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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

www.uteinne.se

Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14
Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

JUL & 
advent

Nu är 
påsken 
snart 
här!

Stort sortiment av plastkrukor!

Massa 
fina 
vår-

blommor!

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 12.

Hårdost
Garant, mellanlagrad, 28-35% fetthaltl, gäller 
Präst, Herrgård, Grevé, Svecia ca 700 g.

Maskindiskmedel
Finish, All in 1, 53-pack, jfr-pris 0,92/st.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

Frasvåfflor
Ekströms, 210 g, 

Max 10 köp / husåll / vecka 12.

5:-
/st

Fruktdryck
Proviva, 1 liter, jfr-pris 15,00/liter.

Tulpaner
Svenskodlade, 10-pack, jfr-
pris 2,50/st. Max 3 köp/ 
hushåll / vecka 12.

Högrev
Prime, Irland, färsk, i bit, ca 1,2 kg.  
Max 2 köp/hushåll/vecka 12.

4995

för Bonuskunder
/kg

15:-   
för Bonuskunder

/st

Glöpm ej 
våffeldagen

25 mars

4995
för Bonuskunder

/kg

15:-   
för Bonuskunder

/st

25:-   
för Bonuskunder

/st

Den söta trion Holly Andersson, Leon Andersson och Felix Nurmisto visade kläder från butiken Lilla Bus under lördagens modevisning på Mejeriet 
i Mellerud. Drygt 20 000 kronor samlades in till Family Mercy House arbete i Etiopien. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidan 7 –

Bejublad modevisning  Äldreomsorgen i 
Brålanda 30 år

I fredags höll äldreomsorgen i Brålanda öppet hus 
med tårta, utställning och tipspromenad i sina lokaler 
med anledning av att man firade 30-årsjubiléum.

– Sidan 8 –

Två brons i USM 
till Malena

När Ungdoms-SM i badminton avgjordes deltog två 
spelare från BMK Stinget; Malena Norrman och 
Julia Jonsson. Malena kammade hem två brons.

– Sidan 15 –

Vägen till att bli 
brandman

Hur blir man deltidsbrandman? Vilka tester krävs för 
att bli antagen? Vi följer Maria Landegren och 
Carl-Johan Nordgren under deras väg mot målet.

– Sista sidan –
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Våren är här!
 Vernissage 25 mars kl 14

Britt Ignell
»Reminiscenser«

Elsa Beskow
»Tomtebobarnen kommer
till Upperud« fortsätter …

Kicken Ericson
Textil

Öppet: ons–sön kl 11–17
Vi har öppet hela påsken

Upperud, Åsensbruk
Tel: 0530-300 98   

www.dalslandskonstmuseum.se

Fri
entré

Britt Ignell

Årsmöte
Höga-Kårebyn m.fl. och 
Kårebyn-Skällesbyn m.fl. 

dikningsföretag
Onsdag 5/4 kl. 19.00
i Bolstad bygdegård

VÄLKOMNA!     Styrelsen

Bolstad
Prästgård
Söndag 26 mars kl 15

Åse Winsvold,  
Mossen: Att vara  
möbeltapetserare  

i Grinstad. 
Entré m. kaffe: 75 kr

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. SV Väst

DJ: Flex
0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

Lörd 25 mars
kl. 21.30-02.00

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Skönheten Och Odjuret
Onsdag 29/3  kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 9 min

 

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

”Levande landsbygd”
inkl. glassprovning 

Sarah Svensson
Konstrummet, Melleruds Bibliotek 

Torsdag 30 mars kl. 17.00   Biljetter släpps 27/3
Välkomna!

Earth Hour
Lördag 25 mars kl. 20.30-21.30

Melleruds kommun uppmanar alla att
släcka allt elektriskt ljus denna timme
Konsert i Kulturbruket kl. 20.15

Biljetter kan hämtas på Medborgarkontoret
En marschall = En biljett

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

Se ”alla” filmer 260:- t.o.m 20 år 150:- • 3 filmer 150:- • 1 film 70:-
C:a 65 långfilmer visas. Ej medlemstvång eller reserverade platser

Biodling för nybörjare
Start torsdag 6 april kl. 18.00
Anmälan till Stig Granath 0530-230 26

Kurser i Biodling
Bygga trågkupa 
Start tisdag 4 april kl. 18.00 
Anmälan till Kjell Sjöberg 070-332 99 67

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

Kommunen börjar 
sopa v.13

Sopa gärna ut sanden på din garageinfart 
eller trottoar på körbanan, så tar 

sopmaskinen hand om den.
Sopningen ska vara klar i 
hela kommunen sista maj.

För mer information
Melleruds kommun
www.mellerud.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Melleruds kommun informerar

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

22 mars – 29 mars 2017
Jungfru Marie Bebådelsedag
”Guds mäktiga verk ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads
  församlingshem.
Tor 18-20  Dialektcafé i Grinstads församlingshem med 
  möjlighet till drop-in. Enkel fika och goda 
  samtalsämnen, en och annan utmaning, lek/
  tävling i dialekter så klart.
Sön 14.00 Gudstjänst i Grinstads kyrka, Pär-Åke 
  Henriksson. Bolstads församlings kyrkokör. 
  Kaffe och våffla i församlingshemmet.
Ons 29/3 18–19 Andrum i Klöveskogs kyrka.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Tor 18.30  Vårkväll i Kyrkans Hus. Skålleruds drängar 
  underhåller. Andakt: Kerstin Öqvist. Kaffe, 
  lotterier och åror. Gåvor mottages tacksamt. 
  Arrangör: Holms internationella grupp.
Sön 11.00  Gudstjänst med små och stora i Kyrkans 
  Hus, Marit Järbel. Barngrupperna medverkar. 
  Våffelfest i Kyrkans hus. 
Sön 18.00  Ekumenisk gudstjänst i Kyrkans hus, Kerstin
  Öqvist. Predikan Tommy Pettersson. Kören 
  Morgonstund. Kyrkkaffe.
Tis 28/3 15.00 Melleruds kyrkliga syförening träffas i 
  Kyrkans hus.
Ons 29/3 12.00 Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 16.00  Gudstjänst med små och stora i kyrkan, Marit 
  Järbel. Skålleruds ungdomskör och barnkör 
  medverkar. Våfflor i kyrkstugan.
Ons 29/3 14-16 Öppet Kafé i församlingshemmet.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Andakt på Karolinen. Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Högmässa i Örs kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Tis 28/3 15-17  Prat och Kakkafé i Stakelunds församlingshem.

Välkommen till 

     Lördag 1/4 kl. 09.00-14.00
på "torget"

5.st loppisplatser finns att boka maila till:
floisbon.mif@telia.com

VÅRMARKNAD

TIPSPROMENADSSTART

Sönd 26/3 kl. 9.00-12.00 
OK Stugan, Dals Rostock 
Frågor för både vuxna och barn.
Varierande banor.
Servering • Lotterier • Välkomna!

OK Kroppefjäll Tel. 0530-204 80

Lördag 25/3  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

och Dansbandskungen

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 20:- Mariestad • 0501-138 10

Kerstin Nordström  

berättar

  Rotary
Mellerud

Måndag 27/3

Café Gruzzolo kl. 18.15
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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

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  20.000:-   -  55 rop
VSH - JACK 4.000:- –  37 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 23/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 8.800:- - 56 rop

Lådbingo Jack ca 3.000:- 

Wermland

A.J Music productions
& Studiefrämjandet

Presents

Big Band
Kapellmästare Daniel Nolgård

-From swinging jazz to shakin` rock `N` roll-
Sinatra - E.Fitzgerald - Ray Charles - Elvis

live in concert
Tour of spring 2017

Rigmor GustafssonAndreas Jonsson

Fredag 24/3 klockan 19.00 
Kulturbruket på Dal

AndreasJonssonmusic.com rigmorgustafsson.com

0555-130 15, www.grums.nu

Se Europa!
Prag 13/5, 7 dgr ......... 5.490:-
Bussresa med 2 övern. i 
Rostock, 4 övern. i Prag, 
måltider. 
Kroatien, Novigrad
13/5, 12 dgr ................ 8.995:-
Bussresa med 2+2 övern. i 
Tyskland, 7 övern. på hotell 
Maestral**** i Novigrad,
10 middagar, 11 frukostar.

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 28/4, 4/5, 18/5, osv....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  24/3, 31/3, 9/4, 21/4, 28/4  osv...fr. 990:-
Rostock 3d 100 kg 31/3, 7/4, 21/4, 5/5  osv......fr.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!!!

Earth Hour-konsert på lördag
För åttonde gången är 
det nu på lördag Earth 
Hour-konsert i Kulturbru-
ket på Dal i Mellerud. Det 
innebär en helt akustisk 
konsert med scenen en-
bart upplyst av stearinljus. 
Som vanligt är det lokala 

sångare och musiker som 
framträder.
I år är temat ”Sånger på 
svenska”, och det blir en 
väldig blandning av stilar. 
Från värmländska och dals-
ländska fiollåtar, över humo-
ristiska nummer signerade 
Hasse&Tage och Henrik 

Dorsin, utdrag ur Chess, till 
moderna sånger av bland 
annat Kent och Veronica 
Maggio. De som framträder 
är allt från niondeklassare i 
grundskolan till 60+-are.

Årets laguppställning:  
Amelia Andersson, Gun-
Britt Gustafsson, Madde & 
Sarah, Maria Fredriksson, 
Mikke Nilsson Teveborg, 
Pernilla & Kajsa-Stina.

Kompet består av Lars 
Nilsson, gitarr, Sören Blom, 
kontrabas, och Glenn Nord-
ling, slagverk.

Mellan låtarna läser Kickie 
Nilsson Teveborg poesi, 
både gamla klassiska dikter 
och helt nyskrivna.

Biljetterna till Earth 
Hour-konserterna kostar ald-
rig pengar. Istället kan man 
hämta gratisbiljetter på Med-
borgarkontoret i Mellerud i 
utbyte mot en marschall per 
styck. Marschallerna tänds 
sedan upp utmed Parkgatan 
utanför Kulturbruket på Dal 
innan konserten börjar.

Lars Nilsson,  
kultur- och fritidsutvecklare/ 
informations- och marknads-

föringsansvarig

Berättar om möbeltapetseri

På söndag eftermiddag 26 
mars i Bolstad prästgård 
berättar Åse Winsvold, 
Mossen Grinstad, om vad 
en möbeltapetserare ar-
betar med. 
Sedan tre år tillbaka driver 
hon Åse’s Möbeltapetseri 
hemma på gården i Mossen, 
Grinstad. Tidigare var hon 
yrkesverksam som speditör 
på Håfreströms pappersbruk 
i Åsensbruk. 

Åse Winsvold är född i Ski 
som ligger mellan Moss och 
Oslo. Hon har alltid haft ett 
stort intresse för textilt hant-
verk och sin första lusekofte 
stickade hon på beställning 
när hon var tolv år. Sina egna 
kläder har hon alltid sytt 
själv. 

I Dalsland har Åse bott i 29 
år. Hon skolade om sig till 
möbeltapetserare via YH i 
Leksand och hade sin lär-

lingstid hos Peter Wall på 
Walls möbelverkstad i Säff-
le. 

En möbeltapetserare klär 
inte enbart om gamla möbler 
utan sysslar även med textil 
inredning i husvagnar och 
båtar samt tillverkning av 
dynor till båtar och utemöbler 
med mera.  Åse kommer att 
visa exempel  på hur hon 
arbetar. 

Åse Winsvold är möbeltapetsör och kommer för att berätta om sitt yrke på söndag den 26 mars. Arkivbild.

Våren startar på konstmuséet

Konstverken av Britts Ignell är ofta 
avskalade och rena.

Nu är våren här på allvar! 
Lördagen den 25 mars 
öppnar Dalslands konst-
museum sina dörrar för 
årets utställningar. Först 
ut är Britt Ignell, som visar 
sina verk i stora hallen och 
Kicken Ericson som ställer 
ut i lilla galleriet. I nedre 
hallen fortsätter den po-
pulära barnutställningen  
”Tomtebobarnen kom-
mer till Upperud” som 
bygger på Elsa Beskows 
bildvärld. 

Britt Ignell är utbildad på 
Konsthögskolan Valand i 
Göteborg. Hon definierar sig 
som skulptör och det är havet 
och växtligheten som inspi-
rerar henne mest. Inte så 
konstigt med tanke på att 
Britt tillbringade sina barn-
domssomrar på Malö. Hon 
har fortsatt att hålla sig nära 
den Bohusländska kusten 
och är numera bosatt i Bott-
na. 

Britts Ignells verk är ofta 
avskalade och rena. Det finns 

”Litet stycke” av textilkonstnären 
Kicken Ericson.

en strävan efter att hitta ur-
former och som kan sägas 
vara ursprunget till allt vi har 
runt omkring oss. 

Britt är även en engagerad 
konstnär på andra sätt. Hon 
har skrivit debattartiklar om 
konsten och konstnärernas 
villkor och har även givit ut 
böcker.

Kicken Ericson är textil-
konstnär och utbildad på 
Konstfack under skolans 
mytomspunna period, nämli-
gen 60-talet och början av 
70-talet. Det var också en 
period då textilkonsten var 
på frammarsch. 

Precis som Britt Ignell är 
Kickens koppling till naturen 
stark. Både hennes far och 
mor kommer från jordbruks-
familjer och själv bor hon i 
en liten by på Öland med stor 
trädgård. Hon säger att hen-
nes största inspirationskälla 
är naturen.

Men det finns även andra 
saker som påverkat Kicken. 
Efter åren på konstfack bod-
de hon två år i Kina, där 
hennes dåvarande man var 
stationerad som utrikeskor-
respondent. Hon återvände 
sedan till Asien genom resor 
till Japan. Hon kom där att 
bland annat jobba med inred-
ningen för den svenska am-
bassaden i Tokyo.  Hon säger 
att resorna i öst har betytt 
mycket för henne. Förutom 
ambassaden i Tokyo har hon 
arbetat med ambassaden i 
Tallin. Ett annat offentligt 
verk som kan nämnas är en 
stor väv för Vasamuseet. Just 
nu arbetar hon med ett textilt 
verk för lasarettet i Kalmar. 

Utställningarna med Britt, 
Kicken och Tomtebobarnen 

pågår under tiden 25 mars-28 
maj.  

Vad som även är nytt på 
Dalslands konstmuseum är 
den nye chefen Jörgen 
Svensson. Han efterträder 
Helen Backlund som på ett 
förtjänstfullt sätt drivit mu-
seet i tio år. Jörgen tillträdde 
den 1 mars mem det är Helen 
som har bestämt konstnärer-
na för de två första utställ-
ningsperioderna. Jörgens val 
av utställare kommer att visa 
sig andra halvan av året.
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Nytt från Kanalyran
De senaste två veckorna 
har det hänt en hel del på 
Kanalyrefronten. Här är en 
sammanfattning av vilka 
aktiviteter som kommit 
till. 
Kom ihåg att den samlade 
informationen finns på Kana-
lyrans hemsida, www.kana-
lyran.se Sidan uppdateras 
kontinuerligt.

 Fredag 30 juni
Det som tillkommit är att 
Melleruds IF efter barnakti-
viteterna på Torget kommer 

Carro Anderberg från Dals Ro-
stock uppträder på lördagen.

För en levande landsbygd

Sarah 
Svensson, 
Dalslands 

Struts, 
berättar 

om sin 
verksam-

het.

Torsdagen 30 mars kom-
mer Sarah Svensson från 
Dalslands Struts  att prata 
om sin verksamhet på bib-
lioteket.
Temat är levande landsbygd, 
där Sarah är ett exempel på 
hur det går att ha en gårds-
verksamhet på landet som 
inte är så traditionell. Istället 
för att ha kor kan man exem-
pelvis föda upp strutsar. Av 
strutsägg kan man tillverka 
glass och under kvällen har 
besökarna möjlighet till 
glassprovning. 

Dalslands Struts föder upp 
strutsar strax utanför Fär-

Tidernas förälskelse
– med Tomas von Brömssen, Göran Berg och Stefan Sandberg 

Tomas von Brömssen flankerad av gitarristerna Göran Berg och Stefan 
Sandberg.

Fredag 31 mars kommer 
Tomas von Brömssen till 
Kulturbruket på Dal med 
konserten Tidernas för-
älskelse. En kärleksfull 
resa i tiden som han gör i 
sällskap med gitarrister-
na Göran Berg och Stefan 
Sandberg. De bjuder på en 
lustfylld föreställning som 
är både rolig och allvarlig, 
enligt Tomas själv. 

Kvällen bjuder på musika-
lisk bredd, med kärlek och 
förälskelse som röd tråd.

Det bjuds visor, blues, 
jazz, pop, dikter och mellan-
snack. Håkan Hellströms 
musik finns med, liksom 
Taubes och som nestor i sam-
manhanget presenteras den 
italienske kärleksdiktaren 
Fransesco Petrarca som lev-
de på 1300-talet.

Göran Berg och Stefan 
Sandberg spelar gitarr och 
sjunger, de skapar konserten 
tillsammans med Tomas von 

Brömssen som trakterar kla-
rinett, sjunger och sköter 
mellansnacket. 

– Följ med på en kärleks-
full resa genom tiden, som 
börjar i Italien på 1300-talet 
med Francesco Petrarca och 
slutar på 2000-talet i Slotts-
skogen med Håkan Hell-
ström. Vi besöker den svens-
ka landsbygden. Vi gör en 

resa över havet till det stora 
landet i

väster. Vi sjunger visor, vi 
sjunger blues, vi läser dikter, 
vi spelar jazz, vi är glada, vi 
är ledsna, vi är fågel, vi är fisk 
och vi är lite mittemellan, 
berättar Tomas von Bröms-
sen. 

Arrangör är Kulturbruket 
på Dal.

Från Gucci till lammkött
Vad har mat och mode för 
samband? Med en bak-
grund inom modebran-
schen har en ny aktör i 
Dalsland lanserat mat-
konceptet andelslamm. 
Hur hänger det ihop? 
Efter över 20 år i modebran-
schen bor och verkar paret 
Naraine nu på en gård i Dals-
land. 

– Vi började ifrågasätta 
konsumtionshetsen och ville 
hitta ett alternativt, ett mer 
hållbart sätt att leva, säger 
David Naraine som har arbe-
tat länge med företagsanaly-
ser och framtidsspaning.

En het trend just nu är så-
dan mat som produceras 
hemma hos familjen Narai-
ne. 

– Det är ingen slump att det 
pratas surdegsbröd, rawfood, 
microbryggerier och ekolo-
gisk mat, tillägger Marie 
Naraine. 

Tillsammans driver de fö-
retaget Country Living Dals-
land som just nu lanserar ett 

nytt sätt att handla mat; an-
delslamm. 

– Matskandalerna i de sto-
ra matfabrikerna har fram-
bringat ett behov av och  en 
önskan om äkthet och trans-
parens i matproduktionen 
som återfinns i småskaliga 
familjegårdar, konstaterar 
David. 

Genom att köpa en andel i 
deras lammproduktion tidigt 
på säsongen kommer man 
närmare sin egen mat och hur 
den produceras. Att vara an-
delsbonde är enkelt.

– Köttet är ditt och vi skö-
ter lammet åt dig. Du får 
följa dess uppväxt från födsel 
till slakt. Närmare din mat 
kommer du inte, understry-
ker paret Naraine.

På gården i Köpmannebro 
finns cirka 70 lantrasfår och 
lamningsperioden är i full 
gång.

– Vi hann precis bygga 
stallet färdigt innan den för-
sta snön föll, säger Marie 
som är stolt över det nya 240 

Marie Naraine driver gården till-
sammans med maken David. Foto: 
Privat.

kvadratmeter stora fårstallet 
byggt av lokala hantverkare. 

Det är öppet hus på gården 
i Svankila, Köpmannebro 
söndagen 26 mars.

Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 13 Måndag 27/3: Köttbullar med stuvade 
grönsaker (ärtor, morötter) och potatis. 
Dessert: Nyponsoppa. 
Tisdag 28/3: Grillkorv med potatismos 
och broccoli. 
Dessert: Björnbärskräm.

Onsdag 29/3: Fiskgratäng med dill, potatis 
och gröna ärtor.  
Dessert: Konserverade persikor.
Torsdag 30/3: Vitkålssoppa med frikadeller.   
Dessert: Kesokaka med sylt.
Fredag 31/3: Kycklingfilé med dragonsås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Tropisk kräm. 
Lördag 1/4: Fina festgrytan (fläskkött) 
med paprika och créme fraiche, potatis och 
romanescogrönsak.  
Dessert: Morotskaka.
Söndag 2/4: Ugnsbakad lax med citron, 
gräddfilssås med dill, potatis och skivade 
morötter.
Dessert: Drottningmousse med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 13
Mån-tis, tors-lör: Fisk Bordelaise med 
potatismos och grönsaker. Ons, sönd:  
Ugnspannkaka med stekt fläsk och grönsaker. 

Senior
Måndag Köttbullar* med makaro-
ner och bukettgrönsaker. 
Alt: Falafel.

Tisdag Grillkorv* med hemlagat 
potatismos och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv. 

Onsdag Fiskgratäng** med kokt 
potatis och gröna ärtor. 
Alt: Grönsaksgratäng med bönmix.

Torsdag Trädgårdslasagne och 
gröna ärtor.

Fredag Stekt kycklinglårfilé med 
dragonsås* och ris, skivade moröt-
ter. 
Alt: Stekt Quornfilé.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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!

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

gelanda. Just nu finns det 
cirka 40 strutsar i olika åldrar 
på gården. Sarahs verksam-
het omfattar hela kedjan; 
från avelsstrutsar till ägg, 
kycklingar, ungstruts och 
slaktstrutsar.

– Vi säljer vårt kött själva 
i vår minigårdsbutik. Där 

säljer vi även strutsägg-glass, 
olika strutsoljeprodukter och 
strutsäggslampor med mera. 
I vårt företag har vi även en 
mindre fårbesättning med 
lite olika raser, bland annat 
sydafrikansk dorper, berättar 
Sarah. 

att visa film i Centrumsa-
longen. Vilken film det blir 
är inte klart, men det blir 
något barnvänligt.

 Lördag 1 juli
Veteran Classic har meddelat 
att de deltar i bil- och mo-
pedutställningen på Österrå-
daplan. Likaså är det klart att 
Melleruds IF som vanligt tar 
hand om loppmarknaden på 
Storgatan.

En annan kär tradition är 
Goldwing-klubbens medver-
kan. Även i år kommer de att 

visa upp sina motorcyklar un-
der en timme på förmiddagen.

Artistprogrammet på sce-
nen på Torget är också kom-
plett. Det blir Dals Rostocks 
”countrydrottning” Carro 
Anderberg som kommer att 
förgylla lördagen med sin 
sång. Hon har med sig ett 
kompband, men vilka som 
ingår där är inte helt klart.

 Söndag 2 juli
Det blir barnunderhållning 
även i Håverud. För tredje året 
i rad gästas vi av Teater Mi-
mulus, en grupp som kombi-
nerar teater, cirkus och hundar. 
De framträder som vanligt på 
gräsytan mellan The Visitor 
och vandrarhemmet.

 Sponsorer
Inbjudan att sponsra Kanaly-
ran har gått ut till cirka 200 
företag i Mellerudstrakten. 
Hittills har 15 stycken anmält 
sig och närmare 30 000 kro-
nor är säkrade i sponsorme-
del, cirka en fjärdedel av vad 
vi behöver. Om någon vecka 
börjar vi skicka ut sponsors-
dekaler till de företag som 
lovat pengar, dekaler de kan 
sätta vid sin entré för att visa 
att de är med och möjliggör 
en av Sveriges äldsta stads-
fester.

 För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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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
-14 Opel Corsa 1,2 Active 3.495 mil 96.900 kr NU 89.900 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
-12 Skoda Superb 2,0 TDI Kombi Elegance 9.199 mil 144.900 kr NU 129.900 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, 6.398 mil 189.900 kr NU 168.000 kr
-10 Mercedes-Benz E 220 CDI Sedan Avantgarde AUT. 11.829 mil 189.900 kr NU 179.000 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 284.900 kr

roybil.se
0530-444 40

Detta firar vi med extra bra priser på 
våra begagnatbilar!

Att sköta ekonomin ska vara enkelt och smidigt som

företagare. Med Digital Företagare får du digitala

tjänster som passar ditt företags behov i kombination

med tryggheten av en personlig rådgivare. Alltid till

fasta priser.

Digital Företagare från 99 kr/månad,

läs mer på lrfkonsult.se eller kontakta

LRF Konsult i Mellerud på tfn 0530-494 46

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

Prydnadskuddar & filtar
i härliga vårfärger

7990
/st

Kudde

Följ oss på

149:-
/st

Pläd

Resväskor i tyg
Finns i svart & vinröd

299:-
/st

Från

Följ oss på

39:-
Kaffe & 
våffla

MISSA INTE
VÅFFELDAGEN 25 / 3

Många missar att ansöka om bygglov 
vid bygge av altan eller uterum

Jonas Söderqvist, strandskyddshandläggare och Filip Björndahl, 
bygglovshandläggare tipsar om vad man bör tänka på när det är dags 
att bygga altan eller uterum.

En altan är många hus-
ägares drömprojekt. Nu 
när våren är i antågande 
är det läge att planera 
byggnationen av en altan 
eller varför inte ett ing-
lasat uterum. Men det är 
en del att tänka på innan 
projektet kan starta – 
lagstiftningen är inte helt 
tydlig.
Melleruds kommun har två 
bygglovshandläggare; Filip 
Björndahl och Max Nord-
ström Rydahl. Jonas Söder-
qvist är strandskyddshand-
läggare.

– Vi är inne i en byggboom 
som hållt i sig sedan 2016, 
det handlar mycket om enbo-
stadshus. På hösten får vi in 
många bygglovsansökning-
ar för eldstäder och på våren 
är det mest angående altaner 
och nybyggnationer, förkla-
rar Filip.

Under 2017 ska flera större 
satsningar genomföras i 
kommunal regi, till exempel 
nya bollhallen vid Rådahal-
len och nya skolmoduler vid 
Rådaskolan och Nordalssko-
lan. Dessutom ska polishuset 
tillgänglighetsanpassas och 
få en ny entré.

Altaner
Altaner kan kräva bygglov 
beroende på hur de ser ut, hur 
de är byggda och var de ska 
vara placerade. Ett vanligt 
trädäck som är byggt i mark-
nivå kräver oftast inte 
bygglov. 

En altan blir bygglovsplik-
tig om den kan betraktas som 
en volymökning. Altaner 

Med ett uterum som man trivs i får man ökad livskvalitet. Här syns ett 
exempel på ett godkänt inglasat uterum i Mellerud. Foto: Privat.

anses vara lovfria upp till en 
höjd av 1,4 meter från mark 
till altangolv enligt tillgäng-
lig rättspraxis. 

Tänk dock på att byggher-
ren ansvarar för att altanen 
inte kommer att innebära en 
”betydande olägenhet” för 
någon granne, till exempel 
genom att insynen blir be-
svärande.

Uterum
Inom detaljplanerat områ-
de, inom område med områ-
desbestämmelser och 
inom sammanhållen bebyg-
gelse är det normalt sett 
bygglovspliktigt att bygga 
ett inglasat uterum. Det räk-
nas som en tillbyggnad om 
det görs i anslutning till ditt 
hus och som en nybyggnad 
om det görs fristående.

Det finns vissa undantag 
från bygglovsplikt för både 
tillbyggnader och nybygg-
nationer. De undantagen kan 
vara tillämpliga också för 
tillbyggnad och nybyggnad 
av uterum.

För en- och tvåbostadshus 
krävs inget bygglov för att 

bygga en högst 15 kvadrat-
meter stor tillbyggnad som 
inte blir högre än bostadshu-
sets nock. Men du måste göra 
en anmälan till byggnads-
nämnden och få ett startbe-
sked innan du börjar bygga.

Utanför sammanhållen 
bebyggelse får man 
göra en liten tillbyggnad till 
det ursprungliga huset utan 
bygglov om den inte kommer 
närmare tomtgränsen än 4,5 
meter. Om en sådan tillbygg-
nad kommer närmare grän-
sen än 4,5 meter behöver 
berörda grannars medgiv-
ande finnas för att få utföra 
åtgärden utan bygglov.

Inglasning av ett  
befintligt uterum
Inglasning av ett uterum un-
der ett befintligt tak kräver 
oftast bygglov inom de-
taljplanerat område. Det 
gäller även inom område 
med områdesbestämmelser 
samt inom sammanhållen 
bebyggelse. Byggnads-
nämnden gör bedömningen 
om det är en fasadändring 
eller räknas som en tillbygg-
nad där ny boarea kan till-
komma.

Vid inglasning får inte 
risken för spridning av brand 
och brandgas mellan brand-
celler (till exempel mellan 
olika bostadslägenheter) 
öka. Vid inglasning av exem-
pelvis uterum som tillhör 
olika bostadslägenheter ska 
dessa avskiljas från varandra 
i brandteknisk klass EI 30.

Sammanfattning
Det är byggnadsnämnden 
som bedömer om just din 
altan kräver bygglov eller 
inte. Kom också ihåg att även 
om altanen inte kräver 
bygglov ska den uppfylla 
vissa krav, bland annat krav 
på hållfasthet och bärförmå-
ga. Om du bygger utan att ha 
något bygglov eller startbe-

sked kan du bli tvungen att 
betala en byggsanktionsav-
gift.

Kom ihåg att söka i god tid 
då handläggningstiden kan ta 
upp emot tio veckor efter det 
att ärendet är komplett hos 
byggnadsnämnden.

– Observera att om någon 
av dessa åtgärder ligger inom 
strandskyddat område krävs 
strandskyddsdispens innan 
altan kan byggas, förtydligar 
Jonas.

På kommunens hemsida 
finns en länk till samtliga 
detaljplaner där du bland 
annat kan se hur stor byggrätt 
du har på fastigheten och var 
du får bygga. Där finns även 
en webbkarta med strand-
skydd.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se www.mellerudsnyheter.se

Ledin hela kvällen
JUST NU är Sveriges enda 
Tomas Ledin tributeband. På 
lördag spelar de på Gruzzolo 
i Mellerud.

Stefan, Peter, Jerry och 

Siros i JUST NU bjuder en 
högklassisk show med alla 
hits från ”Herr sommaren” 
själv –  Thomas Ledin.
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VISNING!
Onsdag 5 april kl. 14-18

Köper du en båge och bokar tid för 
synundersökning så kan du vinna ett fint 

smycke eller solglasögon från Efva Attling!
Vi bjuder på bubbel!

Välkommen in till oss!

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

Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 
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Vårt varma tack
till alla Er som på 
olika sätt hedrat 

minnet av vår kära

Lisa Andersson
vid hennes bortgång 

och begravning
Barnen med familjer

DÖDSFALL

SORGTACK

Hipp Hipp 

HURRA!

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Tonår i Missionskyr-
kan. Sönd 11 Gudstj. med 
sångpastor Lennart Anders-
son för ICBI. 19 Ekumenisk 
gudstj. i Kyrkans Hus. Tisd 

PREDIKOTURER
14.30 Andakter på Bergs 
sSjukhem och Fagerlids-
hemmet. 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Ekumenisk gudstj. i Kyr-
kans Hus, predikan Tommy 
Pettersson. Tisd 10-12 Tis-
dagskaffe & Rastplats. 11 
Fortsättning på ”Påskvand-
ring i Jerusalem”, film med 
Siewert Öholm och Anders 
Sjöberg. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Fred 8.00 Frukostträff för 
män, Stig Waldin: Kan jag 
gå trygg de sista stegen? 
Sönd 11 Gudstj. David C. 
Gud och mitt arbete. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats, fika och an-
dakt. Fred 19 Tonårskväll. 
Sönd 11 Gudstj. Sigward K. 
Kyrkkaffe.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
i fsh. Thomas Holmström.
Ssk. Kaffe med våfflor. 
Månd 11 Måndagsprogram 
i fsh. Gäst: Lisbeth Håkans-
son. 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda fsh. 
Tisd 19 Veckomässa i fsh. 
med Thomas Holmström.
Sundals-Ryr: Onsd 10 För-
middagskaffe i fsh. Vardags-
samtal vid kaffebordet.
Gestad: Sönd 15. Ca-
fégudstj. i fsh. Thomas 
Holmström, Dan Rosen-
gren och Måndagsgruppen. 
Kyrkbil 308 70. 

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 
16.30 Församlingsmöte. 
18 Söndagskväll i kyrkan. 
Sigward K. Servering. Tisd 
18 Passionsandakt i Equme-
niakyrkan. Ralph Liljegren, 
Ruben Bengtsson. Sigward 
K. 
Frändefors: Torsd 15 
Sykretsen i fsh. Kaffe och 
andakt. Sönd 11 Gudstj. 
Kyrkokören. Anna K. Lars-
son, solist, Sanna Anders-
son, cello. Våfflor i fsh. 
Ralph Liljegren. Torsd 
(30/3) 14 Gemenskapsträff 
på Ringhem. Cafégänget 
med Yngve och Ivan Karls-
son med Lena Dahl kommer 
och spelar och sjunger. Kaf-
fe och andakt.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Ingrid Leander Blücher. 
Som inledning på akten fram-
förde kantor Anders Fredriks-
son ”Nocturne, som även 
sjöng solo ”Jag ska gå genom 
tysta skyar”. Officiant var 
Marit Järbel och tillsammans 
sjöng man psalmerna 169 och 
235. Avslutningsmusik för 
akten var ”Älska mig”. Till 
minnet av Ingrid var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Sundals Ryrs kyrka 
för Erik Jonsson. Som inled-
ning på akten spelade Barbro 
Magnusson ”Amazing grace” 
varefter Fredrik Johansson 
sjöng ”Var jag går i skogar, 
berg och dalar” av C.O. Rose-
nius. Akten förrättades av 
Anette Jarsved Carlson och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 249, 289 samt 285. 
Solisten sjöng ”Som en bro 
över mörka vatten” av Å. 
Arenhill och som avslutnings-
musik spelades ”Tröstevisa” 
av B. Andersson. Vid kistan 
togs avskedet av de närmaste 
och till minnet av Erik var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Efter akten ägde 
gravsättning rum på Sundals 
Ryrs kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 

Knut Jarlmo. Som inledning 
på akten spelade Maria An-
dersson ”Air” av J. S. Bach. 
Akten förrättades av Marit 
Järbel och tillsammans sjöng 
man psalmerna 199 och 297. 
På orgel framfördes ”Jag har 
hört om en stad” av L. Lithell 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Time to say good-
bye” av F. Sartori.Vid kistan 
togs avskedet av barn och 
barnbarn, släkt och vänner. 
Till minnet av Knut var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten samlades 
man i Kyrkans Hus för min-
nesstund. Gravsättning kom-
mer att äga rum på Holms 
kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Lisa 
Andersson. Som inledning 
på akten spelade Anders Fre-
driksson ”Öppna landskap” 
av U. Lundell varefter han 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” av L. Lithell. Akten 
förrättades av Marit Järbel 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249, 190 samt 297. 
Solisten sjöng ”Där rosor 
aldrig dör” av L. Gosztonyi 
och som avslutningsmusik 
spelades ”Amazing grace”. 
Vid kistan togs avskedet av de 
närmaste. Till minnet av Lisa 
var koret vackert dekorerat 
med blommor. Efter akten 
ägde gravsättning rum på Örs 
kyrkogård.

Grattis vår solstråle Leon på 
2-årsdagen, 24 mars.
Önskar Noel, mamma, pappa, 

mormor, morfar, farmor och 
farfar

23 mars säger vi grattis till 
vår lilla solstråle Hiyab!

Kramar från Christer 
och Yvonne

PREDIKOTURER

Hon brinner för att skriva

Kjerstin Dalbert från Bränna tillbringade sin praovecka på Melleruds 
Nyheter. Foto: Susanne Emanuelsson.

Förra veckan praoade 
Kjerstin Dalbert på Mel-
leruds Nyheter. Här följer 
hennes egna ord om sig 
själv, intressen, framtids-
planer och hennes tid på 
redaktionen.
Jag heter Kjerstin Dalbert, är 
14 år och bor i Åsensbruk.  
Jag är född på Femörings-
gränd  i Uddevalla. Under 
mitt första år i livet hade vår 
familj ett fritidshus i Bränna 
som vi åkte till så fort vi fick 
chansen.

Runt min första födelsedag 
beslöt mina föräldrar att vi 
skulle flytta till fritidshuset 
och bo där på heltid och där 
har vi bott sedan dess. Min 
familj består utav min mam-
ma, min pappa och min sto-
rebror Albin som är två år 
äldre än jag.

På fritiden tycker jag om 
att hålla på med musik. Mitt 
absolut största fritidsintresse 
är att spela piano, vilket jag 
har gjort sedan jag var sex år. 
Jag spelar ingen specifik 
genre, utan tycker om att 
variera de olika musiksti-
larna. Det kan bli allt ifrån 
klassiskt till populärmusik 
eller egenskrivet. 

Mina favoritämnen i sko-
lan skulle jag säga är musik 
(såklart) och svenska. Jag har 
alltid älskat att skriva och att 
uttrycka mig. När jag gick på 
låg- och mellanstadiet så var 
det bästa jag visste när lära-
ren sa att vi skulle skriva 
egna berättelser, men hatade 
att vi alltid fick så kort tid på 
oss. 

Minst en timme behövde 
jag för att skriva en berättel-
se, men helst mer än det. 
Kanske inte så konstigt att 
det tog tid, med tanke på min 
noggrannhet i både formule-
ring och innehåll. Jag minns 
en gång när vi fick i uppgift 
att skriva en berättelse om 
vad vi ville och vi hade bara 
en halvtimme på oss. Jag 
blev stressad över den korta 
tiden och visste inte var jag 
skulle börja. Det brukade ta 
minst en kvart för mig att 
komma på en riktigt bra ide 
för att sedan skriva om den.

Inte nog med att det var 
kort tid så fick vi välja att 
skriva om vad vi ville, vilket 
gjorde att jag inte hade någon 
aning om var jag skulle börja. 
Efter tio minuter fick jag nöja 
mig med idén jag hade, men 
jag hann väl inte komma 
mycket längre än till intro-
duktionen innan tiden var 
ute, så den, som så många 
andra av mina berättelser, 
slutade med ”fortsättning 
följer”. 

Jag tycker fortfarande att 
det är roligt att skriva berät-
telser. Men nu när jag börjat 
högstadiet så har jag fått 
skriva flera olika typer av 
texter. Jag har till exempel 
upptäckt att jag tycker att det 
är väldigt kul att recensera 
filmer, böcker och liknande. 
Att hitta för- och nackdelar, 
vad som kunde gjorts bättre 
och vad som var bra passar 
nog mig.

På grund av mitt stora in-
tresse för att skriva så var 
Melleruds Nyheter det per-
fekta stället för mig att praoa 
på. Jag har fått möjlighet att 
skriva artiklar, intervjuat 
personer och fått känna mig 
som en riktig journalist. Jag 
har också fått lära mig hur 
grafiker samt annonsförsäl-
jare på en tidning jobbar. Jag 
skulle lätt kunna tänka mig 
att jobba på en tidning i fram-
tiden. Inom vilket område 
vet jag inte ännu.

Kjerstin Dalbert, praoelev
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Volvo XC60 Classic. Sveriges populäraste SUV.
Volvo XC60 Classic är en alltigenom mångsidig bil och perfekt för familjens 
alla behov. En bil där komfort och säkerhet ligger i absolut toppklass och som 
enkelt hanterar även de sämsta vägarna. Just nu sista chansen att skaffa dig 
en ny Volvo XC60 Classic till ett mycket attraktivt pris.

*Volvo Inclusive billån inkl 3 års service, körsträcka 1500mil/år, kontantinsats 25%, 84 månader, ränta 4,85% eff. ränta 
4,98% Förbr. l/100 km bl. körn: 4,5–7,7. CO2 g/km: 117–179 (XC60 D3 man–XC60 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. Bilen på 
bilden är extrautrustad. Reservation för ev. slutförsäljning och tryckfel.

Pris från 299 900:-

VOLVO XC60 CLASSIC

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

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

Prisex. Volvo XC60 Classic  Pris  Volvo Inclusive Billån*

D4 AWD Classic Momentum Aut. Diesel 190 hk 369 000:- 3 895:-/mån  

Välgörenhetsshow inbringade 20 000 kr

Modehuset Börsen visade vårmodet för både dam och herr.

Tjejerna som visade Butik Moccafins härliga vårkläder.

Mia Palm, Kent Palm och Malin Svensson dansar loss i ett medley á la Ove.

Före- och efterbilder på ”Gör om mig-modellen” Kristina Johansson.

Team Sportias sköna kläder visades upp av 
Marcus Melby och Emilia Norgren.

Stilige Alassane Ouarma i tuff mundering från 
Andrahandsbutiken 7:an.

Söta Ella Fredin och Vera Svensson i några av 
Andrahandsbutiken 7:ans barnkläder.

I lördags kväll var det stor 
fest på Mejeriet, då mode 
och välgörenhet gick hand 
i hand. Andrahandsbuti-
ken 7:an stod som värd 
för ”A lovely night”, med 
modevisning, livemusik, 
välgörenhet och sam-
kväm. 
Det var fullsatt i Mejeriets 
samlingslokal där även läk-
taren fick fyllas upp med 
besökare. Den stora catwal-
ken gick igenom lokalen, 
upplyst och redo för alla 
mannekänger.

Kvällens huvudtema var 
”A lovely night”, en härlig 
kväll där alla pengar oavkor-
tat gick till Family Mercy 
House arbete i Etiopien. Det 
viktiga arbete som andra-
handsbutiken stöttar ekono-
miskt tack vare alla kläder 
och prylar som Melleruds-
borna skänker och köper. 

Organisationens två gre-
nar består av att hjälpa en-
samstående kvinnor med 
ekonomisk hjälp, praktisk 
utbildning och undervisning 
i föräldraskap. 

Den andra grenen är fad-
derbarn, där man försöker 
hitta fadderföräldrar som vill 
stötta barnen ekonomiskt så 

de kan få utbildning, mat och 
kläder.

Besök i Etiopien
Kvällen på Mejeriet varvade 
livemusik med modevisning 
och berättelser från flera som 
varit på plats i Etiopien och 
sett arbetet.

Bland de som besökt Fami-
ly Mercy House i Addis 
Abeba är frisören Pia Svens-
son. Hon berättade på scenen 
om när hon i höstas lärde upp 
kvinnorna som gick utbild-
ning hur man klipper och gör 
frisyrer.

Allt de hade var en gasupp-
värmd locktång. Tack vare 
att flera företag sponsrade 
med produkter så har nu 
kvinnorna både saxar, hår-
trimmers och riktiga platt- 
och locktänger. 

– Jag fick vara med och lära 
dem hur man klipper män 
och hur man plattar hår. För-
hoppningsvis kan de sedan få 
jobb och kan ge sina barn och 
sig själva en drägligare var-
dag, berättade Pia.

Förutom Pia berättade även 
Samuel Lundgren om arbetet 
dit pengarna skänks och visa-
de samtidigt bilder från cen-
tret på storbildsskärmen.

Mode på catwalken
På catwalken visades det upp 
det senaste i modeväg från 
Modehuset Börsen, nyöpp-
nade barnbutiken Lilla Bus, 
Butik Moccafin, Team Spor-
tia och såklart spännande 
kläder från Andrahandsbuti-
ken. Skorna kom från Ny-
ströms Skor och smyckena 
från Albertssons Ur & Guld.

De söta små mannekänger-
na från Lilla Bus charmade 
hela publiken när de stoltse-
rade på catwalken. Nästan 
lika mycket glada tillrop fick 
Andrahandsbutikens man-
nekäng Alassane. Det var 
glad stämning och alla i pu-
bliken klappade med i takten 
till musiken när snygga mo-
deller och plagg avlöste 
varandra.

I pausen bjöds det på till-
tugg, det såldes lotter och 
kläder som kvinnorna i Etio-
pien tillverkat. Allt gick 
oavkortat till förmån för 
Mercy House, där summan 
efter kvällen precis översteg 
20 000 kronor.

Kvällen avslutades med 
två spexnummer, där ett av 
dem innehöll paret Palm 
samt Malin Svensson som 
bjöd på sig själva i ett bejub-
lat medley. Efter det bjöd 
ungdomar från Melleruds 
Kristna Center på en cover på 
låten Roadtrip med melodi-
festivalaktuella bandet ”De 
vet du”, vilket uppskattades 
stort av publiken.
 Text: Tobias Coster 
 Foto: Susanne Emanuelsson
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0521-313 13 (kl. 10.00-12.00, mån-tors)

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Fredag 24/3 11.00 
Äldredag 80+ träff 
Se annons förra veckan 
Lördag 25/3 14.30 
Kaffe o mys på Prästkragen 
Onsdag 5/4 
15.00 och 18.00 
Solrosen: Attila Sasvari och Tommy 
Danielsson spelar och sjunger allt 
från Evert Taube till Frank Sinatra. 
Alla är välkomna till en stunds trevlig 
gemenskap och fika. 

Cafégudstjänst
Gestads församlingshem 

Söndag 26 mars kl 15
Gemenskap, fika och gudstjänst 

kring kaffeborden
Thomas Holmström och 

deltagare ur en samtalsgrupp.
Sång och musik: Dan Rosengren.

Välkomna!

Tel. 0521-303 88 • www.rokilablomstergard.se

Vi öppnar för säsongen
Torsdag 23/3 kl. 9.00
Välkommen önskar Göran med personal

Tommy 
Håkansson

Brålanda/Säffle

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

KÖP DIN NÄSTA
MASKIN AV MIG

– JAG ÄR TILL FÖR DIG

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5

Brålanda • Frändefors

Firade 30-årig äldreomsorg

Orvar och Else-Marie Carlsson från Sundals Ryr tar för sig av tårtan inne 
på Solhaga äldreboende. T.v står undersköterskorna Inger Olsson, Åsa 
Fredriksson och Angelica Nielsen.

I fredags var det öppet 
hus, kaffe med tårta, ut-
ställning och tipsprome-
nad när äldreomsorgen i 
Brålanda firade 30 år.
Restaurangen är välfylld 
denna fredag, hit kan allmän-
heten komma och äta lunch 
365 dagar om året. Köksper-
sonalen ordnar även med 
julbord, påskbord och mid-
sommarbuffé – vid alla stör-
re högtider helt enkelt.

– Det känns bra att ha så 
många nöjda gäster. Vi brin-
ner för mat allihopa. Allt la-
gas från grunden, vi serverar 
färsk fisk en till två gånger i 
veckan och idag har vi rullat 
35 kilo köttbullefärs, berättar 
Ann-Kristin Ottosson som 
tillsammans med Berith Pet-
tersson och Anette Svensson 
arbetat i köket sedan starten 
för 30 år sedan.

Hela förra veckan servera-
des enbart populära maträtter 
och under fredagen den mest 
populära genom åren, det vill 
säga köttbullar.

På alla avdelningar serve-
rades det kaffe och tårta. Inne 
hos hemvården var det fullt 
av besökare, hittills har fem 
tårtor gått åt. 

Fler än vi trodde
– Det kom mycket mer besö-
kare än vi trott, konstaterar 
gruppchefen Kerstin Niel-
sen.

Alla tre har jobbat i köket i hela 30 år. Fr. v: Berith Pettersson, Ann-Kristin Ottosson och Anette Svensson.

Inne hos hemvården satt rosa ballonger uppe. Här syns fr. v: Elin Larsson, 
vårdbiträde, Johanna Jansson, vårdbiträde, Kerstin Nielsen, gruppchef 
och fyraåriga Elin Westman från Brålanda.

FAKTA
• Sedan 1 feburari 2017 drivs verk-
samheterna i Brålanda av social-
förvaltningen i Vänersborgs kom-
mun.
• I Brålanda finns Sörbygården 
och Solhaga äldreboende samt 
Prästkragens servicehus, hem-
tjänst och hemsjukvård.
• Sörbygården har 32 platser varav 
8 platser är demensboende. Solha-
ga har 24 platser och Prästkragens 
servicehus har 12 lägenheter.

Källa: vanersborg.se

Hemvården har 32 perso-
nal som går på schema plus 
timanställda. Cirka 14 arbe-
tar dagtid och sju på kvällen.

– Vi har fyra grupper; en 
Gestadgrupp, en Sundals 
Ryrgrupp, en i tätorten och 
en till servicehuset som har 
20 lägenheter, varav fyra är 
så kallade 65+-lägenheter, 
förklarar Kerstin.

Hon började arbeta som 
timanställd på Sörbygården 
1988, därefter har hon jobbat 
som timvikarie i köket, stä-
det och därefter haft nattjänst 
i nattpatrullen under tio år. 
Sedan 2005 har Kerstin arbe-
tat i hgemtjänsten. 2010 blev 
hon gruppchef.

– Jag stortrivs här, perso-
nalen är helt otrolig. Alla 
ställer upp för varandra, de 
ska ha en eloge för den fina 
sammanhållningen, beröm-
mer Kerstin.

Inne på Solhaga äldrebo-
ende tar Orvar Carlsson och 
hustrun Else-Marie för sig av 
marsipantårtan.

Här för första gången
– Det är faktiskt första gång-

en jag är här, trots att jag 
varit engagerad i Brålanda 
Väntjänst länge. Man säger 
ju Vardaga om verksamheten 
än så länge, men nu behövs 
ett gemensamt namn och det 
blir en utmaning. Vi får 
hoppas på att det blir bra nu 
när verksamheten drivs av 
Vänersborgs kommun. Det 
ska bli tätare bemanning har 
jag hört, säger Orvar.

Skulle du kunna tänka 
dig att bo här när det blir 
dags för äldreboende?

– Vi har tio barn mellan 18 
och 45 år som bor utspritt lite 
här och där, så vi får se var 
det blir som vi kommer att bo 

när vi blir äldre, svarar Or-
var. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se 

Vill inte att förslag 
rinner ut i sanden

Moderaterna Eva Pärsson 
och Roland Björndahl 
lämnade i januari 2015 in 
en motion om återbruk 
av inventarier inom kom-
munens verksamhet. Den 
bifölls och skulle verkstäl-
las, men ännu har inget 
hänt.
Motionen om återbruk gällde 
inventarier som när de byts 
ut antingen slängs eller ställs 
i förråd. Motionärerna före-
slog att till exempel sektorn 
för stöd- och service tillsam-
mans med AME skulle få i 
uppdrag att genomföra åter-
bruket. En lösning som dis-
kuterades var att enheten för 
daglig verksamhet skulle få 
uppdraget att renovera och 
fräscha upp inventarierna 
och sedan skulle bilder på 
inventarierna läggas upp på 

kommunens intranät under 
några månader. 

Om inventarierna inte fann 
en ny ägare under denna pe-
riod skulle de doneras de till 
någon av Melleruds icke- 
vinstdrivande secondhand-
butiker. Motionärerna före-
slog en utvärdering av 
projektet ett år efter genom-
förandet.

I november 2015 bifölls 
motionen och kommunsty-
relsen fick i uppdrag att 
verkställa beslutet om åter-
bruk, men ännu har inget 
hänt.

– Jag kommer att ställa 
frågan till socialnämndens 
ordförande nästa kommun-
fullmäktigemöte. Jag vill 
inte att förslaget rinner ut i 
sanden, säger Eva Pärsson. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Eva Pärsson och Roland Björndahl efterlyser verkställandet av beslutet 
om återbruk av kommunens inventarier som de motionerat om.

Filmfestivalen invigdes

Fr.v: Kulturchef i VG-regionen Staffan Rydén, producent Madeleine Ek-
man och regissör Anders Refn.

Långeds Folkets Hus 
biograf fylldes snabbt i 
fredags när den 25:e om-
gången av Filmfestival på 
Dal drog igång. 
Jubiléum var det även för 
Folkets Hus i Dals Långed 
som fyller 110 år. Invig-
ningsfilm var Dancer in the 
Dark. Många var nyfikna på 
vem utöver kulturchefen 
Staffan Rydén som skulle 
inviga. Många gissade att 
regissören Lars von Trier 
skulle komma eftersom han 
är i trakterna och spelar in sin 
nya film. 

När klockan slog 18.00 
äntrade två personer scenen, 
det var producenten Made-
leine Ekman och regissören 
Anders Refn som represen-
tanter för Lars von Triers 
film.

I Danmark är Anders mer 
känd än Lars. Han har med 
åren gjort 120 filmer. Efter 
invigningen  stressade båda 
tillbaka till inspelningen, 

men hann i alla fall överläm-
na 5 000 kronor till den åter-
kommande festivalen. Lika-
så överlämnade kommunerna 
en check på 10 000 kronor  
samt blommor. Alla kommu-
nalråd i de fyra kommuner 
var närvarande. Övriga gra-
tulanter var bland annat civil-
fösvarsförbundet med en fin 
tallrik. 

Premiären började bra i 
Mellerud med 218 besökare 
under tre filmer första dagen. 
Många passade på att köpa 
filmkort. Besökarna verkar 
vara mycket nöjda med årets 
filmutbud. Detta tack vare att 
vi nu kan köra nyare filmer. 
Förr fick man betala en viss 
procent under innevarande 
månad om det kördes för 
många filmer, nyare än tre 
månader.   

Fem skolfilmer kommer 
också att hinnas med under 
veckan

Text och foto: G. Landegren    
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Vill du ha roligare?
Nya turboladdade
motorer och automatisk 
dubbelkopplingslåda.

Vill du känna dig trygg?
Autobroms med kollisions-
varning, filhållningsassistans och 
trötthetsvarnare som standard.

Vill du ha kontroll?
Moderna uppkopplingsmöjlig-

heter med  Apple CarPlay™
och en 8’’ pekskärm.

Vill du slippa bekymmer?
Sveriges bästa garantipaket

med 5 års nybilsgaranti med fri 
körsträcka och 5 års Vägassistans.

@HyundaiSverige   |   #hyundaisverige
5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka   •   5 års Vägassistans   •   3 års Vagnskadegaranti 
Finansieringsförslag via Hyundai Finans: 3,33% ränta, 36 mån, 30% kontant eller inbytesbil, 41% restvärde, eff. ränta 5,30%. 
Bränsleförbrukning vid blandad körning: 3.6–5.5 l/100km, CO2: 95–125 g/km.

Premiär för nya i30.
Bilen för den moderna människan. Välkommen den 25-26 mars.

Köp i30 Launch Edition från:

184 900 kr
Eller från 1 849 kr/mån

Mellerud 0530-444 40 • Bengtsfors 0531-719 98 • roybil.se

Vi bjuder på  
nygrillade 

hamburgare 
med tillbehör 

(gäller Mellerud)

Planerna för nya skolgården
Rektor Robert Olsson tog 
emot förslaget.

– Man ska trivas och känna 
sig trygg i sin vistelsemiljö, 
eftersom det skapar god at-
mosfär, säger han. 

Robert tycker att det är 
viktigt att erbjuda eleverna 
aktivitet och en trevlig miljö. 
Han säger att rörelse och 
utevistelse ger eleverna ener-
gi, vilket exempelvis kan 
leda till bättre skolresultat.

Det var igår, tisdagen den 
20 mars som frågan om fi-
nansiering diskuterades i 
KSAU. Om beslutet blev 
positivt så kan man räkna 
med att arbetet påbörjas nå-
gon gång under skolåret. 

– Detta är en satsning som 

Ervin Fejzulovic
Klass: 8A
Bor: Mellerud
1: Det tycker jag om. Vi kom-
mer att få mer att göra på 
rasterna då, vilket är bra. 
2: Jag hoppas på en fotbolls-
plan, då jag spelar på fritiden. 
3: Den friska luften gör att 
det blir lättare att koncentre-
ra sig. 

Karl Lindberg
Klass: 9C
Bor: Mellerud
1: Jag tycker att det låter bra. 
Det gör att folk är ute mer och 
inte bara sitter inne. 
2: En bättre basketplan och 
parkering för moppen. Bän-
kar med vindskydd hade jag 
också tyckt om. 
3: För att vi elever ska få 
någonting att göra på raster-
na, inte bara sitta inne. Frisk 
luft är bra för inlärningen. 

Evelina Torstensson
Klass: 7
Bor: Dals Ed
1: Jag tycker att det är bra. Det 
blir roligare att vara ute då. 
2: En fotbollsplan och gung-
or. 
3: För att det lockar folk till 
att vara ute mer.

Några elever har intervju-
ats angående skolgården. 
Deras inställning är posi-
tiv. 
1: Vad tycker du om det kom-
mande bygget av skolgår-
den?
2: Vad förväntar du dig och 
vad hoppas du på?
3: Varför är det så viktigt med 
en bra skolgård?

Skolgården mellan parkeringen och Rådaskolan som den ser ut idag.

kommer att gynna hela Mel-
lerud. Det kommer bland 
annat att skapa ökad trivsel, 
bättre skolresultat och inte-
gration. För personer som 
minns sin skolgång som po-
sitiv, ökar chansen att de 
flyttar tillbaka till kommu-
nen där de växte upp, säger 
Magnus Olsson, kommunens 
samhällsbyggnadschef. 

Bollsporter
Den planerade skolgården 
kommer att innehålla flera 
olika typer av bollsporter, 
bland annat utomhusbandy, 
volleyboll och fotboll. Ett 
flertal bänkar kommer att 
tillkomma, både med och 
utan tak. Kingrutor, schack-
bord, skateboardramp med 
mera är också planerat. 

Både innergården och 
skolgården på utsidan kom-
mer att förbättras.

– Projektet är ännu bara ett 
förslag som vi tillsammans 
med elevrådet jobbat fram. 
Detta ska nu lyftas politiskt, 
säger Magnus Olsson. 

– Vi ser fram emot en mer 
utrustad skolgård där elever-
na ges möjlighet att befinna 
sig på, både under och efter 
skoltid, avslutar Robert Ols-
son.

Kjerstin Dalbert, praoelev

Det var ungefär 15 år se-
dan Rådaskolans skolgård 
gjordes om. Idag finns där 
endast ett par basket-
korgar och några slitna 
bänkar. Nu planeras en 
förbättring.

Önskemålet om en förbättrad 
skolgård har kommit via 
elevrådet och skolans klass-
råd. 

Många elever upplever att 
rasterna känns långa när det 
inte finns någonting att göra. 

Här står Rådaskolans rektor Robert Olsson på innergården, som också 
ska upprustas.
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5 års Nybilsgaranti med fri körsträcka   •   5 års Vägassistans   •   3 års Vagnskadegaranti 
*Privatleasing via Hyundai Finans: 36 mån, 4 500 mil, ingen första förhöjd leasingavgift. Avi- och 
uppläggningsavgift tillkommer. Bränsleförbr. vid bl. körning: 4.4–4.8 l/100km, CO2: 102–112 g/km.

@HyundaiSverige   |   #hyundaisverige

Tänk dig allt bra med populära i20. Klassledande utrymmen och fullpackad 
med smarta funktioner.  
Kom in och upplev Hyundai i20 du också!

Vi fyller 55 år 
Detta vill vi fira med att erbjuda ett begränsat  
antal Hyundai i20 1,2 Comfort

Hyundai i20 1,2 Comfort 
NU fr. 119.900 kr 
Ord. pris: 134.900 kr

Mellerud 0530-444 40 
Bengtsfors 0531-719 98 

roybil.se

Helgöppet: 
Lördag   10-14 • Söndag   11-14

Köp till:
Metallic      5.900 kr

Automat  10.000 kr

Premium  10.000 kr

Spara upp till 

30.000 kr

Välbesökt vårvisning av maskiner

Klaes Jansson, t.v  och Jan-Åke Jansson, från Skogens Veteraner, flan-
kerar en av besökarna.

Mats Ahlin vid en av nyheterna, en ny stark frontlastare med parallell-
föring.

Från vänster: Magnus 
Isaksson, platschef 
Värmdal i Mellerud, 
Lars Ullén, Kverne-
land och kunden 
Kjell-Åke Svensson 
från Bäckefors som 
gjorde slag i saken 
och köpte slagklip-
paren på bilden.

Christer Jansson, säljare på Värmdal i Mellerud i samtal med Östen 
Johansson.

Värmdals vårvisning lockade ett stort antal besökare. Foto: Kjerstin Dalbert.

Ingela och Ingmar Bäckström från Främmestad stod för underhållningen.

Vid SPF Seniorerna Melle-
rudsbygdens månadsmö-
te  tisdagen den 7 mars hade 
Elin Martinson verkligen 
dragit en vinstlott. Hon hade 
engagerat makarna Ingela 
och Ingmar Bäckström från 
Främmestad som underhål-
lare.

Dan Anderssonsällskapet 
delar årligen ut Gunde Jo-
hanssonpriset. 2015 fick In-
gmar detta pris.

De startade med Dan An-
derssons ”Helgdagskväll i 
timmerkojan”. De fortsatte 
sedan att ömsint och humo-
ristiskt skildra  Gunde Jo-
hanssons liv och verk. Allti-
från ”Torparvisan”  till ”Den 
ilskne busschauffören”.

Vi fick även höra ett med-
ley på några Povel Ramel 
visor. Robban Broberg fick 
också vara med på ett hörn 
med sin ”Båtlåt”.

FÖRENINGSREFERAT
Störst jubel uppstod när 

Ingmar framförde Taubes 
”Min älskling du är som en 
ros” och Ingela gjorde om 
texten såsom en administra-
tör skulle ha framfört den.

Avslutningsvis bjöd de på 
Taubes ”Fritjof och Carmen-
cita”. Det är märkligt hur en 

timma kan försvinna så fort 
när  man får lyssna till en så 
högklassisk underhållning. 

När alla applåder tystnat 
fick vi njuta av kaffe och 
smörgås. Mötet avslutades 
med det obligatoriska lotte-
riet.

Lars-Åke Svensson

Under två dagar hade 
Värmdal & Traktorservice 
i Mellerud vårvisning med 
leverantörer på plats som 
informerade om årets ny-
heter.
Kjell-Åke Svensson från 
Bäckefors står och diskuterar 
med platschefen Magnus 
Isaksson och Lars Ullén från 
Kverneland.

– Jag är intresserad av den 
här slagklipparen. Jag har en 
gård och när man ska låta 
marken ligga i träda blir det 
betydligt jämnare när man 
använder sådan här, säger 
Kjell-Åke.

– Ja, den är som en stor 

gräsklippare egentligen, för-
tydligar Magnus.

En liten stund senare blir 
affären av och papperen 
skrivs under inne på Magnus 
kontor.

Fem leverantörer medver-
kade under vårvisningen, 
dessutom visades bland an-
nat vedmaskiner, plogar och 
vallmaskiner utomhus.

En spännande nyhet var 
Trimas nya frontlastare med 
parallellföring.

– Den är starkare och 
smäckrare eftersom den föl-
jer traktorns linjer, förklarar 
Mats Ahlin, som represente-
rade leverantören denna dag.

Han står och pratar med 
Per Hellman från Tokvarn 
som säljer sopvalsar, snöplo-
gar och sandspridare.

– Det har varit mycket folk 
här idag, det är roligt, konsta-
terar Mats.

Glada miner
Glada miner syns även hos 
Christer Jansson, säljare på 
Värmdal i Mellerud och den 
potentiella kunden Östen 
Johansson, som slagit sig ner 
i en JD Gator, ett allroundfor-
don.

– Idag är jag bara här för 
att träffa folk, så det blir ing-
en affär idag. Jag köpte en 
traktor här i somras, berättar 
han.

Jan-Åke Jansson och Klaes 
Jansson från Skogens Vete-
raner delade ut flyers inför 
klubbens evenemang vid 
Källhults bygdegård den 23 
september.

– Det blir tredje gången, vi 
kör vartannat år. Vi informe-
rar idag och letar sponsorer. 
Utställningen består av 
skogsbruksmaskiner, allt 
från motorsågar till stora 
avverkningsmaskiner, som 
är äldre än 30 år, säger jan-
Åke.

Dessutom är kolmilan 
igång och der blir hästkör-
ning. Förra gången ställdes 
ett 60-tal maskiner ut och det 

kom cirka 1 500 besökare.
Lars Norenby, som tidiga-

re drev Norenbys Maskinser-
vice i Mellerud, gästade 
visningen.

– Jag bor i Ed, men det är 

trevligt att komma hit. Det 
finns många goa gubbar här 
jag känner, säger han glatt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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* Finansiering med Renault Relax Privatleasing: 0 kr kontant, 36 mån, garanterat restvärde. Inga uppläggningsavgift er 
eller aviavgift er. Körsträcka 15 000 km/år inkl. service och vinterhjul. Kostnad för försäkring tillkommer. Alla priser 
inklusive moms. Angivet pris gäller lagerbilar t.o.m 31/3-2017. **Erbjudandet består av 3 års fri service, 4 vinterhjul, 5 års 
garanti och en nybilsrabatt  på 10 000 kr till ett  värde av 30 400 kr. Gäller bilar registrerade senast 31/3 2017 och kan inte 
kombineras med andra erbjudanden ellerföretagsstöd. Bränsleförbrukning vid blandad körning liter/100 km 3,7-6,0. CO2-
utsläpp gram/km: 95-134. Reservation för ev. tryckfel och slutförsäljning. renault.se

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

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

Sista chansen: 3 års fri service + 4 vinterhjul 
+ 5 års garanti. Värde upp till 30 400 kr**

Sista chansen till vårt 
vassaste vintererbjudande!

Islossning!

Nya Renault MEGANE 
Från 159 900 kr
Privatleasing från 

2 050 kr/mån*

Nya Renault MEGANE Sport Tourer
Från 169 900 kr
Privatleasing från 

2 250 kr/mån*

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

Avskjutning av kajor i Mellerud

Kommunjägaren Örjan Johansson tar hand om avlivningen av störande 
kajor och måsar i centrala Mellerud. Förråds- och renhållningschef Patrik 
Tellander t.h berättar att kommunen testat många andra metoder för att 
minska antalet fåglar som förorenar och stör allmänheten.

Snart startar avskjutning 
av de kajflockar som 
samlas runt torget och i 
centrala Mellerud. Det är 
aktuellt eftersom de är 
övertaliga i vissa områden 
och förorenar med sin av-
föring.
Problemet med ett stort antal 
fåglar, främst kajor och må-
sar, är som störst på våren, 
sommaren, sen höst och tidig 
vinter. Då söker sig fåglarna 
till samhällen där det är lätt-
are att hitta föda och boende. 
Detta har mer eller mindre 
blivit ett samhällsproblem. 
Därför kan det bli aktuellt 
med skyddsjakt på vissa or-
ter.

– Vi har jobbat i några år 
för att minska antalet. Det har 
vi gjort genom att uppmana 
allmänheten att inte mata 
dem och att täta skorstenar 
och kolla fönster i obebodda 
hus, säger Patrik Tellander, 

Antalet kajor i centrala Mellerud är stort, nu ska antalet decimeras genom 
avskjutning. Foto: Kjerstin Dalbert, praoelev.

Föreslår kommunal arbetsgrupp 
för tågstopp i Bäckefors

Stig Bertilsson och Krister 
Stensson, för Moderater-
na i Bengtsfors kommun, 
har lämnat in ett förslag 
till kommunstyrelsen om 
arbetsgrupp för lokal 
spårtrafik och tågstopp i 
Bäckefors.
De menar att det sedan en tid 
pågår mycket arbete med att 
kartlägga möjligheten till att 
utveckla den spårbundna 
kollektivtrafiken inom Väs-
tra Götalandsregionen och 
Norge (NSB).

Jämfört med hur man ut-
vecklat den spårbundna kol-
lektivtrafiken inom dövriga 
Västra Götalandsregionen är 
nordvästra Dalsland en vit 
fläck på kartan, framhåller de 
i förslaget.

”Det är viktigt att vi nu 
agerar från kommunens 
sida”, skriver de.

Därför föreslår de att det 
ska inrättas en tvärpolitisk 
arbetsgrupp som omfattar 
samtliga partier som finns 
representerade i Bengtsfors 

kommunfullmäktige. Syftet 
är att bevaka kommunens 
intresse när det gäller tåg-
stopp i Bäckefors.

Stig Bertilsson och Krister 
Stensson föreslår därför att 
varje parti ska utse en repre-
sentant ur kommunfullmäk-
tige till arbetsgruppen, som i 
sin tur bör ledas av kommun-
styrelsens ordförande eller 
förste vice ordförande.

Motion om det 
rörliga friluftslivet

Roland Björndahl och Hen-
rik Nilsson, Moderaterna 
i Mellerud, har lämnat in 
en motion om det röriga 
friluftslivet. 
Med tanke på att Melleruds 
kommun marknadsför sina 
fina naturtillgångar undrar 
motionärerna hur medborg-
arna får tillgång till vår fina 
natur. De nämner som exem-
pel den stig som är belägen i 
skogen mellan Sunnanå och 
Vita Sannar, som är i dåligt 
skick och är bristfälligt ut-

märkt. Längs stigen finns 
grillplatser i dåligt skick. 
Detsamma gäller den mo-
tionsslinga med träningsred-
skap som ligger i anslutning 
till Vita Sandar Camping. 

Björndahl och Nilsson fö-
relår därför att vandringssti-
gar rustas upp och utvecklas, 
att nya grillplatser skapas 
och att befintliga upprustas 
samt att motionsslingan vid 
Vita Sannar återställs med 
skyltar och redskap.

www.mellerudsnyheter.se

förråds- och renhållnings-
chef.

Försökt minska antalet
För att minska antalet fåglar 
har kommunen även satt upp 

en fågelskrämma, kallad 
”Skrikan” som avger fåglar-
nas varningsläte. Det funge-
rar i början, men fåglarna 
vänjer sig efter ett tag. Det-
samma gäller de ”drakar” 
och uvar som suttit uppe på 
fastigheter i centralorten.

– Det funkar i början, men 
sedan ser man fåglar som 
sitter vid sidan av dem. Vi har 
även provat att lägga ut plas-
tormar i skarpa färger, men 
de vänjer sig vid dem också, 
säger Patrik.

Därför har man nu anlitat 
kommunens skytt Örjan Jo-
hansson.

– Jag kommer att börja vid 
05-tiden på morgonen när 
fåglarna är aktiva och det inte 
är några människor ute. Det 
kan krävas att jag skjuter vid 
fem-sex tillfällen, innan de 
förstår att de inte kan vara vid 
torget. Då flyttar de, säger 
Örjan.

Men vart tar de vägen?
– De byter plats till ett an-

nat område med mycket träd 
och är det inne i samhället så 
få jag fortsätta där, förklarar 
Örjan.

Han kommer att använda 
sig av ett salongsgevär med 
hagel, vilket innebär att han 
måste komma ganska nära 
fåglarna innan kan avlossa 
något skott.

Kloka fåglar
– Det är svårt att få bort flock-
arna. Första gången jag skju-
ter går det lätt att träffa dem, 

men de lär sig snart att känna 
igen mig. De har en utkik i 
varje träd och när den varnar 
så sticker hela flocken. De är 
flockdjur och kloka fåglar, 
säger Örjan.

Efter avlivning bränns alla 
dödade fåglar.

Det är en lång process att 
få igenom ett tillstånd att 
skjuta i tättbebyggt område, 
både från polisen och miljö-
nämnden.

– Vi värnar om fåglarna, 
därför poängterar vi att all-
mänheten inte ska mata dem 
så att de samlas i tätorten, 
säger Patrik.

Nu går vi dessutom mot en 
tid med mycket måsar i sam-
hället. Patrik understryker 
vikten av att fastighetsägare 
bör hålla måsarna borta, dels 
genom att plocka bort deras 
bon eller äggen. Man kan 
även ”picka” hål på äggen, 
tipsar Patrik.

– När detta är klart är det 
dags för invasionen av kana-
dagäss i Sunnanå hamn, där 
de kläcker sina ungar. Vi har 
gjort en insats där under 
2016, vi får se hur det blir i 
år, menar Patrik.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Din totalentreprenör

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

Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

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

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Utför det mesta inom gräv

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

STÄD VVS

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på
sociala medier

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

2.999:-
med installation och rotavdrag

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

erbjudande

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

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

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

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV
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Blytungt i 
serieepilogen

INNEBANDY 
Melleruds IBK Giants hade 
det tungt i derbyt mot Bil-
lingsfors i söndags. Inled-
ningsvis gick laget jämnt 
innan gästerna drog ifrån 
och vann med tvåsiffrigt i 
Rådahallen.
I säsongens sista match hade 
Giants hoppats på att bjuda 
hemmapubliken på trevlig 
innebandy. Istället blev det 
ett tungt lidande mot slutsig-
nal efter att Billingsfors tagit 
ett hårt grepp om matchen 
redan i den första perioden 
och ledde med 1-5.

Den andra perioden blev 
inte mycket bättre, när gäs-
terna drog ifrån till 1-9 innan 
unga Robin Larsson reduce-
rade till Giants andra mål i 
matchen.

SLUTRESULTAT
Melleruds IBK – 
 Billingsfors IBK
3-11 (1-5, 1-4, 1-2)

Div. 6 Bohuslän/Dal
Målskyttar, Mellerud:
Ove Zetterström
Robin Larsson
Michael Lind

– Det var ingen bra insats 
alls faktiskt. Det kändes väl-
digt uppgivet alltihop, hela 
matchen kändes som att vi 
inte riktigt var där. Vi kvitte-
rade deras mål och var ladda-
de inledningsvis. Men sedan 
kändes det bara uppgivet hos 
de äldre, de yngre kämpade 
och slet hela matchen, berät-
tar spelande tränaren Micha-
el Lind.

Inte heller de sista 20 mi-
nuterna på säsongen bjöd 
upp till dans, det var uppgivet 
i hela hallen.

– Tråkigt att avsluta på 
detta sättet, men vi har en cup 
att spela i april. Det var sista 
matchen för i år, tråkigt att 
avsluta så här när det gick så 
bra före nyår. Sedan hände 
något, vet inte vad, men det 
har gått emot oss. Vi har för-
bättrat oss, men inte riktigt 
kommit upp i den nivån som 
vi borde. Vi har gjort en del 
framsteg ändå, berättar Lind.

Mellerud ser ut att sluta på 
en femte plats i division 6 
Bohuslän/Dal, när några lag 
inte spelat alla matcher ännu.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT

Förlust i cupen  
för Brålanda IF

FOTBOLL 
Brålanda IF ställdes mot 
division 3-laget IFK Åmål 
i söndags i Dalslands 
Sparbanks Cup. Trots 0-0 
i halvlek syntes det klass-
skillnad i den andra halv-
leken som slutade 3-0 till 
hemmalaget.
Näst intill perfekt försvars-
spel speglade Brålandas 
första halvlek mot IFK Åmål. 
Unga Brålanda visade prov 
på att man kan stå emot bra.

– Vi spelade väldigt bra 
försvarsspel, sade tränaren 
Ronny Fredriksson efter 
matchen.

I paus stod det 0-0 och 
gästande Brålanda spelade 
bra. I andra halvlek lyste 
skillnaderna igenom. Hem-
vändaren Simon Schullström 
gjorde 1-0 för IFK, som se-
dan inom en tiominuters pe-
riod drog ifrån till 3-0.

SLUTRESULTAT
IFK Åmål – Brålanda IF

3-0 (0-0)
Dalslands Sparbanks 

Cup – grupp A
Målskyttar:
52’ 1-0 Simon Schullström Jansson
64’ 2-0 Shaun Watt
67’ 3-0 Shaun Watt

Håfreström vinner mot div. 4-lag
FOTBOLL 
Håfreström jämnade till 
tabellen i Dalslands Spar-
banks Cup med seger mot 
Färgelanda IF. Förlusten 
mot Brålanda i första 
omgången ser ut att bara 
vara en liten grop på vägen 
för Håfreström som visar 
styrka och hög kapacitet.
Förlust mot Brålanda, sedan 
ideliga segrar för Håfre-
ström. Laget ser ut att bli att 
räkna med i årets division 5. 
I Dalslands Sparbanks Cup 
ser det också jämnt ut.

Seger mot Färgelanda med 
3-1 betyder att sista matchen 
mot IFK Åmål blir helt avgö-
rande.

 Där kan alla fyra lag vinna 

gruppen och ta sig vidare till 
slutspel. Mot Färgelanda 
kom en tidig ledning genom 
Nour Eddin Bahro. Ledning-
en stod sig till pausvilan som 
därefter utökades två gånger 
om.

– Vi gjorde en jättebra 
match, alla killarna gjorde 
det bra. Vi spelade fin fotboll. 
Utöver målen hade vi bud på 
fler, vi hade både ribbskott 
och stolpskott också, berätta-
de tränaren Michael ”Svea” 
Eriksson.

Mollapolci styrde
Håfreström hade mycket boll 
och främst var det nyförvär-
vet och assisterande tränaren 
Argjend Mollapolci som 

styrde laget från sin mittfält-
position.

– I anda hade vi medvind 
och de fick jaga boll medan 
vi höll den inom laget, det var 
riktigt roligt att se, berättade 
Eriksson.

Burim Avdijaj och Martin 
Kopp blev målskyttar i andra 
halvlek innan Färgelanda 
kunde få ett tröstmål mot 
slutet.

– Segern var aldrig hotad, 
de hade några halvchanser, 
men aldrig några riktigt klara 
chanser. Vi spelar så här bra 
om vi får allt att fungera, sade 
Eriksson.

Nu har laget chans på slut-
spel, bara IFK Åmål står i 
vägen för detta.

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF – 

Färgelanda IF
3-1 (1-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup – Grupp A

Målskyttar:
8’ 1-0 Nour Eddin Bahro
61’ 2-0 Burim Avdijaj
70’ 3-0 Martin Kopp
81’ 3-1 Jesper Karlsson

Avgörande matcher om få slutspelsplatser
FOTBOLL 
Sexton lag skall bli fyra 
när vi går mot slutet av 
gruppspelet i Dalslands 
Sparbanks Cup.
Vissa grupper är jämnare än 
andra, men inte i någon 
grupp är något avgjort. En-
dast vinnarna av varje fyra-
lagsgrupp tar sig vidare till 
semifinal.

Grupp A:
Gruppen som går under nam-
net ”Dödens grupp” är både 
jämnast och tuffast.

Division 5-lagen Håfre-
ström och Brålanda har stått 
upp bra mot division 4-laget 
Färgelanda och division 

3-laget IFK Åmål. De sist-
nämnda får ses som favoriter 
inför sista omgången där alla 
lag har tre poäng. Vem som 
vinner gruppen får vi dock 
vänta två veckor med att få 
reda på, då lagen spelar sista 
omgången.

Grupp B:
Åsebro och Ellenös match 
som skulle ha spelats i helgen 
blev inställd på grund av 
spelarbrist.

Samtidigt besegrade Mel-
lerud Kroppefjäll med knapp 
marginal och seglar upp som 
både serieledare och favori-
ter till gruppsegern. Ellenö är 
enda laget med en teoretisk 
chans att utmana MIF, trots 

att även Åsebro har två 
matcher kvar att spela. Se-
rien avgörs till helgen, då 
Mellerud vid seger vinner 
gruppen.

Grupp C:
Med division 4-lagen Högsä-
ter och Viken i topp kan 
Frändefors ändå hota om 
avancemang. Chanserna är 
små och vinst krävs mot Vi-
ken, men den matchen spelas 
först nästa vecka.

Bäckefors, som imponerat 
trots skillnaderna i divi-
sionstillhörighet, är redan 
avhängda, men kan skrälla 
mot Högsäters GF. Serien 
avgörs först den 30 mars, då 
sista matchen spelas.

Grupp D:
Med Tösse IF som enda laget 
från serien så gläds man åt att 
se laget som gruppetta inför 
sista omgången.

Tvåsiffriga segern mot 
stryklaget Laxarby/Dals 
Långed i helgen gör att man 
på målskillnad leder över 
division 4-laget Eds FF.

Bengtsfors, som var för-
handstippade favoriter, har 
två oavgjorda matcher på 
kontot och är avhängda från 
striden om gruppsegern. Et-
tan Tösse möter tvåan Ed om 
två veckor, då avgörs även 
denna grupp.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Blerona målsskytt i gräspremiären

Flera unga tjejer imponerade i segermatchen mot Arentorp/Helås i söndags, framför allt syntes Blerona 
Avdijaj. Foto: Johan Lind Wahlén

FOTBOLL 
Åsebro/Brålanda spe-
lade en träningsmatch 
mot Arentorp Helås FK 
i söndags och vann med 
3-2. Unga Blerona Avdijaj 
blev tvåmålskytt när hon 

vände matchen i andra 
halvlek.

Gräspremiär var kanske att ta 
i då fotbollsplanen Almeåsen 
både var ojämn och något 
kuperad. Gräsfläckar fick 
dock tjejerna som stod upp 

bra mot detta division 2-lag. 
Åsebro/Brålanda ställde upp 
med flertalet yngre spelare 
som tog chansen och visade 
framfötterna.

Mest i rampljuset ställde 
sig 15-åriga Blerona Avdijaj 
som sköt in två bollar för de 

– Vi släpper in oturliga mål 
i andra, men målvakten gör 
en jättebra match, berättar 
Fredriksson.

Fantastiskt försvar
Brålanda skapade inte myck-
et framåt, förutom några 
halvchanser. Men det var 
framförallt försvaren som 
tränaren var nöjd med.

– Vi hade svårt framåt idag, 
men så blir det när vi möter 
tufft motstånd. Vi har kanske 
matchat mot lite för tufft 
motstånd, borde spelat några 
fler lätta matcher egentligen. 
Men vårt försvarsspel var 
fantastiskt bra i matchen. 
Möter vi lite sämre motstånd 
än Åmål så kommer anfalls-
spelet att sitta bättre, men 
man vill ju aldrig förlora med 
tre noll, säger Fredriksson.

Brålanda har tuffast möjli-
ga motstånd i Dalslands 
Sparbanks Cup och vi hittar 
dem i ”dödens grupp” till-
sammans med Håfreström, 
IFK Åmål och Färgelanda IF. 

Seger i första matchen mot 
Håfreström har gett laget bra 
utgångsposition och trots 
söndagens förlust mot kam-
raterna står nu alla lag på tre 
poäng inför sista och avgö-
rande omgången.
 Tobias Coster 

tobias@mellerudsnyheter.se

– Roligt att vi har chansen. 
Vi får bra motstånd och det 
är roligt att vi får mäta oss 
med bra lag, berättade Eriks-
son.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

svartklädda och såg till att 
underläget från den första 
halvleken vändes till ledning 
i den andra.

– Det var gräspremiär, men 
det var ovant för tjejerna till 
en början. Bollen studsade 
mycket och det var ojämt. 
Det var därför vi inte alls 
kom upp i nivå i den första 
halvleken. Det var väldigt 
virrigt och vi kom inte rätt, 
hade långa avstånd mellan 
lagledarna berättade tränade 
Morgan Jacobsson efter 
matchen.

Blerona gjorde 1-0 nästan 
direkt i andra halvlek och 
sköt sedan snyggt in 2-1 en 
stund senare.

Trots en kvittering för 
hemmalaget Arentorp/Helås 
kunde Anna Dahlberg fixa 
segern till slut.

– Jag är nöjd med tjejerna 
som ändrade på matchbilden 
när det började så dåligt. Det 
gjorde de riktigt bra, speciellt 
bra var andra halvlek, berät-
tar Jacobsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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Tösse vann stort
FOTBOLL 
Tösse IF tog emot Laxarby/
Dals Långed på söndagsför-
middagen i Dalslands Spar-
banks Cup.

Direkt syntes det att gäster-
na skulle få det tufft och så 
blev det också. Tösse inledde 
målskyttet redan i den femte 
matchminuten och tio minu-
ter senare stod det 4-0 till 
hemmalaget. 10-0 blev slut-
resultatet till Tösse som nu 
leder grupp D inför sista 
omgången, tätt följt av Eds 
FF på sämre målskillnad.

Pontus Nilsson blev fy-
ramålsskytt för sitt Tösse.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
Tösse IF – Laxarby/

Dals Långed
10-0 (6-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup – Grupp D

Målskyttar:
5’ 1-0 Pontus Nilsson
9’ 2-0 Peter Andersson
13’ 3-0 Christoffer Solhemmer
15’ 4-0 Pontus Nilsson
35’ 5-0 Andreas Bertilsson
44’ 6-0 Pontus Nilsson
68’ 7-0 Emil Ahlqvist
72’ 8-0 Pontus Nilsson
87’ 9-0 Martin Elofsson
92’ 10-0 Joakim Stenberg

Freddy med Sverigelaget i Österrike

Huvudledaren Freddy Alm(OK Kroppefjäll), Linda Svensson(Älvsbyn SK), Lovisa Danielsson(Åsarna SK),Oskar 
Gyllenbåga(Älvsbyn SK),Felix Nilsson(Offerdal SK) och ledaren Marianne Kortesoja (Älvsbyn SK).

Förra tisdagen åkte Sveri-
gelaget i Special Olympics 
till World Winter Games i 
Österrike.
Laget och deras huvudträna-
re Freddy Alm gjorde ett 
stopp i Aflenz som var ”Host 
Town”. Där hade man trä-
ningspass och en välkomst-
middag där prominenta per-
soner som borgmästaren och 
andra hälsade lagen välkom-
na. Det bjöds på traktens mat 
och lokal underhållning som 
framfördes av Special Olym-
picsdeltagare. Den 16 mars 
flyttade truppen till Ramsau 
där tävlingarna går av sta-
peln. Hittills har deltagarna 
hunnit med kval till  fem ki-
lometer klassiskt och  en  
kilometer skejt. I finalen i 
fem kilometer klassiskt 
hoppas man skörda de första 
medaljerna. 3 000 aktiva från 
110 länder deltar i Special 
Olympics.

Malena Norrman kunde kamma 
hem två brons i USM, trots en del 
skavanker. Foto: Privat.

Fina insatser av 
Julia och Malena

Julia Jonsson deltog i sitt första 
USM och gjorde bra ifrån sig i 
U13-klassen. Foto: Privat.

KIF:s judosektion populär
JUDO 
I onsdags kväll  var det 
judoträning i Karoliner-
skolans gymnastiksal. Det 
var fortsättningsgruppen 
i KIF:s judosektion som 
höll sin andra träning för 
veckan. Måndagar och 
onsdagar tränas först ny-
börjare och sedan de lite 
mer erfarna i den japanska 
kampsportens konst.
Sedan judoträningarna i 
KIF:s regi startade i april 
förra året har intresset varit 
stort. 39 barn och unga tam-
pas på mattan i gymnastiksa-
len i olika grupper. Tränare 
är Glenn Nordling, kommu-
nens folkhälsostrateg och 
Lasse Johansson, platschef 
på Kroppefjälls asylboende 
och styrelseledamot i Troll-
hättans judoklubb. 

Bälten visar kunskapen
Glenn har tränat judo sedan 
ungdomen och tog tidigt in-
struktörslicens och blev 
klubbtränare. Han förklarar 
systemet med de olika bälte-
na, där alla startar med vitt 

Fasthållningsövning under judoträningen i Karolinerskolans gymnastiksal.

BADMINTON 
I dagarna tre har Göteborg 
stått som arrangör för 
Ungdoms-SM i badmin-
ton. BMK Stinget hade två 
deltagare med, i U13 spela-
de Julia Jonsson och i U17 
spelade Malena Norrman.
I U13 klassen, var det debut 
för Julia Jonsson i dessa sto-
ra sammanhang. Hon var 
anmäld i singel och dubbel 
och lottningen för henne föll 
så att hon fick möta semifi-
nalseedade Tea Rolslin från 
Trollhättan.

Det var mycket stort att för 
första gången ha både linje-
domare och huvuddomare 
samt en tv med sitt och mot-
ståndarens namn lysande i 
hallen. Julia spelade mycket 
bra och pressade Tea i flera 
bolldueller, men det blev 
ändå förlust med 12-21, 12-
21. En ganska stolt och trött 
Julia summerade att hon 
hade spelat ganska bra trots 
förlusten. 

Nu väntade dubbelspel 
med Smilla Bryntesson från 
Färgelanda. De skulle möta 
Elin Ryberg från Alingsås 
och Kushi Harakamani från 
Göteborg. Både Smilla och 
Julia kämpade i varje set och 
lyckades att vinna andra set, 
22-20. I tredje set blev det 
tyvärr lite för många fel och 
de föll med 14-21. Motstån-
darna gick senare till final.

Summering av Julias för-
sta SM är att det inte var så 
svårt att möta de bästa.

U17
I U17 spelade Malena Norr-
man. Hon var med i alla tre 
kategorierna mix, damdub-
bel och singel. Malena var 
seedad i damdubbel och 
singel.

Starten för henne var 
mycket tveksam, hon hade 
blivit avrådd av läkare att 
delta på grund av en stukad 
fot och för att hon varit för-
kyld i två veckor.

Men med skydd, salvor 
och tejp spelade Malena sig 
fram till tre kvartsfinaler 

under lördagen. Mixed blev 
en förlust men i både singel 
och damdubbel blev det 
vinst. I damdubbel ställdes 
Malena tillsammans med sin 
dubbelpartner, Ylva Pekny 
mot dem som senare stod 
som vinnare; Tilda Sjöö och 
Olivia Wänglund. Det var en 
hård kamp med många långa 
bollar men förlust blev det 
med 14-21, 17-21.

Nästa semifinal var i sing-
elspelet mot Ashwathi Vinod 
Pillai från Täby. Det blev en 
jämn kamp fram till 18-18, 
sedan gör Malena några mis-
sar och förlorar med 18-21.

I andra set böljar spelet 
fram och tillbaka fram till 
paus vid 11-9 till Ashwathi, 
sedan plockar Ashwathi flera 
poäng och Malena kommer 
aldrig i kapp och det blev en 
förlust med 14-21.

Malena vinner två SM-
brons trots sina blessyrer, 
vilket är oerhört starkt och en 
stor prestation. Både Julia 
Jonsson och Malena Norr-
man skall vara nöjda med 
sina insatser under SM-hel-
gen.

BMK Stinget

Nelly Rohlén är bra på att fälla sina motståndare.

bälte för att sedan avancera 
från vitt med gul markering, 
till gult och från gult fortsät-
ter det med orange markering 
till helt orange och så vidare 
till färgerna grönt, blått, 
brunt och svart som man kan 

uppnå efter åtta till tio års 
träning.

– Varje grad visar att du 
behärskar vissa tekniker, 
berättar Glenn som själv har 
blått bälte i judo, Lasse har 
orange.

Träningen denna kväll i 
gymnastiksalen startar med 
en fasthållningsövning, se-
dan fallteknik, åt höger och 
åt vänster. Vidare tränas ba-
lansbrytning och att vända en 
kompis som ligger på mage 
på mattan och att fälla varan-
dra. 

Psyke och fysik
Meningen med judo är att 
utveckla psyke och fysik och 
var från början inte den täv-
lingsgren sporten är idag. 
Allt sker med stor respekt för 
den andre och tekniken är att 
genom hävstångseffekt och 
tyngdpunktsplacering om-
rikta motståndarens kraft och 
rörelse och bryta den andres 
balans. Målet är att besegra 

sin motståndare genom att 
fälla eller hålla fast denne.

Här i Karolinerskolans 
gympasal visar unga Nelly 
Rohlèn att hon är en hejare 
på att fälla sin motståndare 
och dunkar den ene efter den 
andre pojken i mattan. Redan 
nu, efter ett års träning har 
hon skördat ett stort antal 
medaljer. Det är hon inte 
ensam om, flera av tränings-
kompisarna kammade hem 
flera medaljer helt nyligen.

– Vi är väldigt glada att 
KIF ville  öppna en ny sek-
tion och tacksamma över att 
få nyttja gymnastiksalen två 
kvällar i veckan. Judon har 
blivit väldigt populär bland 
de unga. Det vore roligt med 
vuxna som vill träna också, 
säger Glenn Nordling.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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Äggjakten
Skojtävling med korvgrillning
ANNANDAG PÅSK

073-970 71 95

Nordalsgatan 4, 464 31 MELLERUD 0530-123 60
 www.auktioner-mellerud.nu
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Leif Landberg & Co
Fastighetsvisning

Ryrsvägen 19 – Köpmannebro
1½-plansvilla/fritidshus på vackra Ryrhalvön. Gäststuga/garage. 
4-5 rok. Tomt 1 580 m2. Utgångspris: 975 000:-

Visning: Sön 26/3 kl. 11.00 - 12.00

Hönsfoder
Björkved

Tel. 0521-360 48

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

Halmpellets
Kutterspån

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

Torvströ
Pappersströ

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

Hösilage
Hästfoder

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

Ensilageplast 
Sträckfilm

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

Rundbalsnät 
Balsnöre

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

Hästfoder
Tillbehör häst

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

Bränslepellets
Pallpris 1.950:-

Utsädesrensning
av havre utföres

Åsebro
Kvarn

Tel. 0521-360 48
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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

DALSLANDS
VVS AB

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   
www.dalslandsvvs.se

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

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

2-GLAS FÖNSTER 
11 st, 8 x 12. Pris: 1.500:-
Tel. 070-952 62 22

SäljeS KöpeS
BRA BÅTKÄRRA  
30 km till rätt pris till min nya 
eka. Tel. 0534- 613 72.

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                       Tel:

Postadress:                                                

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

villapellets
Prisexempel 

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

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

mikael@bilbudet.se

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

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

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Centralen: 0520-47 70 00
Magnus: 070-346 12 17

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

FASTIGHETSMARKNADEN

ÖNSKAS KÖPA
Hus/liten gård
Helst utanför Mellerud. Garage 
önskvärt. Tel. 070-277 41 37.

VED SÄLJES
– spara pengar 

köp vinterveden nu!
Prima björk, kapad o kluven. 

Ring för pris. 073-904 70 93.  
Vedgubben i Mellerud

SÄLJES

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

650/P20 & 850/P25 
till oslagbara priser

Mowivagnar åter i lager

Succén fortsätter!

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

KLUBBNYTT

Missnöjda tränare 
efter derbyt

FOTBOLL 
Det var Mellerud som 
tog emot Kroppefjäll i 
cup-derby i lördags ef-
termiddag. Trots att få 
divisioner skiljer lagen 
stod gästerna upp bra, 
men förlorade med 3-1 i 
Dalslands Sparbanks Cup.
18 spelare saknades i hem-
malaget, 10 i bortalaget, en-
ligt respektive tränare. Inte 
konstigt då att spelet inte 
fungerade eller gladde någon 
av coacherna.

– Ingen höjdarmatch. Mel-
lerud ställde upp med ungt 
lag och vi hade också många 
borta. Det var låg kvalitet och 
vi visar stora brister i det vi 
tränat på och pratat om, sade 
KIF-tränaren Mikael An-
dersson efter matchen.

Även Melleruds tränare, 
Rikard Westman, var mindre 
nöjd med sitt lags insats.

– Vi hade 18 borta, men 
hoppas det blir bättre och 
bättre inför varje helg nu. Det 
var ingen höjdarmatch, vi är 
ganska missnöjda med vår 
insats. Men vi vinner och tar 
poängen, det är det viktiga, 
sade han.

Två straffar
Viktor Öhrling gjorde match-
ens första mål på en solklar 
straff efter 24 minuter. Fem 
minuter senare kom 2-0 på 
hörna, som Johan Larsson 
nickade in.

– Inget vidare spel från vår 
sida, vi försökte dra igång det 
i början av matchen, men 
drogs ner i deras tempo. Vi 
skall kunna göra det bättre 

SLUTRESULTAT
Melleruds IF – Kropp-

efjälls IF
3-1 (2-1)

Dalslands Sparbanks 
Cup – Grupp B

Målskyttar:
24’ 1-0 Viktor Öhrling (straff)
29’ 2-0 Johan Larsson

mot dem, men de unga killar-
na i laget gjorde det väldigt 
bra, berättar Westman.

Kroppefjäll reducerade till 
2-1 genom Ahmed Ouergu-
emmi strax före paus efter en 
hörna. Förre MIF-spelaren 
Alvin Johansson nickade 
tillbaka bollen mot Melle-
ruds straffområde och där 
kunde Ahmed skjuta upp den 
i nättaket.

Direkt efter pausen kom 
3-1 på en ny straff för Melle-
rud, efter handboll på 
KIF-spelare.

– Första halvleken är okej 
från vår sida. Vi har fokuserat 
mycket på försvarsspelet, 
backlinjen gjorde det väldigt 
bra, bästa lagdelen på plan. 
Sedan fick vi lite hopp efter 
målet såklart och vi fortsatte 
att pressa, borde också fått en 
straff. Då var vi på gång, men 
sedan fick vi Mossberg utvi-
sad, berättar Andersson.

I och med segern för Mel-
lerud går man mot gruppse-
ger i grupp B, där Ellenö och 
Åsebros match blivit upp-
skjuten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SPORT
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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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Melodikrysset v.12 - 25 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. 12 – 25 mars

21.00 När livet vänder - tecken-
 språkstolkat
21.30 Världens bästa veterinär
22.15 Lost for life: Unga bakom 
 galler
23.15 Poldark
00.15 Domstolen
01.15 Husdrömmar
02.15 Bonusfamiljen - syntolkat
03.00 Vildmarkens väktare

15.00 UR Samtiden
18.00 Arkeologerna
18.30 Neandertalarna
19.20 Fyraåringarnas hemliga liv 
20.10 Människans planet
21.00 Att vandra Camino
 de Santiago
21.55 Min unika tvilling
22.45 Deckarnas värld
23.40 Upptäcktsresa i Romarriket
00.40 Slavhandel och slaveri 
	 under	svensk	flagg

05.00 Våra värsta år
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 The expendables 2
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 How I met your mother
02.30 Family guy
03.20 My name is Earl
03.45 American dad
04.10 Fear factor USA

15.00 UR Samtiden
18.00 Välkommen till vårt
  kollektiv
18.25 Ryssland på fyra hjul
19.15 Snöapan i Japan
20.10 Hitlers olympiska spel
21.00 Antikmagasinet
21.30 Möte med polarvargen
22.20 Upptäcktsresa i Romarriket
23.20 Min unika tvilling
00.15 Den svåra konsten att leva

21.00 Morgans mission - tecken-
 språkstolkat
22.00 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Homeland
23.55 Poldark
00.55 Hotell Halcyon
01.40 Innan vi dör - syntolkat
02.40 Plus

05.00 Våra värsta år
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
20.00 Lethal weapon
21.00 The expendables 3
23.30 Family guy
00.30 American dad
01.00 Scrubs
02.00 How I met your mother
02.55 Family guy
03.45 My name is Earl
04.10 American dad
04.35 Fear factor USA

15.00 UR Samtiden
18.00 En stad - en historia
18.10 Arkeologerna
18.40 Möte med polarvargen
19.30 Antikmagasinet
20.00 Borgens hemligheter
21.00 Fyraåringarnas hemliga liv
21.50 Ryssland på fyra hjul
22.40 Flykten utan slut
23.35 Snöapan i Japan
00.25 Så skrev jag musiken: 
 Magnus Uggla

21.00 Bäst i test - syntolkat
22.00 Bonusfamiljen
22.45 Världens bästa veterinär
23.30 Falsk identitet
00.30 Poldark
01.30 Game of Thrones
02.20	 True	selfie
02.50 När livet vänder - tecken-
 språkstolkat

05.30 Våra värsta år
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 Cops
19.00 Kevin can wait
19.30 Simpsons
21.00 Mumien
23.30 24: Legacy
00.30 Family guy
01.30 American dad
02.00 Scrubs
03.00 Cops
03.50 Nattsändningar

21.00 Världens bästa veterinär
21.45 Skavlan
22.45 Eastbound and down
23.15 Studio Sápmi
00.15 Det stora fågeläventyret
  - syntolkat
01.15 Mästarnas mästare
  - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.35 Den pågående 
 evolutionen
16.30 Neandertalarna
17.20 Borgens hemligheter
18.20 Att vandra Camino de 
 Santiago
19.15 Min unika tvilling
20.05 Ryssland på fyra hjul
21.00 Upptäcktsresa i Romar-
 riket 
22.00 Människans planet
22.50 Dokument utifrån: 
 Hushållsslavar
23.50 Bergsgorillan
00.45 En historisk resa om mat

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 Ink master USA
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 The last legion
23.00 Kill Bill: Vol 1
01.15 Pegasus vs. Chimera
03.45 Gang related
04.30 Never ever (try this at 
 home)
04.55 Out there
05.20 Seinfeld

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
11.40 Lärlabbet
12.10 Det stora fågeläventyret
13.10 Mästarnas mästare
14.10 Bonusfamiljen
14.55 Kinesiska rummets hemlighet
16.10 Gomorron Sverige
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Sorans krig
22.00 Nationen
22.30 Lärlabbet
23.00 SVT Nyheter
23.05 Dox: Ambulansen
00.05 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Hockeylaget
16.45 Korrespondenterna
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 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 När livet vänder
20.30	 True	selfie
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of Thrones
23.10 Eastbound and down
23.40 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Judge Rinder
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Drop dead diva
15.55 Bytt är bytt
16.55 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
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
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Hustrumördaren
01.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Strömsö
11.15 Uppdrag granskning
12.15 Domstolen
13.15 Sverige!
13.45 Skavlan
14.45 Sorans krig
15.45 Gomorron Sverige
16.05 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Antikrundan
21.00 Morgans mission
22.00 Opinion live
22.45 Kvinnorna som slåss mot IS
23.30 SVT Nyheter
23.35 Uppdrag granskning
00.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
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 Ung och duktig - två år och
	 	filmstjärna
17.10 En bild berättar
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 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Fotboll i nöd och lust
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Judge Rinder
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Drop dead diva
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 Halv åtta hos mig
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
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Tyst vittne
03.00 Hostages
03.50 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
11.45 Morgans mission
12.45 Bonusfamiljen
13.30 Antikrundan
14.30 Opinion live
15.15 Tror du jag ljuger?
15.45 Gomorron Sverige
16.05 Karl för sin kilt
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 Bäst i test
21.00 Skavlan
22.00 Kommissarie Banks
22.45 SVT Nyheter
22.50 Boardwalk empire
23.45 Domstolen
00.45 Sändningsuppehåll
04.55 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
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 Världens bästa veterinär
18.45 Det goda livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Matens resa
20.00 Konstsamlaren och
 katastrofen
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Friends with kids
23.30 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Judge Rinder
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Drop dead diva
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
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 Robocop
01.10 Plutonen
03.50	 The	woman	in	the	fifth

05.25 Go'kväll
06.10 Fråga doktorn
06.55 Opinion live
07.40 Uppdrag granskning
08.40 Ski Classics
12.05 Vintermagasin
13.05 Mästarnas mästare
14.05 Karl för sin kilt
14.55 The Hyperglot
15.20	 Bandy:	SM-final
17.30 Steve
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Hotell Halcyon
22.20 SVT Nyheter
22.25 En sång från hjärtat
23.55 State of play
03.00 Sändningsuppehåll
04.30 Sverige!
05.00 Go'kväll
05.45 Morgans mission

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Vem vet mest?
10.35 Nisses äventyr på land och 
 till sjöss
10.50	 Bandy:	SM-final
13.00 SVT Nyheter
13.05 Svart kärlek
13.15 Country roads - äkta country
14.15 Babel
15.15 Fotboll i nöd och lust
16.15 Sverige idag på romani 
16.20 SVT Nyheter
16.25 Sverige idag på romani 
16.30 Plus
17.00 Vetenskapens värld
18.00 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05	 Vid	flygeln:	Maurizio	Pollini
20.00 Kulturstudion
20.05 Vi äger drömmarna
21.35 Kulturstudion
21.40 SM i Cosplay 2017
23.10 Se hungern!
23.40 Game of Thrones
00.35 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

05.25 Seriously funny kids
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstnings-
 program
13.20 Sveriges mästerkock
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Talang
21.35 Jönssonligan: Den perfekta
  stöten
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Jönssonligan: Den perfekta 
 stöten, frots
23.50 Ronin
03.25 Gone missing
05.15 Seriously funny kids

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor

Christina eller Maggan

tel. 0530-125 40
christina@mellerudsnyheter.se
maggan@mellerudsnyheter.se
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Annonsera i 
kommande 

storutdelning

Boka nu!
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Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Lördag 25/3 kl. 14.00-15.00

Nyinkommet!

Mellerud / Hjortens Udde / Svartebäck 14
Fritidshus med mycket hög standard. Vackert beläget på Hjortens 
Udde. Närhet till småbåtshamn och badplatser.
4 rok. Boyta: 72 kvm. Tomtareal: 2 000 kvm. Pris: 1 690 000:-

Mäklare är som lunchställen. 
De som är fullsatta 
brukar vara bättre  
än dem som är öde.
Så varför inte ringa 

Melleruds största mäklare?

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

HÅVERUD - Ramslökevägen 10 
Hemtrevlig villa med stort vardagsrum som har 
öppen spis med braskasett. Rymligt kök. Charmig 
tom. Källare med direktutgång till rejält garage. Nära 
till bad och till akvedukten i Håverud.

Pris 680.000:-

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

Pris 550.000:-

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:- 

DALS ROSTOCK - Hällavägen 18 
Hemtrevlig villa med hörntomt. Nära promenadvägar 
och natur. Fint vardagsrum med två rum i fil, ett med 
värmande och rogivande braskamin. Trivsamt kök 
med vedspis. Uthus med garage och förråd. 

Pris 490.000:-

NYINKOMMET!

Mån.kost. ca. 6.300:- inkl amortering

Mån.kost. ca. 5.900:- inkl amortering

Mån.kost. ca. 4.900:- inkl amortering

Mån.kost. ca. 4.800:- inkl amortering

Mån.kost. ca. 5.200:- inkl amortering

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
09.00 UR Samtiden
15.00 Övergivna rum
15.15 Bergsgorillan
16.10 Flykten utan slut
17.05 Antikmagasinet
17.35 Fyraåringarnas hemliga liv
18.25 Ryssland på fyra hjul
19.15 Hitlers olympiska spel
20.05 Neandertalarna
21.00 Människans planet
21.50 Den pågående evolutionen
22.45 Say something
23.40 Kungliga husdjur
00.25 Det här förändrar allt

21.00 Världens bästa veterinär
21.45 Boardwalk empire
22.40 Opinion live
23.25 Uppdrag granskning
00.25 Bäst i test - syntolkat
01.25 Morgans mission 
 - teckenspråkstolkat

06.00 Fear factor USA
06.45 Monster jam
07.35 Frasier
08.00 The Goldbergs
08.25 The exes
09.15 Grimm
11.00 The vampire diaries
11.50 NCIS: Los Angeles
14.50 Battle of the year
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
00.05 Grimm
01.00 2 1/2 män
01.30 Brickleberry
02.00 Sändningsuppehåll
03.00 Radiostyrd
03.00 Crossbones
03.30 Radiostyrd
03.00 Sändningsuppehåll
03.50 The Goldbergs
04.10 Seinfeld

15.00 UR Samtiden
18.00 Marina mysterier
18.15 Djur som botar djur
19.10 Lejon som grannar
20.00 Dumma, dumma leukemi
21.10 Världens natur: Planet Earth 2
22.10 Om du kommer härifrån
23.10 Den pågående evolutionen
00.00 Bergsgorillan

21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Gift första ögonkastet - syntolkat
 Visas inte i SVT Play
22.30 Vem bor här - syntolkad
23.30 Världens bästa veterinär
00.20 Agenda - teckenspråkstolkat
01.05 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.35 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
02.35 Kobra

05.00 Seinfeld
05.25 Frasier
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 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 Nattsändningar

15.00 UR Samtiden
18.00 En stad - en historia
18.10 Borgens hemligheter
19.10 Möte med polarvargen
20.00 Upptäcktsresa i Romarriket
21.00 Deckarnas värld
21.55 Dokument utifrån: Ett rop från 
 Syrien
22.50 Hitlers olympiska spel
23.40 Bergsgorillan

21.00 Det stora fågeläventyret - syntolkat
22.00 Mästarnas mästare - syntolkat
23.00 Bates Motel
23.40 Hotell Halcyon
00.25 Världens bästa veterinär
01.10 Skoteräventyret
01.40 Gift första ögonkastet - syntolkat
 Visas inte i SVT Play
02.25 Bonusfamiljen - syntolkat

05.00 Våra värsta år
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 Salt
23.00 Superstore
23.30 Brooklyn nine nine
00.00 American dad
00.30 Nattsändningar

06.45 Sorans krig
07.45 Antikrundan
08.45 Sverige!
09.15 Go'kväll
10.00 Vildmarkens väktare
10.40 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
11.40 Det stora fågeläventyret
12.40 Domstolen
13.40 Husdrömmar
14.40 Bonusfamiljen
15.25 Bäst i test
16.25 Tror du jag ljuger?
16.55 Smartare än en femteklassare
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 Frikänd
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 The Island
23.20 SVT Nyheter
23.25 Kommissarie Banks
00.10 Nattsändningar

08.00 Se hungern!
08.30 Studio Sápmi
09.35 Hockeylaget
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Konstsamlaren och katastrofen
12.05 Kulturstudion
12.10	 Vid	flygeln:	Maurizio	Pollini
13.05 Kulturstudion
13.10 Vi äger drömmarna
14.40 Kulturstudion
14.45 Country roads - äkta country
15.45	 Segelflyg:	Sveriges	flygande	talanger
16.15 Sverige idag på romani chib
16.25 Sverige idag på meänkieli
16.30 Matens resa
17.00 Popreel
17.15 ¡Habla ya!
17.25 Alors parle!
17.35 Life on Scilly
17.50 #lovemilla
18.00 Finnomani - i Sverige
18.30 Skoteräventyret
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Nattsändningar

06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
13.55 Äntligen hemma
14.55 Tillsammans med Strömstedts
15.55 Brynolf & Ljung – Street magic
16.55 Time out
17.25 I en annan del av Köping
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Hur svårt kan det va?
20.30 Solsidan
21.00 Wallander: Skytten
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Skytten, forts
23.10 Margin call
01.15 The informant
02.30 Sändningsuppehåll
03.30 Cop killer

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Bäst i test
11.45 Skavlan
12.45 Smartare än en femteklassare
13.45 Historien om kaffe
13.55	 Änglar,	finns	dom?
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Solbacken: avd. E
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 Vem bor här?
21.00 Bonusfamiljen
21.45 Homeland
22.30 Meningslösa konversationer i 
 fantastiska miljöer
22.40 SVT Nyheter
22.45 Bates Motel
23.25 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag på romani
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 Popreel
08.15 ¡Habla ya!
08.25 Alors parle!
08.35 Life on Scilly
08.50 #lovemilla
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.15 Gudstjänst
17.00 Tornet på toppen
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 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Nattsändningar

10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Judge Rinder
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Drop dead diva
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 Halv åtta hos mig
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
00.50 Tyst vittne
03.00 Hostages
03.55 Brottskod: Försvunnen
04.50 Forever

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Fråga doktorn
10.45 Tror du jag ljuger?
11.15 Lärlabbet
11.45 Nationen
12.15 Vem bor här?
13.15 Bonusfamiljen
14.00 Meningslösa konversationer i 
 fantastiska miljöer
14.10 Örlogsmän
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
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 Domstolen
22.00 Kobra
22.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.45 Hundra procent bonde
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 Världens bästa veterinär
18.45 Det goda livet
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Hockeylaget
22.45 Abortpillret
23.40 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Judge Rinder
14.00 Husjägarna – Danmark
14.55 Drop dead diva
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 Halv åtta hos mig
20.00 Fotboll: Portugal–Sverige
20.00 Fotboll studio
20.40 Fotboll: Portugal–Sverige
21.35 Fotboll studio
21.45 Fotboll: Portugal–Sverige
22.45 Fotboll studio
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Tyst vittne
03.00 Hostages
03.55 Brottskod: Försvunnen
04.50 Forever
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Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 12. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Tvättmedel
ICA. 750 g. Jfr pris 0:60/tvätt.

Formpasta
ICA. 500 g. Gäller ej Lasagne, Tagliatelle, 
Glutenfri och Ekologisk. Jfr pris 6:67/kg.
Max 1 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Entrecôte
Ursprung Sverige. Ca 900 g. I bit.  
Av nöt. Jfr pris 179:00/kg.

179:-
/kg

        

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

Frasvåfflor
Ekströms. 420 g. Jfr pris 14:29/kg ätklar.

Minst
25%

rabatt

12:-
/st

superklipp

10:-
/st

KORT 
PRIS

Krossade,  
Passerade tomater
ICA. 500 g. Jfr pris 10:00/kg.

20:-
/st

Sköljmedel
Softlan. 750 ml. Jfr pris 0:34/tvätt.

Minst
25%

rabatt

15:-
/st

superklipp

10:-
/st

3 för
KORT 
PRIS

10:-
2 för   

KORT 
PRIS

Gröna druvor i ask
Sydafrika, 500 g, klass 1.
Jfr pris 40:-/kg.

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

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

Rek. pris 9.190:-

KAMPANJPRIS 

8.190:-

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetTLAB Maskinuthyrning

MINERAL 
SÅGKEDJEOLJA

159:-/4 liter

SAE30
GRÄSKLIPPAROLJA

39:-/0,6 liter

SÅGKEDJEOLJA

/4 liter

MÅNADENS 
VARA

De blivande brandmännen Carl-Johan Nordgren och Maria Landegren får information om brandbilens utrust-
ning, flankerade av styrkeledarna fr.v: Henrik Karlsson, Anders Nilsson och Mikael Persson.

Melleruds Nyheter kom-
mer att följa Maria Lan-
degren, 34 och Carl-Johan 
Nordgren, 45 under deras 
väg till att bli färdiga 
brandmän. I torsdags var 
det dags för det första 
utbildningstillfället.

Att arbeta som deltidsbrand-

man innebär tuffa uttag-
ningsprov, en stor portion 
envishet, mental styrka och 
en förstående arbetsgivare. 
När NÄRF sökte två nya 
brandmän till Räddnings-
tjänsten i Mellerud blev 
Maria och Carl-Johan utval-
da efter tuffa tester och inter-
vjuer.

De fysiska testerna är tuf-
fa, bland annat ett rökdykar-
moment. Man går in i ett 
mörkt och trångt utrymme, 
för att kontrollera att den 
sökande inte lider av klaus-
trofobi. Ett simprov över 400 
meter och en livräddningsöv-
ning av en fiktiv drunknad 
person.

– Alla prov vi har är för att 
de sökande ska se vad yrket 
innebär och vi kan se hur de 
agerar i olika situationer. Vid 
en olycka behövs både män 
och kvinnor, så proven är 
genusneutrala, säger sta-
tionsbefälet Patrik Tellander.

Höjdprovet innebär att 
klättra upp i en mast och i 

Stationsbefälet Patrik Tellander tillsammans med de blivande deltidsbrandmännen Maria och Carl-Johan. 
Efter de två första utbildningstillfällena väntar en tiodagarsutbildning med andra blivande deltidsbrandmän.

Maria och Carl-Johans väg till att bli brandmän
teknikprovet ska man mon-
tera ihop utrustning som 
tillhör yrket. Tuffast är nog 
momentet att bära två slang-
väskor á 25 kilo uppför en 
backe vid badplatsen vid 
Örsjön. 

Ont överallt
– Det gör ont överallt, jag 
bara skrek de sista fem 
metrarna. Man måste vara 
väldigt envis, avslöjar 
Carl-Johan.

Hur håller du dig i form?
– Jag tränar rent allmänt, 

bland annat innebandy. Hälf-
ten sitter i viljan när det 
gäller att klara av proven, 
svarar Carl-Johan.

– Jag har tränat på gymmet 
i många år, svarar Maria.

Varför ville du bli del-
tidsbrandman?

– Jag har velat jobba som 
brandman länge, men bott 
för långt bort från stationen 
tidigare. Inställningstiden 
vid larm är fem minuter. Har 
alltid tyckt att det är ett fas-
cinerande yrke, man hjälper 
ju människor, säger Maria.

– Jag har jobbat i statlig 
verksamhet tidigare och vet 
att man har bra sammanhåll-
ning på arbetsplatsen plus att 
man vill hjälpa till. Farsan 
har varit brandman och min 
frus bror Mattias Myrberg 
arbetar som brandman. Se-
dan jag började jobba inne i 
samhället har jag funderat på 
att söka, berättar Carl-Johan.

Första gången
I torsdags var första utbild-
ningstillfället på brandstatio-
nen i Mellerud, andra tillfäl-
let var igår tisdag. Vecka 13 
och 14 körs en introduktions-
utbildning under tio dagar 
tillsammans med andra bli-
vande deltidsbrandmän från 
NÄRF och Räddningstjäns-
ten i Uddevalla.

– Det är för att få mer kött 
på benen. Sedan börjar man 
att gå bredvid, som sjunde 

person. Det är ett sätt att få 
in dem i organisationen på ett 
bra sätt. De har då inga skyl-
digheter, utan syftet är att få 
en inblick i arbetet. Vi har en 
ganska försiktig inskolning, 
längden beror bland annat på 
antal larm, förklarar Tellan-
der.

I princip varje måndags-
kväll anordnas övningar för 
pågående vaktstyrka plus 
nyanställda. Efter två år är 
det dags för  distansutbild-
ning på en räddningsskola. 

I skolbänken
I torsdags var det alltså skol-
bänken som gällde för ny-
komlingarna. Informationen 
sköttes av styrkeledarna 
Mikael Persson, Anders 
Nilsson, Henrik Karlsson 
och Patrik Tellander.

Mikael förklarade bland 
annat vilka åtgärder man ska 
göra vid ankomst till olycks-
platsen, exempelvis invente-
ring, livsuppehållande åtgär-
der och göra ”säker 
arbetsplats”.

– I nya bilmodeller finns ett 
stort antal airbags. Om inte 
alla löst ut är det viktigt att 
vara beredd på att de kan göra 
det och det är rejäla krafter 
det handlar om. Så stick inte 
in huvudet hur som helst, 
tipsade Mikael.

Oerhört tacksamma
– NÄRF är oerhört tacksam-
ma över att det finns arbets-
givare som ger sina anställda 
möjligheten att jobba deltid 
som brandman. Dessutom 
får man ju som arbetsgivare 
en anställd som är skicklig i 
säkerhetsarbetet, understry-
ker Tellander

Maria arbetar för övrigt på 
ICA Kronan och Carl-Johan 
på Dalslands Skylt & Re-
klam.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se


