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Trall
28x120

12,95
Pris/lpm

KAMPANJ 

Prisexempel Reglar
Regel C24 45x95 17,95/lpm
Regel C24 45x145 26,95/lpm

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 13.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

 10:- 
         

 /st 

5:-
/st

5995
för Bonuskunder

/kg

Fläskkotlett
Garant, Sverige, färsk, skivad, med ben,
ca 1,1-1,7kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 13

Aubergine, Zucchini
Spanien, Nederländerna, klass 1,
jfr-pris ca13,89/kg

5:-   
för Bonuskunder

/st

Kycklingfilé
Garant, Sverige, färsk, ca 850g

Crème Bonjour
100g, jfr-pris 50,00/kg

 69  95 
         

 /kg 

Gurka
Sverige, klass 1, jfr-pris ca 30,00/kg

Ciabatta
Dafgård, 150g, jfr-pris 33,33/kg

5:-   
för Bonuskunder

/st

Konstnären Britt Ignell och den nytillträdde museichefen Jörgen Svensson i stora konsthallen där Britts spännande konstverk ställs ut.

UF-företagare
vidare till SM

När helgens UF-mässa i entreprenörskap 
avgjordes i Trollhättan kammade melle-
rudseleverna i Dalslandslådan UF hem 
inte mindre än tre förstapriser. I maj vän-
tar SM i Ung Företagsamhet.

– Sidan 6 –

Ny säsong och ny chef

I lördags var det dags för säsongens första vernissage på 
Dalslands konstmuseum i Upperud. De två konstnärerna 
Britt Ignell och Kicken Ericson fanns på plats och berät-
tade om sitt konstnärskap. 

Besökarna kunde också stifta bekantskap med muséets 

nya chef och konstnärlige ledare, Jörgen Svensson.
I stora utställningshallen visas Britts installationer, med-

an Kickens textilkonst kan ses i galleriet. I nedre hallen 
fortsätter utställningen med Tomtebobarnen ett tag till.

– Sidan 7 –

Plus 46 miljoner 
för Mellerud

Det var positiva siffror som ekonomichef 
Björn Lindquist kunde presentera vid 
förra veckans kommunfullmäktigesam-
manträde. Kommunens resultatet hamnar 
på 45,7 miljoner i överskott.

– Sidan 8 –

Temasidor 
Bil & Motor

– Sidorna 13 till 24 –

Bil 
onsdag 29 mars 2017

& m     tor

ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 
Lördag 10–14 

BUTIK: 
Landsvägsgatan 80, Mellerud  Tel. 0530-730 740 
info@bildelsshopen.combildelsshopen.com

BILDELSSHOPEN

bds.se

SERVICE &  
RESERVDELAR  PÅ BDS.SE

Ta del av vårt breda sortiment av reservdelar och tillbehör direkt på bds.se. Där kan du också boka bilservice till fast pris. Vi på BDS har rätt kunskap, erfarenhet och står för ett tryggt bilägande. Välkommen in till vår butik och upptäck hur vi kan underlätta i din vardag. Välkommen!

Auto-Gruppens egen bil som ingår i det nya racingteamet som kör i motorsportgrenen Time Attack. Det är en Mitsubishi Evo 5 med en motor på 690 hästkrafter. Foto: Steff ens Foto.– Sidan 14 –

Nybildat racingteam i Ör

Bilar med attityd 
Bröderna Jan och Thomas Oscarsson och deras per-sonals hjärtan klappar extra hårt för amerikanska klassiker. Nu har de ett fl ertal bilar i toppskick.

– Sidan 16 –

Glennon bygger ut  
Glennon Eriksson, Westbike har växt ur sina lokaler. Ny bygger han ut och har dessutom utökat med ett ATV-fabrikat och börjar även sälja vattenskotrar.

– Sidan 18 –

Mattias fi ck pris 
Första mottagaren av Dalslands Sparbanks Motor-sportpris på 15 000 kronor blev 21-årige rallyföraren Mattias Jakobsson från Bäckefors.

– Sidan 20 –
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Medlemmar i  
Marsjöns SVO  

kallas till

Årsmöte
torsd. 6 april kl. 18

i Bäckegården,  
Bäckefors

Skålleruds Hembygdsmuseum håller

ÅRSMÖTE
Tisdag 4 april kl. 18, i församlingshemmet, Bränna

Jörgen Svensson, ny museichef på Dalslands Konstmuseum, 
berättar om sina visioner för museet.

Välkomna till en trevlig kväll med kaffe och lotterier

Skålleruds Jaktvårdsförening

ÅRSMÖTE
Tisdag 4 april kl. 19.00
Skålleruds kyrkstuga

Sedvanliga mötesförhandlingar
Vi bjuder på fika!

Välkomna • Styrelsen

Bolstad
Prästgård

Onsdag 5 april kl 19
Conny Westerberg, 
Mellerud:  Dalsländska 

bunkrar och befästningar 
– bl.a. Dalaborg – filmade 

med drönare. 
Entré m. kaffe: 75 kr

Arr: Bolstads Prästgårds Vänner 
i samarb. m. Vuxenskolan

Huvudmännen för 
Dalslands Sparbank  

kallas härmed till ordinarie 
Sparbanksstämma  

fredagen den 21 april  
klockan 18,00 i  

SparbankSalongen, 
Kulturbruket, Mellerud. 

Vid stämman kommer angivna 
ärenden i sparbankens 

reglemente att behandlas.

KALLELSE

STYRELSEN

Farfarshistorier från Ösö
Söndag 2/4 kl. 16 i Erikstads bygdegård
Janne Magnarsson (Öbarna) och Carita Jonsson (Åsebro) 

Nostalgi från 50- och 60-talet med berättelser,  
egna sånger och tidstypiska örhängen

Servering  Entré 100:- 
Välkomna!   Erikstads bygdegårdsförening

Håfreströms Bio 
Åsensbruk

 

Smurfarna  
Den försvunna byn 
Söndag 2/4 kl. 16.00

Från 7 år    1 tim 30 min 
Barn 50:- Vuxen 60:-

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

DAGS FÖR HÖRSELTEST? 

I morgon torsdag kan du göra ett enkelt  
hörseltest gratis! 

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

Idé-gruppen Älvan –  Café Älvan
P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud
Torsdag 6 april kl. 14.00 

HOBBYGÄNGET Stig Arne Larsson & Ingemar Bengtsson
Alla hjärtligt välkomna!  

Idé-gruppen Älvan i samarbete med Vuxenskolan

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

29 mars – 5 april 2017
5 söndagen i Fastan
”Försonaren ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 18–19  Andrum i Klöveskogs kyrka.
Sön 11.00 Högmässa i Klöveskogs kyrka, Lena Hildén.
Ons 5/4 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads 
  församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, 
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 
Tor 08.00  Morgonmässa i Kyrkans Hus, Pär-Åke 
  Henriksson.
Tor 18.30  Aftonsång i Kyrkans Hus, Anders Fredriks-
  son, Pär-Åke Henriksson. En ensemble ur 
  Järns sångkör.
Lör  10-13  Marknadskaffe i Kyrkans Hus. Servering, 
  kaffe, lotterier, brödförsäljning. Gåvor 
  mottages tacksamt. Arrangör: Holms 
  internationella grupp.
Sön 18.00  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén. 
  Sång: Birgitta och Anders.
Tis 4/4  11.30  Mässa på Fagerlid, Daniel Westin.
Tis 4/4  14.30  Mässa på Berg, Daniel Westin.
Ons 5/4  10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Evert 
  Magnusson visar Gamla Melleruds bilder.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Ons 14-16 Öppet Kafé i församlingshemmet.
Tor 16.00  Andakt på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist. Kyrkfika.
Tor 6/4  18.30 ”Så kan det låta i Skålleruds församlings-
  hem” Församlingsafton med musikquiz och 
  fika. Marit Järbel, Elisabette Emanuelsson.

ÖRS FÖRSAMLING
Tor 15.00  Rostocks kyrkliga arbetskrets symöte på 
  Karolinen.
Sön 15.00  Gudstjänst med små och stora i Gunnarsnäs 
  kyrka, Daniel Westin. Örs barnkör. Våfflor i 
  Stakelund.
Tis 4/4  18.30  Syauktion på Krokfors bygdegård. Arrangör: 
  Örs kyrkliga syförening. Auktionist: Åke 
  Carlsson
Ons 5/4 12.15  Andakt på Karolinen. Kerstin Öqvist.

Fredag 31 mars • kl. 19.00
Tidernas förälskelse
– med Tomas von Brömssen, Göran Berg 
och Stefan Sandberg

Följ med på en kärleksfull resa i tiden som börjar i 
Italien på 1300-talet med Francesco Petrar ka och slutar 
på 2000-talet i Slottsskogen med Håkan Hellström.

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

Entré: 215 kr för vuxna; 
180 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Arr:  Kulturbruket på Dal
Kaféet är öppet. Vin- och ölservering i pausen.

Biljetter: www.ticketmaster.se eller telefon 077-170 70 70 
samt i Kulturbruket på Dal från kl. 18.00.

Emilia Lindberg
Simone Djurrema
Roland Utbult,
Camilla Berglöv-Hermansson

Mötestider
11.00 Gudstjänst
15.00 Konsert
18.00 Konsert med alla
Lunch och kaff e
mellan mötena

Fri entréSmyrnaförsamlingen Mellerud

VI
TACKAR

besökare och alla som bidragit till genom-
förandet av årets filmfestival.

Festivalkommittén

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

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

An ordinary boy
Västarvet

Konstrummet, Melleruds Bibliotek 5-26 april 
Välkomna!

VÅRFÖRSÄLJNING 
Krokfors bygdegård 

Tisdag 4 april kl. 18.30
Auktionist: Åke Carlsson, åror, kaffe. 

Gåvor mottages tacksamt.
Välkomna! 
Örs kyrkliga syförening 
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.se 

• Agility  v. 14  • Freestyle v. 16
• Rallylydnad v. 16 • Lös & Lydig
• Klicker, kontakt, följsamhet v. 17

Boka er på vårens hundkurser

073-970 71 95

Barnmarknad
Lördag 1 april  
kl. 10.00-14.00

Motorklubben, Mellerud
ekensbarnmarknad@gmail.com

•

•

•

•

•

• •

• • •••

•
• •

• •

•

Lörd 1 april 
kl. 21-02

ROCKABILLY
A tribute to  

Roy Orbinson
TRULY LOVER 
TRIO från USA 

MIKE TEARDROP 
TRIO

0530-126 64 • GRUZZOLO.SE

CIRKUSPLATSEN

Biljetter: Coop Konsum Mellerud
ticketmaster.se. 077-170 70 70.
Cirkuskassan öppen kl 17-18

ÅMÅL - Måkebergsplan
Tisdag 11 april kl 18

SÄFFLE - Säffle Flå 
Onsdag 12 april kl 18

NYTT PROGRAM 2017!

MELLERUD

Måndag 10 april kl 18
ENDAST EN DAG

“Klassisk cirkus i toppform”

BINGO
Idrottshuset, Mellerud

RÖVARE  21.000:-   -  56 rop
VSH - JACK 5.000:- –  38 rop     

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 30/3 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 1.600:- - 47 rop

Lådbingo Jack ca 4.000:- 

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

Ulf Almqvist berättar

om allt som skrivits  

om Churchill

  Rotary
Mellerud

Måndag 3/4

Café Gruzzolo kl. 18.15

LOPPMARKNAD
0520-973 30    www.traffenbaberg.se

Lördag 1/4  
Kl. 1000-1400 Möt våren på torget!

Mellerud  fredag 9 - 17

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

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!!!

Johan – 070-315 97 51

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

FISKBILEN

Alla havets 
delikatesser 

hittar du hos oss!
Välkomna!

99:-/1/2 kg 

Handskuren
Gösfilé

Erbjudande

Färska räkor
till dagspris

198:-/helt kg (22:-/hg) 

Nykokta
havskräftor

-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!

0555-130 15, www.grums.nu

Aktuella 
resor!

Kroatien, Novigrad
13/5, 12 dgr ................. 8.995:-
Prag 13/5, 7 dgr .......... 5.490:-
Berlin 21/5, 5 dgr ........ 4.990:-
Vinresa till Alsace m.m. 
10/6, 7 dgr ................... 8.990:-
Cykla längs Mosel
8/7, 8 dgr ..................... 9.690:-
Schwarzwald & Mainau
1/8, 6 dgr ..................... 6.290:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

På söndag 2 april anord-
nas en heldag med sång 
och musik under temat ” 
Vänersång 3:16”. Medver-
kar gör lokala förmågor 
tillsammans med namn-
kunniga gäster i Smyrna-
kyrkan, Mellerud

Heldag med sång och musik

Camilla Berglöv-Hermansson.

Roland Utbult.

Emilia Lindberg.

Simone Djurrema.

Här kan du lyssna till eller 
också aktivt delta i allsång 
med kända gamla läsarsång-
er. Nyare material kommer 
att blandas med de gamla 
klassikerna under tre konser-
ter samma dag.

Medverkande är Camilla 
Berglöv-Hermansson som 
sjunger och spelar en blan-
dad repertoar och Simone 
Djurrema, som sjunger på 
engelska i en lite rockigare 
stil. Detta är de lokala repre-
sentanterna denna dag.

Två olika gästartister har 
bjudits in. Emilia Lindberg 
är en tjej som på heltid reser 
i hela Norden och sjunger 
och spelar. Hennes stil är 
country när hon framför de 
älskade läsarsångerna. Hon 
har varit i Mellerud tidigare 
och ser fram emot att åter 
igen få ge av sin tro i form av 
sång och musik. 

Den andra gästartisten är 
Roland Utbult. Han har varit 
stilbildande för många sång-
are och musiker i Sverige. 
Många körer och grupper har 
sjungit hans sånger sedan 
mitten av 1970-talet och 
framåt. Två låtar har han haft 
på Svensktoppen och han har 
bland annat arbetat med ar-
tister som Andrae Crouch, 
Per-Erik Hallin, Tomas Le-
din, Oslo Gospel Choir, 
Janne Schaffer och Sveriges 
Radios symfoniorkester. 

Roland deltog också i den 
populära tv-serien ”Minns 
du sången” och har gjort ett 
20-tal skivinspelningar. 

I Smyrnakyrkan kommer 
han att mestadels sjunga sin 
egen repertoar och berätta 
om olika händelser i och 
kring sitt musikskapande 
mellan sångerna. 

Vid den avlutande konser-
ten på söndagskvällen kom-
mer alla fyra att delta samti-
digt och leda varandra och 
publiken i allsång med flera 
stycken var. 

Detta är första gången som 
Smyrna arrangerar denna typ 
av samlingskonserter med 
tre tillfällen samma dag och 
med lunch och fika mellan 
konserterna till självkost-
nadspris. 

– Man kan vara i kyrkan 
hela dagen och lyssna, sjunga 
och umgås vid matborden, 
säger Marianne Larsson som 

är idégivare till Vänersång 
3:16 som evenemanget heter. 

Varför Vänersång och 
varför 3:16?

– Vänersång är Melleruds 
svar på Skärgårdssång som 
hålls sedan några år tillbaka 
på Tanumstrand och 3:16 har 
vi hämtat från Johan-
nes-evangeliet som i denna 
vers brukar kallas för lilla 
bibeln, det vill säga samman-
fattning av hela idén med 
kristen tro i bara några få ord, 
avslutar Marianne. 

www.mellerudsnyheter.se
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Veckans lunch

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

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

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
Skolan

      

Vecka 14 Måndag 3/4: Kycklingpyttipanna med stekt 
ägg, broccoli, och rödbetor. 
Dessert: Fruktsoppa. 
Tisdag 4/4: Kalops med potatis, blomkål 
och skivade rödbetor. 
Dessert: Konserverad frukt.

Onsdag 5/4: Gratinerad fisk med crème 
fraiche och chili, potatis och gröna ärtor.  
Dessert: Blandad fruktkräm.
Torsdag 6/4: Ärtsoppa med fläsktärningar.   
Dessert: Tunna pannkakor med sylt.
Fredag 7/4: Köttfärssås med makaroner 
och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 8/4: Stekt rödspätta med  
remouladsås, potatis, sommarblandning och 
citronklyfta.  
Dessert: Jordgubbskräm med gräddmjölk.
Söndag 9/4: Skivad fläskkarré med sås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker.
Dessert: Brylépudding med karamellsås och 
vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 14
Mån-tors:, lör-sön: Pannbiff med potatis-
mos, och grönsaker. Fre: Ugnspannkaka med 
stekt fläsk och grönsaker. 

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

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

Onsdag Chilibakad sejfilé** med 
kokt potatis och gröna ärtor. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean.

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

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

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Nostalgisk rockkväll
The Cadillac band som uppträder i Bolstad bygdegård den 1 april. Fast då ersätts Raymond Björling av Ove 
Pilebo. Foto: Thomas Aldin.

På lördag 1 april spelar The 
Cadillac band i Bolstad 
bygdegård. De bjuder på 
en härlig show med låtar 
exempelvis av Elvis, Jerry 
Lee Lewis plus svenskt 
material i nästan tre tim-
mar.
The Cadillac band har spelat 
ihop under många år. Nam-
net kom dock till så sent som 
2004 och den som döpte 
bandet var Elvis Presley’s 

trummis DJ Fontana. Han 
tyckte The Cadillac band var 
passande på många sätt. Dels 
både hans eget och Elvis 
stora intresse för Cadillacbi-
lar och dels för att bandet ofta 
spelar låten Cadillac.

Repertoaren består av El-
vis låtar från 50- och 60 talet 
och en del från 70 talet. Ban-
det har bland annat kompat 
svenska artister som Siw 
Malmkvist, Ola Svensson, 

Ebbot Lundberg, Tommy 
Körberg, Peter Lundblad, 
Lena Påhlsson och Kikki 
Danielsson.

Kapellmästare är Janne 
”Lucas” Persson, som kom 
tvåa i Melodifestivalen med 
”Växeln hallå” 1980. 

I bandet hittar vi även Ove 
Pilebo, sångare i Streaplers i 
14 år samt gästartisten Terry 
Wayne, rockabillyidol i Eng-
land på 1950-talet

Senaste nytt från Kanalyran
Nu är sponsorsdekalerna för 
Kanalyran klara. De har i 
veckan börjat distribueras till 
de 19 företag som redan har 
anmält att de stödjer årets 
Kanalyra. Förhoppningen är 
att man sätter upp dekalerna 
vid sin entré så kunder och 
andra ser vilka som är med 
och möjliggör en av Sveriges 
äldsta stadsfester.

Konferencierer
Förra året fick våra presenta-
törer mycket beröm, både av 
publiken och av de som fram-

trädde på våra scener. Så 
enligt idrottens måtto ”Änd-
ra aldrig ett vinnande lag” har 
vi gjort klart med alla fyra 
även för årets Kanalyra. Det 
innebär: Josefine Dahlquist 
sköter fredagens barnaktivi-
teter. Det är tredje året i rad 
för henne. Mia och Agnes 
Palm, mor och dotter, tar 
hand om pratet på lördagen.
Ulrika Claesson är konferen-
cier i Håverud på söndagen.

Musik på restaurangerna
Det är också klart att både 

Börsen och Vågen bygger ut 
på Torget fredag och lördag. 
Både kommer dessutom att 
ha musik i sina tält.

I Håverud kommer Brasse-
riet att ha levande musik på 
söndagen.

Däremot har Mellerudska-
laset meddelat att de står över 
2017. Österrådaplan återgår 
till att vara hemvist för ve-
teranfordon och djuraktivite-
ter.

För Kanalyrekommittén 
Lars Nilsson

Prisbelönta cirkusartister 
gästar Mellerud

10 april blir det klassisk cirkus med allt som hör till på Cirkusplatsen i 
Mellerud.

Vår i luften och dags 
för klassiska Cirkus Brazil 
Jacks traditionella gäst-
spel måndag 10 april på 
cirkusplatsen i Mellerud. 
Bland mycket annat finns 
komiker och prisbelönta 
jockeys på repertoaren.
Cirkusen kommer då direkt 
från ett besök i Göteborg och 
sedan följer gästspel i bland 
annat Åmål, Säffle och Arvi-
ka innan den långa cirkus-
karavanen drar ut på 
årets landsomfattande turné 
från Skåne i söder och ända 
upp till Lappland.

Publiken i Mellerud kom-
mer att bjudas på ett familje-
vänligt program för vuxna 
och barn i alla åldrar. En 
klassisk cirkusföreställ-
ning med roliga clowner,  
vältränade akrobater, fantas-
tiska jockeyryttare, spän-
nande stegbalans samt en 
stor och välspelande cirkus-
orkester. Allt som tillhör en 
riktig cirkusföreställning.

– I årets föreställning glä-

Så kan 
det låta

Torsdag 6 april anordnas 
musikquiz i Skålleruds 
församlingshem. 
Då har du möjlighet att 
sjunga, gissa, låta och lyssna  
– ett trevligt sätt att göra sin 
stämma hörd i en lekfull 
tävling. Det serveras även 
fika under kvällen. Under 
2017 firas att det är 500 år 
sedan Martin Luther startade 
reformationen, så vill ar-
rangören leva upp till hans 
ord: ”Sången är en fin ädel 
konst och bra övning. Den 
finns inte på stridigheternas 
marknadsplats. Den som 
sjunger bekymrar sig inte om 
mycket, han fördriver alla 
bekymmer och allt är gott för 
honom”.

Annonsera på
Från A till Ö

Ring eller maila Christina
0530-125 40

annons@mellerudsnyheter.se

Vårmarknad
På lördag 1 april är det åter 
dags för den traditionsenliga 
vårmarknaden på Torget. 

Som vanligt ansvarar Melle-
ruds IF för den.

Musikmöte ställs in
I början på april skulle Mel-
lerud få besök av ett 20-tal 
ungdomar från norra Eng-
land som spelar både brittisk 
och skandinavisk folkmusik. 
Här skulle de spela både 
själva och tillsammans med 
ungdomar från Dalsland och 
medlemmar ur Dalslands 
Spelmansorkester. Två mu-
siktraditioner skulle mötas. 
Det skulle ha svängt rejält, 
eftersom de engelska ungdo-

der vi oss bland annat över 
att få presentera de superro-
liga komikerna Wolf Broth-
ers och från Ungern kommer 
ryttarfamiljen Donnert med 

sitt från cirkusfestivalen i 
Monte Carlo prisbelönta 
jockeynummer, säger cirkus-
drottningen Carmen Rhodin 
inför gästspelet. 

marna också är vana att 
spela till ”ceilidhs”, det vill 
säga fartfyllda danskvällar.
Konserten på Kulturbruket 
på Dal lördag 8 april är alltså 

inställd på grund av att de 
engelska elevernas ledighet 
för att åka till Sverige tyvärr 
blev indragen.
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Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

Brålanda Trä AB
Byggvaruhus

Öppet: måndag-fredag 7–18, lördag 9-13

MISSA INTE ÅRETS STORA

FÖNSTERKAMPANJ!

Vid köp av 1-4 enheter 30% rabatt

Vid köp av 5 eller fler 35% rabatt

• Svensktillverkade fönster & fönsterdörrar

• Snygg, smart och ren design

ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED
ANDRA RABATTER ELLER ERBJUDANDEN. 
GÄLLER FÖNSTER I ERAS STANDARD-
KULÖRER OCH STANDARDSORTIMENT
GÄLLER V12-16 2017.

UPP TILL

35%
V.12-16

Dalsländska bunkrar 
och befästningar

Den medeltida befästningen Dalaborg i Bolstad har filmats från ovan.

På onsdag kväll den 5 april 
kommer Conny Wester-
berg, Mellerud till Bolstad 
Prästgård och berättar 
om Mikael ”Samuraj” 
Johanssons filmer från 
dalsländska befästningar 
och bunkrar. 
Det är Connys stora intresse 
för dalsländska skansar från 
andra världskriget som har 
stimulerat Mikael ”Samuraj” 
att resa till Dalsland för att 
filma med hjälp av drönare.

Han har genom detta sätt 
att filma fått fram ny infor-
mation om dalsländska 
bunkrar. Mikael Johansson 
har även filmat den medelti-
da befästningen Dalaborg i 
Bolstads socken ovanifrån. 
Denna hobbyfilmning har 
fört honom över hela Sverige 

där han filmat bunkrar från 
andra världskriget, gamla 
militära befästningar ända 
från medeltiden, övergivna 
gruvhål, kalkbrotten på Kin-
nekulle med mera.

Conny Westerberg kom-
mer även att visa utrustning 

som soldaterna hade på sig i 
bunkrarna under andra 
världskriget. Westerberg har 
varit yrkesverksam som mu-
siklärare i Mellerud innan 
han som pensionär började 
ägna sig åt Dalsland under 
andra världskriget.

Farfarshistorier från Ösö

Under rubriken ”Farfarshistorier från Ösö” uppträder Janne Gunnars-
son och Carita Jonsson i Erikstads bygdegård 2 april. Foto: Jan Lindvall.

Janne Magnusson och 
Carita Jonsson kommer 
till Erikstads bygdegård 
söndag 2 april under te-
mat ”Farfarshistorier från 
Ösö” (ligger i Grundsund).
Det bjuds på nostalgi från 
1950 och början av 1960-ta-
let, sett genom ett barns 
ögon, med Janne Magnars-
son (känd från Öbarna) och 
Carita Jonsson. Det blir be-
rättelser ur Jannes nya bok, 
med samma titel som före-
ställningen, som komplette-
ras med tidstypiska örhängen 
och Jannes egna sånger. 

Föreställningen lockar 
fram minnen och stämningar 
hos de som var barn och unga 
på 1950 och 1960-talet – ett 
tidsdokument från svenska 
västkusten för alla åldrar,
Medverkande: 
Janne Magnarsson: sång, 
gitarr, berättelser
Carita Jonsson: piano, 
dragspel och kompletterande 
kommentarer.

Stämningsfullt med Earth Hour
Vägen till Kulturbruket 
lystes upp av marschaller 
i  lördags kväll när det för 
åttonde gången åter var 
dags för Earth Hour. Det 
har blivit tradition i Mel-
lerud att denna dag ha en 
helt akustisk föreställning 
och med bara stearinljus 
som belysning.
Lars Nilsson hälsade alla 
välkomna och berättade att 
Earth Hour är en kampanj för 
miljön där man världen över 
släcker ner allt ljus i en tim-
ma. Själva nyttan är ärligt 
talat inte så stor men det är 
en manifestation.

─ Men att bestämma över 
hur invånarna i Mellerud ska 
göra känns inte bra. I Melle-

rud väljer vi istället att vara 
på Kulturbruket, en tradition, 
hämtad från en engelsk kyr-
ka, St Martin in the Fields, 
sade Lars Nilsson..

Artister
Först ut var Gun-Britt Gus-
tavsson med Elektricitetsvi-
san sedan följde de andra 
som på ett pärlband. Maria 
Fredriksson var uppe på sce-
nen med både fiol och tvär-
flöjt. Pernilla Svahn och 
Kajsa-Stina Henriksson, 
Amelia Andersson, Liisa 
Paiste och Mikke Nilsson 
Teveborg var alla flera gång-
er uppe på scenen och sjöng. 
De ackompanjerades av 
Gun-Britt Gustavsson och 

Lars Nilsson på gitarr, Sören 
Blom, bas, och Glenn Nord-
ling på slagverk. 

Kicki Nilsson Teveborg 
läste dikter av Karl Karlsson 
och Stellan Johanson.

När klockan blivit halv tio 
var programmet slut och 
kvällen avslutades liksom 
tidigare år, med ”Nu tändas 
åter ljusen i vår lilla stad”.

Efteråt var alla överens om 
att det varit en stämnings-
fylld konsert och någon 
högtalaranläggning behöv-
des då rakt inte.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Liisa Paiste, som fick hoppa in med kort varsel på grund av sjukdom, börjar med ”Så skimrande var aldrig havet”.

Ny bok av skrivarföreningen
Mellerudsgruppen av Dals-
lands Skrivarförening plane-
rar för en ny bok, den tredje 
i ordningen, med texter av 
gruppens medlemmar. Den 

nya boken har preliminärt 
fått titeln Fotspår. Målet är att 
boken ska ges ut i samband 
med Dalslandslitteraturens 
Dag.

Parallellt arbetar man med 
en bok om författare med 
anknytning till Dalsland. 
Även där siktar man på ut-
givning 17 juni.

Dalsland Marathon i april
Årets Dalsland Marathon 
äger rum lördag 22 april. 
Som tidigare år är det ingen 
formell tävling utan mer en 

möjlighet att springa tillsam-
mans. Evenemanget genom-
förs i tre klasser, 42, 21 och 
10,5 kilometer. Start och mål 

är på Håvåsen i Åsensbruk. 
Intresserade kan läsa mer på 
loppets hemsida.
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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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JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

SORGTACK

PREDIKOTURER
MELLERUD

Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred  
18.30 Tonår i Smyrnakyrkan. 
Sönd 11 Vänersång 3:16 Ca-
milla Hermansson, Simo-
ne Djurrema. Pred Tommy 
Pettersson. 15 Forts. med 
Roland Utbult, Emilia Lind-
berg. 18 Forts. med samtliga 
sångare och musiker. För mer 
info se separat annons. Månd 
17 U-landsgruppen. Tisd 19 
Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
”Vänersång 3:16” i Smyrna-
kyrkan. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
14.30 Andakt på Servicehu-
set. Fred 19.30 LifeLine - 
Ungdomskväll på Sörgården. 
Sönd 16 Ekumenisk gudstj. 
Hjärtats förnyelse, predikan, 
sång, kyrkkaffe. I Equmeni-
akyrkan. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Onsd 
19 Bön. Torsd 15 Kongo-
gruppen. Lörd 9 Städdag på 
Rörvik. Sönd 16 Ekumenisk 
gudstj. i Equmeniakyrkan, 
”Hjärtats förnyelse”. Ssk. 
predikan, Servering.
Brålanda: Sönd 16 Eku-
meniskgudstj. i Equmenia-
kyrkan. Kyrkornas präster 
och pastorer. Tema Hjärtats 
förnyelse - Ska vi behaga 
Gud? Ssk. Servering. Månd 

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Skålleruds kyrka för 
Klas Ellenäs. Som inledning 
på akten spelade kyrkomusi-
ker Elisabette Emanuelsson 
”Våren” av E. Grieg. Akten 
förrättades av Marit Järbel 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 201 och 814. Man 
lyssnade till ”Som en bro 
över mörka vatten” av P. Si-
mon och som avslutningsmu-
sik spelades ”Adagio” av T. 
Albinoni. Vid kistan togs 
avskedet av de närmaste un-
der tonerna av ”Mio min 
Mio”.Till minnet av Klas var 
kistan och koret vackert de-
korerat med blommor. Grav-
sättning kommer att äga rum 
på Skålleruds kyrkogård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holm kyrka för Ulla 
Johansson. Som inledning 
på akten spelade kantor An-
ders Fredriksson ”Tack, min 
Gud för vad som varit”. Han 
sjöng följande musikstycken 
”Sången till mor”, ”Där rosor 
aldrig dör” och ”Någonstans 
bland skuggorna står Jesus”.
Officiant var Daniel Westin 
och tillsammans sjöng man 
psalmerna 249 och 248. Av-
slutningsmusik för akten var 
”Amazing grace”. Till min-
net av Ulla var koret vackert 
dekorerat med blommor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Nisse 
Lilja. Som inledning på ak-
ten spelade kantor Maria 
Andersson ”Gammal fäbod-
psalm”. Anna Lindström, 
solist, sjöng ”Håll mitt hjär-
ta” och ”Älska mig”. Akten 
förrättades av pastor Thomas 
Segergren och tillsammans 
sjöng man psalmerna 297, 11 
och 190. Avslutningsmusik 
för akten var ”Jag skall gå 
genom tysta skyar”. Till min-
net av Nisse var koret vackert 
dekorerat med blommor.

12 Middagsbön i fsh. 12.15-
13.30 Lunch. 17-19 Kultur-
café i Brålanda fsh.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Gudstj. m nattv. Anette J 
Carlsson. Kaffe i kyrkan. 
Kyrkbil 308 70. Onsd (5/4) 
14 Kyrkliga syföreningen 
hos Gunnel Lönqvist.
Gestad: Torsd (6/4) 10 För-
middagskaffe i fsh. Vem är 
vem? Vi tittar på gamla kon-
firmandkort. Kyrkbil 321 18.
Timmervik: Sönd 10 
Gudstj. Thomas Holmström. 
Kyrkkaffe. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Fred 10 
Bibelsamtal. Lörd 10 Vårba-
sar, lotteri, brödförsäljning, 
servering. Sönd 11 Gudstj. 
Sigward K. Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 14 Ge-
menskapsträff på Ringhem. 
Cafégänget, Yngve och Ivan 
Karlsson med Lena Dahl 
kommer och spelar och 
sjunger. Kaffe och andakt. 
Sönd 10 Gudstj. m nattv. 
Lennart Staaf. Kyrktaxi. 
Tisd 13.30 Passionsmässa på 
Ringhem, Lennart Staaf.

UF-företagare från Mellerud till SM
Mässan Entreprenörskap 
på riktigt som hölls på 
Nova Arena i Trollhättan 
är nu avslutad och det 
blev en fartfylld helg med 
2 000 besökare.
Här fick man möjlighet att 
möta alla unga entreprenörer 
som ställde ut på mässan med 
sina produkter.

Tävlingar  
Under mässan avgjordes 
även ett par tävlingar, med 
möjlighet att kvalificera sig 
vidare till SM i UF-företa-
gande, och representera 
Fyrbodal. 

UF-företagande innebär 
att elever får starta, driva och 
avveckla ett företag under sin 
gymnasietid. Produkterna 
som de jobbar med har de 
själva valt och till sitt stöd har 

de sina lärare samt rådgivare 
från det lokala näringslivet. 

I år driver närmare 900 
elever UF-företag runt om i 
Fyrbodal, cirka hälften av 
dessa medverkade på den 
regionala UF-mässan.

Mellerudsbor segrade 
Från Fridagymnasiet i Vä-
nersborg deltog UF-företa-
get ”Dalslandslådan” som 
vann första pris i kategorier-
na ”Hållbart företagande”, 
”Årets vara” och ”Årets 
monter”. Företaget drivs av 
fem mellerudsbor: Anton 
Berg, Oscar Andreasson, 
Erik Emanuelsson, Anton 
Asp och Gunilla Larsson.

Framgångarna betyder att 
företaget åker till SM i UF i 
maj. Glada pristagare är Oscar Andréasson, Anton Berg och Erik Emanu-

elsson. fattas på bilden gör Anton Asp och Gunilla Larsson. Foto: Ung 
Företagsamhet Fyrbodal.

Sven-Ingvarsmusik på Älvan

Det var välbesökt under musikunderhållningen på Café Älvan i torsdags.

Ett 50-tal åhörare gästade 
Café Älvan i torsdags när 
Nyströms framförde låtar 
av Sven-Ingvars.
Ove och Annette Nyström 
framförde ett knippe välkän-
da låtar ur Sven-Ingvars gi-
gantiska repertoar. Publiken 
log igenkännande och nicka-
de i takt med musiken.

Det värmländska bandets 
frontman Sven-Erik 
Magnusson avled natten mot 
onsdagen, vilket hade av-
speglats i radion hela dagen. 

– Vi bestämde programmet 
redan i januari, att temat 
skulle vara så aktuellt idag 
hade vi ju ingen aning om då. 
Men många tycker om deras 
låtar, säger Margareta Lars-
son, ordförande i arrangeran-
de Idégruppen Älvan.

Att Ove och Anette Ny-
ström är uppskattade märktes 
tydligt.

– Det brukar alltid komma 
många när de spelar, förkla-
rar Margareta.

Ingrid Johansson sitter och 
nickar leende till musiken.

– Min favoritlåt med 
Sven-Ingvars är ”Min gi-
tarr”, den brukar jag ha med 
på gymnastiken. Jag tycker 
också mycket om ”Fröken 
Fräken” och ”Tè dans mä 
Karlstatösera”, säger hon.

Eivor Östergren funderar 
en stund, sedan avslöjar hon 
sin favoritlåt med Sven-Ing-
vars.

– ”Så många mil, så många 

Ove och Annette Nyström bjöd på låtar av Sven-Ingvars.

år”, den är bra, konstaterar 
hon.

Detta var årets första mu-
sikunderhållning i Idégrup-
pen Älvans regi. Nästa gång 
är det Hobbygänget som står 
för underhållningen den 6 
april. Den 20 april kommer 
Gröna Bönor från Brålanda 
och den 18 maj blir det all-
sång med Lennart Magnus-
son. På måndagar anordnas 
stavgång, på tisdagar gym-
nastik, onsdagar stickcafé 
och på torsdagar ojämn 
vecka bingo.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se
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ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NYHET!

  
AUTOMOWER® 430X
• Ytkapacitet: 3 200 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 133 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

27.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 420
• Ytkapacitet: 2 200 m2 (+/-20%)
• Kapacitet/timme 92 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

22.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 440
•  Ytkapacitet: 4 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 167 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 °

29.500:-
INKL. MOMS

  
AUTOMOWER® 450X
• Ytkapacitet: 5 000 m² (+/-20%)
• Kapacitet/timme 210 m²
• Hanterar sluttningar på 45 % / 24 ° 

38.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST- 
SÄLJARE

SEDAN 1995

1
TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER® 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

   Brålanda 0521-57 73 80 
 www.sodhaak.se

Två konstnärer
öppnade säsongen

Britt Ignells utställning har rubriken ”Reminiscenser”, det är en spännande samling installationer som inspi-
rerats av havet och växtligheten.

Solen sken över Upperud 
när säsongens första ut-
ställningar hade vernis-
sage. Nya museichefen 
Jörgen Svensson höll 
invigningstal där han pre-
senterade de två konstnä-
rerna.
Innehållet i de två första ut-
ställningsomgångarna har 
bestämts av före detta muse-
ichefen Helen Backlund. 
Båda utställningarna har en 
stark koppling till naturen. 

I stora hallen på entréplan 
visar Britt Ignell ett 60-tal 
installationer under rubriken 
”Reminiscenser”.

– Den ger återkoppling till 
alla mina år som konstnär, 
med mycket lekfullhet, 
spontanitet och livskraft. Det 
är former som påminner om 
varandra. Alla är formade för 
hand i ett mjukt material som 
sedan överförs till ett hårt 
material, berättade Britt som 
även gör animationer, varav 
en finns med i Upperud.

Den blå färgen som ge-
nomsyrar utställningen asso-
cierar till hav, liv och lätthet, 
menar hon.

– Färgen ska tända något i 
mig. Jag lägger på lager på 
lager tills det känns klart. 
Resultatet ska svara upp till 
den idé jag har, understryker 
Britt.

Hon är utbildad på Konst-
högskolan Valand och har 
varit verksam som konstnär 
i mer än ett kvartsekel. Hon 
kommer från Göteborg, men 
bor i närheten av Gerlesborg-
skolan i Bohuslän sedan 15 
år. 

Textilkonstverk
I galleriet visar Kicken Eric-
son nio textilkonstverk under 
rubriken ”Landskap i bitar – 
textilarbeten med utgångs-
punkt i natur”. Hennes in-
tresse för textil har hon med 
sig hemifrån, även om hon är 
lika intresserad av måleri.

– Men för mig kommer 
alltid det textila i första hand. 
Textil är så nära människan, 
menar Kicken Ericson.

Hon bor på södra Öland 
och framhåller att landskapet 
där ger näring till hennes 
konstnärskap. Kickan är ut-
bildad på konstfack, därefter 
bodde hon två år i Kina. Se-
dan har hon återvänt till 
Asien flera gånger. Åren 
1979 till 1981 vistades hon i 
Peking, det var viktiga år 
framhåller hon. Kicken var 
med och startade Konstnä-
rernas Kollektivverkstad 
samt Textilgruppen i Stock-
holm.

– Jag har också arbetat med 
inredning och fick förtroen-

Fr.v: Berit Lindskog, silversmed från Dals Långed, Bibi Lovell, textilkonst-
när från Göteborg med sommarboende i Dalsland och Kicken Ericson, 
som ställer ut textil i lilla galleriet.

”Konsten är viktig 
för demokratin”

Dalslands konstmuseums 
nye chef och konstnärlige 
ledare Jörgen Svensson 
finns nu på plats i Uppe-
rud. Han började sin tjänst 
den 1 mars och i lördags 
öppnade muséet för sä-
songen.
Jörgen Svensson växte upp i 
ett brukssamhället Skoghall 
i Värmland i en arbetarfamilj 
där konst och kultur inte 
fanns med i vardagen annat 
än som hemsnickrade möb-
ler och sömnadsarbeten. In-
tresset för konst upptäckte 
han i skolan.

– Jag växte upp i en tid när 
lärare tyckte att ämnet bild 
var lika viktigt som matte 
och lokaltidningen hade en 
seriös kultursida. Barn idag 
från arbetarbakgrund hittar 
inte till konsten och det är 
inte bra, rentav farligt. Kon-
sten ger människor ett för-
hållningssätt till livet, visar 
hur komplext det är att vara 
människa. Den speglar oss 
och tiden, säger han.

Vill nå ut med konsten
Att få ut konsten till männ-
iskorna har alltid varit en 
viktig fråga för honom och är 
en av anledningarna till att 
tjänsten som chef för  Dals-
lands konstmuseum lockade.

– Fyra-fem personer ring-
de och tipsade mig om att 
tjänsten var som klippt och 
skuren för mig, berättar han.

Jörgen Svensson fick 
tjänsten i konkurrens med 35 
andra och var styrelsens för-
stahandsval. 

Han har en bred kompe-
tens, har varit professor på 
Konsthögskolan Valand i 

Dalslands konstmuseums nye chef Jörgen Svensson vill göra muséet 
till en samlingsplats och framhåller konstens betydelse för människan 
och demokratin.

Göteborg och Konstakade-
mien i Trondheim, jobbat 
som curator för samtidskonst 
på Värmlands museum och 
var rådgivare åt Margot 
Wallström under hennes tid 
som kulturminister.

– Jag ska dra mitt strå till 
stacken för att göra Dals-
lands konstmusém, som 
måste vara ett av de vackrast 
belägna muséerna i Sverige, 
till en samlingsplats.  Jag 
hoppas att regionen, fler 
sponsorer, kommunen och 
statens kulturråd kan gå in 
med mer pengar. Då skulle vi 
kunna ha mer pedagogisk 
verksamhet, säger Jörgen 
som även hoppas kunna bju-
da in internationella konst-
närer till Upperud. 

Tankeväckare
De två första utställningspe-
rioderna i år är satta av hans 
företrädare Helen Backlund. 
De två sista denna säsong 
står Jörgen för och de kom-
mer att visa både måleri av 
prisbelönte Thomas Lund-

gren, installationer av Malin 
Bogholt, keramiska föremål 
av Eva Szethraeus och mo-
dedesign av Rikard Lind-
qvist. 

– Rikard Lindqvist är även 
doktor i tillskärning och 
kommer att berätta om hur 
han tänker kring kläder och 
hålla en workshop, berättar 
Jörgen.

Han hoppas att den prägel 
han kommer att sätta på 
muséet kommer ska inspire-
ra människor och tycker att 
konsten ska mötas som man 
möter naturen, öppet och 
nyfiket utan förbehåll. Kon-
sten har inget givet svar.

– Konsten är viktig för 
demokratin, det är den fria 
konsten och fri media som 
stryps snabbast när ett sam-
hälle går i fel riktning. Fri 
konst och media betyder ett 
öppet samhälle och ett fritt 
tänkande som motverkar 
fördumning, anser Jörgen 
Svensson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

det att ansvara för den textila 
inredningen av svenska am-
bassaden i Tokyo 1991 och i 
Tallin 1994, berättar Kicken.

Flera av konstverken i Up-
perud består av gles gasväv i 
bomull som hon färgat in 
med textilfärger. Dessutom 
syr hon i dem med trådar. 
Största textila verket kallas 
”Mörkt flätverk”, där hon 
flätat samman lakansbitar 
med tryck på.

– Jag anser att bilderna ska 
rymma en hemlighet, kon-
staterar Kicken.

I nedre utställningshallen 
fortsätter den uppskattade 
utställningen med Elsa Be-
skows Tomtebobarnen.

Utställningarna pågår till 
och med den 28 maj.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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MELLERUD
CIRKUSPLATSEN

Onsdag 15 april kl 18

SÄFFLE FLÅ
Torsdag 16 april kl 18
Biljetter: Coop Konsum i Mellerud
och Lundells Spelbutik i Säffle.
Ticnet 077-170 70 70. www.ticnet.se
TicketFast e-biljett skrivs ut i datorn
Cirkuskassan öppen kl 17-18 

NYTT PROGRAM 2015!

SÄFFLE

Tävla med Melleruds Nyheter! 

 Var med och tävla om 20 biljetter till Cirkus Brazil Jack på Melleruds
 cirkusplats måndag 10 april. 10 personer vinner 2 biljetter var.

Så här gör du:
Ringa in rätt svar på 
frågan.

Sänd in hela annonsen 
senast 3/4 till: Melleruds 
Nyheter, Storgatan 20, 
464 30 Mellerud eller 
lämna in svaret på Mel-
leruds Nyheters kontor, 
Storgatan 20, Mellerud. 
Märk kuvertet ”Cirkus”

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnummer:

Vinnarna publiceras i nästa nummer. 
Biljetter hämtas på Melleruds Nyheters 
kontor på Storgatan 20, Mellerud.

Trolle Rhodin (famil-
jens överhuvud) utbil-
dade sig till något helt 
annat än cirkusartist. 
Vad? 

1. Plåtslagare

X.  Gitarrist

2.  Frisör

”Mellerud behöver få flyktingarna att stanna”
Innan kommunfullmäkti-
gemötet förra onsdagen 
presenterade Torbjörn 
Svedung, kommunens Ar-
betsmarknadsenhet och 
Madeleine Hartman, rek-
tor på vuxenutbildningen 
fakta och statistik som 
väckte en hel del tankar 
hos den som lyssnade. 
Antalet nyanlända i Melle-
rud mellan 0-15 år var i fe-
bruari i år 171, mellan 16-24 
år 82, mellan 25-65 är antalet 
241 och fyra personer är över 
65 år. Totalt 498 personer 
enligt AME:s statistik. På 
SFI (Svenska för invandrare) 
fanns under 2016 313 stude-
rande.

Vad görs?
Kursutbudet hos vuxenut-
bildningen har ökats och det 

har skapats olika modeller 
för att nyanlända snabbt ska 
kunna etablera sig i samhäl-
let. Exempelvis ett snabbspår 
med 15 timmars SFI-utbild-
ning på plats i kombination 
med en distanskurs som ger 
möjlighet att läsa i en snabb-
are takt och när som helst på 
dygnet. 

En introduktionskurs inom 
vård- och omsorg/stöd och 
service är framtagen i samar-
bete med arbetsgivare. Ut-
bildningen varvar teori och 
praktik och ger möjlighet att 
träffa arbetsgivare efter av-
slutad kurs.

En orienteringskurs i 
svetsteknik startas inom 
kort. 

I samarbete med kommu-
nens samhällsbyggnadsför-
valtning och socialförvalt-

Madeleine Hartman, vuxenutbildningen och Torbjörn Svedung, arbets-
marknadsenheten, informerade kommunfullmäktige om insatser som 
görs och aktuella utmaningar.

46 miljoner plus för Melleruds kommun
Efter information om 
kommunens integrations-
arbete var det dags för 
revisionsrapport, årsre-
dovisning, sjukvårdsantal 
och en hel del annat på 
kommunfullmäktigemö-
tet förra onsdagen.
Revisionsrapporten gällde 
en uppföljning av en gransk-
ning av investeringsverk-
samheten och revisorernas 
samlade bedömning är var att 
kommunstyrelsen förbättrat 
ledning och styrning av in-
vesteringsprocessen. 

Åtgärder hade vidtagits 
utifrån alla kommentarer och 
rekommendationer i den ur-
sprungliga granskningen 
från 2009. KF godkände re-
dovisningen.

Miljonplus
Årsredovisningen för kon-
cernen Melleruds kommun 
2016 godkändes även den 
efter att ha föredragits av 
ekonomichefen Björn Lind-

quist. Kommunens resultat 
2016 blev 45,7 miljoner 
kronor i överskott. De glada 
siffrorna beror på att kom-
munen i december 2015 fick 
ett extra statsbidrag på 30,7 
miljoner.

 Investeringsbudgeten har 
därav utökats med 20,8 mil-
joner och 8,6 miljoner går till 
integrering av nyanlända.

– Utan statsbidraget hade 
överskottet varit 14,9 miljo-
ner, vilket också är bra, sade 
Björn Lindquist.

Utjämningsbidraget per 
invånare är 1 876 kronor. 
Befolkningen har ökat från  
9 329 till 9 382 personer.

Soliditeten (den långsikti-
ga betalningsförmågan) är 
positiv för första gången i 
Melleruds historia. Men 
Mellerud har låg skattekraft, 
bara fem kommuner i Sveri-
ge har lägre.

– 46 miljoner plus är ett 
resultat vi inte kommer att få 
se fler gånger, konstaterade 
Lindquist.

Sjukvårdsavtal
Vidare klubbades ett hälso- 
och sjukvårdsavtal och en 
regional överenskommelse 
om psykiatri och missbruk 
som gäller från 1 april 2017 
till 31 december 2020. Avta-
let gäller samverkan mellan 
olika verksamheter.

Michael Melby (S) tyckte 
att det var ett bra avtal som 
verkats fram under lång tid 
och som vilar på en gemen-
sam värdegrund. Tony Jo-
hansson (MP) som suttit med 
i styrgruppen uppskattade 
den goda samtalston som rått 
och välkomnade att Melle-
ruds kommun ställer sig 
bakom förslaget.

Tommy W Johansson (S) 
menade att både Närhälsan 
och Dalslands sjukhus kom-
mer att få ökad betydelse i 
och med avtalet, att en ny 
struktur behövs och att avta-
let kan hjälpa kommunen på 
vägen.

Daniel Jensen (KD) var 

kritisk och menade att regio-
nens företrädare inte velat 
prata ekonomi. Han yrkade 
på återremiss och reservera-
de sig mot kommunfullmäk-
tiges beslut att ställa sig 
bakom förslaget.

Färdtjänst och annat
Det beslutades att införa en 
tätortsnära färdtjänsttaxa i 
Dals Rostock, Åsensbruk 
och Håverud.

Eva Pärsson (M) hade 
ställt en fråga till social-
nämndens ordförande om på 
vilket sätt verkställandet av 
kommunfullmäktiges beslut 
att bifalla hennes motion om 
återbruk hade skett. Nämn-
dens ordförande Michael 
Melby svarade att ärendet 
behandlats i socialnämnden 
där man konstaterat motio-
nen var svår att genomföra 
utan extra kostnader vilket 
gjorde att nämnden sade nej. 
Men ärendet behandlades på 

nytt och på förslag är att 
fixargruppen ska förvara och 
lägga ut inventarier på kom-
munens intranät, men inte 
har möjlighet att laga möb-
lerna.

Går och kommer
Reine Hassel (SD) befrias 
från sitt förtroendeuppdrag 
som ledamot i kommunsty-
relsen. Ulf Rexefjord (SD) 
utsågs till ny ledamot i kom-
munstyrelsen. Ann-Christi-
ne Österberg (SD) blir ny  
ersättare i kommunstyrelsen.

 Anders Nilsson (M) befri-
as från sitt uppdrag som er-
sättare i byggnadsnämnden. 
Anwar Asul (S) blir ny ersät-
tare i kultur-och utbildnings-
nämnden.

Annika Briving (S) blir ny 
ledamot i kommunfullmäk-
tige och Anders Andersson 
(S) ny ersättare i KF efter 
Johanna Nordström.

Georg Eriksson (M) ersät-

ter i kommunfullmäktige 
Bengt-Arne Enander (M) 
som avlidit. Ny ersättare blir 
Henrik Nilsson (M).

Peter Ljungdahl (C) utsågs 
till ny överförmyndare.

Nya motioner
Nytillkomna motioner över-
lämnades till kommunstyrel-
sen för beredning: om att ta 
bort plasten från komposten 
av Pål Magnussen (V), en om 
att ansluta hyresfastigheter 
vid Karolinerskolan till det 
kommande fjärrvärmenätet i 
Dals Rostock, Tony Johans-
son (MP), om det rörliga 
friluftslivet, Roland Björn-
dahl (M), om att inrätta lant-
mäteritjänst i Mellerud, Da-
niel Jensen (KD) och om 
digitala ljustavlor vid Melle-
ruds infarter av Daniel Jen-
sen (KD).
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ningen startas projekt i 
arbetsintegrerat lärande. 

Nyanlända akademiker får 
hjälp att komma ut på arbets-

marknaden genom beman-
ningsföretag. Ofta talar 
dessa personer flytande 
engelska och på många ar-
betsplatser är det lika efter-
frågat som svenska, om inte 
mer.

Nämndes gjorde också 
Arbetsförmedlingen och 
kommunens gemensamma 
ungdomsprojekt DUA (De-
legationen för unga i arbe-
tet), där representanter för 
arbetsgruppen finns på plats 
i gymnasiet varannan vecka 
för att fånga upp elever på 
väg ut mot studier och arbets-
liv.

Utmaningar
På listan över ”Smarta kom-
muner”, som är en kombina-
tion mellan andelen högut-
bildade och andelen kreativa 

yrken, ligger Mellerud långt 
ner. Dessa grupper är attrak-
tiv arbetskraft som lockar till 
sig företag och därför viktiga 
för en kommun. Här finns 
mycket för Mellerud att job-
ba med, bland annat när det 
gäller företagande och IT.

– Människor är som mest 
flyttbenägna mellan 18-25 
års ålder. Vid 25 sker ofta 
saker i livet som bidrar till att 
man stannar där man är. 
2005-2012 tappade Melle-
rud cirka 40 procent av ung-
domarna som inte kommit 
tillbaka. Så är det. Vi behöver 
få flyktingarna att stanna 
kvar. För idag flyttar jobben 
till människorna, konstatera-
de Torbjörn Svedung.
  Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Gunnel 
Pantzar 

Olsson och 
ordförande 
Ingvar Asp.

IOGT-NTO Mellerud LF  
948 Melleruds hopp hade sitt 
årsmöte den 5 mars. Ordföran-
de Ingvar Asp hälsar välkom-
men. Mötet börjar med paren-
tation över de medlemmar som 
avlidit under året. Ordförande 
tänder ett ljus för var och en av 
de som lämnat oss, samt läser 
en dikt av Karl Karlsson ”Som 
fjärilen”.

Dagordning fastställdes, 
mötespresidium valdes. Verk-
samhetsredovisning och kas-
saöversikt godkändes. Ett rätt 
omfattande mötesprogram 
under året. Kan nämna något 
från verksamheten, teaterre-
sor, bussresor.

Årets sommarresa 12 juli, 
gick till Gunnebo slott, vidare 
till Kuggaviksgården i Åsa. 
Gården drivs idag av de tre 
IOGT-NTO-distrikten i västs-
verige. På hemvägen besöktes 
Hjärtums hembygdsmuseum 
och församling. Samman-
komster inom kretsen var 
gökotta, fisketävling, samt 
föreningsmöten med diverse 

ÅRSMÖTE
intressanta inslag och besök. 
Följande val företogs: Ordfö-
rande Ingvar Asp, kassör Evert 
Norrman, sekreterare Marja 
Jansson, övriga Kjell Sanding 
och Ingrid Johansson. Kjell är 
också kassör för fastigheterna 
samt vicevärd. Revisorer Gus-
taf Eriksson och Evert 
Magnusson. Vidare valdes le-
damöter till olika kommitteér 
med mera. 

I samband med årsmötet 
erhöll Gunnel Pantzar Olsson, 

diplom och utmärkelse för 70 
års sammanhängande med-
lemskap inom IOGT-NTO. 
Ordförande överlämnade di-
plom och blommor. Eva 
Kronstrand, Dals-Rostock har 
också varit medlem i 70 år. Eva 
var ej närvarande på årsmötet, 
hon kommer att uppvaktas vid 
ett senare tillfälle. 

Kaffeservering med våffel-
frossa avslutade årsmötet.

Text och foto: 
Evert Magnusson
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0521-308 20 
www.dina.se/vast

Välkommen till oss på Kungsgatan 7 
 i Vänersborg. Glad sommar!

0521-308 20 
www.dina.se/vast

Välkommen till oss på Kungsgatan 7 
 i Vänersborg. Glad sommar!

Det behöver inte vara Knöligt
alternativet till storbolagen

Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20  www.dina.se/vast   

Nöjda bilförsäkringskunder

Motor

Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20  www.dina.se/vast   

SjuKt bra
Nöjda djurförsäkringskunder

alternativet till 
storbolagen

Djurtema, 8/10 rep. 16/10 Bohusläningen TTELA Strömstad tidning 

Vi har produkterna,  
verktygen och kunskapen 
som gör jobbet enklare. 
Välkommen in!

Måla huset i sommar!

Snygg
fasad i upp

till 16 år med
Nordsjö One
Super Tech!

Oljan i Mellerud

Nordsjö One Super Tech – 
Självrengörande fasadfärg
med extremt bra täck förmåga 
och kulörbeständighet.

Oljan i Mellerud
Wibergsgatan 1
464 31 Mellerud
0530-470 01 

Lyckad världspremiär i Mellerud
I fredags kväll på Kultur-
bruket på Dal svängde 
det rejält. Nybildade 
Wermland Big Band hade 
världspremiär och för 
sången stod ingen mindre 
än jazzstjärnan Rigmor 
Gustafsson och sinatra-
tolkaren Andreas Johns-
son.
Sparbankssalongen var full-
satt sånär som på några plat-
ser och förväntan låg i luften 
när storbandets intåg på 
scenen applåderades. De 
satte ribban på en hög nivå 
direkt med Sing, Sing Sing i 
Benny Goodmans version, 
själva signumet för stor-
bandsjazz och det spratt i 
benen på varenda kotte i 
publiken. 

Salongen vibrerade
När sångarduon Rigmor 

Gustafsson och Andreas 
Johnsson kom in på scenen 
var det starten på en kavalkad 
av låtar som fyllde salongen 
så att den vibrerade. Frank 
Sinatra, Cornelis Vreeswijk, 
Elvis Presley, Ella Fitzge-
rald, Count Basie, Quincy 
Jones, Ray Charles och Betty 
Carter fanns representerade  i 
programmet. 

Tempot var högt, det var 
minimalt med snack mellan 
låtarna. Andreas Johnsson 
hann dock nämna sitt samar-
bete med den för många 
välkände jazzmusikern Leif 
Hultin och han nämnde ock-
så att han bara var timmar 
från att bli far. Denna över-
raskande information höjde 
stämningen på ett nytt sätt 
och var kanske orsaken till  
det höga tempot. 

Hyllade legender
Det bjöds på en hyllning till 
nyligen bortgångne Chuck 
Berry, rock i storbandstapp-
ning som nog få hört förut. 

Det blev ännu mer Elvis 
och och det var denne le-
gends ”Burning love” som 
avslutade konserten efter 
rungande applåder och flera 
extranummer. 

Genomblåsta av jazz och 
rock lämnade en i positiv 
mening omskakad publik 
Sparbankssalongen och kun-
de konstatera att det varit en 
fantastisk kväll på Kultur-
bruket på Dal igen. 

Världspremiären för 
Wermland Big Band i Melle-
rud kan bara betecknas som 
lyckad.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
Rigmor Gustafsson och Andreas Johnsson tillsammans med Wermland Big Band gav en bejublad  konsert 
på Kulturbruket på Dal.

Publiken uppskattade filmutbudet
Årets  filmfestival hade en 
mycket nöjd publik. 760 
personer såg film på Cen-
trumsalongen i Mellerud, 
plus 740 skolelever som 
såg skolfilm.
– Om jag skall sammanfatta 
festivalveckan så hade vi 
något färre besökare än i fjol 
men man tyckte att vi hade 
ett mycket varierande pro-
gram som passade alla. Det 
är viktigt eftersom vi strävar 

Årets Filmfestival på Dal hade en 
nöjd publik. Totalt kom 6 080 be-
sökare till festivalens olika biogra-
fer. Foto: Gunnar Landegren.

efter just det. Alla ska hitta 
en film som passar, säger 
Gunnar Landegren, Filmfes-
tival på Dal.

Under veckan  kördes vis-
ningar för skolan, från för-
skoleklassen till årskurs sex. 
Skolfilmerna sågs av hela 
740 elever under de fem da-
gar.

 – Vi är jättenöjda eftersom 
de är vår framtid. Det är de  
som ska komma till vår bio-
graf. Jag vill berömma alla 
fina barn som finns i kommu-
nen, säger Gunnar.

Den film som drog flest 
besökare till Centrumsa-
longen var öppningsfilmen 
”Skönheten och odjuret”.

En annan film som upp-
skattades starkt var doku-
mentären ”Tjuvjägaren” av 
regissören Johan Thornblad.

– Den var fantastiskt bra, 
vi visar gärna fler dokumen-
tärer av denne filmare i fram-
tiden, säger Gunnar.

Inför kommande festivaler 
vill Gunnar Landegren fort-
sätta med det varierade fil-
mutbudet och hoppas kunna 
visa film även för högstadie-
eleverna nästa år.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

22 miljoner kronor 
till förstärkning av BUP

Hälso- och sjukvårdssty-
relsen har beslutat att 
fördela 22 miljoner kronor 
till barn- och ungdoms-
psykiatrin under 2017. 
Pengarna kommer att använ-
das dels till en generell för-
stärkning av barn- och ung-
domspsykiatrin och dels till 
att anställa nya yrkeskatego-
rier.

Utvecklingen inom barn- 
och ungdomspsykiatrin går 
mot en allt mer specialiserad 
vård vilket gör att BUP får ett 
allt större ansvar för utred-

ningar, behandlingar och 
uppföljning. Nya medicin-
ska riktlinjer inom barn- och 
ungdomspsykiatrin pekar 
också på behovet av tillgång 
till fler yrkeskompetenser.

Hälso- och sjukvårdssty-
relsen fördelar därför 14,3 
miljoner kronor till att för-
stärka den barn- och ung-
domspsykiatriska öppenvår-
den vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Ska-
raborgs Sjukhus, NU-sjuk-
vården, Södra Älvsborgs 
sjukhus och Kungälvs sjuk-

hus. Styrelsen fördelar vida-
re 7,7 miljoner kronor till 
sjukhusen för att säkerställa 
tillgången till arbetsterapeu-
ter, fysioterapeuter, logope-
der och dietister.

Hälso- och sjukvårdssty-
relsen har under de senaste 
åren avsatt medel för att 
förstärka den psykiatriska 
vården inom bland annat 
neuropsykiatrin, ätstör-
ningsvården och den specia-
liserade traumavården.
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Bergsgatan 9 • Tel: 0530-417 46
patient@mellerud.dental

Veronica och Leonardo 
med personal hälsar

NYA och gamla 
patienter 

välkomna!
Akuttider finns tillgängliga dagligen

Ny medarbetare för bygdens utveckling

Föreningen Framtidsbygders Linda Blomberg, Kerstin Söderlund och Kerstin Carlsson i nya kontoret i Företagshuset. Kerstin Carlsson är ny i 
gänget och jobbar med integration av nyanlända.

mer anställningsbar, säger 
Kerstin.

Mycket på gång
Snart är en liknande kurs på 
gång i Brålanda. I Bengtsfors 
är det ett samarbete med in-
dustriprogrammets pro-

cesstekniska inriktning på 
Strömkullegymnasiet som är 
aktuellt.

Projektet ”Steget före” har 
fått mycket positiv respons. 

– Förhoppningen är att vi 
kan hitta det vi kan hjälpa till 
med i varje kommun, säger 

Kerstin och tillägger att hon 
också hjälper individer med 
ditt och datt och bygger ett 
kontaktnät med frivilligor-
ganisationer och föreningar.

– Allt vi gör är inte riktat 
mot arbete, det kan handla 
om att hitta en fritidssyssel-

sättning också. Målet är att 
inkludera människorna som 
kommit hit och en förenings-
referens är nog så viktig, sä-
ger Kerstin Carlsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Föreningen Framtidsbyg-
der Dalsland-Årjäng-Mun-
kedal (Leader) har nytt 
kontor i Företagshuset på 
Hassleområdet i Mellerud 
och en ny medarbetare 
jobbar med integration av 
nyanlända.
Föreningen Framtidsbygder 
är en del av EU:s och svens-
ka statens landsbygdspro-
gram och arbetar med lokal 
utveckling enligt leaderme-
toden; att utveckla en bygd 
utifrån lokala förutsättningar 
och initiativ. Framtidsbygder 
finansieras från flera EU-fon-
der.

– Vårt uppdrag är brett men 
ledstjärnan är mer jobb och 
en levande bygd, säger verk-
samhetsledaren Kerstin Sö-
derlund, som tillsammans 
med Linda Blomberg ansva-
rar för driften i åtta kommu-
ner; Åmål, Mellerud, 
Bengtsfors, Dals-Ed, Fär-
gelanda, Munkedal, Årjäng 
samt delar av Vänersborg. 

Ny styrka
Ny i personalstyrkan är 
Kerstin Carlsson, före detta 
lärare på barn- och fritidspro-

grammet på Dahlstiernska 
gymnasiet. Sedan 1 mars 
ansvarar Kerstin för projek-
tet ”Steget före”, Framtids-
bygders initiativ för integra-
tion av nyanlända. 

Syftet är att bredda integra-
tionen så att nya invånare ska 
kunna bygga en fungerande 
tillvaro med bostad, arbete, 
skola och socialt liv.

– Det görs många bra in-
satser på området men det 
kan vara svårt att ta sig emel-
lan dem. Min uppgift är att 
identifiera eventuella pro-
blem och hjälpa människor 
att komma vidare, säger 
Kerstin. 

Till exempel har hon fått 
veta av vårdchefer i kommu-
nerna att det är svårt med 
delegationen av läkemedels-
hantering när det gäller ny-
anlända som vill arbeta inom 
vården. Idén till en kurs för 
alla dessa föddes och nu är 
den igång i Mellerud. Tio 
personer som har eller är på 
väg in i en timanställning 
inom vården deltar.

– Jag har fått utbildnings-
material av vårdcheferna och 
håller själv i utbildningen. 
Den som kan ta delegering är 

Lyckad vuxenkväll med Café Sober
Lördag 18 mars var det 
dags för Ungdomshuset 
Stinsen att återigen öpp-
na för vuxna. Denna gång 
under namnet Café Sober; 
en alkoholfri kväll med 
go’fika och livemusik. 
Med nästan femtio personer 
där, var det väldigt blandade 
åldrar bland besökarna, där 
den yngsta besökaren var tre 
år gammal och sedan fortsat-
te det ända upp till 75 år.

Flera veckors planering 
låg bakom satsningen på 
Café Sober. 

Nyfikna gäster kom dit ti-
digt och stannade länge, för 
att uppleva allt som kvällen 
hade att erbjuda. Kvällen 
började med att Kalle Karls-
son agerade ”Folk-DJ”, någ-
ra av gästerna hade blivit 
ombedda att ta med egna 
skivor, allt från vinyl till 
stenkakor. 

Först in på scen var melle-
rudsbon Caroline Anderberg 
som ackompanjerades av 
Petter Olsson, där huvudfo-
kuset låg på Anderbergs 

Lina Lönnberg och åsensbrukssonen Kristoffer Emanuelsson bildar duon Blue Eyed Blondes.

Cosmetisk Heesvijk tolkade välkände Cornelis Vreeswijk.Caroline Anderberg bjöd på både egenskrivna låtar och covers.

egenskrivna låtar, men också 
en del covers.  

Cosmetisk Heesvijk tolkar 
Cornelis Vreeswijks låtar på 
ett eget sätt. Duon består av 
Erik Björksten på gitarr och 
Thilini Guldbrand på sång. 
Kvällen till ära gästspelade 
Petter Olsson på pedal steel 
guitar. 

Åsenbrukssonen Kristof-

fer Emanuelsson och Lina 
Lönnberg som bildar Blue 
Eyed Blondes avslutade 
kvällen med finstämd folk/
country med banjo, gitarr 
och melodica. 

I caféet hade man breddat 
sortimentet kvällen till ära 
och där serverades bland 
annat chai latte, kaffe och 
varm choklad. Till det såldes 
även diverse bakverk och 
smörgåsar. 

Mest uppskattat var ve-

ganska brownies och räk-
mackor. 

Evenemanget var väldigt 
uppskattat och i gästboken 
kunde man läsa saker som 
”detta måste ni göra om” och 
”superkul initiativ”. Initia-
tivtagarna planerar att för-
verkliga detta pilotprojekt 
och under hösten planeras 
det redan fler vuxenkvällar 
på Ungdomshuset. 

Text: Karolina Wessman 
Foto: Gunnar Karlsson
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Pärlplattekonst på skolan

Jakob Stångberg, Sixten Ryman Callh, Alva Rosenberg och Ella Stengård fullt sysselsatta med sina pärlplattor.

Årets största insats på 
skol- och kulturrallyt från 
Nordalsskolans sida blir 
porträtt på eleverna själ-
va – gjort av endast pärlor.
Det var läraren Stina Carls-
son som kom med förslaget 
att skapa porträtt av eleverna 
med pärlplattekonst. Hon 
gjorde ett liknande projekt på 
Hagaskolan i Ed där hon ti-
digare jobbat. 

När hon kom med förslaget 

så nappade de andra lärarna 
direkt och tyckte att det var 
en jättebra ide. 

Eleverna arbetar ensamma 
eller i par med en kvadratisk 
platta som de fyller med pär-
lor utgående ifrån ett mönster 
som de fått. Eleverna använ-
der sig av 30 olika färgnyan-
ser. Det är inte förrän kvadra-
terna sätts ihop som man kan 
se vad det föreställer. 

Det är 28 plattor per por-

Ida Boman Landgren sitter nöjt med sin pärlplatta.Stina Carlsson håller upp ett exempel på hur pärlplattekonst kan se ut. 
Varje pärla motsvarar en pixel i bilden.

Skol- och kulturrallyt äger rum 
den 18 och den 19 maj. Då får 
elever från förskoleklasser 
upp till gymnasiet chans att 
visa upp olika projekt de arbe-
tat med. Årets tema är mång-
fald. 

FAKTA

Välbesökt samtalskväll på Älvan

Föreläsaren Bengt Göransson.

Här möttes tankar och funde-
ringar kring kulturens bety-
delse blandat med tonsatta 
texter från de lokala poeterna 
Johannes Olsson och Karl 
Karlsson och kloka ord från 
Lars Forsell och Harry 
Schein. 

Bengt Göransson, före det-
ta kulturministern, svarade på 
frågan om vad som är kultur, 
att det har vi alla var och en 
svaret på.

Särskilt ville Bengt Gö-
ransson påpeka att listor som 
lyfts fram i media av olika 
slag som ”de 10 bästa filmer-
na” etcetera, är ett otyg. 

– Det viktigaste är att var 
och en tar ansvar för sitt eget 
tänkande, sade han. 

Varje människas ansvar för 
sitt eget tänkande återkom på 
flera sätt under kvällen. Vem 

ska bestämma om något var 
bra, de som såg eller de som 
inte kom? Vad blir konse-
kvensen av att satsa på sig 
själv ? Betyder det att strunta 
i alla andra?

Frihet och valfrihet
Den stora skillnaden på be-
greppet frihet, och begreppet 
valfrihet betonades särskilt.
Valfrihet, vad är det när det 
alltid är andra som bestämt 
vad du kan välja på?

– När det gäller till exempel 
skolan skulle det vara förö-
dande om det fanns bra och 
dåliga skolor att välja mellan, 
då skulle en stor andel barn 
inte ha samma chans att lyck-
as. Man måste sträva efter att 
alla skolor är lika bra i hela 
landet.

Om alla medborgare bara 
ser sig som skattebetalare och 
politiker ser sig som repre-
sentanter för skattebetalarna 
riskerar vi ett samhälle som 
mäter allt i nyckeltal, sade 
Bengt och avslutade med att 
ge ett råd till politiker och 
medborgare om att stämma 
av om alla förslag leder till 
ökad frihet, jämlikhet och 
broderskap/systerskap. 

Diskussionen och frågorna 
var livliga under kvällens 
avslutande timme och det 
gick inte att undgå att se upp-
skattningen när Bengt av-
tackades med en vacker 
påskkärring i halm som ska-
pats av Barbro Johansson.

Marianne Sand Wallin 
F.d verksamhetssamordnare 

ABF Fyrbodal

Ljusberg lockade 
många åhörare

Den kände vistolkaren Ewert Ljusberg underhöll i Erikstad bygdegård.

Vistolkaren Ewert Ljus-
berg lockade många till 
Erikstad bygdegård under 
förra söndagseftermidda-
gen.
Arne Östergren, ordförande i 
Bygdegårdsföreningen, häl-
sade Ewert Ljusberg väl-
kommen och lämnade över 
mikrofonen till honom.

– Då sätter vi igång så ni 
får kaffe någon gång, sade 
Ewert, greppade gitarren och 
började med Dan Anders-
sons ”Till min syster”. En 
dikt som Dan skrev till sys-
terns födelsedag och senare 
tonsatte.

Sedan följde en rad mer 
eller mindre kända låtar, Dan 
Anderssons ”Helgdagskväll 
vid timmerkojan”, Evert 
Taubes ”Briggen Bluebird of 
Hull”, Hjalmar Gullberg dikt 
”Den tänkande lantbrevbära-
ren” med musik av Gunnar 
Turesson och ”Bröderna 
Byströms Begravningsbyrå” 
av Olle Norell.

Historier och småprat
Men det var inte bara sång, 
både till eget gitarrkomp och 
á capella, utan även historier 
och småprat om både det ena 
och det andra. Han tillbring-
ade mycket tid med brodern 
Arne som var sju år äldre, de 
var ute i naturen, fiskade, 
gjorde upp eld och mycket 
annat. Idag är allt så upp-
stressat, man behöver ro för 

själen och naturen är en god 
läkare

– Gå ut i skogen och tala 
med träden, sade Ewert som 
ett råd mot stress.

Redan som liten hörde han 
musik hela dagarna. Hans 
mamma sjöng för att lätta 
upp tidsödande arbetsmo-
ment i hemmet och det blev 
de gamla skillingtrycken han 
lärde sig på detta viset redan 
som liten pojk.

Hörde mamma sjunga
– Jag kan ”Lasarettsvisan”, 
”Kors på Idas grav”, ”Drin-
karflickans död” och många 
många flera som jag hörde 
mamma sjunga, berättade 
Ewert.

I pausen serverades kaffe 
med hembakat kaffebröd – så 
gott att flera frågade efter 
recept. Idel positiva omdö-
men hördes om Ewert Ljus-
berg runt fikaborden, många 
hade hört honom tidigare. 

– Jag hörde honom för 17 
år sedan och han är lika bra 
nu, konstaterade Marianne 
Ackerblad.

”Han har skallen full av 
både visor och historier”. Så 
uttryckte en i publiken sin 
beundran för Ewert Ljusberg

Drygt 50 personer hade 
kommit för att lyssna denna 
söndagseftermiddag och alla 
gick hem med ett leende, 
nöjda och avstressade.
 AnnChristine Ivarsson 

annchristine@mellerudsnyheter.se

CD-försäljning i pausen var populärt.

tycker att det är roligt och 
skönt eftersom att det är så 
lugnt och stillsamt i klass-
rummet.

Kjerstin Dalbert, praoelev

Älvans lokaler var fyllda 
när Bengt Göransson var 
inbjuden som talare och 
Stefan Hellman stod för 
underhållningen.

trätt och porträtten ska bilda 
tavlor med två porträtt i var-
je, alltså 56 plattor per tavla. 

Sammanlagt kommer det 
att bli åtta stycken tavlor.

– Tanken med projektet är 
att inkludera alla elever. Vi 
vill att alla ska känna sig 
delaktiga. Nordalsskolan ska 
vara en skola för alla och 
detta är ett sätt som vi vill 
visa det på, säger skolans 
rektor Camilla Berglöv-Her-
mansson.

Eleverna i årskurs två sitter 
flitigt med sina plattor. De 
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Aggressiv man
Strax efter 14-tiden i lördags rapporterades det om en aggres-
siv och berusad man i 50-60-årsåldern vid Resecentrum i 
Mellerud. Han ska först ha besvärat en annan man som stod 
och väntade på bussen. Några personer som vistades vid 
skaterampen reagerade och försökte mota bort mannen som 
blev arg och hotfull. Polis tillkallades, men ingen svarade på 
114 14. En bil med ett par yngre män anlände till platsen, 
varvid den aggressive mannen hämtade ett järnrör och ett 
färgkors ur bilens bagagelucka. Han gick med dessa i hän-
derna mot personerna som fanns på platsen, men ramlade 
innan han nådde ända fram. Då ringde en person efter polisen 
igen, men fick till svar att det inte fanns någon polisbil i 
närheten att skicka.

Stölder
En registeringsskylt (JTJ 694) stals i Mellerud 20-22/3. Stöld 
av mobiltelefon, en silverfärgad Samsung Galaxy S7, på 
Rådahallen vid lunchtid den 23/3. Smitning från bensinnota 
på 1 200 kronor vid Preem vid lunchtid den 26/3. Personen 
ska ha tankat i bensindunkar.

Inbrott
Inbrott 23-25/3 i Smyrnas second handbutik i Mellerud. Ett 
fönster har brutits upp och kontanter stals ur kassaskåpet.

Parkeringsskada
En bil fick p-skada på Björkgatan den 22-23/3.

Rådjursolycka
Kollision mellan rådjur och persobil i Erikstad på kvällen den 
22/3.

Allmänfarlig vårdslöshet genom brand
På eftermiddagen den 26/3 hade någon eldat skräp och sopor 
vid Bråna. Det förelåg spridningsrisk och elden spred sig i 
gräset och antände ved och stockar. Räddningstjänsten lyck-
ades släcka elden. Polisen varnar allmänheten – elda inte när 
det blåser ute. Ytterligare en brand uppstod i Tävlingsbol 
söder om Mellerud på söndagseftermiddagen. Branden spred 
sig till två uthus som inte gick att rädda och sedan till skogen 
bakom. Ett 20-tal brandmän från fyra stationer bekämpade 
elden som var under kontroll efter någon timme. 

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

Rattfylleri och ringa 
narkotikabrott
En man född 1993 står åtalad 
för rattfylleri och ringa nar-
kotikabrott. Mannen har kört 
personbil den 14 februari på 
Gestadvägen i Frändefors 
efter att ha använt alprazo-
lam och hasch eller annat 
cannabispreparat, som är 

narkotika, i sådan mängd att 
det under eller efter färden 
har funnits narkotika kvar i 
hans blod.

Mannen förnekar brott. 
Åklagaren yrkar på dagsbö-
ter 2 500 kronor.

Föreläsning om Dalslands kanal lockade

Marie-Louise Hilmersson har just börjat släktforska och har ärvt intres-
set efter sin pappa. Här får hon hjälp av Monica Johansson.

Förra lördagen firades 
släktforskningen dag 
på Melleruds Museum i 
Tingshuset. Under för-
middagen föreläste Göran 
Rigemo om händelser på 
Dalslands kanal.
Håkan Hultman, Släktfors-
kare på Dahl hälsade alla 
hjärtliga välkomna till Stallet 
där Göran Rigemo skulle 
föreläsa om Dalslands kanals 
historia och händelser runt 
densamma. 

─ Jag började forska i his-
torien kring Dalslands Kanal 
när jag gick i pension. Den är 
mitt huvudintresse och har 
150-årsjubileum nästa år, 
började Göran sin berättelse

Det var från början ett sjö-
system med fria fall där det 
idag är slussar. Verksamheter 
som sågar, kvarnar och pap-
persbruk byggdes upp vid 
fallen. För att kunna trans-
portera virke på älven byggde 
man timmerrännor, det gick 
då att flotta timret oskadat 
förbi. Grovt virke som kunde 
vara 80 centimeter i diameter 
och 30 meter långt kallades 
”mastevirke”. Masteflottar, 
gjorda av sådant virke flotta-
des över Vänern ner till Mast-
hugget i Göteborg.

Det låg sågverk utefter hela 
kanalen. På Rävholmen låg 
ett ångsågverk som brann i 
slutet av 1800-talet. Det 
byggdes upp igen och fung-
erade långt in på 1900-talet.

I Upperud låg ett järnbruk. 
Med båt hämtade man tack-
järn i Kristinehamn. I Köp-
mannebro blev det omlastat 
och fraktat till Upperud. Här 
renades järnet och blev då 
stångjärn. Tackjärn går bara 
att gjuta medan stångjärn 
som går att smida är värde-
fullare.Det blev många om-
lastningar om tackjärnet 
skulle fraktas till platser 
längre upp efter kanalen. 

En gång om året var det 
”fastedag”. Då kom järngros-
sister från Göteborg upp till 
Kristinehamn för att tillsam-
mans med alla brukspatroner 
fastställa världsmarknads-
priset för kommande år. 
Detta järnpris gällde för all 
järnhandel eftersom svenskt 
järn var dominerande.

1868 blev kanalen klar och 
många fick arbete både på 
kanalen och vid sidan av. När 
transportmöjligheterna blev 
bättre främjade det även 
skogsarbetet, pappersbruken 
och järnbruken.

Stora män och båtar
Göran Rigemo berättade 
även om många personer och 
båtar som betytt mycket för 
kanalen på ena eller andra 
sättet. Johannes Andersson, 
efter sin död kallad Buterud-
skungen, ägde som mest 13 
båtar.

Lars Olsson i Buterud var 
bogserbåtsskeppare och an-
sedd som en hedersknyffel.

Elis Svensson var en 
konstnärlig slussvaktare i 
Buterud.

Fartyget Mustadfors köp-
tes1937 av Hilding Karlsson. 
Båten var på väg att skrotas 
men upprustades, fick en 
tändkulemotor och döptes 
om till Ramona. Under kriget 
körde man henne på gengas 
då det var bränsleransone-
ring. 

Vänerfartyget Theodor 
råkade 1924 ut för en storm 
och sprang läck, alla rädda-
des utom städerskan, 17-åri-
ga Anna Leonsson från 
Skållerud. Efter 67 år bärga-
des allt löst och all löstagbar 
utrustning. Annas kvarlevor 
kunde äntligen begravas i 
Skållerud, akten utfördes av 
Tage Grimheden den nionde 
oktober 1991.

─ Även om jag är uppvux-
en i Upperud har jag tidigare 
inte hört så här mycket om 
kanalen, sade Lena Emanu-
elsson. Det är ett unikt mate-
rial särskilt när det blir sam-
manställt som Göran har 
gjort.

Göran Rigemo fick en bok 
”Hur jag släktforskar med 
DNA” som tack för allt in-
tressant han delgivit publi-
ken.

Efteråt serverades fika för 
en billig peng och kanal-
snacket om allt nytt man fått 
veta fortsatte runt kaffebor-
det uppe i muséet. 

─ Det var roligt att höra allt 
detta, jag har jobbat på kan-
alen i många år, sade Eilert 
Pettersson.

Några valde istället för fika 
att fortsätta ytterligare en 
våning upp för att släktfors-
ka.

Släktforskare på Dahl och 
Mellerud-Holm-Järns Hem-
bygdsförening stod bakom 
arrangemanget tillsammans 
med Studieförbundet Vuxen-
skolan.
 AnnChristine Ivarsson 

annchristine@mellerudsnyheter.se

Torsten Lindblom och kvällens föredragshållare Göran Rigemo disku-
terar Dalslands kanal.

Det smakar gott med fika och diskussionens vågor går höga. Alla har 
någon detalj att tillföra samtalet.

Stämmouttalande från LRF 
Västra Götalands stämma 20 
mars 2017

Varje bransch ska själv 
driva sin utveckling, det rå-
der det ingen tvekan om. 
Staten å sin sida, ska ge gynn-
samma förutsättningar. Med 
den nyligen antagna livs-
medelsstrategin annonserar 
staten genom en bred politisk 
uppgörelse att den insett sin 
uppgift. Ja, i strategin ut-
trycks rent av att staten insett 
de stora uppsidorna med en 
väl utvecklad livsmedelssek-
tor och att den aktivt ska 
samspela med näringarna för 
att bland annat öka den 

svenska livsmedelsproduk-
tionen. LRF Västra Göta-
lands regionförbundsstäm-
ma är osäkra på hur det som 
utlovats ska kunna uppfyllas. 
Hur ska livsmedelsstrategi-
loppet kunna inledas när 
staten ännu inte ens ställt sig 
framme vid starten? Efter två 
år med fullkomligt formida-
bla misslyckanden från Jord-
bruksverkets sida när det 
gäller utbetalningarna av 
våra EU-ersättningar har 
staten en hel del att ta igen 
redan innan den kan anses stå 
på ruta noll visavi jordbru-
ket. 

Vi har från LRF Västra 

Götalands sida redan tidigare 
uttryckt att alla innerst inne 
sannolikt vill glömma den 
bottenlöst sorgliga historien 
kring hur utbetalningen av 
jordbruksstöd fungerat un-
der 2015 och 2016. Men, det 
låter sig inte ske då många 
lantbrukare fortfarande sitter 
i kläm i väntan på sina ersätt-
ningar. 

Vårt tålamod är slut sedan 
länge. De ansvariga politi-
kerna och ämbetsmännen 
måste nu omgående redovisa 
en konkret plan för vad som 
ska göras för att problemen 
vi sett 2015 och 2016 inte ska 
upprepas. De enda krav vi 

ställer på en sådan plan är, att 
den fungerar, att den redovi-
sas nu och att den inte är fi-
nansierad med jordbrukarnas 
pengar. 

 
Sammanfattningsvis så 

duger det här alltså inte, inn-
an ett livsmedelstrategiarbe-
te kan inledas med någon 
trovärdighet så måste denna 
fråga rensas undan. Redovi-
sa snarast en plan som säker-
ställer hur de senaste två 
årens utbetalningskaos kan 
undvikas!

 Anders Andersson,  
kommungruppsordförande 

LRF Mellerud

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Visa att ni menar allvar med livsmedelsstrategin – 
Ta tag i frågan om Jordbruks-
verkets utbetalningar NU!
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ÖPPETTIDER: 
Mån–Fre 07–18 
Lördag 10–14 

BUTIK: 
Landsvägsgatan 80, Mellerud  
Tel. 0530-730 740 
info@bildelsshopen.com
bildelsshopen.com

BILDELSSHOPEN

bds.se

SERVICE &  
RESERVDELAR  
PÅ BDS.SE
Ta del av vårt breda sortiment av reservdelar och tillbehör 
direkt på bds.se. Där kan du också boka bilservice till 
fast pris. Vi på BDS har rätt kunskap, erfarenhet och står 
för ett tryggt bilägande. Välkommen in till vår butik och 
upptäck hur vi kan underlätta i din vardag. Välkommen!

Auto-Gruppens egen bil som ingår i det nya racingteamet som kör i motorsportgrenen Time Attack. Det är en Mitsubishi Evo 5 med en motor på 690 hästkrafter. Foto: Steffens Foto.

– Sidan 14 –

Nybildat racingteam i Ör

Bilar med attityd 
Bröderna Jan och Thomas Oscarsson och deras per-
sonals hjärtan klappar extra hårt för amerikanska 
klassiker. Nu har de ett flertal bilar i toppskick.

– Sidan 16 –

Glennon bygger ut  
Glennon Eriksson, Westbike har växt ur sina lokaler. 
Ny bygger han ut och har dessutom utökat med ett 
ATV-fabrikat och börjar även sälja vattenskotrar.

– Sidan 18 –

Mattias fick pris 
Första mottagaren av Dalslands Sparbanks Motor-
sportpris på 15 000 kronor blev 21-årige rallyföraren 
Mattias Jakobsson från Bäckefors.

– Sidan 20 –
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Nybildat racingteam kör Time Attack

Nader Derakhshan t.v och Andreas Eriksson vid bromsbänken, där motorerna programmeras. Här står en Nissan 200 S14 som körs i tävlingsformen 
drifting, där föraren kör på kontrollerad sladd i mycket höga farter.

Time Attack innebär att köra 
ett varv på bana så snabbt 
som möjligt. Ursprungligen 
kommer tävlingsformen från 
Japan. Att Andreas Eriksson 
och Nader Derakhshan, som 
driver Auto-Gruppen, skulle 
vara med och bilda ett ra-
cingteam med tre bilar var 
inte alls planerat från början.

2012 investerade killarna i 
en bromsbänk.

– Vi programmerar moto-
rerna, det vill säga justerar 
parametrarna i motorstyr-
ningen. Vi tar emot allt från 
mc till tävlingsbilar, berättar 
Nader.

I fjol införskaffades en 
buss och en racingbil, en 
Mitsubishi Evo 5. Tanken var 
att bygga om den och mark-
nadsföra företaget på olika 
motorsportsevenemang.

Snabba bilar
– Självklart är det kul att se 
snabba bilar prestera på ba-
nan som vi har varit med och 
byggt på, men det är nästan 
roligare att se vår egen bil 

göra bra ifrån sig, förklarar 
Nader.

Time Attack är en tävlings-
form där tuningföretag mäter 
sin kompetens mot varandra 
på banan.

Tävlingen består av 15 
minuters uppvärmning och 
15 minuters kval (man kör i 
olika klasser). 2016 gick de 
tio bästa till final, i år är det 
de åtta bästa som går vidare. 
Deltävlingarna går bland 
annat på Kinnekulle, Man-
torp, Gelleråsen och Knuts-
torp.

– Det var ett hektiskt år för 
oss. Vi blev diskade i första 
deltävlingen på grund av för 
hög ljudnivå, konstaterar 
Nader.

Dagen innan fick han och 
Andreas reda på att en förare 
inte skulle komma till start. 
Denne kille hade vunnit se-
rien flera gånger och de er-
bjöd sig att hjälpa honom att 
programmera hans bil. Sagt 
och gjort, föraren Robin An-
tonsson kom med sin bil till 
Ör på lördagskvällen.

Alla racingbilar är utrustade med gedigna skyddsanordningar, såsom 
skyddsburar och hybridskydd.

Auto-gruppen har köpt en tomt 
på Västerrådaområdet för totalt 
215 000 kronor. Samtidigt har 
man bildat dotterbolaget Leroma 
Fastigheter AB. Tanken är att 
flytta verksamheten från Ör till 
Västerråda, det är dock oklart när i 
dagsläget. Två företag håller på att 
ta fram ritningar på lokalen, det 
finns förslag på allt från 600 kvm 
till 1 200 kvm.

VISSTE DU ATT?

Auto-Gruppen i Västsverige AB med säte i Torp, Ör äg-
nar sig inte enbart åt att fixa i ordning bilar. 2016 bild-
ades Auto-Gruppen Racing som kör i motorsportgrenen 
Time Attack.

Programmerade motorn
– Vi felsökte bilen och pro-
grammerade motorn klockan 
23, vi var klara strax efter 03 
på natten. Robin kom till start 
och kunde genomföra täv-
lingen. Så lärde vi känna 
honom, förklarar Nader.

Robins bil kallas för övrigt 
för ”Phantom Supran” och 
har en motor med 845 häst-
krafter. Nader och Andreas 
åkte till Kinnekulle för att 
finnas till hands om Robin 
behövde mer hjälp. Men allt 
gick bra och Robin kunde 
plocka hem de poäng han 
behövde.

Inför deltävlingen på Man-
torp kom Robin till verksta-
den i Ör igen för att de skul-
le slutföra arbetet. 

– På Mantorp träffade vi 
Robins kompis Tommy Carl-

son från Kungälv. Han kör en 
Volvo Amazon med en BMW 
V8-motor på 780 hästkrafter 
med skyline GTR-drivlina. 
Den är fyrhjulsdriven. Han 
behövde också hjälp av oss. 
De var teamkompisar i ”Na-
meless Racing”, berättar 
Nader.

Vid de tre sista deltävling-
arna  hjälpte Andreas och 
Nader både Robin och Tom-
my så att de kunde köra utan 
problem , samtidigt som de  
tävlade med den egna bilen.

Topp-fem
– Vi hade som mål att gå till 
final, som topp-tio. Vi blev 
femma totalt i pro-klassen 
med R-däck och är väldigt 
nöjda. Mest stolta är vi över 
varvtiden 1.10 på Gellerå-
sen, då kom nästan glädjetå-

rarna. Vi blev trea i den täv-
lingen, säger Nader.

Det togs ett beslut att bilda 
Auto-Gruppen Racing där de 
tre bilarna skulle ingå. Nu 
ökar pressen på Nader och 
Andreas.

– Perfektion är ett milt ord, 
understryker Nader.

Det är en månad kvar till 
första provkörningen, en 
testdag på Gelleråsen där 
bilar och förare presenteras 
för media och allmänheten.

– Vi är ett starkt team i år. 
Vi kommer att hjälpa andra 
förare med deras bilar, allt för 
att marknadsföra oss så 
mycket som möjligt.

Förutom racingbiten har 
företaget andra kunder. Na-
der fokuserar på el och 
mappning, medan Andreas 
sysslar med konstruktion och 

motorbygge. Företaget är 
inne på sjunde året, men båda 
två har varit i branschen 
längre. Nader och Andreas 
har jobbat ihop i tio år.

De framhåller att dörrarna 
alltid står öppna för den som 
vill komma och titta på bi-
larna eller ställa frågor.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Nu ska husvagnarna möta våren

Sören Gustavsson, Erik Gustavsson och Jean-Olof Swahn rustar husvag-
nar inför campingsäsongen.

Hos SG Husvagnar i Erik-
stad är våren påtaglig. I 
verkstaden har man fullt 
upp med att göra service 

på vagnar och husbilar på 
väg att möta sommaren 
2017. 
Det är tio år sedan Sören 

Gustavsson flyttade företa-
get till Björnebol i Erikstad, 
från Trestad Center. Kun-
derna är många och cam-

pingtrenden har blivit mer 
och mer påtaglig genom 
åren. Här finns ett stort ut-
bud av både nya och begag-
nade husvagnar och husbilar 
till salu. Men här sysslar 
man inte bara med försälj-
ning. I verkstaden är det full 
fart på serviceverksamheten 
nu när vårsolen tittar fram. 
Här jobbar Erik Gustavsson 
och Jean-Olof Swahn med 
reparationer och service 
som bromsjusteringar, lju-
skontroll, provtryckning av 
gassystemet och fuktkon-
troll.

– Fukttest bör man göra 
varje år. Det är viktigt att i 
tid upptäcka om det går in 
fukt i vagnens väggar och i 
så fall stoppa det. När det 
gäller gassystemet måste 
man ha intyg på att det är 
provtryckt för att få köra in 
på en campingplats, berättar 
Sören Gustavsson.

Kjell Johnsson, nöjd hus-
vagnsägare från Östra Järn 
dyker upp för att hämta sin 
vagn.

– Hade inte SG varit här 
hade jag inte haft husvagn. 
Jag lämnade in den i morse 
och nu är den klar, säger han 
och berättar att hans stora 
grej är att ta husvagnen till 
Skogs-Elmia varannat år för 
att campa med tusentals 
andra skogsintresserade. 

Sören Gustavsson tips till 

alla som äger en husbil eller 
en husvagn är att ha fram-
förhållning när det gäller att 
boka vårservicen. Det för-
kortar väntetiden betydligt.

– Redan nu till påsk blir 
det riktigt bråttom här, säger 
han.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.seNu är det bråda tider i verkstaden hos SG Husvagnar.
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Den robusta och sportiga karaktären gör BMW X1 till den perfekta följeslagaren för alla 
dina aktiviteter. Med bland annat Model Sport, automatisk växellåda, 18” lättmetallfälg, 
sportläderratt, takreling, sportstolar, parkeringssensor bak, LED-strålkastare, Bluetooth
och mycket mer. Välkommen att uppleva den hos oss.

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil. * Förmånsvärdet är beräknat på 50% marginalskatt. Företagsleasing exkl. moms avser 36 månader, 3,95% ränta, 20% kontantinsats och 50% restvärde. Uppläggningsavgift och 
administrationsavgift tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services. Bilen på bild är extrautrustad. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel. Bränsleförbrukning bla. körn: 4,7 l/100 km. CO2 124 g/km.
Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter.

PRIS FRÅN 335.000 KR
Ordinarie pris 374.400 kr
Billån privat 2.804 kr / mån
Privatleasing 2.133 kr / mån

BMW X1 xDRIVE 18d.

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

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

Trollhättan • Uddevalla

 

• SG Husvagnar är ett företag 
beläget i Mellerud

• Vi säljer nya Hobby husvagnar 
men har även begagnade  
husvagnar av andra märken.

• Fördelaktig finansiering kan 
ordnas.

• Vi har även en fullutrustad 
verkstad för alla typer av 
reparationer av husvagnar, 
bodelen på husbilar,  
släpkärror m.m.

Din Hobby-handlare
i Dalsland!

Björnebol 45A, 464 92 MELLERUD
Tel: 0530 - 510 40
Fax: 0530 - 510 41
Sören mobil: 070- 566 43 32

Öppettider: Månd - Fred 07.00 - 17.00
 Lörd  10.00 - 14.00

Fira 55 år 
med oss!

Många fina 

erbjudanden

Uddevallavägen 6
668 40 Bäckefors
Tel. 0530-360 08

 

VÄLKOMMEN ATT GÖRA EN BRA 
BILAFFÄR HÄLSAR RUNE PERSSON!

Bränsleförbr. bl. körning 4,0-5,7 l/100 km. CO2 106-131 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning.

VITARA TESTVINNARE I TEKNIKENS 
VÄRLDS STORA SUV-TEST 2016!

NYA S-CROSS 
112 HK EXCLUSIVE FRÅN 

 186.900:-
INKL. PEKSKÄRM MED SMART-
PHONE LINKAGE, BACKKAMERA, 

NYCKELFRITT STARTSYSTEM, 
ACC M.M.

VITARA S 
BOOSTERJET FRÅN 

 204.900:-
INKL. AUTOBROMS, PEKSKÄRM 

MED NAVIGATION, BACKKAMERA, 
NYCKELFRITT STARTSYSTEM, 

ACC M.M.

STARKA KORT 
FRÅN SUZUKI
Upptäck Vitara S och nya S-CROSS. Båda med 
Boosterjet, bensinturbon som ger både kraft 
och utmärkt bränsleekonomi. I nya S-CROSS 
väljer du mellan 112 eller 140 hk. Välkommen 
in på provtur! 

JUST NU! VINTERDÄCK PÅ ALUFÄLG 2.900:- 
VÄRDE UPP TILL 15.000:-

GÄLLER KOMPLETTA VINTERHJUL, DUBB ELLER FRIKTION MED TPMS, VID KÖP AV NY SUZUKI S-CROSS OCH VITARA 
T. O. M. 30/4 2017. KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN OCH RABATTER.

Bil & m     tor



MELLERUDS NYHETER16 ONSDAG 29 MARS 2017Bil & m     tor
Bilar med attityd väcker känslor

Thomas Oscarsson, Mikael Holmstedt och Jan Oscarsson bland de ame-
rikanska skönheterna i bilhallen.

Morgan Larsson, den tekniskt kunnige hos Oscarssons, vid en totalrenoverad Ford Mustang Convertible 1966 som nu är såld till Frankrike.

Sidospåret med klassiska 
bilar får inte ta alltför myck-
et tid från den vanliga bilhan-
deln där det är fullt upp, men 
intresset har alltid funnits där 
och för bröderna Oscarsson 
är det bilar tillverkade mellan 
1955 och 1970 som är de 
mest intressanta.

– De former, detaljer och 
uttryck bilarna hade då är 
något helt unikt. Bilarna är 
konstverk som utstrålar 
framtidstro och en vilja att 
sticka ut, säger Jan Oscars-
son.

Ökande intresse
Intresset för amerikanska 
bilar i Sverige har alltid varit 
stort och har under senare år 
ökat ytterligare. Det är en 
kultur som engagerar många, 
inte minst här i Dalsland och 
kunnandet kring bilarna är 
stort.

– Antalet bilar ökar för 
varje år. Big Lake Cruisers 
med Tuten och många andra 
engagerade klubbmedlem-
mar är en bidragande orsak. 
De står för den årliga vårcrui-
singen, driver café och ung-
domsverksamhet och gör en 
stor insats. Även Veteran 
Classic Dalsland betyder 
mycket med sina välbesökta 
tisdagsträffar i Sunnanå. Och 
att Sverige har en av världens 
störta bilträffar, Big Power 
Meet i Västerås, säger ju inte 
så lite om intresset i vårt land, 
menar Jan Oscarsson.

En dyrgrip
I vinter har Oscarssons lyck-

Med sikte på Sydsvenska rallyt

Martin Norenby ser fram emot 2017 efter fjolårets lyckade säsong.

Rallyföraren Martin No-
renby hade en lyckad 
säsong 2016. Nu är bilen 
ännu mer på topp och sik-
tet är inställt på Sydsven-

ska rallyt i slutet av maj, 
en SM-deltävling på grus.

– Målet var att stå på pallen 
i varje deltävling i Norska 
Mästerskapen förra året. Så 

blev det inte, vi blev fyra i en 
av de fyra deltävlingarna och 
bröt en efter motorproblem. 
Jag är väldigt nöjd med det. 
2016 var ett kanonår. Hela 
året kändes bra,  berättar 
Martin.

18 tävlingar hann han och 
kartläsaren Erik Gustavsson 
med.  

– I Strömkarlerallyt i Troll-
hättan ledde vi efter tre körda 
specialsträckor före merite-
rade Christer Johansson, 
innan vi körde på en sten och 
knäckte en fälg så vi hamna-
de i diket och blev kvar i 
skogen. Sedan har vi åkt de 
två tävlingar som gick i anri-

ka Dynamitbacken i Udde-
valla och vann totalt båda 
gångerna. I höstas fick jag 
med mig far som kartläsare 
och vi vann tillsammans då, 
berättar Martin.

I år startar ekipaget med 
optimerad motor och drivli-
na. Bilen är både lättare och 
mer potent. 

–  Det känns bra. I 15 år har 
jag hållit på och kört. Nu 
känns det som om jag får 
någonting tillbaka, säger 
Martin Norenby.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

ats köpa in ett antal bilar som 
är i mycket gott skick. Bland 
dem finns en riktig dyrgrip.

– Vi har precis i vår bilhall 
backat in en av de mest väl-
renoverade bilar vi sett, en 
riktig muskelbil som bara är 
tillverkad i 203 exemplar. 
Det är en Dodge Coronet R/T 
convertible från 1970. Den 
har sitt pris, men den som är 
insatt förstår att det är rim-
ligt. En sådan bil i det skick-
et är betydligt dyrare i USA 
än här, så risken är stor att 
denna och liknande bilar i 
den högre prisklassen säljs 
tillbaka till USA. I bilvärlden 
vet man att många svenskar 
är mycket duktiga på att re-
novera, säger Jan Oscarsson.

Många sålda
Oscarssons har de senaste 
åren sålt och förmedlat 
många fina klassiker till olika 
delar av Sverige och har även 
sålt bilar på export, däremot 
inte importerat mer än ett tio-
tal.

– Hittar vi något riktigt fint 
och unikt köper vi gärna, 
men vi är noggranna, vi vill 
se bilarna live innan vi köper, 
det handlar om en känsla som 
måste infinna sig. Det man 
verkligen tycker om själv är 
lätt att sälja. Vi tar också in 
bilar i bra bruksskick och 
uppåt för försäljning om 
kunden hellre önskar det. Vi 
är öppna för förslag och det 
är helt klart lättare för oss att 
sälja än att köpa, säger Jan 
Oscarsson.

Mångårig verksamhet
Jan Oscarsson har sålt bilar 
sedan 1981, även amerikan-
ska, och minns med glädje 

hur han för 36 år sedan sålde 
en Pontiac GTO Cabriolet 
1968 till Christer Carlsson i 
Erikstad. 

En bil som fortfarande rullar 
sommartid med Christer vid 
ratten.

– Han har haft bilen i 36 år, 

det är fantastiskt, säger Jan 
Oscarsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

I Bilhallen hos Oscarssons Bil blänker extra mycket 
krom och lack i unika färger just nu. Bröderna Jan och 
Thomas Oscarsson och deras personals hjärtan klappar 
extra hårt för amerikanska klassiker och nu har de ett 
flertal bilar i toppskick till försäljning.
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Öppettider:
Mån - fre 7.00 - 16.00Eldaregatan 4, www.varmdal.com • Tel. 0530-511 85 

6105MC
105hk, Trima + 4,1 lastare,
AC, PQ-låda m.m.

5085M
85hk, Trima + 3,1 frontlyft, 
AC, snabbväxel m.m.

549 000:-
+ moms

650 000:-
+ moms

Skogsutrustad

690 000:-
+ moms

Kom och se vårens

kampanjtraktorer

Begränsat antal. 
Finansiering från 0,49%.
Kampanjen gäller t.o.m. 2017-04-20.

0521-308 20 
www.dina.se/vast

Välkommen till oss på Kungsgatan 7 
 i Vänersborg. Glad sommar!

0521-308 20 
www.dina.se/vast

Välkommen till oss på Kungsgatan 7 
 i Vänersborg. Glad sommar!

Det behöver inte vara Knöligt
alternativet till storbolagen

Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20  www.dina.se/vast   

Nöjda bilförsäkringskunder

Motor

Kungsgatan 7, Vänersborg, 0521-308 20  www.dina.se/vast   

SjuKt bra
Nöjda djurförsäkringskunder

alternativet till 
storbolagen

Djurtema, 8/10 rep. 16/10 Bohusläningen TTELA Strömstad tidning 

Sapphultsg. 2 Mellerud • Tel. 0530-411 18
info@fritzens.nu • www.fritzens.nu

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.

Kia Cee´d 1,6 CRDI ECO -08 
Röd, 14.100 mil  52.500 kr 

Kia Cee´d 1,6 EX SW KOMFO -09
Silver, 7.500 mil  69.500 kr 

Kia Cee´d CEE’D 1,4 ACTION -13
Vit, 3.500 mil  119.500 kr

Kia Cee´d CEE’D_SW 1,6 CRDI KO -14
Vit, 3.900 mil  142.500 kr

Kia Cee´d CEE’D_SW 1,6 CRDI KO -13 
Grå, 6.900 mil  129.500 kr

Kia Cee´d CEE’D_SW 1,6 CRDI KO -13
Blå, 15.000 mil  89.500 kr 

Kia Optima 1,7 CRDI AUT -12
Silvermet.,  7.500 mil  159.500 kr 

Kia Rio 1,2 EDITION KOMF -14
Svart, 7.700 mil 92.500 kr 

Kia Rio 1,4 ECO EX KOMFO -12
VIt, 8.800 mil  79.500 kr

BMW 520 D touring 184 hk -13 
Grå, 12.900 mil 169.500 kr 

Citroën Berlingo 1,6 HDI Skåp 
Vit. 10.200 mil 89.000 kr 

Citroën C1 1,2 Pure tech 82 hk -15 
Röd, 3.300 mil 69.500 kr 

Fiat Panda 312 -13 
Silvermet., 3.700 mil 69.500 kr 

Hyundai i10 1,0 -15 
Ljusblå, 860 mil  89.500 kr 

Hyundai i10 1,1 Style Edition -12 
Gråmet., 4.200 mil  67.500 kr

Hyundai i20 1,2 78 hk -11
Röd., 9.100 mil  58.500 kr

Hyundai i30 1,6 crdi -16
White Sand, 970 mil  159.500 kr

Hyundai i30 kl 2.0 CRDI -08
Silver, 19.800 mil  59.500 kr

Hyundai i40 1,7 crdi Sedan 136 hk -12 
Vit, 12.500 mil 119.500 kr 

Mazda 6 2,2D kombi -10
Gråmet., 11.500 mil  115.500 kr

Mazda CX-7 2.2 Diesel SP -10
Grå, 15.900 mil  124.500 kr

Opel Astra 1,4 Turbo ecotec -14 
Grå, 2.600 mil  129.500 kr

Opel Astra 1,7 CDTI eco Sports Tour -12 
Grå, 5.100 mil  124.500 kr

Opel Movano 125CDTI 2H2 -11
Vit, 12.850 mil  134.375 kr 

Peugeot 207 1,4 tvi 5d -10 
Blå, 13.900 mil  39.500 kr 

Saab 9-3 2,0 VECTOR SPORTSED  -05 
Ljusgrå, 23.900 mil  29.500 kr 

Seat Ibiza 1,2 TSI st Ecomotive - 12
Vit, 5.900 mil  74.500 kr 

Subaru Outback 2,0D 150 hk -09
Champagne, 17.500 mil  99.500 kr

Volkswagen Beetle 1,6 -02
Gråmet., 26.600 mil 32.500 kr

Volkswagen Caddy 1,9 TDI Skåp -08 
Röd, 14.700 mil  39.500 kr

VASSBOTTENS BIL

Öppettider: Vardagar 09:00 - 18:00, Lördagar 10:00 - 14:00, Sön/helgdagar - Stängt
Besöksadress: Tengrenstorpsvägen 16, 462 56 VÄNERSBORG. Telefon: 0521 - 192 22

Bil & m     tor

AXIMA ERIKSTAD | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD

0530-512 50 | FACEBOOK.COM/AXIMAAB | WWW.AXIMA.SE

 
AUTOMOWER® 310
• För ytor upp till 1000 m² 

(+/-20%)

16.500:-
INKL. MOMS

 
AUTOMOWER® 430X
• För ytor upp till 3200 m² 

(+/-20%)

27.500:-
INKL. MOMS

TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA
 AUTOMOWER� 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL 
VÄRDE 2.700:-

NR

BÄST-
SÄLJARE

SEDAN 1995

1
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Bygger ut och tar in fler fabrikat

Glennon Eriksson kör en traktorregistrerad fyrhjuling under överinseende av Nils Smed.

Redan i höstas tog Glen-
non Eriksson, West Bike 
Motor & Service AB, be-
slutet att bygga ut 240 
kvadratmeter. Därefter 
blev det klart att han blir 
återförsäljare av ytterli-
gare ett fyrhjulingsfabri-
kat samt vattenskotrar. Så 
det väntar ett spännande 
år för företaget, som även 
kommer att behöva mer 
personal.
– Vi ökade i omsättning med 
17 procent förra året och vi 
är väldigt trångbodda i nuva-
rande lokaler. Hade jag vetat 
att vi skulle få in fler fabrikat 
när jag skickade in bygglov-
sansökan hade jag byggt ut 

dubbelt så stort som planerat. 
Men jag förutsätter en 
50-procentig ökning av nu-
varande omsättning på grund 
av de nya fabrikaten, säger 
Glennon. 

Han startade företaget år 
2000. De första tre åren om-
fattade verksamheten en 
mc-verkstad och tillbehör. 
2003 började Glennon även 
att sälja fyrhjulingar (ATV). 
Det visade sig bli en otrolig 
framgångssaga. Företaget 
var störst på Arctic Cats fyr-
hjulingar i Sverige åren 
2010, 2012, 2013, 2014, 
2015 och 2016.

3 januari 2005 öppnade 
företaget i nuvarande fastig-
het vid södra rondellen längs 

E45, en fastighet som Glen-
non själv äger.

Vad ligger bakom fram-
gången?

– Jag säljer mycket på re-
kommendationer och det 
värmer mig. Vi har en hög 
service- och kunskapsnivå. 
Vi lever av och för detta, 
konstaterar Glennon.

I företaget arbetar även 
Nils Smed, säljare och tillbe-
hör samt dottern Amanda 
Eriksson, ekonomi och sälj. 
I verkstaden hyr Glennon in 
F-skattaren Stefan Nyman.

– Det inte Stefan kan fixa, 
kan nog ingen, berömmer 
Glennon.

Utbyggnaden på 240 kva-
dratmeter i två plan ska ligga 

söderut och byggstart sker i 
dagarna.

– Jag vill att allt ska stå 
klart om max två månader, 
förklarar Glennon.

Det blir en försäljningshall 
till samt ett förrådsutrymme. 
Inom den närmaste månaden 
ska en person anställas som 
blir ansvarig för vatten-
skotrar och delar av ATV-de-
len (reparationer och servi-
ce).

– Det kan bli aktuellt att 
anställa en till längre fram, 
avslöjar Glennon.

Stora investeringar
De nya varumärkena Can-
Am och Sea-Doo innebär 
stora investeringar. På gång 

in är 26 fyrhjulingar och 22 
vattenskotrar. Men det är 
bara början, ytterligare 18 
fyrhjulingar ligger för senare 
leverans. Det nya varumär-
ket erbjuder sportigare mo-
deller av fyrhjulingar, här har 
efterfrågan varit stor. Men 
man erbjuder också vettiga 
arbetsmaskiner.

– Jag håller på att dra ner 
på allt annat här, till exempel 
båtar och mc, för att kunna 
satsa fullt ut på ATV och 
vattenskotrar, understryker 
Glennon.

Han fortsätter som tidigare 
att sälja arbets- och proffsma-
skiner av ATV. De nya kund-
grupperna blir sport-ATV-fö-
rare och vattenskoteråkare.

Kunderna kommer från 
hela landet, från Ystad i söder 
till Kiruna i norr. Fast den 
största volymen säljs regio-
nalt, framför allt till kunder 
på västkusten. Sedan starten 
2003 har Glennon sålt över  
1 000 fyrhjulingar och kund-
registret är därefter.

– Många av mina kunder 
är märkestrogna. Det ska bli 
en spännande sommar, men 
jag ser första året som ett 
inkörsår för att hitta rätt 
struktur, säger Glennon.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Nils Smed på en av de vattenskotrar som finns på lager.

Favoritvägar i vårt område

Anna-Lisa Karlsson, Mel-
lerud.

– Min favoritväg är min 
gata, PD Lundgrensgatan. 
Jag bor där och det är myck-
et fint  och trevligt folk där 
också.

Kjell Larsson, Mellerud.
– Brudfjället är fint tycker 

jag. Inte rakt någonstans och 
mycket att se om man vill.

Lars-Gunnar Hellström, 
Mellerud.

– Brudfjället är varierande. 
Man vet inte vad som dyker 
upp i nästa krök, trots att jag 
har kört den vägen många 
gångar. Det säger alls som 
man pratar med. 

Henrik Andersson, Melle-
rud.

– 172:an mellan Bäckefors 
och Färgelanda är en fin väg. 
Mycket att se och trevlig att 
köra.

Sven Karlsson, Dals Ro-
stock.

– 166:an mellan Långed 
och Källhult är en fin väg. 
Men det finns så många fina 
vägar, även Upperudsvägen 
är fin.

Torbjörn Rundström, Åse-
bro.

– Brudfjället är fint och 
Timmerviksvägen/Gestad-
vägen. Fina vägar med 
mycket fint att se på.

Dags för säsongens 
första rallytävling

8 april arrangeras BDS-racet  i kvartsitbrottet norr om Håverud av Dals MK. 40 ekipage är anmälda. Här en 
bil från förra året tävling.

Dals MK arrangerar sä-
songen första tävling 
BDS-racet i kvartsitbrot-
ten ovanför Håverud den 
8 april.
Dals Motorklubb arrangerar 
tre tävlingar denna säsong, 
premiären är BDS-racet på 
kända vägar i området Liva-
rebo/Ulerud.

– Anmälan är full, 40 del-
tagare kommer att köra, va-
rav elva från vår egen klubb, 

säger Peter Karlsson, Dals 
MK.

Tävlingen går över 20 ki-
lometer grusväg, varav 14 
kilometer är tävlingssträcka. 
Platsen i kvartsitbrotten är 
perfekt, både för de som kör 
och parkeringsmässigt för 
publiken, här finns också bra 
med plats för service- och 
tävlingscentrat. 

– Det är roligt att sommar-
säsongen är igång. Vi har ett 
uppsving i klubben, vi är 

många och vi träffas och har 
kul, säger Peter.

 Innan tävlingsstart besik-
tigas bilarna av en tekniker 
från Svenska Bilsportför-
bundet i AutoMats verkstad 
i Mellerud och alla anmäl-
ningar sker i BDS-butiken 
strax intill. Alltså finns en 
chans för den som är intres-
serad att se alla tävlingseki-
page innan även här.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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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

Köp till:
Metallic      5.900 kr

Automat  10.000 kr

Premium  10.000 kr

Spara upp till 

30.000 kr

Mellerud
Landsvägsgatan 36
Tel. 0530 - 447 70

Åmål
Vänersborgsv. 17 
Tel. 0532 - 626 00

Gäller vid betalning med Renault- eller Volvokort. Säsongspris för däckhotell. Kan ej kombineras 
med andra avtal eller rabatter. Ord. pris hjulskifte 395:-, ord. pris däckhotell 995:-.

DÄCKHOTELL - 795:-*

BEKVÄMT, ENKELT OCH PRISVÄRT

HJULSKIFTE - 295:-*

SOMMAREN ÄR SNART HÄR, BOKA TID NU

Vi är experter på däck. DELBETALA
DINA KÖP!

Upp till 12 månader utanränta och avgiftermed Volvokort.

*

Är det dags för nya sommardäck?
Just nu har vi kampanjpris på nya sommardäck 
från Continental och Nokian. Välkommen in!

Continental
Eco Contact 5
195/65R15 91V

995:-/st
Ord. pris 1130:-

Nokian
Hakka Blue
195/65R15 91V

995:-/st
Ord. pris 1094:-

AutoMats Bilverkstad
Landsvägsgatan 80
Mellerud tel. 0530-471 50

Vi gör ditt bilägande lite billigare 
Vad behöver du hjälp med?

Dags för en vårservice på bilen?
Vi utför service och reparationer på alla personbilar. 

Om din bil sliter däcken snett så är det troligen  
hjulinställningen som står fel. Vi hjälper dig att  
kontrollera och eventuellt justera hjulvinklarna.

Låt oss kontrollera och radera eventuella lagrade 
felkoder innan besiktning så slipper du  

ombesiktning på grund av detta.  

BILLÅN
FRÅN

KRONOR*

Nya Golf.  
Utrustad med bland annat: 

• ACC, Adaptiv farthållare inklusive Front Assist och City Emergency Brake med 

fotgängarigenkänning Pedestrian Monitoring • App-Connect smartphone-

anslutning • LED-bakljus • Lättmetallfälgar Toronto 16" • Pre-Crash och 

Multikollisionsbroms • Radio Composition Media med 8" display  

 

Pris från 199 900 kr. 
1 410 

Bränsleförbrukning blandad körning 1,7 – 7,9 l/100 km, CO₂-utsläpp 38 – 180 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. ränta 3,42 % mars 2017). Miljöklass Euro 6. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.  

Bilen på bilden är extrautrustad.  

Dalslands Bilservice 

Majbergsvägen 25, Bengtsfors, 0531-615 45 

www.dalslandsbilservice.se,  

We make the future real. 

Vi lagerför och levererar
Diesel, eldningsolja, AdBlue, 

smörjmedel, kemprodukter och 
100%förnyelsebar HVO diesel 

Tankar, pumpar och övriga tillbehör  
för oljehantering

Vi säljer rapsfri dieselolja för  
fritidsbåtar och känsliga  

dieselmotorer

Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels Mikaels 
BilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilserviceBilservice

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

 Service (även av släpkärror och husbilar)
Reparationer 
Felsökning via dator 
Svetsning • Däckbyte

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

Bil & m     tor
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Flyttar till nya lokaler i juni

Första veckan i juni flyttar 
Bengt Aronsson och hans 
företag BDS Bildelsshopen 
in i nya lokaler. Bengt har 
nämligen köpt fastigheten 
som ligger vägg i vägg, den 
innehåller idag en husbils-
firma och en frisör.
Tillträde till nya lokalerna får 
Bengt den 1 juni, så första 
veckan sker flytten dit.

– Lokalen där frisören hål-
ler till kommer jag att hyra 
ut. Nu sitter jag hemma och 
planerar med legobitar hur 
det ska bli i butiken. Jag har 
gjort en skalenlig skiss för att 
allt ska bli rätt, berättar 
Bengt.

BDS kommer att få tre 
gånger så stor butiksyta plus 
lageryta.

– Det kommer att göra gott, 
vi kan visa upp sortimentet 
på ett betydligt bättre sätt. Vi 
ska bredda sortimentet av 
bildelar och förbruknings-
material för verkstad, lant-
bruk och entreprenad. Vi 
kommer även att bredda 
verktygssidan, berättar 
Bengt.

Givetvis ska den nya loka-

Camilla Alexandersson och Peter Karlsson är anställda i butiken. Här visar de upp något som är aktuellt nu 
på våren, en hink med bilvårdsprodukter.

Bengt Aronsson ser fram emot att flytta in i de nya lokalerna i juni. Flytten blir inte lång; från BDS nuvarande lokaler till vänster till Husbilens 
lokaler till höger.

VAD ÄR BDS?
• BDS är en rikstäckande 

kedja som driver bildelsbutiker 
och bilverkstäder på cirka 200 
platser i Sverige.

• BDS butiker och verkstäder 
drivs främst av egna företagare 
med många års erfarenhet av 
bilar.

• BDS ägs och drivs av Atoy 
Automotive som är ett familje-
ägt företag i tredje generatio-
nen med över 80 års erfarenhet 
av bilbranschen. Atoy finns i dag 
i Sverige, Finland, Estland och 
Lettland.

• Man servar och reparerar 
alla bilmärken.

Källa: BDS.se

Mattias fick  
nyinstiftat
motorsportspris

Mattias Jakobsson, Bäckefors, blev förste mottagaren av Dalslands Spar-
banks Motorsportpris på 15 000 kronor. Foto: Privat.

Ett nytt motorsportspris 
i Dalsland är instiftat för 
att premiera lokal ungdom 
som verkar för sportens 
positiva utveckling och för 
att vara en god represen-
tant för sin förening samt 
ambassadör för Dalsland. 
Detta pris instiftas i och med 
avslutandet av den ekono-
miska föreningen Dalslands 
Ring, enligt årstämmans be-
slut 2015 om fördelning av 
kvarvarande kapital och i 
samarbete tillsammans med 
Dalslands Sparbank. Motor-
klubbar/föreningar i vårt 
område har kunnat nominera 
en aktiv kille eller tjej mellan 
12-22 år.

Första årets pristagare för 
Dalslands Sparbanks Motor-
sportspris som får 15 000 
kronor blev Mattias Jakobs-
son, 21 år, från Dals MK:s 
rallysektion. 
Från Bäckefors
Mattias bor och är uppvuxen 
i Bäckefors. Till vardags kör 
han lastbil för ett företag i 
Högsäter och på lediga stun-
der är det kompisgänget med 
stort bilintresse som gäller. 
Det stora intresset för bilar är 
naturligt då han i stort sett är 
uppvuxen i garaget. Just i 
garaget hände en olycka 
2014, när ett däck med fälg 
föll av en ställning och träf-

fade honom i huvudet med 
nackskada som följd. Det var 
mycket trist eftersom Matti-
as hade en seger både i ung-
domsrally och Sverigeserien 
den sommaren. Men nacken 
är bättre och både lust och 
vilja finns att försöka ta upp 
kampen och kunna köra hela 
serien i rallycupen och bli 
segrare igen tillsammans 
med teamet som behövs bak-
om varje rallyförare.

 – Gemenskapen och sam-
manhållningen är det bästa 
med intresset runt motor-
sport. Alla är vänner och det 
är sällan bråk som det kan 
vara på till exempel fotbolls-
matcher. Fast det klart, när 
man tävlar, då är man fiender 
säger Mattias och skrattar.

– Dalslands Sparbanks vi-
sion är ”Tillsammans ut-
vecklar vi Dalsland” och ut-
ifrån den visionen arbetar 
man bland annat med att 
varje år stödja föreningslivet 
genom sponsring och bidrag. 
Allra mest positiva är vi till 
verksamheter som involve-
rar barn och ungdomar och 
därför är det mycket roligt att 
vara med och bidra till detta 
pris för ungdomar som satsar 
seriöst inom motorsporten, 
säger Maud Carlsson, mark-
nadsansvarig på Dalslands 
Sparbank.

Boka din annons hos
Christina Callh eller Maggan Lindholm 
Tel. 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

BYGG & ENERGI
Annonsbokning: Senast 5 april
Utgivningsdag: 12 april

Marknadsför er i vårt tema

len få en facelift invändigt 
och gå i BDS-rött och skyltas 
om utvändigt. En ny kassa-
disk ska på plats. En nyhet 
blir en fikahörna för kunder-
na.

– Vi har växt ur våra loka-
ler, köpet är ett sätt att säker-
ställa min verksamhet för 
framtiden. Det är ju här på 
Västerrådaområdet som det 
händer saker. Nu får jag än-
damålsenliga lokaler i mark-
plan som är lättillgängliga, 
säger Bengt.

Invigning i september
Invigning blir det i septem-
ber, samtidigt som Veteran 
Classic Dalsland har sitt ve-
teranbilsrally utanför. 13 maj 
blir det vårmarknad med 
Veteran Classic Dalsland.

– Då ska vi ha lite erbju-

danden inför flytten, avslöjar 
Bengt.

Den huvudsakliga kund-
gruppen är verkstäder. 
Klockan 09 varje dag rullar 
bilen ut för att leverera varor, 
leverens sker inom en tre-fy-
ra mils radie.

Idag hyr Bengt lokaler av 
Mats Björndahl, som driver 
bilverkstaden AutoMats 
vägg i vägg.

Bengts understryker att 
han kommer att jobba vidare 
med BDS som enligt honom 
är på frammarsch i Sverige.

Stor aktör bakom sig
– Det känns bra att ha en stor 
aktör bakom sig som har ett 
bra samarbete med vår 
branschorganisation SFVF, 
konstaterar han.

SFVF har blivit Nordens 

största organisation för verk-
städer med cirka 2 100 med-
lemmar. För att vara medlem 
krävs att man tillämpar 
”Verkstadens reparations-
villkor” som SFVF tagit fram 
tillsammans med Konsu-
mentverket. 

– Jag är stödmedlem i 
SFVF eftersom jag anser att 
det är viktigt, dels för att 
stötta och dels för att få rätt 
information direkt av dem. 
BDS-verkstäder är direktan-
slutna per automatik till den 
organisationen, förklarar 
Bengt.

BDS butiker finns i Melle-
rud, Vänersborg, Åmål och 
Bengtsfors. Alla är friståen-
de företagare som är anslutna 
till BDS för centrala inköp 
och marknadsföring.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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www.dackteam.seÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

Succén fortsätter!

Prisexempel: 
175/65R14 82T 695 kr/st
195/65R15 91V 845 kr/st
205/55R16 91V 915 kr/st
225/45R17 94V XL 1044 kr/st

Priser inkl. montering, balans och 
återvinningsavgift. Inkl. moms
Reservation för slutförsäljning

Däckarna
i Mellerud AB

DÄCKARNA

"Kvalitétsdäck tillverkade i Europa!"

Dags att vårstäda bilen!

Wibergsgatan 1 vid ST1 • 0530-470 01

Vi har produkterna för både
in- och utvändig tvätt

Oljan i Mellerud

KÖRKORT
SÄFFLE

ÅMÅL

GRATIS BOENDEINTENSIVKURS
Säffle 0533-144 64 • Åmål 0532-144 64

info@johanstrafikskola.se
www.johanstrafikskola.se

Utbildar på MC, bil, tungt släp och moped

roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken,
även transport- och husbilar

AC Reparationer · Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Industrigatan 1B, Ed      www.motor4u.se      0534-121 30

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

CFMOTO 450 EFI
4*4, hög/låg

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

Sveriges mest sålda ATV märke!

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

CFMoto 800 EFI
4*4, hög/låg

Vinsch, drag och 
  servostyrning. 

3 års garanti
Fr. 70 320:- 

+ moms

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA BILPROVNING

Bengtsfors    Åmål    Mellerud
www.besikta.se

Tel. 0530-404 00 | www.oscarssonsbil.se

NYA FORD 
TRANSPORTBILAR!

Kom, titta, povkör och låt oss
tillsammans ta fram en kalkyl som 

passar dig och ditt företag. 

NYHET! 
Nu fi nns Transit Custom

& Connect med

 automat

Sommardäck
15” från 575:- 17” från 750:- 19” från 875:-
16” från 650:-  18” från 800:- 

Monterat och klart på bilen inkl. moms

Högsäters Plåt & Däck
0528-400 00 • platen@live.se

Ring oss för storlek och fabrikat!
Hankook • Continental • Kumho • Goodyear 

Landsail • Michelin mm. mm.

200:- rabatt vid avhämtning av 4 kompl. hjul
som du monterar på bilen!!!

Se och boka tid via vår hemsida www.hogsatersdack.se

Bil & m     tor
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Sverigepremiär av nya Hyundai 130

Under helgen hade Bilbolaget visning av tredje generationen Hyundai 
i30, femdörrars halvkombi (bilden). Martin och Helena Åhsberg, som kör 
Hyundai ix35, hade dock köpt en Renault Kangoo denna dag.

I helgen var det premiär 
för tredje generationens 
Hyundai i30. Bilbolaget 
i Mellerud hade visning 
både lördag och söndag.

– Vi har haft många besöka-
re, intresset är stort för nya 
Hyundai i30 som är en viktig 

modell för oss. Det är en 
storsäljare i sitt segment. 
Många har också provkört 
bilen, säger säljaren Peter 
Jonasson.

Modellen är billig i drift 
och byggd på en ny teknisk 
plattform. Nya i30 är den 
första av Hyundais bilar som 

utrustats med Driver Atten-
tion Alert, som upptäcker om 
förarens uppmärksamhet på 
vägen börjar brista. I säker-
hetsutrustningen ingår också 
bland annat autobroms och 
filhållningsassistans som 
standard.

– Som alltid när det gäller 

Conny Eriksson och Lars Andersson, som båda kör Hyundai, anser att hybridbilar är framtiden. Såsom denna 
Hyundai IONIQ hybrid. I maj kommer den som ren elbil.

Högsäsong för spruckna vindrutor

Stora stenskottsperioden är här. Det enda sättet att skydda sig mot stenskott är att hålla ett ordentligt 
avstånd till bilen framför.

Våren är den tid på året då 
risken att vindrutan får en 
spricka är som allra störst. 
Under vårmånaderna gör 
stenskott från osopade 
vägar att bilarna får 30 
procent fler glasskador 
än en genomsnittsmånad. 
Det handlar inte bara om att 
byta en glasruta. I nyare bilar 
krävs att rutan kalibreras ef-
tersom den påverkat flera av 
bilens tekniska system.

Under våren ser gruset på 
vägarna till att bilar får 30 
procent fler glasskador än en 
vanlig månad.

– Tiden då is och snö hun-
nit smälta från vägarna men 
gruset ännu inte sopats upp 
är högsäsong för stenskotten. 
Även små stenar blir riktiga 
projektiler då de skjuts iväg 
från däcken på framförva-
rande bil, säger Dan Falco-
ner, motorexpert på If.

Totalt skedde över 432 000 
glasskador på svenska bilar 

förra året, enligt Svensk för-
säkring. Det är en kraftig 
ökning jämfört med för någ-
ra år sedan.

En del av förklaringen till 
ökningen är att dagens bilar 
inte alls är designade för att 
skydda framrutor och lampor 
– snarare tvärtom. Bakhjulen 
sitter långt bak och de häng-
ande stänkskydd som förr 
kunde ses på många bilar är 
nu ovanliga.

Kalibrera rutan
Ny teknik i vindrutan gör 
också att bilägare behöver 
tänka på vart de ska vända sig 
för att byta. Det är viktigt att 
gå till en glasmästare eller 
verkstad som kan kalibrera 
rutan på rätt sätt, så att man 
inte stör några av bilens 
funktioner.

– Det är viktigt att komma 
ihåg att en vindruta inte bara 
är en stor bit glas. På nyare 
bilar kan en mängd tekniska 

system antingen sitta i rutan 
eller direkt påverkas av den. 
Har bilen till exempel kame-
ror som hanterar farthållare 
eller autobroms behöver 
systemen kontrolleras och 
ställas in efter att rutan bytts, 
säger Dan Falconer.

– Det enda sättet att skydda 
sig mot stenskott är att hålla 
ett ordentligt avstånd till bi-
len framför. Har rutan väl 
blivit skadad gäller det att 
snabbt sätta på genomskinlig 
tejp för att förhindra att smuts 
kommer in i sprickan, och 
sedan ta sig iväg till glasmäs-
taren. Sprickan blir bara 
värre och dyrare för varje dag 
som går, fortsätter Dan Fal-
coner.

Stenskott beräknas kos-
ta över 100 miljoner kronor 
varje år i reparationskostna-
der.

Källa: Försäkringsbolaget If

Hyundai så händer det myck-
et. Nu väntar vi på i30 i 
kombiutförande som kom-
mer i augusti 2017.

Martin och Helena Åhs-
berg köpte bil under lörda-
gen. Fast det blev ingen i30, 
utan en Renault Kangoo som 
Martin ska ha i sitt jobb som 
byggnadsarbetare i Norge.

– Vi kör Hyundai redan, en 
ix35, berättar Martin.

Utanför entrén står Steven 
Karlsson och grillar hambur-
gare, ett uppskattat inslag 
bland besökarna.

Lars Andersson och Con-
ny Eriksson låter sig väl 
smaka, samtidigt som de står 
och beundrar den Hyundai 
IONIQ hybrid som visas ut-
omhus. 

Är framtiden
– Detta är framtiden, konsta-
terar Lars och Conny håller 
med.

Lars kör Hyundai i30 och 
Conny Hyundai ix35.

– Den är fyrhjulsdriven 
och jag är väldigt nöjd. Bätt-
re service än den man får här 

kan man inte få, säger Conny.
– Jag är väldigt nöjd med 

min bil. Om det är något så 
är det bara att kör hit och de 
fixar det direkt, väldigt bra 
service, konstaterar Lars.

Nyligen kom en elladdstol-
pe upp vid Bilbolaget. An-
ledningen är att Hyundai 
IONIQ elbil lanseras i maj 
månad.

Helgen 8-9 april lanseras 
Mercedes E-klass All Ter-
rain, en fyrhjulsdriven kom-
bi med lite SUV-känsla. 
Dessutom lanseras E Kupé 
GLA, en så kallad facelift.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Att tänka på inför bytet till sommardäck
Temperaturen stiger allt 
mer på plussidan och snön 
smälter fort bort. Ett sä-
kert vårtecken för bilister 
är byte till sommardäck. 
Utöver kalendern bör man 
följa väderprognoser och 
inte ha för bråttom att byta 
till sommardäck.
Våren är ofta lömsk och därför 
rekommenderar Nokian Tyres 
att noga följa väderutveckling-
en och ta hänsyn till dina egna 
behov innan sommardäcken 
monteras på.

– Ha inte för bråttom att byta 
till sommardäck, även om vår-
känslorna trycker på. Åtmins-

tone bör du vänta tills tempera-
turen ligger över nollstrecket 
även på nätterna, om du kör 
ofta tidigt på morgonen eller på 
natten. När det är varmt på 
dagen smälter snön och vattnet 
fryser till is under natten om det 
är minusgrader. Dessutom bru-
kar våren vara lömsk och det är 
inte alls ovanligt att det snöar 
långt in på våren, påminner 
Emil Sundholm, produktchef 
på Nokian Däck AB.

15 april
Enligt lagen får dubbdäck 
användas fram till den 15 april 
och även senare om väglaget så 

kräver. Lagen gäller inte dubb-
fria vinterdäck som får använ-
das så länge man vill. På grund 
av säkerhetsskäl bör du dock 
inte köra med dubbfria vinter-
däck på sommaren och de kan 
aldrig ersätta sommardäck.

Dubbfria vinterdäck har en 
annorlunda konstruktion och 
mjukare gummiblandning än 
sommardäck, vilket gör att de 
inte ger säkra köregenskaper på 
sommaren. Speciellt våtgrep-
pet blir mycket sämre och ris-
ken för den farliga vattenpla-
ningen ökar.

Innan sommardäcken mon-
teras på bilen ska deras skick 

kontrolleras. Nokian Tyres re-
kommenderar att mönsterdju-
pet bör vara minst fyra millime-
ter. Är det lägre blir våtgreppet 
sämre och risken för vattenpla-
ning ökar. Enligt lagen ska 
mönsterdjupet vara 1,6 milli-
meter, men så pass slitna däck 
har mycket dåligt våtgrepp.

Även slitageformen på däck-
en bör kontrolleras. Ojämnt 
slitna däck kan betyda att hjul-
inställningen är fel, vilket bör 
åtgärdas innan sommardäcken 
monteras på.

Tips inför däckbyte
• Kontrollera sommardäcken 

innan du monterar dem på bi-
len. Mönsterdjupet bör vara 
minst fyra millimeter, vilket 
ger ett säkert våtgrepp. Kolla 
även att däcken inte är ojämnt 
slita, det kan innebära att hjul-
inställningen är fel.
• Mindre slitna däck ska mon-
teras bak på bilen, oavsett om 
bilen är fram-, bak- eller fyr-
hjulsdriven.
• När sommardäcken är monte-
rade kolla lufttrycket. Luft-
trycksrekommendationen ang-
es i bilens instruktionsbok. 
Kolla samtidigt även lufttryck-
et i eventuella reservdäck.
• Om däcken har aluminiumfäl-

gar rekommenderas att hjulbul-
tarna ska efterdras efter cirka 
20 mils körning. Bultarna på 
stålfälgar behöver inte ef-
terdras.
• Mer säkerhet och livslängd på 
däcken får du genom att skifta 
dem efter varje 800 mils kör-
ning. Däcken skiftas mellan 
bak och fram.
• Vinterdäcken ska efter 
hjultvätt förvaras i ett mörkt 
och svalt utrymme. Oljor eller 
lösningsmedel får inte komma 
i kontakt med däcken. Ett däck-
hotell på en däckverkstad ger 
bästa möjliga förvaringsförhål-
landen.
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Intensivkurser i både Åmål och Säffle

Johans Trafikskola ligger i järnvägsstationen i Åmål och 
sedan 2016 finns man även i Säffle. För internatelever 
erbjuds gratis boende, en förmån företaget är ganska 
ensamma om.

Johan Edfeldt är utbildningsledare i Åmål. Foto: Privat.

Personalen från vänster: Douglas Davidsson, utbildningsledare Säffle, Sandra Olsson, trafiklärare, Stefan Andersson, trafiklärare, Johan Edfeldt, 
utbildningsledare Åmål, Urban Larsson, kontorist, Christoffer Johansson, trafiklärare och Thomas Nyström, trafiklärare. Foto: Privat.

www.mazda.se 

Bränsledekl. bl. körning: CX-3: 5,2 – 6,3 l/100 km, CO2 136-146 g/km • CX-5: 4,6-7,2 l/100 km, CO2 119-165 g/km • Mazda6: 3,9-6,4 l/100 km och CO2 104-150 g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års 
fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2017-03-31.  

Mannes Motor 
Stampgatan 2 
462 73 Vänersborg 
www.mannesmotor.se  

DRIVE TOGETHER 
BIL OCH FÖRARE I PERFEKT HARMONI  

När du kör en Mazda kör du aldrig ensam. Bil och förare i perfekt harmoni. Som häst och ryttare – något som på japanska kallas Jinba Ittai. Vi anser att det är roligt 
att köra när förare och bil känns som en. KOM IN OCH TESTA DU OCKSÅ  
 

MAZDA CX-3 FRÅN 172 900:- | MAZDA6 FRÅN 239 900:- | MAZDA CX-5 JUST NU FRÅN 224 900:- 

mellan Åmål och Säffle, be-
rättar Johan.

När en elev ska gå inten-
sivutbildning går man på 
trafikskolan i två veckor. 
Under vecka tre eller fyra blir 
det teori och uppkörning.

– Så man kan faktiskt ha 
sitt körkort på en månad om 
allt flyter på som det ska. I 
regel kör man två lektioner 
om dagen när man är här, 
säger Johan.

Trafikskolan erbjuder 

även utbildning för mc-kort 
(lätt och tung), mopedutbild-
ning, tungt släp och körkort 
för automatväxlad bil. Sex 
bilar används i verksam-
heten; Golf och Audi.

– Det är full fart hela tiden. 

Det är lite tuffare vintertid, 
men då brukar vi ha olika 
erbjudanden, förklarar Jo-
han.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Körskoleelever kommer 
från hela Dalsland, men även 
från stora städer som Göte-
borg och Stockholm. De 
elever som inte vill eller har 
möjlighet att pendla kan bo 
kvar gratis. På andra våning-
en i Åmål finns 200 kvadrat-
meter nyrenoverat boende 
(tolv bäddar)  plus solterrass. 
Här finns köksredskap och 
duschar, det enda eleven 
behöver ha med sig är säng-
kläder. Samma gäller för 
Säffle där det finns åtta bäd-
dar.

– Vi har funnits i Åmål 
sedan 2005, efter fem år 
köpte jag järnvägsstationen 
där vi finns. Jag hyr även ut 

lokaler till andra företag, 
berättar Johan Edfeldt, som 
driver företaget och är ut-
bildningsledare i Åmål.

Öppnade i Säffle
Under 2016 öppnade Johans 
Trafikskola även upp i Säffle, 
på Sundsgatan i samma kvar-
ter som uppkörning och 
teoriprov görs. Här finns 200 
kvadratmeter helt nyrenove-
rad trafikskola.

I Säffle är Douglas Davids-
son utbildningsledare, han 
har varit i branschen sedan 
1978. Johan har varit i bran-
schen sedan 1992.

– I dagsläget har vi sex 
trafiklärare, de alternerar 



MELLERUDS NYHETER24 ONSDAG 29 MARS 2017

ÅRS
GARANTI MAX 100.000 KM

SPARA UPP TILL 35 000 KR* 
PÅ DIN NYA SSANGYONG!

*KAMPANJEN GÄLLER HELA MODELLPROGRAMMET 2016. 
BESÖK DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT TA DEL AV SAMTLIGA ERBJUDANDEN. 
MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING. LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. 

DIN NYA TIVOLI MED DIESELMOTOR FRÅN 

154 900 SEK (ord. pris 179 900 SEK)

DIN NYA XLV MED DIESELMOTOR FRÅN 

174 900 SEK (ord. pris 194 900 SEK)

Just nu har vi slutförsäljning med kampanjpris på alla 2016 års modeller.
Sportiga suven Tivoli är både snygg och kompakt – med andra ord som gjord för ett 

aktivt liv. Familjebilen XLV har hela 720 l bagageutrymme och är perfekt för dig
som behöver lite mer plats. Med 5 års nybilsgaranti är de kanske de mest 

prisvärda i sin klass, men det låter vi dig avgöra.

SÄTT DIG BAKOM RATTEN SÅ FÅR DU SE.

Modellprogrammet innefattar diesel, automat eller manuell samt 2WD eller 4WD. 
Miljöklass Euro 5/Euro 6. Upptäck alla våra modeller hos din återförsäljare eller på  ssangyongmotor.se

*KAMPANJEN GÄLLER HELA MODELLPROGRAMMET 2016. 
BESÖK DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT TA DEL AV SAMTLIGA ERBJUDANDEN. 
MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING. LOKALA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. 

Modellprogrammet innefattar diesel, automat eller manuell samt 2WD eller 4WD. 
Miljöklass Euro 5/Euro 6. Upptäck alla våra modeller hos din återförsäljare eller på  ssangyongmotor.se

VÄLKOMNA  UTMANINGEN
SE VART DEN TAR D IG
ÖPPET HUS -HELG 1–2 APRIL!

• Säkerhetssystemet Honda 
SENSING som standard

• Två helt nya turbomotorer

• Andra generationens infotainment-
system Honda CONNECT med 
bland annat Apple Car Play®

Privatleasa från ca  2.795 kr/mån inkl. fri service*
Pris från ca 181.900 kr

Motor Civic 5D: 1.0 VTEC TURBO, 129 hk / 1.5 VTEC TURBO, 182 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,7–6,1 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 106–139 g/km. Miljöklass: EURO 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Metallic tillkommer. 
*Rörlig månadshyra, f.n. 2.795 kr inkl. moms erbjuds via Honda Finance, 36 månader, max. 4.500 mil körsträcka, övermil debiteras. Kampanj giltig till 170630 eller så länge lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. 

Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Läs mer på honda.se.

PREMIÄR FÖR HELT NYA HONDA CIVIC
Civic 5D har fått en helt ny design med teknik som speglar Hondas 
innovativa själ och strävan efter teknisk briljans. Resultatet är en bil 
med en unik och sportig personlighet. En bil med dig som förare i 
fokus. Välkommen in och upptäck nya Honda Civic!

VI BJUDER 
PÅ KORV 

OCH FIKA!

Tenggrenstorpsvägen 16, VÄNERSBORG
Telefon försäljning 0521-73 14 71 Telefon verkstad 0521-142 60
E-post info@iabil.se www.iabil.se
Öppettider Mån–Fre kl. 9.00–18.00, Lör 10.00–14.00, Sön Stängt
Öppettider för öppet hus Lör–Sön 10.00–14.00

FRUKT & 
FILMVISNING 
FÖR BARNEN!

KL 10 –14

VÄLKOMNA  UTMANINGEN
SE VART DEN TAR D IG
ÖPPET HUS -HELG 1–2 APRIL!

• Säkerhetssystemet Honda 
SENSING som standard

• Två helt nya turbomotorer

• Andra generationens infotainment-
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Privatleasa från ca  2.795 kr/mån inkl. fri service*
Pris från ca 181.900 kr

Motor Civic 5D: 1.0 VTEC TURBO, 129 hk / 1.5 VTEC TURBO, 182 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,7–6,1 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 106–139 g/km. Miljöklass: EURO 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Metallic tillkommer. 
*Rörlig månadshyra, f.n. 2.795 kr inkl. moms erbjuds via Honda Finance, 36 månader, max. 4.500 mil körsträcka, övermil debiteras. Kampanj giltig till 170630 eller så länge lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. 

Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Läs mer på honda.se.

PREMIÄR FÖR HELT NYA HONDA CIVIC
Civic 5D har fått en helt ny design med teknik som speglar Hondas 
innovativa själ och strävan efter teknisk briljans. Resultatet är en bil 
med en unik och sportig personlighet. En bil med dig som förare i 
fokus. Välkommen in och upptäck nya Honda Civic!
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Öppettider för öppet hus Lör–Sön 10.00–14.00
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FÖR BARNEN!

KL 10 –14

Auktoriserad 
sedan 1999

Auktoriserad 

Kia Original-
service är vår 
specialitet.

Bil & m     tor
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Brålanda • Frändefors

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Onsdag 5/4 
Solrosen kl 15.00 o 18.00
Attila Sasvari och Tommy Danielsson 
spelar och sjunger gamla musikaliska 
pärlor från 1950-1970-talet. Allt från 
Evert Taube till Frank Sinatra. 
Vid kvällsföreställningen ingår smör-
gås, bulle o kaka till ett pris av 30 kr! 
Alla är välkomna till en stunds trevlig 
gemenskap och fika. 

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

Fiffen vann borta
FOTBOLL 
Frändefors vann borta mot 
Trollhättans IF med 4-2 i en 
träningsmatch på söndagsef-
termiddagen.

Division 6-laget Trollhät-
tan stod upp bra mot Frände-

fors, men gästerna var star-
kast. Niclas Albinsson, 
Patrik Johansson, Viktor 
Mattsson och Erik Öqvist var 
målskyttarna på Skogshöj-
dens konstgräs.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Intensiv helg för 
handbollstjejerna
HANDBOLL 
Det var en intensiv helg 
för F 03/04 med totalt 
fyra handbollsmatcher. 
Under lördagen spelades 
regionspel hemma i Rå-
dahallen då Skåre HK och 
Skövde AIK kom på besök.
Mötet med Skåre HK var 
något som tjejerna sett fram-
emot under lång tid. I somras 
var hela laget på Tina Flogn-
mans Handbollsskola i Fors-
haga och lärde då känna flera 
av tjejerna i Skåre som också 
deltog.

Sedan dess har tjejerna haft 
kontakt via sociala medier 
och nu fick de träffas igen.
Kanske kändes det lite extra 
skönt att den matchen slutade 
med vinst. När Skövde AIK 
därefter krossade Skåre med 

34-9 förstod tjejerna att det 
krävdes en toppmatch för att 
rubba nästa motståndare.

De började med ett strålan-
de och aggressivt försvar och 
hade en ledning vid 6-5. Vid 
halvlek hade gästerna tagit 
ledningen med 13-7. Efter 
pausen mattades tjejerna 
något då flera var påverkade 
av förkylning och gästerna 
kunde vinna med 19-11.

Nu var det bara att ladda 
batterierna inför söndagens 
två seriematcher. Laget hade 
en ordinarie match mot Tors-
landa och en uppskjuten att 
spela mot serieledande Kärra 
HF. I och med att Kärra vann 
det mötet vann de också se-
rien.

Petra Gull, ledare.

MIF- Skåre HF 17-12
MIF- Skövde AIK 11-19

RESULTAT REGIONSPEL
MIF- Kärra HF 11-19

MIF- Torslanda 15-18

RESULTAT F 03 NORD 

SPORT

RESULTAT
MIF- Warta 23-5

MIF- Torslanda 17-9

Framsteg för 
handbollskillarna

Weronica Rundberg (ledare), Arvid Andersson, Jonathan Åkerstedt, 
Zaam Phumipanya, Noak Erving, Eben Eriksson, Mille Westman, Omar 
Muumin, Carl-Johan Nordgren (ledare)Liggande: Hugo Engström och 
Casper Nordgren (målvakter).

HANDBOLL 
Pojkar 05/06 har spelat hand-
boll i Lundbystrand i Göte-
borg. Nu lider säsongen mot 
sitt slut och detta var näst 
sista sammandraget att spela.

I höstas startade det lite 
knackigt då laget gick från 
minihandboll till handboll på 
stor plan och sex utespelare. 
Motståndarna spelade ett 
utgrupperat försvar som ska-
pade lite stress och var svårt 

att ta sig igenom. Men öv-
ning ger färdighet och nu har 
det lossnat ordentligt, spelar-
na visar stor spelförståelse 
och är fantastiskt duktiga på 
att ta till sig taktik och ny 
teknik.

Omtyckt av kören och publiken
På begäran framförde 
Skålleruds Församlings-
kör och Drängar Mozarts 
Mässa Brevis i Bolstad 
kyrka förra söndagen. 
I den månghövdade publiken 
på 125 personer fanns många 
körsångare från när och 
fjärran som delade glädjen i 
sången.

Kören har tidigare fram-
fört denna mässa och det 
syntes att de tycker om att 
sjunga den. Wolfgang Ama-
deus Mozart skrev mässan 
1767, när han var endast 12 
år. Den innehåller allt som 
mässan gör, skuld, förlåtelse 
och välsignelse.

Sångare var Katarina Kjör-
ling sopran, Almut Fock alt, 
Claes Hellberg tenor och 
Fredrik Johansson bas. Da-
niel Johansson, Åmål, ack-
ompanjerade på piano. Elisa-

Missa Brevis framfördes i Bolstad kyrka av Skålleruds Församlingskör och Drängar. Foto: Lars-Olof Andersson.

bette Emanuelsson var 
körledare. 

Utöver mässan bjöds det 
på mer modern musik.  An-
dakten hölls av komminister 
Daniel Westin, som även är 
med i Drängarna och Skålle-

ruds församlingskör. Kollek-
ten till Svenska kyrkans In-
ternationella arbete för 
hungrande i Afrika inbringa-
de 3 000 kronor. 

– Det var körens fjärde och 
sista framträdande med den-

na mässa och hela konserten 
var glädjefylld och gav kraft 
och inspiration, sammanfat-
tar kyrkvärd Annika Olsson. 
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Miljövänlig snöstakeupptagning
När sommartiden nu infal-
ler tyckte lag Broberg-Ja-
cobsson-Lundeflo i väg-
samfällighetsföreningen 
för Balltorp, Brötorp och 
Simonstorp att det var 
dags att plocka in snösta-
karna.
Marianne Broberg tog sin, 
nordsvenska nioåriga märr 
Tilja, kopplade för vagnen 
och drog iväg. Uno Jacobs-
son och Lennart Lundeflo tog 
upp snöstakar och lade dem 
på vagnen. 

– 5,5 kilometer med en 
snöstake var femtionde me-
ter på båda sidor vägen och 
extra vid mötesplatser och 
framfartsvägar, har vi satt 
ner, berättar de.

Thea Larsson, Lennart Lundeflo, nordsvenska Tilja, Marianne Broberg 
och Uno Jacobsson plockar upp snöstakarna. –Om det blir oljekris så 
klarar vi i alla fall av att fixa snöstakarna, menar de.

Mariannes barnbarn Thea 
Larsson, tio år, visade sig 

vara en hejare på att dra upp 
snöstakar och befann sig of-

tast framför hästen. När 
halva sträckan var avklarad 
fick alla åka med på vagnen 
till nästa del av vägen och 
passade då på att avnjuta 
Mariannes kaffekorg.

– Ett trevligt och miljövän-
ligt arbetssätt, med fågel-
kvitter och rullande kaffe-
bord, konstaterar de.

De blev ivrigt påhejade av 
bilburna medtrafikanter som 
gärna väntade in ekipaget för 
att kunna köra vidare.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Uppdraget som förändrar

Majken Björnetun och Margareta Olsson har gemensamma erfarenheter 
av Svenska kyrkans internationella arbete. Det är Majkens förtjänst att 
Margareta blev intresserad av missionsarbete.

Norra sykretsen i Gestad 
församling ordnade för-
samlingsafton 14 mars om 
den världsvida kyrkans 
arbete under 150 år. 
Margareta Olsson, kyrkoher-
de i Högsäter, gav en bild av 
arbetet att göra livet bättre 
för fattiga pojkar och flickor 
i Sydafrika, Etiopien och 
Tanzania.

Svenska Kyrkan skickade 
de första missionärerna 1876 
till Sydafrika och Zululand, 
där byggdes missionsstatio-
nen Oskarsberg. Hit kom Ida 
Johansson i Bäcken, Sundals 
Ryr, i början av 1900-talet 
som lärare. Astrid Anders-
son, Ör, kom till Appels-
bosch som sjuksköterska. 
Två dalsländska kvinnor 
som var med och beredde 
vägen för skolgång, sjukvård 
och kristen tro, som är de tre 
ben arbetet vilar på. 

Margareta Olsson, med 
rötter i Sundals Ryr, är med i 
Svenska Kyrkans Globala 
referensgrupp i Karlstad 
stift. Hon började sin yrkes-
bana inom förlossningsvår-
den. Där träffade hon Majken 

Björnetun, Gestad, som ar-
betat i Zimbabwe som mis-
sionär och då väcktes intres-
set för detta.

Margareta har besökt kåk-
städerna i Kapstaden och de 
mentorsmödrar som stöttar 
flickor och pojkar till utbild-
ning och arbete. 

I Etiopien finns ett projekt 
där familjer kan ansöka om 
en dräktig kviga och få ut-
bildning i hållbart jordbruk 
och koskötsel. Mjölk att 
dricka och sälja gör att famil-
jen får bra ekonomi och 
barnen går i skolan.

– Tack Margareta, det var 
mycket intressant att höra 
om hur arbetet pågår, sade 
Majken.

Kommunister Anette 
Jarsved Carlsson medverka-
de med en andakt. Gestad 
hembygdskör sjöng under 
Barbro Magnussons ledning. 
Behållningen av fika och 
lotteri gick till det internatio-
nella arbetet.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Mountainbikeledare utbildades
Lördagen den 25 mars sam-
lades 24 mountainbikeledare 
på Skidans Hus på Granan.

Det var ledare från SK 
Granan, Trollhättans OK, 
OK Skogsvargarna, Udde-
valla CK, Swesport samt 
Riksidrottsgymnasiet Cykel, 
Skara.

Utbildare var Thomas Er-
iksson, Västerås, som arbetar 
på Svenska Cykelförbundet. 
Utbildningen gav både kun-
skap om vad man som ledare 

bör tänka på vid träningsupp-
lägg och bemötande. På ef-
termiddagen var det praktis-
ka övningar utomhus.

I fikapauserna blev det 
mycket utbyte klubbarna 
emellan. Nu ser SK Granan 
fram emot en ny säsong på 
MTB.

SK Granan

Thomas Eriksson, Svenska Cykelförbundet utbildade ledare hos SK 
Granan.

Pauline i åtta finaler 
under EM i Moskva

1 400 dansare från hela Eu-
ropa samlades i Moskva, 
Ryssland för att göra upp 
i Europamästerskapen 
WADF (World Art Dance 
Federation). Artistic Ball-
room, latin- och standard 
var på schemat, och totalt 
var det 6 000 starter.
Pauline Strandberg, 17, från 
Brålanda, var en av de sex 
uttagna dansarna som fick 
representera Sverige.

Sinclairs i Göteborg som 
Pauline tränar och tävlar för 
stod för fem av landslags-
platserna och den sista repre-
senterades av Ackes Dans-
skola i Gävle. Det var extremt 

tuff konkurrens på dansgol-
vet när elitdansare från hela 
Europa möttes. Pauline täv-
lade i 13 grenar och tog sig 
till final i 8 av dessa. 

– Jätteroligt och över min 
förväntan, säger en nöjd Pau-
line.

Att komma till Moskva 
och Ryssland var en upple-
velse i sig. Tjejerna hann 
med att besöka Röda torget 
med tillhörande sevärdheter,

men även andra besöksmål 
före och efter tävlingsdagar-
na. Tävlingen arrangerades 
på ett fantastiskt sätt där ex-
akta startminuter var utsatta 
för dagarna.

Pauline Strandberg, 17 år, från Brålanda, tog sig till åtta finaler under 
EM i Moskva. Foto: Privat.

Damerna i stort nederlag – 
”Skönt att det kom nu”

das tränare Morgan Jacobs-
son.

Hemmalaget kom inte alls 
upp i nivå och mycket hade 
det att göra med inställning-
en, enligt Jacobsson

– Vi kom inte alls upp i vår 
normala kapacitet. Inställ-
ningen var inte riktigt där, 

sedan blir det enkla mål och 
då sjunker huvudena.

Trots att det inte finns 
mycket positivt från matchen 
hägrar seriespelet och efter 
en överkörning likt lörda-
gens så kan det bara bli bätt-
re.

– Jag ser fram emot sä-

songen, sådana här matcher 
ska man inte vika ner sig för. 
Men Holmalund var duktiga, 
det ska man inte säga annat 
om, säger Jacobsson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Gästande Holmalund var svårstoppade i 9-3 segern mot Åsebro/Brålanda. Här mot försvararna, fr.v Rebecca 
Svensson och Cecilia Vänerlöv.

FOTBOLL 
I lördags gästade Holma-
lunds IF Akademi Brålan-
das konstgräsplan och 
Åsebro/Brålanda. Mot-
ståndet, vars A-lag spelar 
i superettan, var ett svårt 
motstånd vilket också vi-
sar sig i slutresultatet.
Lite för enkla insläppta mål 
tyckte tränaren Morgan Ja-
cobsson var en av anledning-
arna till slutresultatet. Åse-
bro/Brålanda förlorade med 
9-3 i träningsmatchen mot 
Holmalund. Trots en god-
känd inledning med två 
kvitteringsmål inledningsvis 
drog sedan gästerna ifrån.

2-2 blev 2-5 i paus och det 
var Holmalund som var det 
bästa laget. Klasskillnaden 
syntes i både spel och pass-
ningar, en helt klart bra lek-
tion för Åsebro/Brålanda.

– Det var inte så att de var 
mycket bättre, men det rann 
på lite för mycket. Vi släpper 
in lite för enkla mål, vilket är 
surt, men skönt att den 
matchen kommer nu och inte 
i serien, sade Åsebro/Brålan-

Åsebro vände tvåmålsunderläge
FOTBOLL 
Ännu ett derby spelades i 
Dalslands Sparbanks Cup. 
Denna gång möttes Åse-
bro IF och Kroppefjälls IF 
sent på torsdagskvällen. 
KIF tog snabbt ledningen 
med två bollar, men tap-
pade innan paus, så hem-
malaget kunde vinna med 
7-3 till slut.
Det var kallt på Dalslands 
Sparbanks Arena när Åsebro 
tog emot Kroppefjäll i cupen.

Hemmalaget blev tagna på 
sängen inledningsvis när 
KIF spelade fin fotboll och 
tog ledningen redan efter två 
minuter. Kort därefter kom 
även 2-0 och en liten skräll 
såg ut att kunna bli ett faktum 
då en division skiljer lagen 
åt.

Åsebro hämtade sig efter 
Kroppefjälls lyckade offen-
siv och kunde reducera när 
matchen pågått i drygt 15 

minuter. Notoriska målskyt-
ten Fredrik Grenander satte 
den bollen. Sedan orkade 
inte KIF stå emot. Åsebro 
vände tack vare Marcus 
Larssons två mål och ledde 
med 4-2 i paus.

– Vi spelade jättebra första 
kvarten, sedan föll vi ihop, 
det var som ett korthus. Efter 
våra mål ökade Åsebro press-
sen och flyttade upp spelet, 
då blev det svårt för oss. Men 
kul att se första 15 i båda 
halvlekarna som var mycket 
positiva. Kan vi bygga vida-
re på detta blir det bra fram-
över, sade Kroppefjälls trä-
nare Michael Andersson.

Ökade i andra
I andra halvlek reducerade 
KIF genom David Karlsson 
till 4-3 och hopp tändes, men 
målet kom bara att snygga till 
siffrorna.

Åsebro fortsatte målskyt-

tet, bland annat genom meri-
terade nyförvärvet Bilgin 
Aliosman som sköt in 6-3 
målet med en halvtimma från 
slutet.

– Det märks att han varit i 
de högre divisionerna med 
bollmottagningar. Han kom-
mer att bli en tillgång för oss. 
Första tio var vi inte på plats, 
men sedan hittade vi vårt 
spel. Då var det inget snack 
om saken, KIF tröttnade och 
vi tog över mer och mer. 
Alltid skönt med seger och 
att göra mål, det är vi inte 
bortskämda med, sade assis-
terande tränaren Per Arons-
son efter matchen.

För Åsebros del återstår 
Ellenö IK i en sista grupp-
spelsmatch. Den skulle ha 
spelats förra helgen, men 
blev uppskjuten, speldatum 
är ännu inte satt. Det finns en 
teoretisk chans för Åsebro att 
ta sig vidare vid Ellenö-seger 

SLUTRESULTAT
Åsebro IF –

Kroppefjälls IF
7-3 (4-2)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp B

Målskyttar:
2’ 0-1 Ali Makiya
5’ 0-2 Elias Wernheden
17’ 1-2 Fredrik Grenander
32’ 2-2 Marcus Larsson
37’ 3-2 Marcus Larsson
41’ 4-2 Martin Scherdin
51’ 4-3 David Karlsson
65’ 5-3 Jonatan Ugrell
69’ 6-3 Bilgin Aliosman
86’ 7-3 Fredrik Grenander

mot Mellerud (se referat för 
slutresultat) samt att Åsebro 
själva besegrar Ellenö i sin 
match. Kroppefjäll slutar sist 
i gruppen efter tre spelade 
matcher mot lag högre upp i 
divisionerna.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Fotboll för de yngsta
FOTBOLL 
Melleruds IF har dragit igång 
fotbollsträningar för pojkar 
och flickor födda 2008-2011.

I lördags förmiddag var 
åtta fotbollsspelare på plats i 

idrottshuset men fler är väl-
komna. Flera duktiga ledare 
är med och hjälper till, bland 
annat Johnny Eriksson, Bila-
ll Avdijaj och Ulf Norrman. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Boka din annons hos
Christina Callh eller Maggan Lindholm 
Tel. 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

BYGG & ENERGI
Annonsbokning: Senast 5 april
Utgivningsdag: 12 april

Marknadsför er i vårt tema
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Mellerud, 35 ha

Skog på Kroppefjäll
Skog på natursköna
Kroppefjäll med brygga och
sjöbod vid Örsjön.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 0521-27 27 55

Vid foten av Kroppefjäll

Mellerud, 41 ha            

Rejält bostadshus med 8 ha
åker och 29 ha skog vid 
Dals-Rostock samhälle.

Reg Fastighetsmäklare
Åke Carlsson 

Vänersborg | 0521-27 27 55

FASTIGHETSMARKNADEN

Tufft motstånd 
för Brålanda

FOTBOLL 
Brålanda fick en tuff inled-
ning borta mot IF Viken i 
söndagens träningsmatch på 
Mossängens IP. I matchmi-
nut 13 och 15 kom två bak-
längesmål som direkt satte 
sin prägel på matchen. 

Gästande Brålanda orkade 
inte komma tillbaka, utan 
istället fick Viken 3-0 före 
paus. Matchen, som slutade 
5-0, var en i raden av match-
er mot tufft motstånd för 
Brålanda.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Mellerud gästade 
Trollhättan Bois

FOTBOLL 
Melleruds A-lag gästade 
Trollhättan Bois i en trä-
ningsmatch i lördags.

Hemmalaget är nykom-
lingar i division 3 och en viss 
klasskillnad syntes då hem-
malaget styrde matchen. 
Matchens första mål kom 

efter 38 minuter, efter en 
frispark. I andra fortsatte 
hemmalaget vara det bättre 
laget och fick en korrekt 
dömd straff med en halvtim-
ma kvar som resulterade i 
mål. Slutresultatet 3-0 fast-
ställdes i den 88:e minuten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

HIF i fin form
FOTBOLL 
Lördagsförmiddagen bjöd 
på bra fotboll på Dalslands 
Sparbanks Arena.

Håfreströms IF tränings-
spelade emot division 5-la-
get IFK Lane och hemmala-
get visar fortsatt fin 
försäsongsform.

Efter en nästan mållös för-
sta halvlek kom 1-0 genom 
Burim Avdijaj precis före 

paus på straff. I inledningen 
på andra sköt Florijan Fejzu-
lovic in 2-0 innan Meron 
Berhe Ghille satte spiken i 
kistan med tio minuter kvar 
av matchen som slutade 3-0. 

Håfreström har med nya 
tränarduon visat att man blir 
ett bra lag i division 5 denna 
säsong.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Löpare lärde sig andas
Sova med tejp för mun-
nen, det är ett av knepen 
för att lära sig andas ge-
nom näsan enligt Anders 
Olsson.
Det var i fjol som Sundals 
Ryrs byalag och SK Granan 
för första gången tillsamman 
arrangerade en föreläsning, 
då med marathonlöparen 
Rune Larsson.

I år erbjöds en föreläsning 
med Anders Olsson om med-
veten andning. Anders kom-
mer från Stockholm där han 
driver sitt företag. Det var 

drygt 80 personer som kom 
till församlingshemmet i 
Sundals Ryr för att lyssna på 
Anders metod den 22 mars. 

Enligt Anders har andning 
genom näsan många positiva 
effekter bland annat på 
snarkning, stress, astma och 
sexliv. Åhörarna fick göra 
olika övningar bland annat 
tejpa munnen. Om du möter 
någon i löparspåret eller af-
fären med tejpad mun vet du 
att det är andningsträning 
som pågår.

SK Granan

Anders Olsson föreläste om medveten andning hos SK Granan. Löpare  
fick tejpa munnen och träna på att andas genom näsan.

MIF närmare slutspel efter kryss
FOTBOLL 
En plump i protokollet kan 
kanske krysset borta mot 
Ellenö IK i Dalslands Spar-
banks Cup ses som. Trots 
det är Melleruds IF etta i 
gruppen och bara ett min-
dre mirakel skulle kunna 
ändra på den slutspels-
plats laget nu innehar.
Det blev bara 0-0 borta mot 
Ellenö IK i söndags när lagen 
drabbade samman på Rim-
nersvallens konstgräsplan i 
sista omgången av DM, för 
Melleruds del.

Ellenö har en hängmatch 

mot Åsebro kvar, men måste 
vinna den med mer än sex 
bollar för att ta sig vidare till 
semifinal, före MIF.

– Jag tror inte Åsebro viker 
sig för Ellenö, sade assiste-
rande tränaren Rikard West-
man efter matchen.

Mellerud styrde
Matchen i sig var inte målrik, 
men stundtals visades det 
prov på fint spel. Mellerud 
ställde upp med ett ungt lag, 
uppblandat med rutin såsom 
målvakten Fredric Johans-
son och mittbacken Oscar 
Jonasson.

Mellerud var det lag som 
styrde spelet och borde kan-
ske fått med sig alla tre po-
ängen, men samtidigt var 
skärpan framför mål inte på 
topp.

– Vi gör en helt okej match. 
Vi var helt klart det spel-
förande laget, men vi sakna-
de kanske lite spets, sista 
passen och avsluten gick inte 
riktigt dit de skulle. Vi hade 
några halvchanser, men inte 
mer än så. Spelmässigt gör vi 
en bra match, även om jag 
inte är nöjd med resultatet, 
sade Westman.

Bäst i Mellerud var yttern 

SLUTRESULTAT
Ellenö IK – MIF

0-0
Dalslands Sparbanks 

Cup – grupp B

William Sundelius, vars ut-
veckling ständigt ser ut att gå 
uppåt. Tillsammans med 
honom var även mittbacks-
paret Oscar Jonason och Jo-
han Larsson stabila, enligt 
tränaren.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Löparkvällarna startar igen
Tisdagen den 4 april star-
tar löparkvällarna igen vid 
OK Stugan i Dals Rostock 
och pågår totalt sex tisda-
gar under våren. 
Löparkvällarna är ett sätt för 
joggare/löpare att tillsam-
mans i grupper få prova på 
olika träningsformer för att 
förbättra sin löpning.

Vid varje träff hålls det en 
enklare information om nå-
got tema, samtidigt som man 
kopplar av efter kvällens 
träningspass med sport-

dryck, kexchoklad och ba-
nan.

Under träningen delas del-
tagarna upp i tre löpgrupper 
efter nivå och springer 6-8 
kilometer. Det passar både 
för nybörjaren och för den 
mer vana löparen.

Barnträningen pågår sam-
tidigt vilket innebär att för-
äldrar som vill springa har 
möjlighet att här lämna sina 
barn, från cirka 6 år, för en 
lekfull träning.

Löparkvällarna är helt 

4 april startar  OK Kroppefjälls löparkvällar. Samtidigt pågår barnträning.

kostnadsfria och öppna för 
alla oavsett klubbtillhörig-
het, nivå eller ålder. Ingen 
föranmälan behövs och du 
behöver inte heller vara an-

mäld till Göteborgsvarvet.  
Löparkvällarna arrangeras 
av OK Kroppefjäll i samar-
bete med Göteborgsvarvet.

Patrik Lundgren

Storförlust för Bäckefors IF
FOTBOLL 
Ett baklängesmål direkt 
och sedan ett till bara 
några minuter senare i 
söndagens DM-match 
mot Högsäter. Det som 
Bäckefors trodde på, på 
förhand, blev snabbt en 
plågsam väntan på slut-
signalen när hemmalaget 
förlorade med 10-1.
Bäckefors har haft en lyckad 

Bäckefors IF  – 
Högsäter GF
1-10 (0-6)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp C

Målskyttar Bäckefors:
67’ 1-8 Patrik Strand

SLUTRESULTAT

försäsong, trots att man för-
lorat några matcher. Men 
tränaren Mattias Svensson är 
trots det nöjd med laget och 
trodde inför söndagens 
match att man skulle kunna 
bjuda Högsäter på motstånd.

Istället blev det nästan 
tvärtom, gågata för gästerna 
på Dalslands Sparbanks Are-
na.

– Det var långt ifrån roligt, 
fullständigt magplask. Hög-
säter är bra, det ska man inte 
ta ifrån dem. Men jag ser bara 
till vår prestation. Vi kom 
inte alls upp i nivå, som vi 
tror vi kan prestera. Vi hade 
pratat om att Högsäter skulle 
sätta press. Men tanken var 
att vi skulle spela enkelt och 
inte slarva och tappa boll, 
men ibland blir det motsatt 
effekt på det man säger, be-

rättar Svensson. I den tredje 
minuten tog gästerna led-
ningen och kort därefter kom 
även 2-0 genom Daniel 
Blom. Målskytten skulle se-
dan göra ett äkta hattrick, 
inom loppet av tio minuter 
mot ett uppgivet Bäckefors.

Usel start
– Vi fick verkligen en usel 
start, 1-0 direkt och 2-0 efter 
ytterligare fem minuter. Det 
var svårt att lyfta sedan efter 
två baklängesmål. Vissa vek 
ner sig istället för att knyta 
näven och köra på, säger 
tränaren.

Bäckefors fick göra ett mål 
framåt i mitten av den andra 
halvleken. Men då hade 
Högsäter redan hunnit göra 
åtta mål. Slutresultatet skrevs 
till 10-1.

– Mot Tanum och Viken 
har det varit bra matcher från 
vår sida. Mot Frändefors 
borde vi gjort det bättre, men 
det skall inte begäras mer 
mot bättre lag. Men dessa 
resultaten är bra för oss, vi 
kommer att möta flera av 
dessa spelarna i B-lagen. Det 
blir en väckarklocka, vi får 
bevisa att vi är bättre än så 
här kommande tränings-
matcher mot motstånd på vår 
nivå, konstaterar Mattias 
Svensson.

I och med förlusten slutar 
Bäckefors sist i grupp C, 
samtidigt som Högsäter har 
chans på gruppseger, beroen-
de på hur det går i avslutande 
matchen mellan Frändefors 
och IF Viken.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se
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ÖNSKAS HYRA
Pensionär söker
Bostad på landet. 072-847 48 53.

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

www.brunnsborrning.com
0534-302 32 • 0702-89 99 30

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!

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

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

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

Jörgen Andersson
Virkesköpare, Åmål/Mellerud

Tel. 070-229 21 71

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

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

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

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

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

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

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:-

VED SÄLJES
– spara pengar 

köp vinterveden nu!
Prima björk, kapad o kluven. 

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

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

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

.se 

Äggjakten
Skojtävling med korvgrillning
ANNANDAG PÅSK

073-970 71 95

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

KÖP ANDELSLAMM
Du äger, vi sköter

Aldrig har lokalproducerat 
 lammkött smakat bättre 

www.swedishcountryliving.se
0768-522227

ÖPPET HUS 
söndag 26 mars kl 11-14 

Besök vårt nybyggda fårstall 
Teckna dig på Andelslamm 

Titta på lammen 
Fårskinn till försäljning 

Smakprover 

ANDELSLAMM 
Du äger -Vi sköter 

Aldrig har lokalproducerat lammkött smakat bättre 

Svankila Norra Ödegården 1, Köpmannebro 
www.SwedishCountryLiving.se

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

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:                                                

 Tel. 073-599 52 24
www.dalslandsvvs.se

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

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

KLUBBNYTT
Åsebro IF Supporter-
klubb: Kaffe i klubbstugan 
onsdag 5/4 kl. 10.00. Väl-
komna!

107 personer gick årets första 
promenad i ett strålande vä-
der , kanske också för att se 
hur OK stugan ser ut efter 
den stora renoveringen. Rätt 
rad vuxna: X Fredrik, 2  
Uppsala, X  Huden, 2  Kom-
passet, 1 Äter mindre kött-
protein, 2 Håkan Hellström, 
2 1922, 1  Koltrast, 1 Vallo-
ner, X En biljon, 2  Dalskog, 
1  Andra våning. Barnfrå-
gor: X PPY, 1 Moana/Vaia-
na, 2 Tre i rad, 1 I skalet, 1 
Mister, X  Att krossa en 
spegel, 1 Polstjärnan, 2 Pilot, 
1 I skog och mark, 2 Ronald 
Reagan, X Polisen, 2 En 
servett. Skiljefråga: 86 st 
hjärtan finns på bilden. Vin-
nare: 1. Peter Vernersson 12 
R 92 st. 2.  Stig Fredriksson 

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 26/3
12 R 73 st. 3. Inger Larsson 
12 R 119 st. Extravinster: 
Loic Manchec,  Stig Larsson, 
Rune Persson. Barnvinna-
re: William Karlsson, Elsa 
Jansson, Milton Lystad, Mal-
te Geerts,  Smilla Salomons-
son,  Maja Vallhagen.

Välkomna nästa söndag   
kl. 9.00-12.00 

Semestra i välutrustad  
amerikansk husbil

2006 Coachmen Cross Country, 5,9l Cummins turbo-
diesel, 5 stegt aut. 4.500 mil. Sovplats för 6, topput-
rustad. 2 puch-outs. Tel. 073-988 30 20, Dals Rostock.

SÄLJES
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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

Salong Blücher
Storgatan 7, Mellerud
Tel. 0530-415 15
www.salongblucher.se
www.smyckenbyblucher.se
Tidsbeställning & Drop in
Välkommen!

FRISÖRER

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

BILAR
Oscarssons Bil AB
Nya Ford Transportbilar! 
Lätta lastbilar, skåp eller flak 
i olika storlekar. All form av 
finans, från 0:- kontant... 
Snabba enkla leveranser! 
Även ett urval av begagnade 
finns!
Tel. 0530-40 400 växel
www.oscarssonsbil.se

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

FÄRG
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Melodikrysset v.13 - 1 april

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. 13 – 1 april

15.00 UR Samtiden
18.00 Arkeologerna
18.30 Neandertalarna
19.20 Fyraåringarnas hemliga liv
20.10 Människans planet
21.00 Dykarkvinnorna i Korea
21.55 Den mörka energins gåta
22.45 Deckarnas värld
23.40 Upptäcktsresa i Romarriket
00.40 Djur som botar djur

21.00 Vem bor här - tecken-
‚ språkstolkad
22.00 Konståkning: VM Helsing-
 fors
23.30 När livet vänder - tecken-
språkstolkad
00.00 Frikänd
00.45 Kvinnorna som slåss mot
  IS
01.30 Världens bästa veterinär
02.20 Domstolen

05.15 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 This means war
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 Marina mysterier
18.15 Ryssland på fyra hjul
19.05 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.05 Fördrivna efter världs-
 kriget
21.00 Antikmagasinet
21.30 Möte med polarvargen
22.20 Upptäcktsresa i Romarriket
23.20 Den mörka energins gåta
00.10 Bergsgorillan

20.00 Konståkning: VM Helsing-
 fors
21.00 Morgans mission - tecken-
 språkstolkat
22.00 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Homeland
23.55 Plus
00.25	 True	selfie
00.55 Vem bor här - syntolkad
01.55 Det stora fågeläventyret 
 - syntolkat
02.55 När livet vänder - tecken-
 språkstolkad

05.15 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.30 Våra värsta år
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 The eagle
23.15 Family guy
00.15 American dad
00.45 Scrubs
01.45 How I met your mother
02.45 Family guy
03.35 My name is Earl
04.00 American dad
04.25 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 Dykarkvinnorna i Korea
22.45 Dumma, dumma leukemi
23.55 Världens natur: Planet 
 Earth 2
00.55 Kungliga husdjur

21.00 Petra dejtar hela världen
21.30 Ishockey-VM: Damer
22.15 Bäst i test - syntolkad
23.15 Bonusfamiljen
00.00 Game of Thrones
00.50 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
01.50 Vem bor här - tecken-
 språkstolkad

05.30 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.50 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 Cops
19.00 Kevin can wait
19.30 Simpsons
21.00 Mumien – återkomsten
23.35 Family guy
00.35 American dad
01.05 24: Legacy
02.05 Scrubs
03.05 Cops
03.50 Family guy
04.40 American dad

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Den pågående 
 evolutionen
16.40 Neandertalarna
17.30 Borgens hemligheter
18.30 Dykarkvinnorna i Korea
19.25 Den mörka energins gåta
20.15 Extremsportaren
21.00 Upptäcktsresa i Romarriket
22.00 Människans planet
22.50 Dokument utifrån: Ett rop
  från Syrien
23.45 Preppers - i väntan på 
 undergången

21.00	 Ridsport:	Världscupfinal	
 Omaha
00.30 Gift vid första ögonkastet
01.15 The Island
02.00 Eastbound and down
02.25 Bäst i test - syntolkad

05.05 Fear factor USA
06.00 Continuum
06.45 Monster jam
07.35 Seinfeld
08.35 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 Premium rush
22.50 Kill Bill: Vol 2
01.30 Aladdin and the death 
 lamp
03.15 Gang related
04.00 Never ever (try this at 
 home)
04.30 Out there
04.55 Seinfeld

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige 
 sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Det stora fågeläventyret
11.45 Sverige!
12.15 Mästarnas mästare
13.15 Stories we tell
15.00 Strömsö
15.30 Vem vet mest?
16.00 Konståkning: VM Helsing-
 fors
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 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Nationen
22.30 Lärlabbet
23.00 SVT Nyheter
23.05 Dox: De dödsdömdas barn
00.40 Hotell Halcyon

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
11.45 Domstolen
12.45 Uppdrag granskning
13.45 Gift vid första ögonkastet
14.30 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
15.30 Vem vet mest?
16.00 Konståkning: VM Helsing-
 fors
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 Petra dejtar hela världen
23.15 SVT Nyheter
23.20 Uppdrag granskning
00.20 Det stora fågeläventyret
01.20 Frikänd
02.05	 Ridsport:	Världscupfinal	
 Omaha

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Go'kväll
10.45 Morgans mission
11.45 Kobra
12.15 Regn
12.30 Antikrundan
13.30 Vem vet mest?
14.00	 Ridsport:	Världscupfinal	
 Omaha
15.00 Konståkning: VM Helsing-
 fors
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
22.50 SVT Nyheter
22.55 Boardwalk empire
23.50 Domstolen
00.50 Morgans mission
01.50 Regn
02.05	 Ridsport:	Världscupfinal	
 Omaha

05.15 Go'kväll
06.00 Fråga doktorn
06.45 Kobra
07.15 Opinion live
08.00 Uppdrag granskning
09.00 Vintermagasin
09.45 Konståkning: VM Helsing-
 fors
14.15	 Ridsport:	Världscupfinal	
 Omaha
15.30 Konståkning: VM Helsing-
 fors
16.50 The A Word
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 Poldark
22.30 SVT Nyheter
22.35 Gladiator
01.05 Take this waltz
03.00 Sändningsuppehåll
04.55 Sverige!

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
23.05 Eastbound and down
23.35 Nattsändningar

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 Finnomani - i Sverige
16.45 Skoteräventyret
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Konståkning: VM Helsing-
 fors
20.00 Synkro - trycket av 16 
 konståkare
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Vem vet mest?
22.50 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
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 Konståkning: VM Helsing-
 fors
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Vem vet mest?
22.15 Ishockey-VM: Damer
00.00 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
00.30 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nyhetstecken
01.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.35 SVT Nyheter
08.40 Ski Classics
11.40 13-årig fågelskådarentusiast
11.45 Det goda livet
12.00 SVT Nyheter
12.05 Babel
13.05 Synkro - trycket av 16 
 konståkare
14.05 Vetenskapens värld
15.05 Världens natur: Planet 
Earth 2
16.05 Sverige idag på romani
16.20 Hockeylaget
16.50 Konståkning: VM Helsing-
 fors
19.15 Kulturstudion
19.20 Världens lyxigaste konserthus
20.15 Kulturstudion
20.20 Galaföreställningen 
 i Hamburg
21.20 Kulturstudion
21.25	 Vid	flygeln:	Maurizio	
 Pollini
22.20 Gisslan
23.10 Game of Thrones
00.00 Plus
00.30 24 Vision
01.00 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Helt hysteriskt
13.40 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
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 Drömvinsten
18.35 112 – på liv och död 
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Rebecka Martinsson
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00 Pengarna i piracy
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Tyst vittne
03.00 Musketörerna
04.05 Revolution

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Helt hysteriskt
13.40 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
14.55 Drop dead diva
15.55 Bytt är bytt
16.55 Äntligen hemma 20 år
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 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
12.30 Hem till gården
13.00 Helt hysteriskt
13.35 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
14.55 Drop dead diva
15.55 Bytt är bytt
16.50 Äntligen hemma julspecial
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 – röstningspro-
 gram-
22.50 World War Z
01.10 The Mexican
03.50 Age of heroes

05.35 Seriously funny kids
06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Sveriges mästerkock
12.30 Allsvenska premiären: 
 Studio
12.55 Fotboll: IFK Göteborg–
 Malmö FF
13.50 Allsvenska premiären: 
 Studio
13.55 Fotboll: IFK Göteborg–
 Malmö FF
15.00 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 drömvinsten
20.00 Talang
21.35 Edge of tomorrow
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Edge of tomorrow
00.05 Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Jord & 
Skog

Onsdag 26 april
Manusstopp:

Torsdag 20 april
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Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
09.00 UR Samtiden
15.00 Örtskolan
15.05 Preppers - i väntan på 
 undergången
15.55 Dumma, dumma leukemi
17.05 Antikmagasinet
17.35 Fyraåringarnas hemliga liv
18.25 Extremsportaren
19.10 Fördrivna efter världskriget
20.05 Världens fakta: Naturen XXL
21.00 Människans planet
21.50 Den pågående evolutionen
22.45 Om du kommer härifrån

21.00	 Ridsport:	Världscupfinal	Omaha
01.10 The A Word
02.1 0Boardwalk empire

05.25 Seinfeld
06.00 Fear factor USA
07.10 Frasier
07.30 The Goldbergs
08.15 The exes
09.30 Grimm
11.00 The vampire diaries
12.20 NCIS: Los Angeles
15.20 Dragonball evolution
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 The rocker
00.05 Son of Zorn
00.30 American dad
01.00 Grimm
01.55 2 1/2 män
02.25 Brickleberry
02.55 Radiostyrd
03.55 Crossbones
04.40 The Goldbergs

15.00 UR Samtiden
18.00 Välkommen till vårt 
 kollektiv
18.20 Världens fakta: Naturen 
 XXL
19.15 Dykarkvinnorna i Korea
20.05 Fotboll - livets chans
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Syriens barn
22.55 Den pågående evolutionen

21.00 Bonusfamiljen - syntolkat
21.45 Gift första ögonkastet - syntolkat
22.30 Vem bor här? - syntolkat
23.30 Om en pojke
23.50 Om en pojke
00.10 Agenda - teckenspråkstolkat
00.55 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.25 Morgans mission - tecken-
 språkstolkat
02.25 Mästarnas mästare - tecken-
 språkstolkat
03.25 Gumballs fantastiska värld

05.00 Seinfeld
05.05 The Goldbergs
05.30 Seinfeld
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
21.30 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 Arkitekturens pärlor
18.10 Borgens hemligheter
19.10 Möte med polarvargen
20.00 Upptäcktsresa i Romarriket
21.00 Deckarnas värld
21.50 Dokument utifrån: Storstädning i 
 Rumänien
22.50 Fördrivna efter världskriget

21.00 Vid lägerelden
21.30 Det stora fågeläventyret 
 - syntolkat
22.30 Mästarnas mästare - syntolkat
23.30 Bates Motel
00.10 Kobra
00.40 Gift första ögonkastet - syntolkat
01.25 Gisslan
02.10 Bonusfamiljen - syntolkat
02.55 Gumballs fantastiska värld

05.20 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 Sabotage
23.10 Superstore
23.40 Brooklyn nine nine
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 Nattsändningar

05.25 Go'kväll
06.10 Morgans mission
07.10 Antikrundan
08.10 Solbacken: avd. E
09.10 Landet runt
09.55 Kulturfrågan Kontrapunkt
10.55 Bäst i test
11.55 Domstolen
12.55 Konståkning: VM Helsingfors
15.35 Hitlåtens historia på två minuter
15.40 Tror du jag ljuger?
16.10 Skavlan
17.10 Om en pojke
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
00.15 Petra dejtar hela världen
00.45 Sändningsuppehåll
04.45 Sportspegeln

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Landet runt
10.45 Sportspegeln
11.15 Bäst i test
12.15 Skavlan
13.15 Smartare än en femteklassare
14.15 Saltstänk och krutgubbar
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 Älskade unge
22.45 SVT Nyheter
22.50 Bates Motel
23.35 Frikänd
00.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fråga doktorn
11.45 Tror du jag ljuger?
12.15 Lärlabbet
12.45 Nationen
13.15 Bonusfamiljen
14.00 Flicka utan namn
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 SVT Nyheter
22.35 I skuggan av värmen
02.50 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
08.30 Skoteräventyret
09.00 SVT Nyheter
09.05 Finnomani - i Sverige
09.35 Hockeylaget
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Stråkmakaren
11.05 Världens lyxigaste konserthus
12.00 SVT Nyheter
12.05 Galaföreställningen i Hamburg
13.05	 Vid	flygeln:	Maurizio	Pollini
14.00 Motor: VM rallycross
16.00 Sverige idag på romani chib
16.05 SVT Nyheter
16.10 Sverige idag på meänkieli
16.15 Det goda livet
16.30 Plus, 17.00 Popreel
17.15 ¡Habla ya!, 17.26 Alors parle!
17.37 Life on Scilly
17.51	 Kortfilmsklubben	-	finska
18.00 Finland 100 år
18.30 Vid lägerelden
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
07.50 Sverige idag på romani chib
07.55 Sverige idag på meänkieli
08.00 Popreel, 08.15 ¡Habla ya!
08.26 Alors parle!
08.37 Life on Scilly
08.51	 Kortfilmsklubben	-	finska
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Det goda livet
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
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
22.20 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
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 Engelska Antikrundan
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 Medicinskåpets hemligheter
23.45 Finland 100 år
00.15 Hundra procent bonde
00.45 Nattsändningar

05.25 Seriously funny kids
05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma 20 år
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Tillsammans med Strömstedts
13.55 Äntligen hemma
14.55 Brynolf & Ljung – Street magic
15.55 Time out
16.25 I en annan del av Köping
16.55 Donald Trump: första intervjun
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: Dödsängeln
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Dödsängeln, forts
23.10 The company you keep
01.50 Blade 2
04.25 Att bygga sitt drömhus

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Helt hysteriskt
13.40 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
15.00 Drop dead diva
15.55 Bytt är bytt
16.55 Äntligen hemma julspecial
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
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 Musketörerna
04.05 Revolution

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Helt hysteriskt
13.40 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
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 Bygglov
21.00 Kalla fakta
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 Musketörerna

Välj bostad med
hjärtat men sälj 

bostad med huvudet.  
Så varför inte ringa  

Melleruds största mäklare?

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Måndag 3/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Erlanserud / Lärkgatan 13
Hörntomt i ett mycket eftertraktat område. 4 rok.
Boyta: 85 kvm. Tomtareal: 518 kvm. Pris: 620 000:-

Mellerud / Håltane / Björkäng
1½-plansvilla med ostört läge. 5 rok. Boyta: 138 kvm. 
Tomtareal: 2 821 kvm. Pris: 750 000:-

Visning: Tisdag 4/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Mellerud / Håverud / Ekedalsvägen 2D
Trevligt boende med sjöutsikt och dubbelgarage. BRF Spira i 
Håverud. 4 rok. Boyta: 105 kvm. Kallhyra 1 885:- Pris : 790 000:-

Visning: Onsdag 5/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

NYINKOMMET!

Visning torsd. 6 april kl. 17

DALS ROSTOCK - Hällavägen 18 
Villa med hörntomt i villakvarter. Närhet till fina pro-
menadvägar och vacker natur Fint vardagsrum med 
två rum i fil varav ett med värmande och rogivande 
braskamin. Trivsamt kök med vedspis. Uthus. 

Pris 490.000:-

NYINKOMMET!

MELLERUD -Udden 14 
En fantastiskt idyll nära Vänerns strand! Charmfullt 
hus med hemtrevliga rum, kök med vedspis och 
vardagsrum med braskamin. Härligt inglasat uterum 
och solig altan. Garage med rymlig arbetsverkstad. 

Pris 975.000:-

MELLERUD - Sunnanå hamn Kulingv. 89 
Här erbjuds en arkitektritad sjöbod i vackra Sunnanå 
hamn! Sjöboden flyter på vattnet med egen altan och 
båtplats direkt utanför dörren. Välplanerade 35 kvm, 
fördelat på allrum med pentry och sovloft. 

Pris 1.295.000:-

MELLERUD - Hovslagargatan 5 
Rymlig och välskött villa i populärt område! Fina och 
välplanerade rum, nyare kök med öppen planlösning. 
Braskamin som sprider god värme. Inbyggt uterum 
som ansluter till öppen altan. Vidbyggt garage. 

Pris 1.695.000:-

NYINKOMMET!

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

Pris 2.195.000:-

Går det att lägga till visning 
Hovslagargat torsdag den 6 
april kl 17  ?
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MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Var medmbraå

Revbensspjäll
Ursprung Sverige. Ca 800 g. Tjocka. 
Knäckta. Av gris. Jfr pris 39:90/kg.

3990
/kg

Romanticatomater i ask
ICA. Nederländerna. 400 g. Klass 1.  
Jfr pris 50:00/kg..

20:-
/st

KORT 
PRIS

Diskborste
ICA Home. Finns i flera
 olika färger.

20:-
/st

Glass
SIA. 1,5 liter. Jfr pris 16:62/liter.

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

25:-
/st

15:-
2 för

25:-
/st

KORT 
PRIS

Kaffe
Classic. 500 g. Gäller ej Hela Bönor, Ekologiskt, 
Rättvisemärkt och Selection. Jfr pris 50:00/kg. 
Max 2 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Priser gäller v. 13. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.Alla dagar 7–22

Chips
Pringles. 175-190 g.
 Jfr pris 73:68-80:00/kg

14:-
/st

        

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

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat

Mellerud 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow
KAMPANJ

FRÅN 
10.900:-

Karl-Gustav Jansson, 
Fengersfors, belönas med 
LRF Mjölks Guldmedalj för 
att ha levererat mjölk av 
högsta kvalitet under 23 
år. Den 27 mars tog han 
emot medaljen ur kung 
Carl Gustafs hand vid en 
ceremoni i Stockholm.
– Guldmedaljen är det jag har 
siktat på ända sedan jag bör-
jade få diplom och plaketter 
för mjölken. Det betyder 
väldigt mycket att få den och 
jag hade nästan gett upp hop-
pet. Den visar ju också att jag 
har levererat en bra vara till 
konsumenterna, säger 
Karl-Gustav Jansson.

Karl-Gustav tog över för-
äldragården 1980. Han bör-
jade med 12 kor och utökade 
under åren till ett 30-tal. Efter 
35 år med korna och dagliga 
mjölkningar började krop-
pen säga ifrån. Mjölkpriset 
hade också varit lågt en läng-
re tid, så i december 2015 
avvecklade han mjölkpro-
duktionen. Glädjande nog 
kom han upp till 23 år med 
mjölk av högsta kvalitet, 
vilket berättigar till guld-
medaljen.

Hemligheten bakom den 
fina mjölken handlar om 
noggrannhet, berättar 
Karl-Gustav.

– Man måste ge djuren bra 
foder, serva mjölkningsut-
rustningen och ha ordning på 
alla grejer. Sedan måste man 
såklart sköta om djuren väl. 
De mår även bra av att gå ute 
och beta.

Karl-Gustav välkomnar att 
Sverige nu har fått en livs-

medelsstrategi som slår fast 
att produktionen i landet be-
höver öka, även om det är 
oklart exakt hur det ska gå 
till.

– När jag började 1980 var 
vi ett 40-tal mjölkleverantö-
rer i Åmål, i dag är det sju 
kvar. Den utvecklingen är 
oroande. Mjölken ger oss 
öppna landskap och ett livs-
medel utan en massa antibio-
tika. I denna bygd har vi 
också rätt förutsättningar för 
att hålla djur, det passar till 
exempel inte att odla spann-
mål, säger Karl Gustav, som 
själv gått över till att föda upp 
köttdjur.

– Jag hade nog inte klarat 
av om här hade blivit helt 
tomt på djur. Det var tråkigt 
att sluta med korna men ing-
en ville ta över mjölkproduk-
tionen så jag såg inga andra 
alternativ, säger han.

I Västra Götaland belönas 
även Anders och Sigbritt 
Andersson i Dannike samt 
Christer och Anna Lisa Pet-
tersson i Blidsberg med LRF 
Mjölks Guldmedalj. Vid 
årsskiftet fanns det 681 
mjölkgårdar i länet.

Fakta om guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta 
utmärkelse som LRF Mjölk 
delar ut för att premiera mjöl-
kens kvalitet. Kriteriet är att 
man ska ha levererat mjölk 
av bästa kvalitet i minst 23 
år. Ända sedan starten 1958 
har medaljen överlämnats av 
en representant från kunga-
huset. I år delades guld-
medaljen ut till 39 mjölkbön-
der.

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

• 10-135 bar
• Smidig
• Lätthanterlig

HÖGTRYCKSTVÄTT
RE 129 PLUS KAMPANJPRIS 

3.190:-
REK. PRIS 3.990:-Topputrustad med slangvinda 

med slangstyrning, 9 m
stålkordsarmerad slang-

Fick guldmedalj
av kungen

”Viktigt att vidga sin horisont”

Tobias Holmberg är ny som verksamhetssamordnare på ABF Fyrbodal. Här på kontoret i Mellerud.

Sedan månadsskiftet 
februari/mars är Tobias 
Holmberg ny verksam-
hetssamordnare på ABF 
Fyrbodal. 
Tobias är född i Järna utanför 
Södertälje och bor idag med 
familjen i sin frus hemstad 
Åmål. Han har studerat stats-
vetenskap, sociologi, peda-
gogik och informatik på 
Karlstads- och Göteborgs 
universitet och på Högskolan 
Väst.

Innan flytten till Åmål  för 
tolv år sedan arbetade Tobias 
som lärare på Arbetarrörel-
sens folkhögskola i Viskada-
len med fackliga och politis-
ka utbildningar. Han var 
också handledare i utveck-
lande ledarskap enligt för-
svarshögskolans ledarskaps-
modell.

Vidga horisonter
Tobias Holmberg är överty-
gad om att ska man bli det 
bästa man kan bli, efter sina 
förutsättningar, måste man 
träffa andra människor och 
vidga både sin tankehorisont 

och sin utbildningshorisont. 
Att föra samman människor 
från olika grupper är ett över-
gripande mål för hans arbete 
i ABF.

– Jag gick inte klart gym-
nasiet och hade skräck för de 
jag trodde var smartare än jag 
när jag trots allt fick möjlighet 

att gå på universitetet. Där 
upptäckte jag att de andra inte 
var smartare, men de hade en 
annan bild av vad som är 
möjligt, säger Tobias.

Politiskt engagemang
Sitt intresse för politik och 
samhällsfrågor har han haft 

med sig sedan barnsben, med 
morföräldrar som engagera-
de sig politiskt och stod för en 
etik som innebar respekt och 
ansvar för samhället vi lever i.

– Jag själv blev politiskt 
aktiv när jag som förälder ir-
riterade mig på att skolor la-
des ner, min dotter fick byta 

skola flera gånger redan un-
der sina första skolår. Jag 
skrev insändare i tidningen, 

vilket ledde till att jag blev 
tillfrågad om jag ville engage-
ra mig partipolitiskt, sitta med 
i barn - och utbildningsnämn-
den och göra något åt saken 
istället, berättar Tobias.

Full fart i Mellerud
Nu kommer han att finnas på 
plats i ABF-lokalen i Mellerud 
minst en dag i veckan. 

– Jag kände inte till Melle-
rud så väl innan jag började 
arbeta här. Bor man i Åmål 
åker man antingen till Karl-
stad eller Göteborg. Jag blev 
positivt överraskad, här finns 
fler butiker och caféer än man 
tror och ett fantastiskt rikt 
kulturliv. Och inom vår verk-
samhet här på ABF pågår det 
saker hela tiden, säger Tobias 
Holmberg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se
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