiden var lastbilen 
bärgad.

Det var ett förrädiskt  väg-
lag eftersom det började med 
frusna vägar på morgonen. 

Allt eftersom solen kom fram 
smälte det och på eftermid-
dagen frös det till igen med 

snödrivor som gjorde vägen 
nästa omöjlig att köra. 

På den aktuella sträckan 

gjordes ingen sandning eller 
plogning på hela dagen.  

Gunnar Landegren
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Fyra silver och två brons i NM

Pauline Strandberg t.v på prispallen i klassen Solo Cha Cha där hon 
slutade på en fin andraplats. Foto: Privat.

RESULTAT
Resultat NM-klassen, 
Kungsör
Solo Salsa Youth / Adult
2. Pauline Strandberg 
Solo Bachata Youth / Adult
4. Pauline Strandberg
Solo Merengue Youth / Adult
3. Pauline Strandberg
Solo ChaCha Youth / Adult
2. Pauline Strandberg
Jive Youth / Adult
3. Pauline Strandberg
Solo Vals Youth / Adult
2. Pauline Strandberg
Solo Quickstep Youth / Adult
2. Pauline Strandberg

Fina framgångar för Alexander 
– flera medaljer två helger i rad

BADMINTON 
Alexander Strandberg, 13 
år, som är bosatt i Brålan-
da och numera tränar och 
tävlar för Trollhättans Bm 
har haft stor framgång i de 
senaste helgernas badm-
intontävlingar. 
25-26 februari var det Falan-
slaget i Falköping och Alex-

2:a Toste Isaksson/Alexander Strandberg  1:a Erik Rödin/Johan Rödin. 
Foto Privat.

SLUTRESULTAT
Falanslaget, Falköping

3. Alexander Strandberg HS U15
2. Alexander Strandberg/Toste  
 Isaksson HD U15

Knalleträffen, Borås
2. Alexander Strandberg/Toste  
 Isaksson HD U15
2. Alexander Strandberg/ 
 Linnéa André MD U15

SPORT
SM-guld till Arvid och OKK

SKIDORIENTERING 
Arvid Aronsson OK Krop-
pefjäll vann USM i skido-
rientering som avgjordes 
vid SM-helgen den 18-19/2 
i Furudal, strax öster om 
Orsa. 
Arvid blev svensk mästare i 
klassen H15 och distansen 
han tog guld i var ”Sprint”. 
Banans längd var 3 020 me-
ter.

– Det kändes bra. Jag hade 
tufft motstånd, bland annat 
av David Borg som slutade 
fyra. Det gick dåligt i början 
av loppet, men sedan fick jag 
en lucka och vann med 13 
sekunder, säger Arvid nöjt.

Han berättar att han har 
tränat hela livet, mest orien-
tering men även skidåkning 

som han satsar seriöst på 
sedan 1,5 år.

– Jag gillar både skidor och 
orientering, så en kombina-
tion av det är riktigt bra. Men  
jag har inte tävlat så mycket 
skidorientering än, det är inte 
så mycket tävlingar i den 
sporten, berättar Arvid.

I skrivande stund står skid-
tävlingar i Torsby för dörren 
och snart är det dags för 
orienteringsläger.

– Jag tränar sju dagar i 
veckan och på helgerna eller 
när jag slutar tidigt kör jag 
två pass, säger Arvid Arons-
son.

Karin Åström
karin@mellerudsnyheter.se

Arvid Aronsson, OK Kroppefjäll tog guld i klassen H15 under SM i Fur-
udal. Foto: Privat.

DANS 
Bland 481 startande hade 
Sinclairs dansskola, Gö-
teborg inte mindre än 20 
deltagare på plats när 
Nordiska Mästerskapen i 
pardans och Artistic Ball-
room avgjordes i Kungsör 
lördag den 25 mars.
Pauline Strandberg, 17 år, 
från Brålanda kammade hem 
inte mindre än fyra silver och 
två brons på mästerskapet.

Efter tävlingsdagen anord-
nades en workshop av den 
isländske tränaren och do-
maren Adam Reeve, ett 
mycket uppskattat inslag 
med mycket bra teknikträ-
ning som avslut på den långa 
dagen.

Nu laddas det för fullt på 
hemmaplan inför kommande 
Europamästerskap i Moskva 

17-19 mars där Sinclairs 
kommer representera Sveri-
ge med fem dansare, däri-
bland Pauline.

ander gick till slutspel både i 
singel och dubbel.

Det blev en andraplats i 
Herrdubbel U15 tillsammans 
med klubbkompisen Toste 
Isaksson. I Herrsingel U15 
var det inte mindre än 29 
startande och Alexander slu-
tade på en fin tredjeplats. 

4-5 mars har det varit spel 
i Knalleträffen, Borås. Här 
blev det två silvermedaljer 
till Alexander. Mixed U15 
spelade Alexander tillsam-
mans med Linnéa André, 
också Trollhättan och de 
kämpade till sig en silverme-
dalj. Det var en tuff tresetare 
där de fick ge sig med 20-22. 
I Herrdubbel U15 tillsam-
mans med Toste Isaksson 
blev det också en tuff match 
som resulterade i en fin an-
draplats.

Röj bort otrygga 
anställningar!
Äntligen!

Facken i kommunen har 
världens chans att röja upp 
bland otrygga anställningar. 
Ta den!

För nästan två år sedan 
skrev jag en motion om att 
Melleruds kommun ska leva 
upp till sin vision om att vara 
en bra arbetsgivare. Det är 
viktigt att ge personalen tryg-
ga jobb och en ekonomi som 
är möjlig att planera. Med 
andra ord ska alla som an-
ställs veta hur länge jobbet 
pågår och hur mycket de 
tjänar på det.

Ett första steg är att ta bort 
allmän visstidsanställning 
när vi anställer i kommunen. 
Anställningsformen som den 
borgerliga regeringen inför-
de 2007 innebär i praktiken 
att anställda inte vet om de 
får fortsatt jobb från en dag 
till nästa. Den är inte värdig 
en bra arbetsgivare.

När motionen bereddes 
visar det sig att det finns 

drygt 800 fast anställda i 
kommunen. Utöver detta 
finns det drygt 400 personer 
som är anställda i den myck-
et otrygga anställningsfor-
men allmän visstidsanställ-
ning (AVA). Drygt 300 av 
dessa jobbar inom kommu-
nals organisationsområde. 
Detta är inget mindre än en 
skandal och ett uttryck för att 
Melleruds kommun är en 
dålig arbetsgivare.

För att leva upp till visio-
nen blev resultatet av min 
motion att alla som önskar 
ska få möjlighet att jobba 
heltid. Och än viktigare; full-
mäktige beslutade också att 
kommunen som arbetsgivare 
tillsammans med facken ska 
röja upp bland alla som är 
anställda i formen allmän 
visstidsanställning. Kom-
munal, nu har ni chansen att 
göra skillnad för era med-
lemmar. Ta den!

Pål Magnussen (v)

Det går inte att cykla i Mel-
lerud längre, tre punkteringar 
i år, två på en vecka. Hela 
däcket full av små vassa ste-
nar. Det kommunen sparar in 

på dålig sand får vi cyklister 
betala i nya innerslangar. Det 
blir till att börja använda 
miljöboven bilen.

Slutcyklat

Flera punkteringar

Svar till ”Slutcyklat”
Melleruds kommun har pro-
vat många olika sorters vin-
tergrus. Vi kör ett tvättat 
vintergrus som många an-
vänder sig av, det är 2,5 mm 
med saltinblandning.

Vi behöver ett grus som 

biter när det är snö och halka. 
Men vi kommer att ta med 
årets frågor om gruset för att 
se hur vi kan förbättra för 
kommunens invånare.

Patrik Tellander, Gata/Park- 
och Renhållningschef

Misshandel
En man född 1982 står åtalad 
för misshandel av en kvinna. 
Det hände i Bäckefors någon 

Varning för 
gamla sedlar

Det händer att det kommer 
kunder till våra butiker som 
betalar med gamla ogiltiga 

sedlar. Alla handlare och 
köpmän bör därför se upp när 
ni tar emot kontanter. 

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Avsägelse
Anders Nilsson (M) har av-
sagt sig sin plats som ersätta-
re i byggnadsnämnden.

gång mellan 1 juni 2015 och 
den 7 september 2016. Man-
nen tog tag i hennes hår och 
släpade kvinnan i håret från 
vardagsrummet till hennes 
rum. Kvinnan fick smärta 
och svullnad i hårbotten.

Den åtalade mannen förne-
kar brott.
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Årets junior
FOTBOLL 
Åsebro IF:s kvicke ytter, 
Johan Sylvesson, prisades på 
Dalslands Fotbollsförbunds 
årsmöte förra onsdagen. Han 
fick pris som årets junior 
2016. Priset är prestigefyllt 
och har genom åren gått till 

framträdande spelare i sina 
lag. Förra året vann Melle-
ruds Albin Broberg, även han 
med rötter i Åsebro IF.

På damsidan vann Lovisa 
Johansson från Bengtsfors 
IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nära räckte inte 
för Kroppefjäll

FOTBOLL 
Det blev förlust för Kroppe-
fjälls IF i lördagens cupmatch 
mot Ellenö IK. 

Kroppefjäll tog ledningen 
genom Ali Mayiya redan ef-
ter 15 minuter, men gästerna 
var snabba med kvitteringen, 
fem minuter senare. Trots 
1-1 i paus orkade inte KIF stå 
emot division 5-laget Ellenö 
som kunde vinna med 2-1 
efter ett frisparksmål en kvart 
från slutet.

– Vi gör en dålig andra 
halvlek, sade KIF-tränaren 
Michael Andersson efter 
matchen.

SLUTRESULTAT
Kroppefjälls IF 

– Ellenö IK
1-2 (1-1)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp B

Målskyttar:
15’ 1-0 Ali Makiya
22’ 1-1 Youssef Mehamedi
74’ 1-2 Per Karlsson

Om två veckor väntar Mel-
leruds IF i andra matchen i 
gruppen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckefors skakade 
om division 4-laget

FOTBOLL 
Två divisioner skiljde mellan 
Bäckefors IF och IF Viken 
när man möttes i Dalslands 
Sparbanks Cup i lördags 
förmiddag.

Hemmalaget tog ledning-
en omgående genom Thomas 
Säv och kunde sedan utökade 
ledningen två gånger om. 
Men Bäckefors vek inte ner 
sig. En stund före paus redu-
cerade nyförvärvet Patrik 
Strand och en kvart efter 
pausvilan kom en ny reduce-
ring från Shaip Bajramis 
skalle. Vändningen var dock 
aldrig riktigt nära, då Viken 
skapade fler chanser för mål 

SLUTRESULTAT
IF Viken – 

Bäckefors IF
3-2 (3-1)

Dalslands Sparbanks 
Cup – Grupp C

Målskyttar: 
5’ 1-0 Thomas Sääv
18’ 2-0 Rasmus Facht
30’ 3-0 Nebil Mohammed Ali
37’ 3-1 Patrik Strand
64’ 3-2 Shaip Bajrami

mot slutet. Det blir en ny 
chans redan nästa helg i cu-
pen, mot Frändefors IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Hamed sänkte Åsebro IF
FOTBOLL 
Det var ett dimmigt derby i 
lördags mellan Åsebro och 
Mellerud som till en början 
var en jämn tillställning. 
Detta tills 17-årige Hamed 
Husseini agerade match-
vinnare för sitt Mellerud 
inför ett 80-tal åskådare.
Det skiljer en division mellan 
de gamla rivalerna, men ock-
så tre träningsmatcher, till 
Melleruds fördel. Premiären 
i Dalslands Sparbanks Cup 
var Åsebros första match för 
säsongen och till en början 
såg det jämnt ut.

– Insatsen var helt okej för 
att vara första matchen. Vi 
har lite nytt folk och det tar 
en stund att få ordning på det. 
Sedan får vi ju en skada på 
Peter tidigt vilket är tuff för 
oss. Men jag tycker vi följer 
matchplanen bra i första 
halvlek, säger Åsebros assis-
terande tränare Per Aronsson 
efter förlusten.

SLUTRESULTAT
Åsebro IF – 

Melleruds IF
0-5 (0-2)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp B

Målskyttar:
28’ 0-1 Hamed Hosseini 
42’ 0-2 Hamed Hosseini 
58’ 0-3 Wictor Svensson 
61’ 0-4 Ahmad Bachalan 
78’ 0-5 Jonatan Lundgren

Melleruds Hamed Hosseini kämpade hårt mot Åsebro i lördags, här i duell med de rödvitas Johan Sylvesson. 

Aronsson matchhjälte i tät cupmatch
FOTBOLL 
Det stod länge och väg-
de i lördags i Dalslands 
Sparbanks Cup, när serie-
konkurrenten Håfreström 
gästade Brålanda. Trots 
en man mindre kunde Brå-
landa kontra hem segern i 
matchen som slutade 4-2.
Det var kallt på Sörbyvallens 
nya konstgräsplan när den 
första tävlingsmatchen nå-
gonsin spelades, så även sä-
songens första för både Brå-
landa och Håfreström.

Cupmatchen lagen emel-
lan var jämn, men det var 
hemmalaget som tog led-
ningen genom lagkapten 
Albin Andersson som skulle 
bli högaktuell i denna match. 

Håfreström vände match-
en till sin fördel precis före 
paus, på straff, som den no-
toriska målskytten Burim 
Avdijaj förvaltade väl. Före 
det hade Florijan Fejzulovic 
kvitterat för ”Håfre”.

– Stundtals gjorde vi en bra 
match och trillade bollen bra 
när vi hade den på backen. Vi 
har bra bollspelare, så när vi 
släpper bollen snabbt, då är 
vi bra, sade tränaren Michael 
”Svea” Eriksson efter förlus-
ten.

För Brålandas nya tränare, 
Ronny Fredriksson, blev 
tävlingsdebuten med laget en 
trevligare historia.

SLUTRESULTAT
Brålanda IF – 

Håfreströms IF
4-2  (1-2)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp A

Målskyttar: 
12’ 1-0 Albin Andersson
25’ 1-1 Florijan Fejzulovic
45’ 1-2 Burim Avdijaj (straff)
66’ 2-2 Albin Andersson
88’ 3-2 Erik Aronsson
90’ 4-2 Erik Aronsson

Kramkalas i Brålanda när man besegrade Håfreström med 4-2 i lörda-
gens premiär i Dalslands Sparbanks Cup. 

– Det var mycket chanser 
fram och tillbaka. Men jag 
känner att jag fick ett kvitto 
på hur vi står mot ett av de 
bättre lagen i serien, sade 
Fredriksson vars lag vann 
med 4-2.

Albin utvisad
I den andra halvan kom Brå-
landas kvittering till 2-2 ge-
nom Albin Andersson, som 
en stund senare drog på sig 
sitt andra gula kort och fick 
lämna planen. Då kändes det 
som att vågen föll över till 
gästernas fördel, men Brå-
landa ville annat.

På två vassa kontringar i 
slutminuterna kunde unge 
Erik Aronsson ge laget se-

stås nöjd med sina mannar 
och deras insats.

– Vi gjorde det bra, vi är 
giftiga på kontringar och 
straffade dem. Jag försöker 
peppa killarna hela tiden 
och det var viktigt att vinna 
denna match efter två för-
luster innan. Nu blir det 
lättare att jobba vidare. Jag 
fick mycket positiva vibbar, 
sade Ronny Fredriksson.

Gruppen, som även 
innehåller IFK Åmål och 
Färgelanda IF, är en riktigt 
tuff grupp med svåra match-
er för båda våra lokala lag.

– Det är en tuff grupp, 
nästan dödens grupp, men 
det är inspirerande matcher, 
säger Fredriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

gern med två mål när Håfre-
ström öppnade upp sig bakåt 
för att jaga ett ledningsmål 
framåt. Visserligen var mål-
skytten Burim Avdijaj en 
stolpe ifrån att själv bli 
matchvinnare tillsammans 
med ett mål som blev bort-
dömt.

– De har jättesnabba gub-
bar, det är sånt som händer. 
Sedan påstår de att vi hade en 
boll inne, men vi får ta dem 
i serien istället. I förra match-
en fick vi inget motstånd, 
men idag fick vi verkligen 
riktigt motstånd. Nu får vi 
några matcher på oss att se 
var vi står, vi tar nya tag, sade 
Håfreströms ”Svea”.

Brålandas tränare var för-

Det var en stolpträff var för 
lagen som inledde matchen 
och det var böljande till en 
början. Efter en knapp halv-
timma kom matchens första 
mål. Wictor Svensson trädde 
in bollen mellan Åsebros 
försvarare till en djupledslö-
pande Hamed Husseini som 
kunde sätta 1-0. Samma yng-
ling kom sedan att göra 2-0 
strax före paus efter passning 
från Albin Broberg.

– Det var en väldigt bra 
insats och snygga mål, men 
Wictor och Albin spelade 
fram snyggt till målen, berät-

tade tvåmålsskytten efter 
matchen.

Hamed även framspelare
En kvart efter pausen var det 
istället omvända roller. Ha-
med spelade fram till lagkam-
raten Wictor Svensson som 
kunde göra 3-0 mot ett allt 
mer trött Åsebro.

– Vi gjorde det vi skulle och 
det vi pratade om före match-
en, sedan släpper vi kanske in 
lite lätta mål. Mellerud skall 
vara bättre tränade än vi, så 
enkelt är det. Att det blir fler 
mål i andra när vi tappar or-

ken är inte konstigt, säger 
Åsebros Aronsson.

Hemmalaget ÅIF var dock 
inte helt chanslösa. Bland 
annat hade evigt unge Fredrik 
Grenander en nick som så när 
kunde gå in i den första halv-
leken, men det var Mellerud 
som var starkast och vann till 
slut med 5-0 i båda lagens 
tävlingspremiär.

– Det var svårt, ingen lätt 
match. De kämpade bra, men 
vi kämpade lite hårdare, av-
slutade matchvinnaren Ha-
med Husseini.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tösse tog poäng 
mot Real Bengtsfors

FOTBOLL 
Bengtsfors IF har rustat hårt 
inför säsongen och värvat ett 
stort antal duktiga spelare 
från konkurrerande lag.

Tösse IF stod dock upp bra 
i söndagens drabbning i 
Åmål och kunde ta en poäng 
efter ett nickmål av Oscar De 
Bourgh med en halvtimma 
kvar av matchen. Bengtsfors 
nyförvärv, den specielle mål-
skytten Almir Aldzic, sköt in 
1-1 fem minuter senare, men 
närmare än så kom man inte. 

Om två veckor väntar Lax-
arby/Dals Långed för Tösse, 

SLUTRESULTAT
Bengtsfors IF – 

Tösse IF 
1-1 (0-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp D

Målskyttar:
57’ 0-1 Oscar De Bourgh
62’ 1-1 Almir Aldzic

vars chanser till avancemang 
ser relativt små ut med Eds 
FF som sista lag att möta.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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#vårruset anmäl dig eller din grupp på vårruset.se

5 KILOMETER FÖR ALLA TJEJER

ANMÄL 
6 KOMPISAR

– COOP BJUDER 
PÅ PICKNICK

15 KR AV 
ANMÄLAN
GÅR TILL

BARNCANCER-
FONDEN

Spring, jogga eller 
promenera banans fem kilometer. 

Vårruset går genom centrala Vänersborg 
och längs vackra Skräckleparken. 

Start och mål vid Sjövallen.

VÄNERSBORG
TISDAG 9 MAJ

KL.19.00
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FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

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.seGLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Utsädesrensning
av havre utföres

Åsebro
Kvarn

Tel. 0521-360 48

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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:-

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 

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

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

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

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

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

KLUBBNYTT

Snygg avslutning av MIBK
INNEBANDY 
I lördags, på hemmaplan, 
spelade MIBK:s  duktiga 
02-lag sin sista seriematch 
för säsongen.
Motståndet denna dag var 
Dingle. Bortamatchen mot 
detta lag slutade med en ud-
damålsförlust. Därför var det 
ett revanschlystet lag som 
kom till start.

Matchen börjar med att 
MIBK får ett straffslag som 
August Tellander säkert för-
valtar. Första perioden slutar 
med 4-1 till MIBK efter 
hyfsat spel med hög effekti-
vitet.

Därefter slutar både andra 
och tredje perioden 2-1 till 
MIBK, totalt 8-3. Till slut 
blev detta en säker seger och 
en härlig avslutning på se-

rien, där MIBK till slut ham-
nade på fjärde plats. Nu lad-
dar laget om till Zonecup i 
Norge nästa månad.

Målskyttar: August Tel-
lander 3, Hugo Petters-
son-Arwedahl 2, Benjamin 
Mabäcker 1, Hampus An-
dersson 1, Daniel Andersson 
1.

Äntligen seger för Giants 
– ”Vi kör över dem”

Melleruds IBK – 
IBK Walkesborg

7-4 
(0-2, 3-0, 4-2)
Div. 6 Bohuslän/Dal

Målskyttar MIBK:
Ove Zetterström, 2
Simon Mjörnestål, 2
Filip Adamsson
Gustav Ahlqvist
Daniel Blücher

SLUTRESULTAT

INNEBANDY 
Det har varit en riktigt 
tung vår för Melleruds 
IBK, med fem raka förlus-
ter i bagaget. Men i lördags 
eftermiddag tog man änt-
ligen en seger, hemma mot 
IBK Walkesborg.

Melleruds innebandyklubb 
har haft en tuff period i se-
rien. Från att ha varit seriele-
dare före juluppehållet, har 
man tappat till en femte plats. 
Dock har man bara fyra po-
äng upp till serieledarna 
Grundsund, med en match 
mer spelad.

Lördagens drabbning såg 
inledningsvis ut att gå i sam-
ma hjulspår som tidigare 
matcher under året. Hemma-
publiken fick se en svag 
första halvlek, som gästerna 
ledde med 2-0.

– Vi gör en jättedålig första 
period egentligen. Där är vi 
inte med alls, de leder med 
två bollar i paus. Vi var inte 
nöjda och killarna fick mer 
eller mindre verkligen höra 
vad vi tyckte, att den insatsen 
inte var okej, berättar 
coachen Michael Lind

– Sedan går vi ut och totalt 

kör över dem i andra perio-
den.

I andra perioden vänder 
Mellerud underläge till led-
ning och i den tredje perioden 
utökas denna för att sluta 
med en 7-4-seger.

– Vi reser oss rejält. Vi gör 
en riktigt bra match tycker 
jag, efter allt krångel som 
varit. Spelmässigt så gör vi 
den bästa matchen för i år. 
Det var väldigt viktigt, det 
var så bra innebandy vi spe-
lade och riktigt roligt att 
spela. Det var skönt för kil-
larna, de var värda det. De 
har kört på och tränat trots 
motgångarna, berättar Lind 
som äntligen fick inkassera 
en trepoängare igen.

På fredag ställs man mot 
serieledarna Grundsunds IF 
på bortaplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Frändefors föll mot 
tufft motstånd

FOTBOLL 
Det var en underhållan-
de tillställning som de 
tillresta supportrarna 
fick se på Sörbyvallens 
konstgräsplan förra ons-
dagen. Frändefors IF tog 
emot Högsäters GF i en 
tuff sammandrabbning 
i Dalslands Sparbanks 
Cup, som Högsäter gick 
segrande ur.
Högsäter inledde matchen i 
ett rasande tempo. Direkt på 
avspark syntes det att man 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF – 
Högsäters GF 
2-5 (1-1)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp C

Målskyttar:
6’ 0-1 Johan Larsson
31’ 1-1 Niclas Albinsson
46’ 1-2 Jonas Hansson
60’ 1-3 Shkodran Ramadani (straff)
68’ 1-4 Raymond Andersson
80’ 1-5 Johan Larsson
85’ 2-5 Mahmoud Alghoul

tänkte göra allt i sin makt för 
att nå kvalplatsen med myck-
et energi och bra duellspel. 
Det dröjde inte länge innan 
division 4-laget tog ledning-
en.

Högsäter fortsatte att ska-
pa målchanser och Fiffens 
målvakt, Arvid Maciej Slu-
sarczyk, tvingades till flera 
ingripanden. Men hemmala-
get Frändefors vaknade till 
och lyfte sig rejält. Det skul-
le också få utdelning, detta 
en kvart före paus genom ett 
nickmål från Niclas Albins-
son som betydde 1-1.

Högt tempo
Direkt efter paus kom dock 
ett nytt ledningsmål från 
Högsäter som spelade med 
högt tempo och hög press. 
Frändefors keeper räddade 
första skottet, men Högsäter 
stötte in returen.

Därefter var det mycket 
Högsäter och inte blev det 
bättre av ett straffmål mot 
Frändefors, som gjorde att 
laget tappade fokus.

– Jag tycker inte det var 

straff, domaren stod långt 
ifrån situationen. Bollen 
nickades på Alaa (Alshurafa) 
och den kom inte på handen, 
till och med Högsäter blev 
förvånade, tyckte Arvid Ma-
ciej Slusarczyk efter match-
en.

Det blev desto svettigare 
för målvakten därefter då 
hans lag inte hade fokus på 
matchen. Högsäter utökade 
sin ledning två gånger om 
och det går inte att klandra 
Arvid för det.

Men Frändefors skulle få 
ett tröstmål i slutet, genom 
Mahmoud Alghoul. Fler 
chanser kom, men Högsäter 
vann mot Frändefors i årets 
första tävlingsmatch med 
5-2.

– Vi visar att vi är ett starkt 
lag, kanske en favorit i divi-
sion 5 om du frågar mig. Det 
var en spännande match och 
vi hade initiativet flera gång-
er i matchen, säger Arvid, 
som vaktade buren för Frän-
defors.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

Annonsering för privatpersoner. Pris: 75:- Försäljningspris 
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SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

29
37

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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Välkomna på vårvisning  

i Mellerud 17-18/3kl. 10-16 

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

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

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

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

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

Vi söker:

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

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

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

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

Ansökan sändes till hakan.strom@hentrab.se

www.hentrab.se

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

söker:

Vikarierande administrativ assistent

För information om tjänsten se www.mellerud.se
Sista ansökningsdag 170319

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.

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

LEDIGA PLATSER

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

ÖNSKAS HYRA
Litet hus el.
lägenhet. 2 rum och kök i 
Mellerud med omnejd. Var 
snäll hör av dig till mig. 
Tel. 076-250 41 72.

Idrottsgatan 2B
2 rok. 78 kvm, 5.201 kr/mån.  
Kallhyra. 2:a vån., balkong.
Tillträde 2017-04-15.
Gör en intresseanmälan på  
www.fastighetsfabriken.se
under ”Lediga lägenheter” 

0522-140 10
Fastighetsbolaget  
Insjökräftan AB

Uthyres

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

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Tel. 070-509 09 85

Däckservice & Bemanning

 Lasarettsvägen 32, Bäckefors

Försäljning och 
reparation

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

olesensbygg@gmail.com

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

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
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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

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

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

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

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, 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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Onsdag Torsdag Fredag Onsdag

Torsdag

Lördag

Fredag

Lördag

21.00  Zero impact 
 - teckenspråkstolkat
22.00  Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.00  När livet vänder 
 - teckenspråkstolkad
23.30  Världens bästa veterinär
00.20  Min son jihadisten
01.10  Akuten
02.00  Skoteräventyret 

21.00  Homeland
21.55  Veckans brott
22.55  Världens bästa veterinär
23.45  Hundra procent bonde
00.15  Husdrömmar
01.15  När livet vänder 
 - teckenspråkstolkad
01.45 	True	selfie
02.15  Plus 

21.00  Bäst i test - syntolkad
22.00  Bonusfamiljen
22.45  Världens bästa veterinär
23.35  Falsk identitet
00.25  Rebellkirurgen
01.15  Vita vidder
01.55  Opinion live
02.40  Mästarnas mästare 
 - syntolkat 

20.00  Melodifestivalen 2017: 
 Final - teckenspråkstolkat
22.00  Melodifestivalen 2017: 
 Eftersnack 
 - teckenspråkstolkat
22.15  Steve
22.35  Gift vid första ögonkastet 
 Norge
23.20  Skavlan
00.20  Nattsändningar

15.00  UR Samtiden
18.00  Antikmagasinet
18.30  Afrikas vilda hästar
19.20  Fyraåringarnas hemliga liv
20.10  Människans planet
21.00  Seriestart: Munkrepubliken
  Athos
21.50  Världens fakta: Den 
 kvinnliga samurajen
22.40  Att bota alzheimer
23.30  USA med Lisa Ling 

15.00  UR Samtiden
18.00  Full storm
18.00  Kampen om kronan
18.05  Indien på fyra hjul
19.00  Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.00  Big history
21.00  Antikmagasinet
21.30  Naturens största skojare
22.25  Världens fakta: Den 
 kvinnligasamurajen
23.15  Att bota alzheimer 

15.00  UR Samtiden
18.00  Örtskolan
18.05  Arkeologerna
18.35  Naturens största skojare
19.30  Antikmagasinet
20.00  Borgens hemligheter
21.00  Fyraåringarnas hemliga liv
21.50  Indien på fyra hjul
22.40  Dubbelspionen
23.35  Världens natur: Planet 
 Earth 2 

09.00  UR Samtiden
15.00  Det hemliga fjället
15.10  Arkeologerna
15.40 	Du	var	en	gång	en	fisk
16.35  Afrikas vilda hästar
17.25  Borgens hemligheter
18.25  Munkrepubliken Athos
19.15  Att bota alzheimer
20.05  Indien på fyra hjul
21.00  Seriestart: Upptäcktsresa i 
 Romarriket
22.00  Nattsändningar

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  På smällen
23.40  Family guy
00.40  American dad
01.10  Scrubs
02.10 How I met your mother
03.00  Family guy
03.50  My name is Earl
04.15  American dad
04.40  Fear factor USA
05.30  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
02.40  Family guy
03.05  Family guy
03.30  My name is Earl
03.50  Nattsändningar

06.00  Community
06.20  Jims värld
06.50  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  American gangster
00.10  24: Legacy
01.10  Family guy
02.10  American dad
02.40  Scrubs
03.30  Cops
04.15  Family guy
05.05  Fear factor USA 

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
22.00  Beautiful creatures
00.30  Wild card
02.15  Cemetery junction
03.55  Gang related
04.40  Never ever (try this at 
 home)
05.05  Out there
05.30  Seinfeld 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Det stora fågeläventyret
11.45  Sverige!
12.15  Mästarnas mästare
13.15  Vem vet mest?
13.45  Inför Morgans mission
13.50  Freestyle & snowboard: VM
15.20  Skidor: Världscupen
 Drammen
17.15  Döda maten
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  SVT Nyheter
23.05  Inför Morgans mission
23.10  Dox: I grumliga vatten
00.25 - 01.15  Hotell Halcyon
04.45  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  Uppdrag granskning
11.45  Hitlåtens historia på två 
 minuter
11.50  Freestyle & snowboard: VM
13.20  Madame Aurore
13.35  Skavlan
14.35  På spåret
15.35  Det stora fågeläventyret
16.35  Gomorron Sverige
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  Antikrundan
21.00  Rebellkirurgen
21.55  Anatomi
22.00  Opinion live
22.45  Knarkkurirerna
23.35  SVT Nyheter
23.40  Inför Morgans mission
23.45 Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Go'kväll
10.45  På spåret
11.45  Husdrömmar
12.45  Antikrundan
13.45  Strömsö
14.15  Inför Morgans mission
14.20  Skidskytte: Världscupen 
 Kontiolahti
15.45  Sverige!
16.15  Mord och inga visor
17.05  Vem vet mest?
17.35  Skidskytte: Världscupen
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  Seriestart: Bäst i test
21.00  Skavlan
22.00  Kommissarie Banks
22.50  SVT Nyheter
22.55  Inför Morgans mission
23.00  Boardwalk empire
23.55  Veckans brott
00.55 Nattsändningar

06.25  Opinion live
07.10  Uppdrag granskning
08.10  Mästarnas mästare
09.10  Bonusfamiljen
09.55  Go'kväll
10.40  Inför Morgans mission
10.45  Vintermagasin
11.45  Vinterstudion
12.00  Skidskytte: Världscupen 
 Kontiolahti
12.45  Skidor: Världscupen 
 Holmenkollen
15.00  Vinterstudion
15.15  Skidskytte: Världscupen 
15.55  Inför Morgans mission
16.00  Bäst i test
17.00  Bonusfamiljen
17.45  Inför Morgans mission
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
 Final
22.00  Melodifestivalen 2017: 
 Eftersnack
22.15  Nattsändningar

08.30  Severin
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  Världens bästa veterinär
18.45  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Severin
20.00  Säsongstart: När livet 
 vänder
20.30 	Seriestart:	True	selfie
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  The Newsroom
23.15  Svart mask vit mask
00.15  Severin
00.45  24 Vision
01.00 Nattsändningar

08.30  Severin
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
14.00  SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Finnomani - i Sverige
16.45  Skoteräventyret
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Världens bästa veterinär
18.45  Det goda livet
19.00  Vem vet mest?
19.30  Severin
20.00  Inte längre vi
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.20  My Way
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Nattsändningar

08.30  Severin
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15 	True	selfie
16.45  När livet vänder
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Skidskytte: Världscupen 
 Kontiolahti
18.55  Hitlåtens historia på två 
 minuter
19.00  Vem vet mest?
19.30  Matens resa
20.00  Upphovsmannen var en 
 kvinna
21.00  Aktuellt
21.18  Kulturnyheterna
21.23  Väder
21.25  Lokala nyheter
21.30  Sportnytt
21.45  50/50
23.25  Idévärlden
00.25  Plus
00.55  Nattsändningar

08.00  Finnomani - i Sverige
08.30  Skoteräventyret
09.00  SVT Nyheter
09.05  Vem vet mest?
09.35  Vem vet mest?
10.05  Vem vet mest?
10.35  Vem vet mest?
11.05  Vem vet mest?
11.35  Vänförfrågan väntar
11.50  SVT Nyheter
11.55  Freestyle & snowboard: VM
13.55  Inte längre vi
14.55  Idévärlden
15.55  Sverige idag på romani
16.10  Vetenskapens värld
17.10  Världens natur: Planet 
 Earth 2
18.10  Vågen
18.30  Studio Sápmi
19.00  Kulturstudion
19.05 	La	traviata	-	regi:	Sofia	
 Coppola
21.20  Kulturstudion
21.25  Falsk identitet
22.20  The Newsroom
23.20  När livet vänder
23.50  Severin
00.20  Matens resa
00.50  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
16.50  Äntligen hemma
17.50  112 – på liv och död
18.25  Lotto, Joker och Drömvinsten
18.35  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Sveriges mästerkock
21.00  Rebecka Martinsson
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  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  Brynolf & Ljung – Street 
 magic
21.00  Tillsammans med 
 Strömstedts
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  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
16.50  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  Let's dance
22.00  Nyheterna och sport
22.15  Väder
22.25  Enemy at the gates
01.05  Get Shorty
03.20  Det bitterljuva livet
05.30  Seriously funny kids
05.55  112 – på liv och död 

06.55  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Let's dance
13.25  Sveriges mästerkock
14.30  Ishockey
17.55  Keno
18.00  Trav
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.20  Väder
19.30  Postkodmiljonären
19.55  Lotto, Joker och Dröm-
 vinsten
20.00  Özz Nûjen: Statsminister
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.10  Blended
00.35  Locke
02.25  The guilt trip
04.25  Att bygga sitt drömhus
05.35  Seriously funny kids
05.55  112 – på liv och död 

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor

Christina eller Maggan

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

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Annonsera i
kommande

storutdelning

Boka nu!

Storgatan 5, Mellerud
0530-101 92, 101 93
Mobil: 070-265 10 70 

www.mellerudsmaklarna.se

Årebol - Ånimskog 
Välrenoverad villa, 5 rum och kök. Tomt 3.300 kvm.

Pris: 500.000:-

Sunnanå - Kulingvägen 61
Trevlig välinredd sjöbod med altan ut mot Vänern.

Pris: 950.000:-

Rossalen - Erikstad
Fritidsstuga, två rum och kök. Duschrum, toa och förråd i separat byggnad. 
Tomt 4.351 kvm.  

Pris: 350.000:-

Storgatan 24 - Mellerud
Hyresfastighet med 4 lägenheter och flera lokaler.  

Pris: 3.600.000:-
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00  Innan vi dör - syntolkat
22.00  Melodifestivalen 
 2017: Final - syntolkat
00.00  Boardwalk empire
00.55  Bäst i test - syntolkad
01.55  Uppdrag granskning 

21.00  Bonusfamiljen - syntolkat
21.45  Agenda - teckenspråkstolkat
22.30  Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.00  PK-mannen - teckenspråkstolkat
23.15  Melodifestivalen 2017: Final
  - teckenspråkstolkat
01.15  Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
02.15  Zero impact - teckenspråkstolkat 

20.00  Eldfesten - Chaharshanbeh Soori
21.30  Det stora fågeläventyret - syntolkat
22.30  Mästarnas mästare - syntolkat
23.30  Bates Motel
00.10  Hotell Halcyon
00.55  Eleonors resa
01.25  Gift vid första ögonkastet Norge
02.10  Innan vi dör - syntolkat 

09.00  UR Samtiden
15.00  Det här förändrar allt
15.25  Asien från ovan
16.10  Dubbelspionen
17.00  Antikmagasinet
17.30  Fyraåringarnas hemliga liv
18.20  Indien på fyra hjul
19.10  Big history
20.10  Otroliga grodor
21.00  Människans planet
21.50 	Du	var	en	gång	en	fisk
22.45  Armadillo 

15.00  UR Samtiden
18.00  Marina mysterier
18.20 	Världens	natur:	Delfiner-
 nas hemliga liv
19.15  Munkrepubliken Athos
20.10  Dubbelspionen
21.00  Världens natur: Planet Earth 2
22.00  Gatubarnens andra chans
22.55 	Du	var	en	gång	en	fisk
23.50  Så läser du tankar 

15.00  UR Samtiden
18.00  Bastubandet från Bergen
18.05  Borgens hemligheter
19.05  Naturens största skojare
20.00  Seriestart: Upptäcktsresa i 
 Romarriket
21.00  USA med Lisa Ling
21.40  Dokument utifrån: Vem är 
 Wilders?
22.40  Big history
23.40  Kvinnor i strid 

06.00  Fear factor USA
06.45  Jim Henson's creature 
 shop challenge
07.30  Frasier
07.55  The exes
08.50  Grimm
10.35  The vampire diaries
11.30  NCIS: Los Angeles
14.30  Beautiful creatures
17.00  Simpsons
18.00  Ink master USA
19.00  Face off
20.00  Kevin can wait
20.30  2 1/2 män
21.00  24: Legacy
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
02.00  Family guy
02.30  Brickleberry
03.00  Anaconda
04.30  Seinfeld
05.00  Seinfeld
05.20  Frasier 

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  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  I love you, Beth Cooper
23.05  Superstore
23.35  Brooklyn nine nine
00.05  American dad
00.35  Scrubs
01.35  How I met your mother
02.30  Sirens
02.55  Nattsändningar

06.00  Vita vidder
06.40  Det stora fågeläventyret
07.40  Sverige!
08.10  Antikrundan
09.10  Landet runt
09.55  Go'kväll
10.40  Husdrömmar
11.40  Inför Morgans mission
11.45  Vinterstudion
12.00  Skidor: Världscupen Holmenkollen
13.30  Skidskytte: Världscupen Kontiolahti
14.10  Vinterstudion
14.15  Ishockey: Stålbucklan
16.15  Skidskytte: Världscupen Kontiolahti
17.30  The Hyperglot
17.55  Sportnytt
18.00  Rapport
18.10  Lokala nyheter
18.15  Landet runt
19.00  Sportspegeln
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Mästarnas mästare
21.00  Innan vi dör
22.00  Akuten
22.50  SVT Nyheter
22.55  Motor: Rally-VM
23.50  Nattsändningar

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Landet runt
10.45  Sverige!
11.15  PK-mannen
11.30  Kalkyl
11.45  Historien om dammsugaren
11.55  Freestyle & snowboard: VM
13.10  Melodifestivalen 2017: Final
15.10  Matiné: Fröken Julie
16.40  Gomorron Sverige sammandrag
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Fråga doktorn
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Husdrömmar
21.00  Bonusfamiljen
21.45  Homeland
22.30  Pendeln
22.35  SVT Nyheter
22.40  Bates Motel
23.25 - 00.25  Innan vi dör
04.45  Sverige idag
05.15  Fråga doktorn 

06.00  SVT Nyheter
06.05  Gomorron Sverige
10.00  Fråga doktorn
10.45  Stillbild
11.05  Zero impact
12.05  Skavlan
13.05  Husdrömmar
14.05  Matiné: Dans på rosor
16.00  Gomorron Sverige sammandrag
16.20  Vita vidder
17.00  Vem vet mest?
17.30  Sverige idag
18.00  Rapport
18.13  Kulturnyheterna
18.25  Sportnytt
18.30  Lokala nyheter
18.45  Go'kväll
19.30  Rapport
19.55  Lokala nyheter
20.00  Det stora fågeläventyret
21.00  Veckans brott
22.00  Säsongstart: Kobra
22.30  Seriestart: Skam
22.50  SVT Nyheter
22.55 - 00.45 	Nattfilm:	Cold	in	july
04.45  Sverige idag
05.15  Go'kväll 

08.00  Upphovsmannen var en kvinna
09.00  SVT Nyheter
09.05  Studio Sápmi
09.35  Eleonors resa
10.05  Gudstjänst
10.50  Sverige idag på romani chib
11.00  Fabriken
11.15  Anslagstavlan
11.20  Plus
11.50  SVT Nyheter
11.55  Freestyle & snowboard: VM
13.30  Kulturstudion
13.35 	La	traviata	-	regi:	Sofia	Coppola
15.50  Kulturstudion
16.00  Sverige idag på romani chib
16.05  SVT Nyheter
16.10  Sverige idag på meänkieli
16.15  Det goda livet
16.30  Matens resa
17.00  Shakespeare close-ups
17.19 	Kortfilmsklubben	-	franska
18.00  Finnomani - i Sverige
18.30  Skoteräventyret
19.00  Världens natur: Planet Earth 2
20.00  Säsongstart: Babel
21.00  Aktuellt
21.15  Agenda
22.00  Dokument utifrån
22.55 Nattsändningar

07.50  Sverige idag på romani
07.55  Sverige idag på meänkieli
08.00  Shakespeare close-ups
08.19 	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  Fabriken
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
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: Trumped!
23.45  Agenda
00.30  Nattsändningar

08.15  Agenda
09.00  SVT Forum
12.00  SVT Nyheter
12.05  SVT Forum
16.00  SVT Nyheter
16.05  SVT Forum
16.15  Vetenskapens värld
17.15  Nyheter på lätt svenska
17.20  Nyhetstecken
17.30  Oddasat
17.45  Uutiset
18.00  Vem vet mest?
18.30  Eldfesten - Chaharshanbeh Soori
20.00  Hundra procent bonde
20.30  Plus
21.00  Aktuellt
21.39  Kulturnyheterna
21.46  Lokala nyheter
21.55  Nyhetssammanfattning
22.00  Sportnytt
22.15  Seriestart: Hockeylaget
22.45  Say something
23.45  Vem vet mest?
00.15  Finnomani - i Sverige
00.45  24 Vision
01.00  SVT Nyheter
01.05  Sportnytt
01.20  Nattsändningar

06.55  Äntligen hemma
07.55  Nyhetsmorgon
11.30  Özz Nûjen: Statsminister
13.25  Bygglov
14.25  Äntligen hemma
15.25  Tillsammans med Strömstedts
16.25  Brynolf & Ljung – Street magic
17.25  I en annan del av Köping
17.55  Keno
18.00  Bingolotto
19.00  Nyheterna
19.10  Sporten
19.25  Väder
19.30  Bingolotto, forts
20.00  Farmen
21.00  Wallander: Prästen
22.00  Nyheterna
22.05  Väder
22.15  Wallander: Prästen, forts
23.10  De misstänkta
01.20  Specialisten
03.35 - 05.30  The perfect score
05.50  Nyhetsmorgon 

0.00  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
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  Chasing shadows
01.50  The missing
03.05  Hostages
04.05  Brottskod: Försvunnen
05.00  Golden boy
05.50  Nyhetsmorgon 

10.00  Malou efter tio
12.00  Hem till gården
13.00  Judge Rinder
14.00  Husjägarna – Danmark
14.55  Extreme makeover weightloss
16.00  Bytt är bytt
16.55  Äntligen hemma
17.55  112 – på liv och död
18.50  Keno
19.00  Nyheterna
19.15  Sporten
19.20  Väder
19.30  Farmen
20.00  Bygglov
21.00  Badhotellet
22.00  Nyheterna
22.35  Ekonominyheterna
22.40  Sporten
22.50  Väder
23.00 	Hawaii	five-0
23.55  Brottskod: Försvunnen
00.55  Chasing shadows
01.55  The missing
03.10  Hostages
04.05  Brottskod: Försvunnen
05.00  Golden boy
05.50  Nyhetsmorgon 

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD!

NYINKOMMET!

DALS ROSTOCK - Brunnsvägen 89 
Välvårdad 1½-plansvilla. Trevlig planlösning med 
många möjligheter. Rymligt hemtrevligt kök och 
vardagsrum i fil. Prydlig trädgård med vältrimmade 
buskar, träd och häck. Två garage. 

Pris 575.000:-

BRÅLANDA - Södra Bleken 155 
Renoverat trivsamt hus med lantligt läge! Fiber 
indraget och klart. Charmig och hemtrevlig interiör 
med flera kakelugnar, vedspis, trägolv och original 
detaljer. Stor tomt på 3293 kvm. 

Pris 625.000:-

ÅSENSBRUK - Gamla Vägen 30 
Enplansvilla 3 rok och källare. Beläget i lugnt och 
trivsamt villaområde i Åsensbruk. Härligt nybyggt 
vinterisolerat uterum på baksidan och uteplats under 
tak på framsidan. Närhet till bad och fiske.

Pris 550.000:-

ÅSENSBRUK - Gamla Vägen 12 
Pedantskött 30-talsvilla  i mycket gott skick med 
flera original detaljer kvar som skapar en genuin 
hemtrevlig känsla. 6 rum och kök. Boa 144/62 Inrett 
med ljusa färger, vinterträdgård, bergvärme. 

Pris 775.000:- 

MELLERUD - Fd. Bolstad Församlingshem 
Fastighet med många användningsområden! Alla möj-
ligheter att bedriva verksamhet och kombinera med 
eget boende eller enbart som bostad. Nytt avlopp och 
Grinstadvatten. Lättillgängligt läge på landet. 

Pris 995.000:-

NYINKOMMET!

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Måndag 13/3 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Visning: Torsdag 9/3 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Dals Rostock / Bringsrovägen 33B
Trevlig 1½-plansvilla med källare i barnvänligt område. Närhet till förskola/skola och livsmedelsaffär. 4 rok Boyta: 90 kvm  
Tomtareal: 736 kvm. Pris: 550 000:-

Mellerud / Grinstad/ Norra Hagen 12
Med ett lantligt läge och närhet till lanthandel ligger denna 1½-plansvilla med ladugård, gäststuga/förrådsbyggnad och en carport/förråd. 
Fiber finns i fastigheten. 3 rok. Boyta: 121 kvm. Tomtareal: 4 078 kvm. Pris 720 000:-
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Mellerud • Tel. 0530-133 01
Vår kunskap Er trygghet

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

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetTLAB Maskinuthyrning

MINERAL 
SÅGKEDJEOLJA

159:-/4 liter

SAE30
GRÄSKLIPPAROLJA

39:-/0,6 liter

SÅGKEDJEOLJA

/4 liter

MÅNADENS 
VARA

Fängslade berättelser om dåtidens folk
För någon vecka sedan 
var folklivsforskaren och 
författaren Dan Korn på 
bilbioteket i Mellerud. 
Han berättade hur hans 
intresse för människor 
som levde på det gamla 
sättet tog honom bortom 
vägars slut, till möten med 
människor från en annan 
tid.
Dan Korn har av alla sina 
möten och efterforskningar 
som pågick i trettio års tid, 
gjort fotoböcker som gjort 
honom känd i hela Sverige.  
Biblioteket har flera av hans 
böcker, ofta är de utlånade, 
och säkert satt flera av läsar-
na i konstrummet denna 
kväll. Rummet var fyllt till 
sista plats och Dan Korns 
berättelser skapade många 
goda skratt och en och annan 
vemodig tanke. 

Lahallspôjka
Korn beskrev hur han börja-
de att utforska ”orginal” i 
Västergötland med utgångs-
punkt från Mölnlycke, där 
han föddes. 

Det handlade om besöken 
hos ”Lahallspôjka”, Holger 
och Sölve, som levde till-
sammans i ett man- och 
hustrulikande förhållande. 
Sölve var hustrun och stod 
för hushållet och mjölkning-
en. Holger stod för pratet, 
bestämmandet och allt arbete 
som krävde maskiner. 

När Holger dog blev Sölve 
en annan människa. Han 
målade direkt om huset och 
bemästrade både hushålls-
sysslor och arbetet på gården 
galant. Vänskapen med Söl-
ve bestod i många år. 

Affär´n i Snugga
Korns utforskande gick vida-
re i grannsocknar, till exem-
pel till affären i Snugga i 
Härryda, där hela personalen 
gick med käpp. Därifrån till 
Elna som kunde sjunga skil-
lingtryck och vars man Åman 
skrek åt Dan att ”han inte 
skulle göra narr av hans kä-
ring” när han bad henne 
sjunga.

Dan Korn träffade systrar-
na Alma och Manda som 

bodde på ett ensligt ställe 
längs busslinjen som en gång 
i tiden gick mellan Göteborg 
och Alingsås. Busschauffö-
ren Rune, född i trakten, 
tipsade om systrarna. 

Alma och Manda hade en 
bror de var stolta över; Oskar 
som var knalle och tjänade en 
hel del pengar.

– Manda, född i slutet av 
1800-talet, som var sladd-
barn till gamla föräldrar till 
och med gick som en männ-
iska från en annan tid, berät-
tade Dan Korn.

Västgötsk skymning
Gösta på Öja var ännu en 
bekanstskap. Gösta hade inte 
elekticitet och ville inte ha 
det heller när det erbjöds. 
Han lärde Korn vad det inne-
bar att mörska (kura skym-
ning). 

– Det är inte alls att sitta 
inne och mysa med ett tänt 
ljus. Det är att sitta stilla och 
moltiga medan det blir 
mörkt, helt mörkt. Sedan kan 
man tända ljuset, berättade 
Korn. Han träffade  människor 

Konstrummet på biblioteket i Mellerud var fullsatt när Dan Korn berättade.

som på allvar påstod att de 
hört näcken spela eller att 
grannen haft en trollhare. 

Han träffade folk som bod-
de i de gamla, avlägset beläg-
na torp där de en gång fötts 

och där tiden stått stilla 
medan människorna åldrats. 

Han fotograferade och in-
tevjuade och i hans bilder 
fångades människor som var 
de sista vittnena från ett gam-
malt Sverige, en numera helt 

svunnen tid. Berättelserna 
om dessa sista vittnen fängs-
lade åhörarna i bibliotekets 
konstrum.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Kroppefjälls Rödakor-
skrets höll årsstämma i ser-
vicehuset Karolinen söndag-
en den 19 februari. 19 
medlemmar hälsades väl-
komna av ordföranden Maud 
Halvarsson. Efter parenta-
tion och sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar, som leddes 
av Stig Larsson, bjöd kretsen 
på kaffe och semla under ti-
den som Anders Ljungqvist 
underhöll med sång till gitarr 
varvat med roliga anekdoter.

Av verksamhetsberättel-
sen för 2016 framgår att 
kretsen har arrangerat eller 
deltagit i ett flertal aktiviteter, 
varav kan nämnas besöks-
verksamhet på Kroppefjälls-
hemmet varannan vecka, 
förutom under sommarmå-
naderna, och traditionell 
”grötfest” på servicehuset 
Karolinen med  medverkan 
av Järns Sångkör i december. 
Kretsen har anordnat för-
medling och försäljning av 
skänkta kläder och skor med 
mera till de asylsökande vid 
asylboendet i Dals Rostock 
med öppethållande en gång 
per vecka.

Lotterier har anordnats i 
samband med ett flertal akti-
viteter.

Vid Kulturskolans insam-
lingsgala för Världens Barn 
deltog kretsen tillsammans 
med Skålleruds och Melle-
ruds Rödakorskretsar genom 
att skänka hembakade bullar 
och ansvara för kaffeförsälj-
ning i pausen. 

Kretsen medverkade på 

Mellerudsmässan i oktober 
med en monter, där även 
material från de andra Röda-
korskretsarna i kommunen 
presenterades.

Sparbösseinsamlingar har 
skett vid många olika tid-
punkter.

Till Röda korsets insam-
lingar på central nivå har 
Kroppefjälls Rödakorskrets 
kunnat bidraga med totalt 
48.289 kronor.

Dessutom har 5.530 kro-
nor samlats in till insamling-
en för Världens Barn.

Styrelsen tackar alla som 
på ett mycket fint och enga-
gerat sätt bidragit till att 
kretsens verksamhet har 
kunnat glädja andra, samt 
kunnat deltaga vid olika ar-
rangemang. Styrelsen riktar 
ett varmt tack till er som 
bakat, skänkt vinster, skänkt 
kläder och andra saker samt 
till alla för köpta lotter och 
gåvor som vi sedan kunnat 
skicka till de olika insam-
lingarna för behövande

Styrelsen har hållit fyra 
protokollförda möten under 
året. ”Sygruppen” har haft 
nio sammankomster. Kret-
sen har nästan 70 medlem-
mar och välkomnar gärna 
nya medlemmar.

Styrelse fram till årsstäm-
man 2018: Maud Halvars-
son, ordförande. Gunnar 
Halvarsson, vice ordförande. 
Liselotte Lundqvist, sekrete-
rare. Inger Larsson, kassör. 
Anna-Britha Melin, Birgitta 
Landegren, Thomas Timm.

ÅRSMÖTE

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 10. 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!
Plånbokschark
Pärsons. 100-120 g. Gäller ej cognacsmedwurst. 
Jfr pris 125:00-150:00/kg.  

Lantbröd
Skogaholms. 600-650 g. Havssalt,  
morot, olivolja. Jfr pris 23:08-25:00/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Blandfärs
Ursprung Sverige. Storpack. Max 22% fetthalt. 
Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Toalett-, hushållspapper
Lambi 6, 3-pack. Jfr pris 24:04-26:41/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Var medmbraå
Apelsiner i nät
ICA. Spanien. 1 kg. Klass 1. 
Jfr pris 10:00/kg.

10:-
/kg

Godispåsar
Haribo. 80 g.  Jfr 
pris62:50-66:67/kg.

        

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

4990
/kg

Läsk
Pepsi, Zingo, 7-up. 1,5 liter. 
Jfr pris 6:67/liter + pant 2:-.

10:-
+ pant

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

5:-
/st


