
N
ELLERUDSM

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

ONSDAG 5 APRIL 2017

YHETER
NR 13 • ÅRG 24

 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 14.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

5:-
/st

Blandfärs
Garant, Sverige, färsk, max 20% fetthalt, ca 
1-2,2 kg. Max 2 köp/hushåll/vecka 14

Vitkål, morötter, lök 
Sverige, Spanien, Tyskland, klass 1.

Kycklingfilé
Eldorado, fryst, gäller även delad, 800-900 g, 
jfr-pris 36,67-41,25/kg.

Sill
Garant, fl era sorter, 220/106-110 g. Jfr-pris 

45,45-47,17/kg. Max 5 köp/ huhåll / vecka 14.

Färsk laxfilé
Falkenberg, Salmo salar, odlad Norge, helsida.
Max 2 köp/ hushåll/ vecka 14.

Vetemjöl
Kungsörnen, 2 kg, jfr-pris 5:00/kg

10:-   
för Bonuskunder

/st

129:-
för Bonuskunder

/kg 99   :- 
 3   för 4995

för Bonuskunder
/kg

5:-
         

/kg

MÅNADENS VARA
APRIL

Bahco 
Handsåg Superior

2600-22-XT-HP

Rek. ca pris 329:-

179:-

XL-BYGG
Morakniv

Rek. ca pris 79:-

49:-

 Sapphultsg. 12, Mellerud • Tel: 0530-330 00
Öppettider: Mån-fre 7.00-18.00 Lör 9.00-14.00

www.xlbygg.se • info@mellerud.xlbygg.se

Tioåriga Alice Jansson Nord från Bengtsfors forsar hon fram i vattnet. Hon har tränat med Melleruds simklubb i flera terminer och simtränar i 
Rådahallen varje söndagseftermiddag. Alice tycker att crawl är det roligaste simsättet. Foto: Susanne Emanuelsson.

Aktiv klubb för simmare 

Melleruds simklubb har ett 50-tal aktiva simmare. 
På söndagseftermiddagarna tränar två grupper, med-
an tävlingssimmarna även kör ett pass på torsdagar-
na. Valentijn Schneider är huvudtränare och till sin 
hjälp har han Sebastiaan Schoots och Yazan Alrayes. 

Prio ett är att lära ut rätt simteknik, snabbheten kom-
mer efter hand, förklarar tränarna. Ett mål är att be-
hålla de äldre simmarna, därför kommer klubben att 
satsa mer på tävlingar.

– Sidan 15 –

Malin kan utbilda 
världen över

Malin Dahlström, med rötter i Mellerud, är klar med 
dykutbildningen PADI Course Director i Malaysia. 
Den innebär att hon, som en av två kvinnor i Norden, 
kan utbilda dykinstruktörer över hela världen.

– Sidan 5 –

Dalslandsstugan 2.0 
kan bli verklighet

Föreningen Framtidsbygder bidrar med 250 000 
kronor till den som vill bygga den moderna Dals-
landsstugan 2.0, gärna i sjönära läge. Partnerskap för 
fem nybyggnationer erbjuds.

– Sidan 12 –

Andelslamm 
i Köpmannebro

Familjen Naraine i Köpmannebro har haft öppet hus. 
Konsumenterna erbjuds att köpa andelar i de lamm 
som föds på gården. Till hösten slaktas lammen och 
då får man köttet – och även fällen om man önskar.

– Sidan 13 –
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ÅRSMÖTE
Åklångs Fvo

Torsdag 20/4 kl. 18
Plats: Stora Liane

Karl-Erik Dahl
Välkomna!  Styrelsen

Årsmöte 
Dalslands Konstmuseums Vänner
Söndag 9 april kl. 16.00 på Dalslands Konstmuseum

Välkomna!             Styrelsen

ÅRSMÖTE
Kroppefjälls Fvo
Onsdag 19 april kl. 18

Plats: Kroppefjäll
Välkomna!       Styrelsen

Nuntorpsskolans elevförbund
håller årsmöte lördag 8 april kl. 21.00 

på skolan i samband med sedvanligt 
5-70 års jubileum.

Vid frågor mail: nuntorpselevforbund@hotmail.com 
eller 070-694 38 31 kvällstid

Basketträning  
med Kroppefjälls IF
Barn och ungdomar  

i åldern 6-14 år
Onsdagar 17-18.30 

Fagerlidsskolan, Mellerud
VÄLKOMNA!

Kommande filmer

Kvällens film

MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Sameblod
Onsdag 5/4 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1tim. 50 min

Smurfarna: Den 
försvunna byn (Sv.tal)
Lördag 8/4 kl. 16.00 (2D)

Söndag 9/4 kl. 16.00 (3D)

Från 7 år. Biljettpris 80:-

1 tim. 30 min

Citizen Schein (Sv.text)
Söndag 9/4 kl. 19.00

Barntillåten Biljettpris 80:-

1 tim. 40 min

Fast & Furious 8
Söndag 16/4 kl. 19.00

Onsdag 19/4 kl. 19.00

 

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”

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Långfredag 14 april kl 1700

Musikunderhållning av Hobbygänget Larsson o Bengtsson
Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt

Servering          Lotteri          Entré 50:-
IOGT-NTO Mellerud Våra GårdarNBV

Majblomman - alla barns blomma
Majblomman delar ut bidrag till barn, informera om barns 
villkor och stödjer forskningsprojekt för att förbättra 
barns livsvillkor. 
Ansökningsblankett skrivs ut på Majblommans hemsida. 
Ansökan skickas till: Majblomman, Medborgarkontoret, 
Storgatan 13, 464 31 Mellerud.  
Sista ansökningsdag 1/5, 1/9, 1/12-17 och 1/2-18.

Säljstart för Majblomman
Torsdag 6 april

Majblommeföreningarna  
Mellerud, Kroppefjäll

Meddelande från
Majblomman!

I år har vi  
ändrade rutiner!

Vi tar beslut om bidrag 
vid 4 tillfällen/år och 
det gäller ansökningar 
som kommer in 1/2, 
1/5, 1/9 och 1/12.

Allt för att hjälpa så 
många som möjligt.

Majblomman  
Mellerud/Kroppefjäll

Melleruds Demensförening 
Måndag 10 april kl. 18.00, Café Älvan
Gäst: Mickael Mellby berättar om sitt uppdrag i 

nämnden samt informerar om HRF
Kaffe med dopp till självkostnadspris

I samarbete medAlla hjärtligt välkomna!

Kommunen börjar 
sopa v.13

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

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

För mer information
Melleruds kommun
www.mellerud.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Melleruds kommun informerar

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

5 april – 12 april 2017
Palmsöndagen
”Vägen till korset ”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads    
  församlingshem.
Sön 15.00 Gudstjänst i Erikstads kyrka, Pär-Åke
  Henriksson. Bolstads barnkör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 10.30  Förmiddagskaffe i Kyrkans Hus. Evert   
  Magnusson visar Gamla Melleruds bilder.
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Fre 17.00  Vardagsgudstjänst ”Påsk tema” i Kyrkans   
  Hus, Lena Hildén. Påskfika.
Sön 11.00  ” Här står jag och kan inte annat”
  Ett dramatiserat möte med Fru Luther
  varvat med musik i Kyrkans Hus, Marit
  Järbel och Anders Fredriksson.
Mån 18.30  Passionsandakt i Kyrkans hus, Pär-Åke
  Henriksson. Sång: Anders Fredriksson.
Tis 11/4 11.30  Andakt på Fagerlid, Kerstin Öqvist.
Tis 11/4 14.30  Andakt på Berg, Anders Fredriksson.
Tis 11/4 15.00  Melleruds kyrkliga syförening träffas i
  Kyrkans Hus.
Tis 11/4 18.30  Passionsandakt i Kyrkans Hus, Kerstin
  Öqvist. Rostocks manskör.
Ons 12/4 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl. 11.00 tel. 0530-362 00. 
Ons 12/4 18.30  Passionsandakt i Kyrkans Hus, Lena
  Hildén. Sång: Maja Andersson.

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Tor 18.30 ”Så kan det låta i Skålleruds församlingshem”
  Församlingsafton med musikquiz och fika.
  Marit Järbel, Elisabette Emanuelsson.
Sön 18.00  Mässa i kyrkan, Marit Järbel. Skålleruds
  drängar.

ÖRS FÖRSAMLING.
Ons 12.15  Andakt på Karolinen. Kerstin Öqvist.
Sön 11.00  Högmässa i Gunnarsnäs kyrka, Pär-Åke
  Henriksson.

PÅSKBASAR
med försäljning av hantverksprodukter m.m.

Lördag 8 april kl. 14.00-17.00
Sockenstugan Salebol, Ånimskog

Servering av kaffe & smörgås
Västsidans i Ånimskog Intresseförening

Besök vår hemsida www.viaif.se

Fredag 7/4 
kl 18.00, 19.00, 20.00

Fritt inträde – fi ka kan köpas
Arr:  Melleruds Kristna Center

Påskvandring
på Mejeriet

MELLERUD  

MÅNADSMÖTE 
onsdag 12/4 kl. 17.00 i Templargården IOGT-NTO

Kommunalrådet Tommy Johansson 
Underhållning: Fyra goa gubbar

 Kaffe och smörgås  - Lotteri
www.PRO.se/Mellerud

Om skjuts önskas ring Ingegerd 073-352 00 72
     Välkomna!                                Styrelsen

14/4 Alban & The Iron Boys

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

 6/5 Sticks & Ether
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ANNA´S 
  Design
Blomsterbutiken på landet

0530-300 51

ÖPPETTIDER
I PÅSK

Måndag 10/4 10-18
Tisdag 11/4 10-18
Onsdag 12/4 10-18
Torsdag 13/4 10-18
Fredag 14/4 10-15
Påskafton 15/4 10-14
Påskdagen 16/4 10-13
Annandag påsk Stängt

På långfredag är det 

återigen dags för vår 
påskmarknad

se annons nästa vecka

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 6.000:- –  39 rop     

RÖVARE  22.000:-   -  57 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 6/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 2.400:- - 48 rop

BINGO
DRIVE IN

Ingvar Humlén  

pratar om att möta 

människor i kris

  Rotary
Mellerud

Måndag 10/4

Café Gruzzolo kl. 18.15

054-18 72 50 | www.gruppresor.se

8/7, 8 dagar ............... 9.690:-

Cykla längs Mosel
Buss t/r, båt Trelleborg-Travemünde t/r, 
del i insides 2-bäddshytt över bildäck t/r,  
5 hotellövern. 7 middagar, 7 frukostar, 

rundtur i Trier, vinprovning i Zell, 
cykelhyra 4 dgr samt 1 cykelkarta/rum.
Krhmn-Ksd-Grums-Säffle-Gbg-Skåne

Telefonöppet även kvällar & helger!

-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
-11 Subaru Legacy 2,5i Kombi 12.829 mil  134.900 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
-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!

Citizen Schein
Regissören Maud Nycanders 
film om Harry Schein – ett 
ensamkommande judiskt 
flyktingbarn som blev en av 
den svenska efterkrigstidens 
mest inflytelserika kultur- 
och mediepersonligheter. 
Intellektuell gigant och en-
treprenörsgeni i vissa ögon 
– elitistisk manschauvinist 
och makthungrig despot i 
andras. Hans livshistoria 
kunde varit hämtad från en 
Hollywoodfilm.

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 9 april.

Idag onsdag 5 april visas 
Sameblod.

Aktuellt
 på bio

TV-aktuellt band till Kanalyran
Ni som såg Go’kväll på 
SVT1 i fredags såg också 
West of Eden. Först in-
tervjuades det äkta paret 
Jenny och Martin Schaub, 
som startade gruppen för 
drygt 20 år sedan, däref-
ter spelade gruppen sin 
nya singel. Den handlar 
om hur det känns att ha 
spelat och turnerat ihop i 
mer än 20 år.
West of Eden är ingen ny 
bekantskap för Mellerudspu-
bliken. De har gästat Kultur-
bruket på Dal fyra gånger, två 
gånger på egen hand, en gång 
i samarbete med Dalslands-
orkestern och en gång till-
sammans med Skålleruds 
församlingskör. Dessutom 
spelade bandet som trio på 
Dalslands konstmuseum för 
ett par år sedan.

West of Eden bildades 
1995 och två år senare kom 
första skivan. Därför passar 
gruppen i år på att fira 20-års-
jubileum. Det blir en sam-
lingsskiva med det bästa från 
gruppens åtta kritikerhyllade 
album och ett stort antal kon-
serter runt om i Sverige. 
Förutom Go’kväll kommer 
man även att medverka i 

West of Eden spelar på Kanalyran i Mellerud. Foto: Christopher Busck.

Bingolotto. Det senare blir i 
maj.

West of Eden har hållit fast 
vid sitt musikideal under hela 
sin karriär. I grunden ligger 
den irländska folkmusiken, 
men låtarna är deras egna, 
oftast skrivna av Martin och 
Jenny. På de senaste skivorna 
har de varje gång arbetat med 
ett tema. På ”Look to the 
West” som kom 2016, hand-
lade sånger om emigrationen 
från Sverige, på ”Tra-
velogue” var det resor som 
stod i centrum.

Musiken har tagit gruppen 
ut i världen. Förutom i Skan-
dinavien har de bland annat 
spelat i Irland, Skottland, 
Beneluxländerna och nu i 
somras på en engelsk festi-
val. Ett par av de senaste 
skivorna är inspelade i Eng-
land med några av Irlands 
och Englands bästa musiker 
som gäster.

Orkesterarrangemang
Vid sidan av West of Eden 
skriver Martin orkesterar-
rangemang. Bland annat 
skriver han för de konserter 
Göteborgssymfonikerna gör 
med populära grupper och 

sångare, bland annat Sofia 
Karlsson, Laleh och Weeping 
Willows. Han skrev också 
arrangemangen till den kon-
sertturné med Ted Gär-
destad-låtar som Timo Räisi-
nen gjorde nyligen.

West of Eden spelar på 
Kanalyran under lördagsef-
termiddagen. De har säkert 
också med sig skivor till 
försäljning.

 West of Eden består av:
Sång, tin whistles och 

dragspel: Jenny Schaub. 
Sång, akustisk gitarr och 
piano: Martin Schaub. Fiol: 
Lars Broman. Gitarrer och 
mandolin: Henning Sernhe-
de. Kontrabas och elbas: 
Martin Holmlund. Trummor 
och slagverk: Ola Karlevo.

Sponsorer
I veckan har det gått ut en 
påminnelse till de företag 
som inte svarat på det första 
utskicket om sponsring av 

Kanalyran. I skrivande stund 
(tisdag förmiddag) har 34 
sponsorer anmält sig, varav 
elva som silversponsorer. 
Alla sponsorer finns presen-
terade på Kanalyrans hemsi-
da. De har också fått en 
”sponsorsdekal” att sätta upp 
så besökare kan se att de är 
med och stödjer yran.

För Kanalyran 
Lars Nilsson

 

Vårsoaré
Rostocks manskör

Tisdag 18 april kl. 19.00
Kalandersalen, Dalsland Center

Biljetter: 150:- Finns att köpa på exp. Kyrkans Hus,  
Golvtjänst, Mellerud, Bokhandeln, Mellerud, Konsum, Åsensbruk, 

Sommarlovsminnen på kulturkollo
Fyrbodals Kulturkollo 
2017 erbjuder sommar-
lovsminnen för 160 ung-
domar. 
Nu har sommarens kultur-
kollon öppnat för anmäl-
ningar till de runt 160 plat-
serna ungdomar mellan 11 
och 16 år på en kreativ 

sommarlovsvecka. Barn och 
ungdomar kan välja och vra-
ka mellan cirkus, dans, sång 
och musik, skrivande, hant-
verk och skapande.

Vid stort antal anmälning-
ar kommer utlottning att 
tillämpas. Sista dag för an-
mälan är 21 april.  

2017 års kulturkollon: 
Danskollo: 18-22 juni och 
26-30 juni, Vänerparken, 
Vänersborg.

Hantverkskollo: 18-22 
juni samt 25-29 juni på Not 
Quite, Fengersfors, Åmål. 

Cirkuskollo 19-22 juni, 
26-30 juni och 3-7 juli, på 

landet mellan Ljungskile och 
Uddevalla. 

Popkust 26-30 juni på 
Skaftö, Grundsund, Lysekil. 

Skrivarkollo 2-6 juli på 
Skaftö, Grundsund, Lysekil.

 

Traditionell vårmarknad i solsken

Ballonger är alltid poppis bland barnen på en marknad. Här syns fr.v: 
Sofia Sahlin med barnen Jason 3 år och Isabelle 6 år, Ronja Wallentin 
med dottern Signe 2 år och Ronjas mamma Marina Wallentin.

Melleruds IF:s vårmark-
nad i lördags hade lockat 
mellan 15-20 knallar.
Efter en molnig förmiddag 
sprack solen fram vid lunch-

tid. På Köpmantorget kunde 
besökarna hitta allt från bal-
longer, vykort och vaxdukar 
till donuts, godis och folie-
formar. Per Brunned, Ström-

stad, hade ett bord fyllt av 
härligt mjuka lammskinn 
från Skottland .

– Två för 800 kronor, kom 
och köp något varmt att ligga 

på framför brasan, ropade 
han glatt.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Per Brunned från Strömstad sålde härligt mjuka lammskinn som var 
importerade från Skottland.
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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

 P
å
sk

lo
v

 Vecka 15
Måndag 10/4: Köttbullar med brunsås, 
potatis, skivade morötter och lingonsylt.
Dessert: Blåbärskräm. 
Tisdag 11/4: Kycklinggryta med vitlök och 
timjan, potatis, bukettgrönsaker.
Dessert: Aprikossoppa.

Onsdag 12/4: Fiskbullar i dillsås, potatis 
och gröna ärtor. 
Dessert: Mangokräm.
Skärtorsdag
Torsdag 13/4: Vårsoppa.  
Dessert: Äpplekaka med vaniljsås.
Långfredag
Fredag 14/4: Påskbuffé.
Dessert: Mandeltårta. 
Påskafton
Lördag 15/4: Varmrökt lax från Håfveruds 
rökeri med romsås, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Rulltårtsbakelse.
Påskdagen
Söndag 16/4: Kycklingfi lé med sås, potatis 
och brytbönor.
Dessert: Ananaspaj med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 15
Mån-tors:, lör-sön: Stekt falukorv med 
potatismos och grönsaker. 

 Senior

Grattis! 
Följande personer har vunnit 

2 biljetter till Cirkus Brazil Jacks
föreställning måndag 10 april kl. 18

MNYHETER
ELLERUDS

YHETERYHETERYHETER
 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Carina Flodin Hovslagargatan 1 Mellerud
Sonja Pettersson Högstorp Mellerud
Monica Hallberg Erikstad Bön 3 Mellerud
Renske de Veies Högsbyn Rörnäs 10 Mellerud
Ida Holmström Uggla Repslagargatan 7 Mellerud
Jonathan Åkerstedt Odengatan 16A Mellerud
Hanna Jacobsson Villagatan 1 Mellerud
Teuta Nikqi Kärragatan 23D Mellerud
Ella Constantin Axgatan 13 Mellerud
Gun-Britt Johansson Kyrkogatan 9 Mellerud

Rätt svar på frågan var gitarrist.  

Välkomna att hämta era biljetter på vårt 
kontor senast måndag 10/4 kl. 17.00

Intressant om världens största fågel
strutsprodukter i sin gårdsbu-
tik.

Äggen ruvas i en maskin 
som rymmer 48 ägg, de 
vänds en gång i timman i sex 
veckor, per automatik. När 
hönan själv sköter det jobbet 
rullar hon ägget med halsen. 

– När kycklingen kläcks 
väger den cirka 900 gram, de 
växer snabbt och ligger på 
110 kilo efter ett år. Deras 
kött är en delikatess, det sma-
kar som finaste oxfilé, är 
alltid mört, innehåller två 
procent fett och mycket pro-
tein, berättade Sarah.

Goda glassen
Sarah säljer också kött till 
butiker och restauranger i 
västra Sverige. Ägg säljer 
hon bland annat till en glass-
tillverkare i Göteborg. Den 
delikatessen, gelato, fick 
hennes förtjusta åhörare 
provsmaka och det fanns 

Strutsfarmaren Sarah Svensson föreläste på biblioteket i Mellerud om sin verksamhet. Här visar hon ett 
strutsägg för intresserade besökare.

I torsdags var strutsfar-
maren Sarah Svensson 
på biblioteket i Mellerud 
och berättade om sin 
verksamhet på gården i 
Åttingsåker utanför Fär-
gelanda.
Det Sarah berättade och vi-
sade bilder på var nytt för 
många och verkligt under-
hållande. 

Strutsen är världens största 
fågel, en vuxen tupp är 2,5 
meter hög. Det är en afri-
kansk fågel med stora ögon 
och liten hjärna som funnits 
på jorden i sin nuvarande 
form i två miljoner år. 

Den har stora likheter med 
urfågeln Arkeopteryx. Den 

är ett flyktdjur som kan 
springa i 60 kilometer i tim-
man. Vingarna har den för att 
svalka sig med och använder 
dem vid dans. För att få se 
strutstuppen dansa ska man 
klä sig i rött!  

Lusern, vitklöver och an-
dra spröda grödor hör till 
favoritfodret för denna be-
tande fågel.

– Man säger att strutsar 
äter som kor och sparkar som 
en häst, sade Sarah. 

Köttet delikat
Sarah har både avelsdjur, 
slaktdjur och kycklingar 
hemma på gården och säljer 
både kött, ägg och andra 

Modelljärnvägsklubben hade öppet hus
Under lördagen hade 
Melleruds modelljärn-
vägsklubb öppet hus och 
visade sin modelljärnväg 
för intresserade besökare 
i sin lokal på Magasinsga-
tan.
Redan vid öppningsdags 
klockan tolv stod de första 
intresserade på trappan och 
ville in. Tågen rullade på 
spåren, en buss körde längs 
vägen och vid en järnvägsö-
vergång hade det skett en 
olycka dit polis redan hade 
anlänt. Vid Holms kyrka var 
ett brudpar på väg in i kyrka. 
Det är en levande anläggning 
med olika händelser längs 
järnvägen och mycket djur 
uppe i bergen

– En sådan här anläggning 
blir aldrig färdig, många tim-
mar är nedlagda av medlem-
marna, säger Sture Bäckström 
ordförande i föreningen.

Intresset var stort hos be-
sökarna som hade många 
frågor runt anläggningen och 
föreningens medlemmar 
svarade på frågor och förkla-
rade hur allt fungerade.

– En bra dag med mer folk 
än vi hade förväntat oss, sade 
en nöjd Evert Magnusson. 
Han berättade också att de 
fått större golvyta till sitt 
förfogande så att de nu kan 
bygga ut och få plats med 
ännu mer dalslandsjärnväg.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Intresserade åskådare när Hans Dunbring och Sture Bäckström kör de olika tågseten på modelljärnvägen. I 
förgrunden syns Holm kyrka, skalenligt uppbyggd.

några burkar att köpa som 
snabbt gick åt.

Sarah berättade att allt på 
strutsen kan användas, kött, 
skinn, ägg, fett och fjädrar. 
Fjädrarna innehåller inget 
fett alls, de blir statiska och 
passar därför bra till damm-

vippor. Fettet blir utmärkta 
hudvårdsprodukter, skinnet 
väskor och skor och av äggen 
kan man, förutom att göra 
glass, baka och tillverka lam-
por av. 

Sarah Svensson är smit-
tande förtjust i sina stora 

fascinerande fåglar som är så 
lika en dinosaurie som 
knappt ett annat djur på jor-
den. 
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Annonsera på Från A till Ö
Ring eller maila Christina

0530-125 40
annons@mellerudsnyheter.se

Rättelse
I texten om samtalskväll på 
Älvan i förra veckans tidning 
blev det fel namn på under-
hållaren. Det var Stellan Jo-
hansson som sjöng visor av 
Brånasmeden och Karl 
Karlsson.
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Lev livet lite gronare:

Vänersborg Brogatan 1. Tel. 0521-72 41 10 Öppet: vard 10-19, lörd 10-16, sönd 11-16
www.blomsterlandet.se

Småblommig 
påsklilja i skål

2 FÖR 
99:-

(Max 4 per hushåll)

Stroller Plus+ 
Mossa

299:-
             Ord. pris 349:-

Barrotade
trädgårdsrosor

Ord. pris 79:90/st

Penséer 6-pack

29:90
Ord. pris 39:90

Medlemspris 

59:90
        Ord. pris 79:90

Kan utbilda dykinstruktörer världen över

Efter utbildningen i Malaysia är Malin Dahlström (född Bergqvist) klar PADI Course Director, vilket innebär att hon får utbilda dykinstruktörer i hela världen. Foto: Daniel Dahlström.

Malin Dahlström är en av två kvin-
nor i Norden som är högst utbilda-
de inom dyksporten. Foto: Daniel 
Dahlström.

Mellerudsfödda Malin 
Dahlström (född Berg-
qvist) blev klar med sin 
dykutbildning i Malaysia i 
februari. Nu är hon en av 
två kvinnor i Norden som 
är högst utbildade inom 
dyksporten.
32-åriga Malin får nu utbilda 
andra dykinstruktörer runt 
om i hela världen. Högre ut-
bildning går inte att få. Hon 
har gått utbildningen för 
PADI, världens största dy-
korganisation.

– Det är ovanligt att vara 
kvinna i den här branscgen, 
men väldigt kul, säger Malin 
som bor i Lysekil sedan 2005 
när hon flyttade dit från Mel-
lerud.

Första provdyket genom-
förde hon 2010. Första året 
gick hon alla utbildningar i 
Sverige för att bli dykinstruk-
tör.

– Men för att ta sig till den 
här nivån krävs mycket mer, 
bland annat pedagogik och 
räddningsträning. Sedan 

september 2016 har jag varit 
i fem länder, allt för att skaf-
fa mig erfarenhet och kun-
skaper för att bli antagen på 
den här utbildningen. 42 
deltagare från hela världen 
togs in, det var fler än 100 
som sökte, berättar Malin.

16 intensiva dagar
Det var 16 intensiva utbild-
ningsdagar i Malaysia, men 
det är själva antagningspro-
cessen som är största jobbet, 
menar hon.

I Sverige finns tio personer 
med samma utbildning, va-
rav två är kvinnor. Dessa två 
är också de enda i Norden 
med dessa kvalifikationer, 
Malin är dessutom yngsta 
kvinnan.

– Detta betyder mycket för 
vårt dykcenter Dive Team 
här i Lysekil. Vi har för övrigt 
många mellerudsdykare hos 
oss, konstaterar Malin.

Driver dykcenter
I samma veva som hon flyt-

tade till Lysekil 2005 träffade 
hon Daniel Dahlström, som 
idag är hennes make. De 
driver också dykcentret till-
sammans.

– Jag är faktiskt högre ut-
bildad än Daniel nu, säger 
Malin och skrattar gott. Men 
han har stöttat mig väldigt 
mycket.

Övriga med samma utbild-
ning i Sverige är aktiva i 
Göteborg, Lund och Stock-
holm.

– Detta är jätteroligt, jag 
går som på moln. Utbild-
ningen öppnar många dörrar 
för oss. Vi kan ha samarbete 
världen över och ta med kan-
didater från Sverige. Många 

ungdomar som kommer hit 
vill ut och jobba, nu kan de 
få utbildningen här med rätt 
säkerhetstänk. Svenska dy-
kare har gott rykte runt om i 
världen, vi använder både 
hängslen och livrem, under-
stryker Malin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Skålleruds fiberförening
börjar att gräva i vår

Skålleruds fiberförening 
har haft ett välbesökt 
årsmöte som kunde ta del 
av ett flertal glädjande 
nyheter. Föreningens an-
sökan om statsbidrag har 
nu bifallits. 
40 procent av den totala kost-
naden för installationen av 
fiber bekostas av statliga 
medel. Samtidigt har upp-
handlingen av gräventrepre-
naden slutförts och anbudsgi-
vare har antagits. Kostnaden 
för entreprenaden ligger 
inom den budget föreningen 
arbetat fram. Dessutom har 
arbetet med anbudsgivare 
som kommunikationsopera-
tör slutförts. Samtliga anbud-
slämnare har presenterat en 
kostnadsbild för ett utbud av 
flera tv-kanaler, internet samt 
fast telefoni som ligger klart 
under vad föreningen räknat 
med. För mer detaljer runt 
detta kan ni gå in på vår hem-
sida.

Årsmötet beslöt vidare att 
upphäva sitt tidigare beslut 
att medlemmar som anmält 
sig efter att projekteringen 
slutförts skulle betala en ex-
tra avgift på 5 000 kronor. 

Årsavgiften för de som hä-
danefter  går med i förening-
en är nu densamma som den 
som befintliga medlemmar 
betalat eller 500 kronor. Års-
avgiften för 2017 för tidigare 
medlemmar bestämdes till 
100 kronor.

Föreningen har nu över 500 
medlemmar, fastboende och 
fritidsboende. Men det kan 
bli fler. I vårt område finns det 
cirka 700 hushåll med fastbo-
ende personer. Därför disku-
terades också hur medlem-
marna kan bli delaktiga i 
värvningar av nya medlem-
mar. Varje medlem vi värvar 
medför en lägre kostnad för 
var och en av oss än den be-
räknade på 25 000 kronor.

Varför är det då så viktigt 
med bredband/fiber? Jo, be-
hoven av snabba och säkra 
förbindelser ökar successivt, 
antingen det handlar om att 
använda internet, trygghets-
larm, telefonsamtal eller se 
och spela på TV. Nätägaren 
Telia har redan påbörjat sin 
nedmontering i Dalsland av 
kopparnätet. Redan under 
2018 kommer många tele-
växlar att stängas ner. Vi som 

till nöds fått nöja oss med 
nuvarande ADSL-system 
med ynka 8 Mbit blir plötsligt 
utan möjlighet till fasta kom-
munikationer samtidigt som 
trådlösa system och mobilte-
lefoner har en osäker täck-
ning. Masternas kapacitet 
och räckvidd är begränsad. Ju 
fler mobiltelefoner desto 
sämre kapacitet för varje an-
vändare etcetera. Ju större 
behov av att kommunicera 
desto större trängsel på nätet. 
I våra städer har bredbands-
utbyggnaden kommit långt, 
men för oss som vill bo kvar 
på landsbygden återstår att 
själva ta initiativ till att bygga 
fibernät.

Vår förhoppning är att vi 
med ytterligare informa-
tionsinsatser med mera skall 
komma upp till åtminstone 
550 fastboende hushåll och 
kunna ge ännu osäkra hushåll 
ytterligare underlag för sina 
beslut om medlemskap och 
anslutning för att bidra till att 
Skållerud- Dalskog med om-
nejd förblir en aktiv och le-
vande landsbygd!

Bo Thorsenius, ordförande
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 Leg. Optiker Roslind
 Köpmantorget 1 • Mellerud • Tel. 0530-419 90

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

Efva Attling visning idag 5/4 kl. 14-18

Solglasögon på köpet! 

 Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer 
receptslipade enstyrkesolglasögon.

Erbjudandet gäller under april och maj 2017
och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vår älskade

Majvor Hägg
* 12 december 1933

har lämnat oss

Jönköping 
den 22 mars 2017

Anna, Staffan, Helena
med familjer

släkt och vänner

Älskad - Saknad

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den

På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Angerdshestra

kyrka fredagen den 21 april
kl. 13.00. Efter akten

inbjuds till minnesstund
i Sockenstugan. Tänk gärna

på Cancerfonden
Bg. 901-9514.

Namn på gåvogivare
och anmälan till minnesstund

görs senast den 18/4 till
Vätterbygden/Ankarbergs

tel. 036-71 02 50.
www.begravningstjanst.com
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FÖDDA

UPPVAKTNING

DÖDSFALL

PREDIKOTURER

JORDFÄSTNING

All ev. uppvaktning
på födelsedagen undanbedes.  

Åke Viktorsson

Tusen tack alla
ni som har funnits där för 
oss när det har varit som 
tuffast. Tack Valentijn, Jo-
hanna, Göte, Per, IngMa-
rie, Linnea, Camilla, Maud 
våra familjer och vänner. 
Ensam är inte stark.  

Varma kramar Stella, 
 Johan & Jessica

TACK
MELLERUD

Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Tonår i Missionskyr-

kan. Sönd 11 Gudstj. m för-
samlingsmöte.
Equmeniakyrkan: Torsd 
18.30 Städ & Trivs. Lörd 10-
13 Bön för Dalsland i Pingst-
kyrkan Bengtsfors. Avfärd 
från Missionskykan 9.00. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 Fortsättning på 
filmen ”Påskvandring i Jeru-
salem” 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
8.00 Frukostträff för män, 
Mellan dröm och verklighet. 
CE. Berg. Sönd 11 Gudstj. 
Predikan David C. Gud och 
mitt arbete. Ssk. Nattv.
Equmeniakyrkan: Torsd 19 
Mötesplats m stickcafé och 
kvällsmacka. Fred 19 Ton-
årskväll. Sönd 11 Gudstj. Te-
ofil Carlsson. Kyrkkaffe.
Brålanda: Fred 14.30 
Gudstj. på servicehuset, 
Anette J. Carlson. Fred 20-23 
Pubkväll på Håkans bar och 
festvåning. Livemusik Dan 
Rosengren. Kvällens gäst: 
Håkan Malmsköld. Lättare 
förtäring. Åldersgräns 18 år. 
Inget inträde. Sönd 18 Stilla 
gudstj. inför påsken. Thomas 
Holmström. Kyrkbil 308 70. 
Månd 12 Middagsbön i fsh. 
12.15-13.30 Lunch. 17-19 
Kulturcafé Brålanda försam-
lingshem.
Sundals-Ryr: Onsd 14 
Kyrkliga syföreningen hos 
Gunnel Lönqvist.
Gestad: Torsd 10 Förmid-
dagskaffe i fsh. Vem är vem? 
Vi tittar på gamla konfir-
mandkort. Kyrkbil 321 18. 
Fred 12-14 Fredagslunch till 
självkostnadspris i samarbe-
te med LRF. Sönd 11 Påsk-
gudstj. för alla åldrar. Tho-
mas Holmström. Draget och 
Uppdraget med fler. Enkel 
lunch. Kyrkbil 321 18.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Sönd 11 
Gemensam gudstj. i Brålanda 
Teofil Carlsson, kyrkkaffe. 
Frändefors: Sönd 11 Famil-
jegudstj. Jubilatekören med 
musiker, barngrupperna med-
verkar. Offergång, fastekam-
panj. Lennart Staaf.

SORGTACK

Välkommen vår fina Ella!
Ella föddes den 16 oktober 2016 kl. 08.53. Hon vägde 4.814 g och 
var 52 cm lång. Lyckliga föräldrar är Carina och David Almqvist.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Örs kyrka för Len-
nart Emanuelsson. Som in-
ledning på akten spelade Eli-
sabette Emanuelsson 
”Tröstevisa” av B. Andersson 
varefter Moa Hjälte sjöng 
”Strövtåg i hembygden” av G. 
Norén/B. Dixgård. Akten för-
rättades av Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 251 och 252. Solisten 
sjöng ”Där rosor aldrig dör” 
av L. Gosztonyi och som av-
slutningsmusik spelades  
”Amazing grace”. Minnesgå-
vor som inkommit genom 
olika fonder upplästes av offi-
cianten. Vid kistan togs avske-
det av makan Aina tillsam-
mans med släkt och vänner. 
Till minnet av Lennart var 
koret vackert dekorerat med 
blommor. Gravsättning kom-

Hipp Hipp 

HURRA!

Vårt barnbarn Olle Svan 
fyller 1 år 5 april. Grattis och 
kram, älskar dig.

Farmor & farfar

Veckans 
ros...

...till Skålleruds kyrkokör med 
solister för en fin och stäm-
ningsfull musikgudstjänst 19/3.

Bolstads församlingsråd
...till den trevlige busschauffö-
ren som hittade mitt borttap-
pade armband på bussturen 
från Vänersborg till Grinstad 
och levererade det till mig.

Körsångerskan

Födelsedagsfest i Kyrkans Hus
Så hade jag den äran och 
åldern inne för att bli in-
bjuden till födelsedagsfest 
i Kyrkans hus, Mellerud. 
Det här är en tradition sedan 
några år tillbaka. Så trevligt 
det var att få träffa jämnåriga 
och äldre. Vi som var unga 
på 20-30 40-talet (och tidiga-
re) har erfarenheter och 
många minnen att dela med 
varandra. 

Det blev mycket prat om 

hur det var förr. Vi som växt 
upp på landet med jordbruk 
minns hur det var att ta upp 
efter mejen, gå på tröske och 
ysta julosten för att inte tala 
om hur det var att handmjöl-
ka korna. Det är historia i dag 
men väl värd att bevara. Vi 
blev bjudna på god smörgås-
tårta och uppvaktad med en 
vacker röd ros. Rosen står nu 
på mitt köksbord.  

Diakon Irja och hennes 
medhjälpare hade ordnat det 

fint för oss. Anders Fredriks-
son bjöd på fin sång och 
musik. Efter födelsedagsfes-
ten firades en god och glad 
gudstjänst med Anders vid 
orgel, piano och med sång. 
Prästen Lena Hildén ledde 
gudstjänsten. Tack vare att 
hon även talar finska berikar 
det, utöver i gudstjänsten, 
kontakten med våra grannar 
och vänner från Finland.  

Margareta Larsson

mer att äga rum på Örs kyrko-
gård.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka för 
Thyra Andersson. Som in-
ledning på akten spelade An-
ders Fredriksson ”Våren” av 
E. Grieg varefter Emmy och 
Sandra Tegelström sjöng 
”Skogens rå” av Cecilia Ven-
nersten. Akten förrättades av 
Pär-Åke Henriksson och till-
sammans sjöng man psalmer-
na 248, 249 samt 251. Anders 

Fredriksson sjöng ”Håll mitt 
hjärta” av P. Hallström och 
som avslutningsmusik spela-
des ”Amazing grace”. Vid 
kistan togs avskedet av barnen 
med respektive, barnbarn med 
familjer, släkt och vänner. Till 
minnet av Thyra var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor. Efter akten bjöds gäster-
na på mat och dryck på restau-
rangen Jessica’s Delikatesser. 
Gravsättning kommer att äga 
rum på Holms kyrkogård.

DÖDSFALL
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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.

Fira 55 år 
med oss!

Många fina 

erbjudanden

Vårauktion i 
Missionskyrkan

Bordet med de skänkta varorna som auktionerades ut.

Vårauktion i Missionskyr-
kan är en tradition sedan 
många år tillbaka. Skänk-
ta varor auktioneras ut, 
åromgångar säljs och det 
anordnas dragning av 
lotteri.
Samlingen började med att 
Ronja Gardtman hälsade 
välkommen och sedan följde 
en andakt där vår pastor Tho-
mas Segergren samlade våra 
tankar. Equmeniascouterna 
sjöng och fick med publiken 
i sina rörelsesånger.

Innan auktionen började 
var det servering av hembakt 

bröd och bakelser. Per-Göran 
Asp auktionerade sedan ut de 
skänkta varorna med stort 
engagemang och mellan ut-
ropen såldes åror. 

Samlingen var välbesökt 
och många av varorna anknöt 
till den kommande påsken. 
Scouternas egenhändigt 
gjorda påskris blev ett upp-
skattat lotteri, som köparna 
fick ta med sig hem. 

Kvällens resultat blev 
knappt 17 000 kronor till 
kassan.

Sören Johansson

Påskbuffé hos reumatikerföreningen

Många läckerheter stod på buffébordet och alla plockade glatt till sig 
av godsakerna.

Under lördagseftermid-
dagen avnjöts en välsmak-
ande påskbuffé i Kyrkans 
Hus i Mellerud

Det var i år fjärde gången 
som Melleruds Reumatiker-
förening serverade påskbuf-
fé för sina medlemmar och 

Välkända sånger på 
Fagerlidshemmet

Jard Samuelsson stod för under-
hållningen i samlingssalen.

Fredagen 24 mars var sam-
lingssalen på Fagerlidshem-
met fullsatt. Det var hobby-
verksamheten som hade 
ordnat musikunderhållning 
för både boende och personal 
på Fagerlidshemmet och 
Fagerlids gruppboende.

Jard Samuelsson underhåll 
med gamla välkända sånger 
och trevligt småprat emellan. 
Det var en mycket uppskat-
tad och gemytlig stund.

Foto: Privat

Utdelning av Tage 
Erlanders hedersmedalj

Riksdagskvinnan Paula Holmqvist delade ut Tage Erlanders hedersmedalj till fr.v: Evert Magnusson och Sture 
Pettersson för deras arbete i partiet under minst 30 år. Foto: Privat.

Den finaste hedersmedal-
jen inom arbetarrörelsen 
heter Tage Erlanders he-
dersmedalj och delas ut 
av partistyrelsen till med-
lemmar som represente-
rat partiet i samhälleliga 
organ och/eller i vår egen 
organisation under minst 
30 år. 
Socialdemokraterna i Melle-
rud hade på sitt årsmöte be-
sök av Dalslands riksdags-
kvinna Paula Holmqvist som 
å partistyrelsens vägnar de-
lade ut den vackra, tungt 
vägande medaljen till Evert 
Magnusson och Sture Tor-
stensson som båda med råge 
uppfyller kraven på minst 30 
år.

Paula Holmqvist informe-
rade även deltagarna om ar-
betet med att sitta i försvars-
utskottet och hur viktigt det 
är att motverka de krafter 

som skapar otrygghet och 
våld i samhället.

 Det var en mycket god 
stämning vid årsmötet, val-
beredningens förslag presen-
terades av Thomas Hagman. 
Till smörgåstårtan brast all-
sången ut under ledning av 
Lars Nilsson.

Kommunalrådet Tommy 
W. Johansson kunde beskri-
va att de flesta av de löften vi 
gick till val på redan är upp-
nådda eller kommer att upp-
nås innan 2018. Vårt samar-
bete med centerpartiet 
fungerar väl och vi har 2016 
det bästa ekonomiska resul-
tatet i kommunens historia.

Tommy fortsatte med att 
säga att vi har ett mycket 
viktigt arbete framför oss för 
att kommunen ska bli en mer 
attraktiv arbetsgivare, att 
förbättra bemanning och ar-
betsmiljön, något som upp-

repade gånger konstaterats 
brista inom främst IFO:s 
verksamhet.

Socialdemokraterna i Mel-
leruds ordförande Marianne 
Sand Wallin, beskrev de på-
gående aktiviteterna för 
medlemmar med till exem-
pel samhällskunskap på 
svenska för 15 nya medlem-
mar, samtalskvällar, studie-
cirklar och projektgrupper 
för utveckling av arbets-
marknadspolitik, socialpoli-
tik och skolpolitik. Alla 
medlemmar inbjöds till det 
sista mötet för att formulera 
arbetsmarknadspolitiken in-
för valet 2018. 

Dessutom inbjöds med-
lemmarna att delta i studie-
cirkeln om jämställdhet och 
jämlikhet hemma hos Kerstin 
och Karl-Axel Nordström på 
Västanväga.

 Marianne Sand Wallin

deras släkt och vänner. Det 
var uppdukat mycket typisk 
påskmat som lax, tonfisk-
mousse, gubbröra, Janssons 
frestelse och mycket, mycket 
mer. Till kaffet som servera-
des efteråt bjöds på rulltårts-
bakelse. Samtidigt såldes 
också ett lotteri med skänkta 
och köpta vinster.

─ Ett stort tack till de tre 
som gjort så denna fest kunnat 
genomföras, med de orden 

tackade Margareta Servaeus, 
föreningens ordförande, Mo-
nica Brevik, Christina Lars-
son och Ulrica Brevik för alla 
timmar de lagt ner.

Lilla Bandet från Fär-
gelanda, Ulrica Claesson och 
Johan Pettersen, underhöll 
med sång och musik samt 
med lite småprat mellan lå-
tarna.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER8 ONSDAG 5 APRIL 2017

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,0–4,3 l/100 km, CO2 105–113 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Mercedes GLA.
Crossover utan kompromisser.
Från det ena till det andra. Efter en helg på landet, storhandla. 
Från jobb till yoga. Livet flyttar runt oss hela tiden och med nya 
GLA blir resan enklare, smartare och smidigare. En äkta 
crossover som förenar alla dina världar, utan att kompromissa 
med någon av dem. Välkommen in för att uppleva nya GLA!

GLA 180 d.

 från   287.900 kr
Inkl. SE-Edition

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 5,2 – 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 137–139 g/km. *Ex. kan avståndet regleras automatiskt till fordonet framför, bilen kan styra själv och kan parkeras med hjälp av smartphone. Tillval krävs för vissa självkörande 
funktioner. Väder och trafikförhållanden påverkar användningen. Bilen på bilden är extrautrustad.

Lanseringshelg 8-9 april.
Nya E-Klass All-Terrain.
Masterpiece of Intelligence. Nya E-Klass All-Terrain rymmer 
inte bara intelligenta funktioner*, utan även hela ditt liv. 
Inspireras av en bil som stöder, avlastar och skyddar dig på ett 
sätt du aldrig tidigare upplevt. Välkommen att uppleva en av 
världens mest intelligenta bilar som fortsätter när vägen slutar. 
mercedes-benz.se/E-Klass

 Roy Andersson Bilbolaget AB - Mellerud 
 Sapphultsgatan 6 - 8 · 464 34 ·E-Mail:  · Tel.: 0530-44440 · 

E-Klass All-Terrain 220 d 4MATIC.

 från   469.900 kr
Inkl. SE-Edition

Bränsledeklaration blandad körning enligt EU-norm: 5,2 – 5,3 l/100 km, CO2-utsläpp 137–139 g/km. *Ex. kan avståndet regleras automatiskt till fordonet framför, bilen kan styra själv och kan parkeras med hjälp av smartphone. Tillval krävs för vissa självkörande 
funktioner. Väder och trafikförhållanden påverkar användningen. Bilen på bilden är extrautrustad.

Lanseringshelg 8-9 april.
Nya E-Klass All-Terrain.
Masterpiece of Intelligence. Nya E-Klass All-Terrain rymmer 
inte bara intelligenta funktioner*, utan även hela ditt liv. 
Inspireras av en bil som stöder, avlastar och skyddar dig på ett 
sätt du aldrig tidigare upplevt. Välkommen att uppleva en av 
världens mest intelligenta bilar som fortsätter när vägen slutar. 
mercedes-benz.se/E-Klass

 Roy Andersson Bilbolaget AB - Mellerud 
 Sapphultsgatan 6 - 8 · 464 34 ·E-Mail:  · Tel.: 0530-44440 · 
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 från   469.900 kr
Inkl. SE-Edition

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: 4,0–4,3 l/100 km, CO2 105–113 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

Nya Mercedes GLA.
Crossover utan kompromisser.
Från det ena till det andra. Efter en helg på landet, storhandla. 
Från jobb till yoga. Livet flyttar runt oss hela tiden och med nya 
GLA blir resan enklare, smartare och smidigare. En äkta 
crossover som förenar alla dina världar, utan att kompromissa 
med någon av dem. Välkommen in för att uppleva nya GLA!

GLA 180 d.

 från   287.900 kr
Inkl. SE-Edition

Premiär! Helgöppet: Lördag 10-14 • Söndag 11-14

Tomas von Brömssen 
blandade skratt och allvar

Stefan Sandberg, Henrik Cederblom och Göran Berg tillsammans med Tomas von Brömssen.

Under fredagskvällen av-
slutade Tomas von Bröms-
sen sin miniturné på Kul-
turbrukets scen inför en 
förväntansfull publik.
Tomas von Brömssens mini-
turné hade landat i Mellerud 
som också var sista föreställ-
ningen. Det var fredagskväll 
och en förväntansfull publik 
hade bänkat sig för en trevlig 
kväll på Kulturbruket.

En gitarrorkester som be-
stod av Göran Berg, Stefan 
Sandberg och Henrik Ceder-
blom började föreställningen 
och snart kom även von 
Brömssen in och underhåll-
ningen började.

Tidernas förälskelse
Föreställningen startade i 
Italien med en kärleksdikt 
från 1300-talet och gick se-
dan vidare via Harry Brande-
lius, Elsie Johansson och 
Evert Taube för att sluta hos 
Håkan Hellström i Slottssko-
gen. Hela tiden fanns kärlek 
med på ena eller andra sättet. 
Musiken blandades med 
anekdoter och dikter. Det var 
stor variation också i musi-

ken, jazz, visor, blues blan-
dades friskt och Tomas själv 
plockade fram både klarinett, 
concertina och sälgflöjt. 

Uppskattad konsert
─ Lågmält och smakfullt 
sammansatt. Synd om de 
som inte är här, så summera-

de Per-Göran Asp sina in-
tryck från första delen av 
föreställningen.

Duktiga gitarrister, fin pre-
sentation var andra kommen-
tarer som hördes i pausen när 
besökarna tog en fika eller 
smuttade på ett glas vin.

Efter några extranummer 

avslutades kvällen med Trio 
me’ Bumbas ”Man ska leva 
för varandra” där Tomas fick 
igång publiken i refrängen.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Sverigemöte 
i Karlstad

Fr.v: Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot för moderaterna, Marianne 
Larsson och Henrik Nilsson, båda moderater från Mellerud. Foto: Privat.

Under moderaternas sve-
rigemöte i Karlstad för 
någon vecka sedan med-
verkade flera moderater 
från Mellerud.
Dessa var Marianne Larsson, 
Henrik Nilsson, Patrik Tel-
lander och Harald Ericson.

Under fredagen anordna-
des seminarier och 

workshops, med festligheter 
på kvällen. Även på lördagen 
anordnades olika workshops. 
Avslutningstalet hölls av 
moderaternas partiledare 
Anna Kindberg Batra.

– Det var väldigt intres-
sant, hela helgen var bra, 
säger Marianne Larsson, 
som deltog för första gången.
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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

Härlig rock’n roll show

Christer och Agneta Johansson, Per Gustafsson, Ewa Svensson och Lars-Olof Andersson har koll på läget och 
ser till att det finns nygräddade wienerbröd och annat i pausen.

Rock’n roll med The Cadil-
lac band (TCB) bjöds det 
på i lördags kväll i Bolstad 
bygdegård. Det var tredje 
gången Bolstad och Grin-
stad byalag hade detta 
uppskattade samarbete 
med bandet. Nygräddade 
wienerbröd kunde avnju-
tas i pausen.
 – Vi vill ha trevliga aktivite-
ter i bygden och konceptet är 
enkelt. Vi fixar lokalen och 
fikat och TCB annonsering, 
biljettförsäljning och show, 
säger Lars-Olof Andersson, 
ordförande.

– Det är trevlig publik och 
personalen här är helt fantas-
tisk. I kväll ska vi ta upp 
Christer från köket så han får 
sjunga, konstaterar Ulf Nils-
son, bandets ledare.

Blandat med historier 
framfördes Elvis låtar samt 
låtar av Carl Perkins, Johnny 
Cash, Jerry Lee Lewis, 
Chuck Berry, Ricky Nelson, 
Tommy Blom med flera. 
Välkända Terry Wayne och 
Owe Pilebo var gästartister.

– TCB drar ner på turne-
randet i år och sätter fokus på 
TC Band House of Music i 
Floda utanför Alingsås. Se-
dan ett år har vi där en exakt 
kopia av Elvis Presleys fö-
delsehus i Tupelo. Ett muse-
um med musikinstrument, 
scenkläder och grejor från 
kända musiker, TCB-café 
och en minibiograf där det 
visas Elvis. Där tar vi emot 
besökare, bussar och ger 
shower på utescenen. De gör 
även en turné i USA i år, TCB 

The Cadillac Band, med gästartisterna Terry Wayne och Ove Pilebo, såg 
till att det gungade i Bolstad bygdegård. Janne ”Lucas” Persson, Börje 
Hallberg som varit med sedan 2005, Thomas Aldin, Ulf Nilsson startade 
2004 TCB samt Mikael Berggren, bjöd på musik, sång och historier.

Mysig festival på ungdomshuset
Under söndag spende-
rade ett 30-tal personer 
en stund på en liten men 
mysig festival på Ung-
domhuset Stinsen. Färre 
bidrag än tidigare år, men 
evenemanget drog publik 
ändå. 
Arrangörerna hade hoppats 
på att fler skulle anmäla sig 
med tanke på vilken kultur-
kommun Mellerud faktiskt 
är, men med tre anmälda bi-
drag blev det en mysig stund 
på söndag eftermiddag. 
UKM hoppas själva att detta 
kan sporra andra kommuner 
att faktiskt arrangera festiva-
ler och menar att det faktiskt 
inte krävs 20 bidrag för en 
bra festival. 

På scen kunde man se Er-
vin Fejzulovic och Fitim 
Haxha som framförde tre 
egenskrivna och egenkom-
ponerade låtar, samt Chris-
toffer ”DJ Krickel” Lindqvist 
som framförde en house-låt 
han mixat ihop. Bådas scen-
framträdanden bejublades 

Ervin Fejzulovic och Fitim Haxha rappar ”Stolt”. Trotjänare 
avtackades

Birgitta och Gösta Eriksson avtackades under årsmötet efter över 30 år 
som vaktmästare i Bolstad bygdegård samt för utträdet ur underhålls-
gruppen. Foto: Privat.

Gösta ”Mr Bolstad bygde-
gård” Eriksson och hus-
trun Birgitta avtackades 
under Bolstad Grinstad 
byalag och bygdegårds-
förenings årsmöte den 12 
mars.
Gösta och Birgitta har fung-
erat som vaktmästare i Bol-
stad bygdegård i dryga 30 år. 
De avgick dessutom ur un-
derhållagruppen.

Utan paret Eriksson skulle 
enligt medlemmarna inte 
bygdegården finnas kvar och 
definitivt inte i dess nuvaran-
de utformning. De har lagt 
ner mängder med ideellt ar-
bete genom åren.

Vid utbyggnaden för 
många år sedan engagerade 
och organiserade Gösta hela 
bygden i om- och tillbyggna-
den. Allt arbete gjordes helt 
eideellt. Det startades en in-
samling av virke som föräd-
lades i Såga i Åker. B.J Bygg 
biträdde med inköp av mate-
rial.

Det gjordes även ett sche-
ma där man satte upp sig för 
arbete en dag var 14:e dag – 
under hela byggtiden.

Ett fantastiskt engage-
mang från en hel bygd för att 
kunna behålla den fina byg-
degården.

både medan de pågick och 
efteråt. Utställare på festiva-
len var även Karolina Wess-
man, som ställde ut foton. 
Dessa kunde man titta på 
efter att musikerna framfört 
sina låtar. 

I caféet stod Sindre Skan-
sen och sålde fika som Stin-
sens Nöjesgrupp hade bakat. 
Allt från hallongrottor till 
vaniljbullar. När besökarna 
med ett leende på läpparna 
lämnade huset efteråt verka-

de de nöjda och belåtna med 
hur de valt att  spendera sin 
söndag. 

Ungdomshuset Stinsen

är de svenskar som gett flest 
shower där, berättar Peter 
Kaufeldt, bandets manager. 

Per Gustafsson, sekretera-
re, sammanfattar kvällen:

– En mycket bra kväll, alla 
var nöjda och glada, wiener-
bröden tog slut direkt. Chris-
ter blev gästartist med 34:an 
och Yellow river, väldigt 
lyckat. Roligt att folket kom-
mer när man anordnar. Om 
TCB spelar nästa år försöker 
vi få hit dem. Vi har sett deras 
anläggning i Floda, mycket 
sevärt.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se
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Brålanda • Frändefors

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

Besök gärna vår hemsida:
bralandavantjanst.dinstudio.se

Idag - Onsdag 5/4 
Solrosen kl 15.00 o 18.00 
Attila Sasvari och Tommy Danielsson 
spelar och sjunger.  Alla är välkomna 
till en stunds trevlig gemenskap 
och fika. 
Måndag 10 & 24/4 10.00 
Vandring med Ingrid 
Samling Stationshuset 
Onsdag 12/4 14.00 
Modevisning med Seniorshopen 

Frändefors kyrka 
Palmsöndagen 9 april kl.11

Familjegudstjänst
Jubilatekören med musiker 

Barn och unga 
Offergång 

Victoria Håkansson,  
Sofia Berglund 
Lennart Staaf

Kyrkfika

Välkomna!

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

Loppisrunda i Brålandabygden

Lördag 8 april
minst mellan kl. 10 - 14

20-tal loppisstopp med ca 50-talet olika utställare.

För mer info se  
Facebook,  

”Loppisrunda i Brålanda”

BRÅLANDA 
GALLERIA

Loppisrunda i Brålandabygden
På lördag laddar ett 50-tal 
olika utställare upp för en 
av årets höjdpunkter, den 
gemensamma loppisrun-
dan i Brålandabygden. 
Intresse är stort bland utstäl-
larna, både bland de etable-
rade och de som för dagen 
har samlat ihop och säljer i 
garage, ute i trädgården, rän-
net, ladan, bygdegården, 
bagageloppis eller annat. 
Fantasin flödar för fullt. 

De olika utställarna finns 
på minst 20 olika platser. 

– Att många går ihop för en 
dag och synliggör sig till-
sammans på en loppiskarta 
med etablerade loppisar och 
secondhandbutiker som 
finns i bygden för en dag är 
bra, det skapar nyfikenhet 
och besökarna har ännu fler 
ställen att göra fynd, säger 
Christina Milén Jacobsson, 
ordförande i Brålanda Före-
tagarförening. 

Hon menar att arrange-
manget lockar fler besökare 
till samhället. 

– Förra året träffade jag på 
flera hitresta som blev lyris-
ka över vilket utbud det fanns 
hos de loppisar som har öp-

Föredrag om
hemlösa berörde

Kavian Ferdowsi berättade och visade bilder om hemlösa.se

Kavian Ferdowsis berät-
telse om arbetet för att 
göra livet drägligare för 
huvudstadens hemlösa 
medmänniskor berörde 
45-talet deltagare i Gestad 
missionshus. 
Kavian bodde några måna-
der som flykting i Gestad och 
återvänder så ofta han hinner 
till ”mamma” Tora Alfreds-
son och vännerna. 

– Sedan jag blev kristen 
har jag mött så mycket kär-
lek, jag älskar Jesus och 
denna kärlek är min driv-
kraft, säger Kavian.

Han berättade om sitt arbe-
te med den ideella fristående 
organisationen hemlösa.se 
som han startade 2012 där 
100 procent av allt insamlat 
går direkt till de hemlösa. Ett 
stort gäng volontärer utspisar 
upp till 400 hemlösa perso-
ner med frukost varje dag, 

med skänkta livsmedel från 
restauranger, hotell och buti-
ker. 

Nyligen startade de ett 
kulturhus för hemlösa i sam-
arbete med företag och orga-
nisationer med fokus på ak-
tiviteter och utbildning. 
Ungefär 800 hemlösa per dag 
får möjlighet till hjälp där.

– Vad kan vi skapa tillsam-
mans? Vi tror på att samarbe-
ten leder till framgång och 
vet att med samarbete kan vi 
skapa något fantastiskt, av-
slutar Kavian.

Kollekten som togs till 
Hemlösa.se inbringade 3 610 
kronor. Vid de dukade bor-
den intogs kaffe, social ge-
menskap och ett lotteri med 
många skänkta vinster. Pas-
tor Sigward Karlsson avslu-
tade med en andakt.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Vårliga toner och tillit

Erica Larsson, En vokalist & en Cellist, Anna K. Larson och Sanna Andersson i Frändefors Equmeniakyrka.

Uti vårt hjärta var temat 
när Erica Larsson och En 
vokalist & En cellist bjöd 
på konsert i Equmeniakyr-
kan i Frändefors.
Som vanligt när det vankas 
musikevenemang i Equme-
niakyrkan blev det trångt i 
bänkarna. När nu bygdens 
egna storheter Erica Larsson, 
Anna K. Larson och Sanna 
Andersson sjöng och spelade 
passade många nuvarande 
och tidigare Frändeforsbor 
på att lyssna. 

Temat bjöd på sånger om 
våren, solen och kärleken, 
bland annat. De flesta av 

pet varje lördag, berättar en 
av arrangörerna. 

– Det som sticker ut lite 
extra i år är att det är flera nya 
loppisstopp utanför samhäl-
let och då i Sundals Ryr och 
i Gestad. Det gäller att pla-
nera sina rutter och ett tips är 
att man går in på google 
maps, söker på ”loppisrunda 

i Brålandabygden 2017-04-
08” och då får upp den virtu-
ella kartan, förklarar Christi-
na. 

Flera av loppisarna erbjud-
er också försäljning av kaffe, 
fika, våfflor och mat. Dessut-
om har Cafe Gula Huset li-
vemusik inne i caféet.          

Loppisrundan är en del av 

alla temadagar som arrange-
ras andra lördagen i månaden 
i samverkan mellan Brålan-
da Galleria och Brålanda 
Företagarförening. 

En upptryckt enkel pap-
perskarta kan hämtas inne på 
Brålanda Galleria under 
lördagen och på några av 
loppisstoppen. 

Anna och Sannas sånger 
hade arrangerats av Sanna. 
”Vackert väder”, ”Önskan 
inför evigheten” och ”Kärle-
kens tid”, var några sånger 
som man framförde. Pastor 
Sigward Karlssons andakt 
handlade om tillit och Erica 
Larsson poängterade detta i 
slutet av konserten.

– Vi måste ha tillit till var-
andra, annars går vi under.

Som en uppskattning för 
verksamheten i Equmenia-
kyrkan bjöd dessa musiker 

på denna konsert, vilket gi-
vetvis blev mycket uppskat-
tat.

– Vilken finstämd och trev-
lig konsert, tyckte Majken 
Karlsson frånVänersborg.

Under kyrkkaffet läste 
Erica ”Frändeforsvisan”, 
skriven i mitten av förra se-
klet. Att många kände till 
människor och platser var 
tydligt.
 Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

Brålanda Företagarförenings styrelse: Joakim Wallin, Bo Pettersson, 
kassör, Ingegerd Lundgren, Thore Johansson, vice ordförande, Åsa 
Edvardsson, sekreterare, Christel Thuresson, Sven Larsson, Christina 
Milén Jacobsson, ordförande. Saknas på bilden gör Björn Jonsson och 
Gunilla Ström.

Brålanda Företagarfören-
ing höll årsmöte och kan se 
tillbaka på ett händelserikt år 
och framåt mot ett 2017 med 
stora utmaningar i det fortsat-
ta arbetet för en attraktiv 
bygd.

En omfattande verksam-
hetsberättelse och välskött 
ekonomi gav styrelsen an-
svarsfrihet och förnyat för-
troende. 

Många kommittéer delar 
på arbetsbördan och det fanns 
villiga personer till alla. En 
ny kommitté, Bodialog i Brå-
landa, ska titta på och förbe-

reda möjligheter till fler bo-
städer. Temadagarna andra 
lördagen i månaden fortsät-
ter. Nytt tema blir Mångkul-
turellt.

– Våra temadagarna röner 
intresse, vid loppisrundan 
var över 2000 personer inne 
och tittade på vår facebooksi-
da, berättade ordförande 
Christina Milén Jacobsson.

Representanter valdes till 
styrelsen Stiftelsen Brålanda 
Stationshus, Brålanda Vän-
tjänst, Vänersborgs kom-
muns Näringslivsråd och 
Forum Vänersborg.

ÅRSMÖTE

Framtid
Intresset för att kunna behål-
la Nuntorpskolan med bland 
annat kompetensförsörjning 
till den gröna näringen fort-
sätter. En ny tanke presente-
rades. Vill Företagarförening 
stå bakom arbetet? Svaret 
blev ett rungande ja.

– Självklart ska Brålanda 
företagarförening stå bakom 
det, sa Leif Broberg, Brålan-
da Industri.

– Vi får ta nya tag, inte ta 

med det gamla bagaget utan 
se framåt, det kan ge många 
nya tankar, sade Christina.

Efter Håkan Larssons goda 
mat blev det information om 
aktuellt från Infrastruktur-
gruppen av Gunnar Olsson 
och vidare information av 
kommundirektör Ove Thörn-
qvist, näringslivsutvecklare 
Karolin Olsson och Malin 
Rahmn och Patrik Jakto från 
Arbetsförmedlingen.

Marianne Karlsson

Lions Club, Brålanda må-
nadsmöte i mars öppnades 
med en diskussion om kom-
mande julmarknad och tom-
teparad och hur eventet kan 
utvecklas. Hur man kommer 
att uppmärksamma Lions 
100-årsjubileum som infaller 
under 2017 behandlades ock-
så, liksom kommande natio-

naldagsfirande.  Bidrag till 
hjälp mot svältkatastrofen i 
Östra Afrika beslutades.
Lions club, Mellerud var re-
presenterande på mötet. Båda 
klubbarna betonade vikten av 
samarbete, till exempel i 
samband med julmarknader 
på respektive ort.

FÖRENINGSREFERAT
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Lärde ut ympningsteknik

Kent Larsson pekar och berättar för kursdeltagarna vad man ska tänka på vid beskärningen av äppleträd.

Här har Kent skurit upp en öppning i barken, där vattenskottet passas in.

Samlade runt bordet för att prova på att ympa fruktträd. Fr.v: Eva Lindström, Stig Nordin, Ann-Margret Jo-
hansson, Birgitta Odalgård, Monica Andersson, Lennart Andersson, Marianne Karlsson, Peter Gullin, Karl-Erik 
Bergkvist, Siv Hedram, Maj Josefsson (skymd), Anette Larsson, Kent Larsson.

Genom att använda eltejp så fäster Kent ympen vid grenen, det är viktigt 
att det inte kommer in någon fukt eller luft. Trädbalsam stryks sedan 
på grenen.

Kent Larsson och Anette 
Larsson håller i en träd-
gårdscirkel i regi av Brålan-
da Trädgårdsförening. För 
någon vecka sedan lärde 
de ut beskärning och ymp-
ningsteknik hemma i Kents 
trädgård.
Brålanda Trädgårdsförening 
har cirka 140 medlemmar från 
Brålanda, Mellerud, Dals Ro-
stock, Frändefors och Vä-
ne-Ryr. Föreningen anordnar 
aktiviteter varje månad. De 
har en aktiv facebooksida där 
det går att se vad som är på 
gång.

Kent Larsson, som brinner 
för trädgård och odling, har 
haft kurser för föreningens 
medlemmar sedan 2013, i 
huvudsak i ämnet beskärning.

Trädgårdscirkeln har vid ti-
digare träffar bland annat tagit 
upp näringslära, gödsling och 
klippteknik.

När tidningen är på besök 
den 22 mars var det fjärde 
kurstillfället och på agendan 
stod ympningsmetoder.

– Vi har kurstillfällen både i 
Mellerud och Brålanda för att 
locka fler medlemmar. Det är 
också viktigt att fika ihop och 
kunna ha en trevlig samvaro 
samt lära känna nya människor 
med samma intresse som en 
själv. Det blir då lättare att 
diskutera de olika problemen 
med varandra, menar Kent och 
Anette.

Kent ger tips
Kent går runt i trädgården och 
berättar om de olika aplarna, 
hur han har tänkt vid beskär-
ningen och ger tips. Många 
frågor kommer upp och kurs-
deltagarna lyssnar intresserat 
på Kent som kunnigt svarar. 
Särbon Anette Larsson, som 
även hon har lång erfarenhet i 
ämnet, fyller i när det behövs.

– Jag har alltid varit intres-
serad av trädgård och har en 
ganska stor hemma i Sundals 
Ryr med framför allt perenner 
och lökväxter. Jag bor på lan-
det, det är väldigt avslappnan-
de och skönt, inga grannar som 
ser hur det är rensat i rabatter-
na, säger Anette leende.

Hon har också gamla aplar 
där samtliga är ympade för 
20-25 år sedan.

– Så nu är det dags att ympa 
igen, konstaterar hon.

Efter en stund blir det rejält 
kallt att gå runt utomhus, då 
samlas alla inne hos Kent där 
det var förberett med lämp-
ligt material så att alla kan 
öva praktiskt. 

Föryngringsbeskärning
– När du klipper på våren 
kallas det föryngringsbe-
skärning, då ska alla årsskot-
ten bort. Om du gör så kallad 
JAS-beskärning, underhålls-
beskärning, producerar trä-
det nya blomskott istället för  
nya vattenskott, förklarar 
Kent.

Vid JAS-beskärning (JAS 
betyder beskärning i juli, 
augusti eller september) skär 
man ner den nya tillväxten. 
Då ska man lämna tre till fem 
ögon, yttersta ögat blir då en 
ny gren. Övriga blir nya 
blomknoppar.

Kent tar fram en fruktgren 
och visar hur man gör en 
ymp. Ett vattenskott skärs till 
en plan yta som passar där 
öppningen i barken på gre-
nen är. Öppningen skärs upp 
med ett lämpligt verktyg, 
exempelvis en mattkniv.

– Vattenskottet måste pas-
sa för att få fäste. Jag fäster 

det med eltejp, det fungerar 
väldigt bra. Sedan lägger jag 
trädbalsam på grenen. Bästa 
tiden att ympa är i början av 
maj månad och i mitten av 
juni ser man hur de växt ut 
och hur knopparna sväller. 

Ett årsskott växer 25-30 cen-
timeter första året, nästa vår 
beskärs ympen. Spara då 
fem-sex ögon, tipsar Kent.

Sedan gäller det att ta bort 
frukten när den kommer så 
att inte grenen går av på 
grund av tyngden.

Spara vattenskotten
Om du ska ympa ditt frukt-
träd så spara på vattenskotten 
du klipper av på våren, för-
vara dem i jorden där det är 
svalt och fuktigt fram till maj 
när det är dags att ympa.

– Det är så intressant. Jag 
har haft hjälp med beskär-
ningen tidigare, nu ska jag 
försöka klara av det själv, 
säger Birgitta Odalgård.

– Gamla sorters äppleträd 
kan bli 200-300 år gamla. 
Om det blir ihåligt kan man 
fylla det med kalkbruk, som 
håller fukten. Då kan trädet 
läka ihop igen, konstaterar 
Kent.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Bollhall till 
nästa sommar

Här mellan Rådahallen och konstgräsplanen ska den nya bollhallen på 
60 gånger 25 meter byggas.

Under många år har Rå-
dahallen varit bokad till 
bristningsgränsen och 
föreningar har haft svårt 
att hitta lediga tider, spe-
ciellt under vinterhalvå-
ret.
Många väntar på att arbetet 
med den nya bollhallen ska 
starta. Detaljplanen är klar 
och granskningshandlingar-
na som ska presenteras för 
politikerna är framtagna. Får 

projektet godkänt är det dags 
att söka huvudentreprenör.

– Tanken är att det ska ut 
på förfrågan i mitten av april. 
Om entreprenören börjar 
projektera innan semestern 
börjar förhoppningsvis arbe-
tet under hösten. Den nya 
bollhallen blir klar tidigast 
sommaren 2018, säger pro-
jektingenjör Linda Hamrin.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Rivs efter
semestern

I slutet av november 2016 flyttade de sista hyresgästerna från kvarteret 
Ugglan. Nu återstår fyra hyresfastigheter, som förmodligen kommer att 
rivas efter semestern i år.

De fyra återstående hy-
resfastigheterna i kvarte-
ret Ugglan kan komma att 
börja rivas efter semes-
tern.
– Kvarteret Ugglan är ute på 
förfrågan om rivning. När 
anbuden kommer in ska det 
lyftas i politiken, berättar 
projektingenjör Linda Ham-
rin.

Lägenheterna är utrymda 
sedan slutet av november. 
Områden omfattar inte min-
dre än 33 000 kvadratmeter.

– Tanken är att rivningsar-
betet startar efter semestern, 
under förutsättning att det 
blir godkänt i politiken, kon-
staterar Hamrin.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Söndagen den 19 mars höll 
Tjernobylgruppen Västs-
verige sitt sista årsmöte. Det 
präglades av tacksamhet 
över de 20 gångna åren som 
verksamheten pågått, men 
också av vemod över att den-
na period av hjälpverksam-
het till Vitryssland nu avslu-
tas.

2016 års arbete i Tjerno-
bylgruppen har skett efter 
planerad plan. Ekonomiska 
gåvor från medlemmar, för-
samlingar, organisationer 
och andra intresserade har 

möjliggjort fortsatt spons-
ring av vårt vitryska hjälpar-
bete. När föreningen inte 
längre kunnat arbeta med 
läger och hjälpsändningar är 
vi glada för att vi fortfarande 
ekonomiskt kunnat stötta 
arbetet bland behövande i 
Vitryssland. 

Kvarvarande medel som 
finns i kassan kommer att 
vidarebefordras till våra 
barmhärtighetssystrar.

Bo Sjöquist,  
ordförande Tjernobylgruppen

ÅRSMÖTE
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Ska främja nybyggnation 

Dalslandsstugan 2.0 ska bli verklighet. Förhoppningsfulla arkitekterna Jim Brunnestom och Hampus Berndtson 
till vänster, Kerstin Söderlund och Per Jonsson, Framtidsbygder. Arkitekten Magnus Hellum saknas på bilden. 

Dalslandsstugan 2.0, anpassad till sjönära lägen i dalsländsk natur.

Mitten av huset är bärande, inte fasaden. Fönstrens placering är helt fri.

Årligt påskdrama
på Mejeriet

Jesus, spelad av Joakim Pettersson, har ångest vid Getsemane trädgård 
där han ber med sina lärjungar och strax skall gripas av soldater. 

Under måndagen och tis-
dagen har över 400 elever 
besökt Melleruds Kristna 
Center på Mejeriet och 
sett deras årliga påskdra-
ma. 
Mer än 40 medverkande skå-
despelare och funktionärer 
har arbetat i flera veckor med 
manus, kläder, ljus, bullbak 
och kulisser.

Varje år bjuds skolorna i 
Melleruds kommun in till 
Mejeriet för att se på MKC:s 
påskdrama. Budskapet är 
detsamma varje år; varför vi 
firar påsk, men varje år är det 
någon ny scen eller vinkel 
med i dramat.

I år får vi följa med två 
nyfikna barn som ställer frå-
gan: Varför firar vi påsk?

De tas med på en resa bak-
åt i tiden, till år 33 och Jesus 
sista timmar i livet, spelad av 
Joakim Pettersson.

Först får man vara med på 
sista måltiden, när Wictor 
Svensson utklädd till Judas 
lämnar lärjungarna. Sedan 
följa med till Getsemane 
trädgård där Judas förråder 
Jesus som grips av soldater 
till mäktig musik. 

Därefter döms Jesus till 
döden av Pontus Pilatus inför 
en skränande folkmassa för 
att sedan hängas upp på kor-
set och dö. 

Dansare framförde en dans 

innan två kvinnor uppspelt 
berättar att de sett Jesus vid 
liv. Kort därefter uppstår Je-
sus och omfamnas av sina 
lärjungar i innerlig glädje 
innan dramat avslutas med 
att alla skådespelare kommer 
upp till scenen, dansande och 
glada.

Det lite drygt 30 minuter 
långa dramat har varit upp-
skattat av barnen som oftast 
tycker soldaterna är det mest 
spännande inslaget, men 
också  att det är orättvist att 
Jesus dömdes till döden.

– Vi vill berätta om vad vi 
tror på och varför vi firar 
påsk, berättar huvudrollsin-
nehavaren Joakim Petters-
son.

– Många barn tror att det är 
för påskkärringar och blåkul-
la som är anledningen, tilläg-
ger han.

Efter varje påskspels bjuds 
barnen och lärarna på fika. 
Då får de träffa skådespelar-
na och det pratas om vad de 
precis sett.

Årets manus hade skrivits 
av Jessica Lidberg, tillsam-
mans med Joakim Pettersson 
och Hanna Coster. 

Det bjöds på livemusik 
med kapellmästare Paul Bik-
tor Börjesson med band.  
 Tobias Coster 

 tobias@mellerudsnyheter.se

Föreningens Framtids- 
bygder bidrar med 250 000 
kronor till den som vill 
bygga den moderna Dals-
landsstugan 2.0, gärna i 
sjönära läge. Man erbjud-
er partnerskap för fem 
nybyggnationer.
Arkitekttävlingen Dals-
landsstugan 2.0 vanns av den 
köpenhamnsbaserade arki-
tektbyrån ”Mellan himmel 
och vatten” 2015.  Huset är 
en modern bostad anpassad 
till dalsländsk natur.

Initiativet till tävlingen 
kom från föreningen Leader 
Dalslands Årjäng. Represen-
tanter därifrån, samt arkitek-
ten Gert Wingårdh, med fle-
ra,  fanns i juryn. Leader har 
växt och heter numera Fram-
tidsbygder Dalsland-År-
jäng-Munkedal. 

Nu söker föreningen per-
soner eller företag som vill 
bygga Dalslandsstugan 2.0, 
ett modernt enfamiljshus, 
skapat för att passa in i den 
vackra sjörika natur som 
finns i Dalsland. 

Partnerskap
Framtidsbygder erbjuder 
partnerskap för upp till fem 
nybyggnationer. Max ett hus 
per sökande. Kraven är att 
huset byggs i leaderområdet 
Dalsland Årjäng Munkedal, 
helst sjönära. Att det under 
fastighetsägarens ansvar 
byggs i samråd med arkitekt-
trion enligt givna kvalitets-
krav. 

Att byggprocessen får do-
kumenteras löpande i ord och 
bild av föreningen Framtids-
bygder och att huset visas av 
fastighetsägare för intresse-
rade och media för att inspi-
rera andra. Man vill också 
använda huset i den långsik-
tiga marknadsföringen av ett 
sjönära boende.

Bidrar med 250 000
Framtidsbygder erbjuder 
den som är införstådd med 
detta partnerskap 250 000 
kronor.

– Vi vill få till byggnation 
och pengar lockar alltid. Vi 
har ett överskott från förra 

perioden som vi lagt i en pott 
som investeringsbidrag till 
de första fem husen, berättar 
Per Jonsson och Kerstin Sö-
derlund, ordförande respek-
tive verksamhetsledare för 
Framtidsbygder.

Massivträ
Dalslandsstugan 2.0 tar av-
stamp i den dalsländska en-
kelstugan med litet takut-
språng och stående yttre 
beklädning. Den byggs i 
massivträ – korslimmade 
brädor, det moderna sättet att 
bygga timmervägg. Isole-
ringen är träull. 

– Huset planeras i förhål-
lande till omgivningen, 
fönstrens placering är helt 
fri. Fasaden är inte bärande i 
någon punkt, det är mitten av 
huset som är bärande, berät-
tar arkitekten Jim Brun-
nestom.

Flexibelt typhus
– Tävlingen handlade om att 
bygga ett typhus, det vill säga 
likadana hus på olika platser, 
men vi ville ge möjlighet till 
variation, säger kollegan 
Hampus Berndtson.

Även invändigt kan huset 
anpassas efter behov och 
önskemål och det kan varie-

Glasentré på polishuset

En avlång glasentré planeras utanför ingången till polisstationen i Mel-
lerud.

ras i längd, liksom de gamla 
dalslandsstugorna.

– Både i Mellerud, Bengts-
fors och Färgelanda finns 
människor som vill bygga 
men ännu inte bestämt sig. 
Kanske de gör det nu, tror Per 

Jonsson och Kerstin Söder-
lund.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Polisstationen i Mellerud 
ska tillgänglighetsan-
passas till en kostnad av  
950 000 kronor.
Polishuset är i stort sett orört 
sedan det byggdes någon 
gång på 1960-talet. Nu är det 
dags att tillgänglighetsan-
passa fastigheten. Bygglovet 
ska upp i byggnadsnämnden 
den 19 april. Planen är att 
arbetet ska starta efter semes-
tern.

– Vi har tittat på olika för-
slag och fastnade för ett som 
innebär att vi bygger en av-
lång glasentré utanpå polis-
huset. I den monteras en 
rullstolshiss, berättar kom-

munens fastighetschef Peter 
Mossberg.

Dessutom ska man bygga 
handikapptoalett samt en ny 
kundmottagning.

– Vi är glada att polisen 
samlas i Mellerud. Vi reno-
verade alla kontor och bygg-
de om lite i lunchrummet i 
fjol. Underhållet av fastighe-
ten sker i samarbete med 
polisen. Vi står för ombygg-
nadskostnaden, medan de 
själva står för de åtgärder 
som höjer säkerheten, för-
klarar Mossberg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Älvsborgsarkivet Fören-
ings- och lokalhistoria har 
hållit sitt årsmöte hos Vår-
gårda Fotoklubb. Ett 30-tal 
medlemmar bjöds på våfflor 
före mötet och lunch efteråt 
på Mathias Kök & Rum i 
Vårgårda. Årsmötesför-
handlingarna föredrogs. 
Samtliga omvaldes: Kjell 
Richardsson, Bollebygd, 
ordförande, Gudrun Ryd-
berg, Lilla Edet, Kerstin 
Karlberg, Främmestad, Cla-
ry Winberg, Trollhättan, 
samtliga ledamöter. Lars-

Olof Gustafsson, Alingsås, 
Kerstin Johansson, Herr-
ljunga, båda suppleanter. 
Övriga i styrelsen: Niclas 
Rosell, Göteborg, Göran 
Ahlin, Vänersborg, båda le-
damöter. Efter årsmötet tack-
ades arkivchefen Liz Gun-
narsson för hennes arbete 
under året och särskilt för 
arbetet runt workshopen i 
Göteborg. Ulf Lofterud, kas-
sör i Vårgårda Fotoklubb, 
visade fantastiska bilder från 
Island och Sverige.

ÅRSMÖTE

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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roybil.se
0530-444 40

Reparation och service alla bilmärken,
även transport- och husbilar

AC Reparationer · Hjulinställningar
Vi byter glasrutor för alla försäkringsbolag

Kall rökövning i centrala Mellerud

Efter att de två figuranterna Maria Landegren och Johanna Jakobsdottir räddats ut ur huset återstod denna docka som dras ut i friska luften.

– Det här är en av de övning-
ar vi gör varje år. Det är tre 
grupper som genomför kall 
rökövning vid tre tillfällen. 
Idag är vi åtta stycken, säger 
Henrik Karlsson som var 
övningsledare tillsammans 
med Tobias Coster.

Det är en ren sökövning 
där rökdykarna letar igenom 
byggnaden efter två till tre 
personer. De ska dessutom 
lokalisera brandhärden och 
släcka den, vid övningen 
består den av en blinkande 
lampa som ska släckas.

– När vi vet att allt är ge-
nomsökt är övningen avkla-
rad, berättar Henrik.

Skall rivas
Fastigheten, som för övrigt 
ska rivas inom en snar fram-
tid, har rökfyllts med hjälp av  
discorök.

Enligt standard arbetar två 
rökdykare inomhus med en 
rökdyksledare utomhus plus 
ett befäl. Rökdykare idag är 
Daniel Bäck, Martin Scher-

Äkthet och transparens är mångas önskan

Agnes och Paul Black från Göteborg köpte ett helt lamm. Kristin Björk, 
boende i Köpmannebro likaså.

Marie Naraine visade runt i fårstallet. Carina Kihlberg var en av besökarna när gården hade öppet hus.

26 mars, en solig sön-
dag, var det öppet hus 
hos familjen Naraine i 
Köpmannebro. Familjen 
driver företaget Country 
Living Dalsland och denna 
dag var det gårdens tack-
or och lamm som stod i 
fokus.
Naraines erbjuder konsu-

menter att köpa andelar i de 
lamm som föds på gården. I 
det nybyggda ljusa och lufti-
ga fårstallet fanns dessa att 
beskåda tillsammans med 
sina vakande mödrar. I maj 
kommer de ut på bete på 
gårdens naturbetesmarker 
och hur vackert det blir när 
djur betar marken kunde alla 

se som besökte gården denna 
dag.

Andel i lamm
Här kunde man köpa sin an-
del i ett lamm, för att till 
hösten när det slaktats få kött 
och om så önskas även fällen. 
Att människor vill vara del-
aktiga i hela processen är 
Naraines övertygelse och att 
kunna visa hur djuren föds 
och växer upp är idén bakom 
konceptet med andelslamm.

– Andelsjordbruk ligger i 
tiden, folk vill veta var maten 
kommer ifrån, äkthet och 
trasparens i matproduktio-
nen är mångas önskan efter 
alla matskandaler, säger 
David Naraine.

Uppskattat koncept
Ett fyrtiotal besökare, både 
grannar och mer långväga 
besökare köpte andelar un-

der dagen och passade också 
på att köpa lammprodukter i 
form av skinn, ull och chark-
produkter. Naraines är med-
lemmar i ”Fåraherde i väst”, 
en sammanslutning av 22 
fårbönder som samarbetar 
med att producera charkpro-
dukter hos Kustchark i 
Hunnebostrand.

Agnes och Paul Black från 
Göteborg var i Dalsland för att 
besöka Kristin Björk, boende 
i Köpmannebro och passade 
på att köpa ett helt lamm.

– Vi tycker det är prisvärt 
och det känna bra att köpa 
närproducerad mat och att 
veta att djuren har det bra, 
säger Agnes.

Även Kristin köpte ett helt 
lamm av samma anledning.

Betesdjur viktiga
I fårstallet fanns information 
att läsa, både om gårdsägar-
nas drivkrafter, som miljö-
hänsyn och respekt för kultur-
arv  och  om   köttproduktion. 
Att all produktion av kött 

skulle vara skadligt för miljön 
tycker familjen Naraine är en 
förenkling av en viktig fråga. 
De gör tydligt att det är vad 
djuren äter som avgör vilken 
miljöpåverkan de har. Djur 
som betar på ängar och skogs-
mark har funnits under väl-
digt lång tid och bidrar till 
biologisk mångfald.
 Karin Åström 

karin@mellerudsnyheter.se

Tre måndagskvällar i rad har Räddningstjänsten i Mel-
lerud och Åsensbruk haft ”kall rökövning” i en fastig-
het i centrala Mellerud.

din och Joakim Hedberg, 
med Mikael Persson som 
befäl. Tankbilen körs av Ro-
ger Johansson och pumpskö-
tare är Lennart Gustavsson.

– Man får aldrig gå in för-
rän det säkert finns vatten. 
När brandhärden är hittad 
och släckt skapar vi frånluft 
och ventilerar ut röken med 
hjälp av en fläkt, förklarar 
Henrik.

Var figuranter
Maria Landegren och Johan-
na Jakobsdottir fungerade 
som figuranter idag.

– Det gick bra, jag låg bak-
om en vält soffa. De hittade 
mig ganska fort, berättar 
Maria efter att hon burits ut i 
friska luften.

Johanna fick ligga lite 
längre, eftersom hon var 
placerad på övervåningen.

Melleruds Nyheter har ti-
digare berättat om att följa 
Maria Landegren och 
Carl-Johan Nordgren under 
deras resa till att bli färdigut-

bildade deltidsbrandmän.
Tyvärr klarade Maria inte 

fystestet på rullbandet där 
hon ska bära 25 kilo utrust-
ning – först två minuters 
uppvärmning i 2,5 och fyra 

graders lutning följt av sex 
minuter i åtta graders lutning.

– Jag klarade alla andra 
fystester. Det är jättetråkigt, 
jag ville verkligen klara detta 
till 100 procent. Jag var 

tvungen att ha klarat rullban-
det förra söndagen för att få 
börja NÄRF:s introduktions-
utbildning på måndagen, sä-
ger Maria besviket.

– Det är synd, hoppas att 

Maria söker igen, konstate-
rar stationsbefälet Patrik 
Tellander.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Tjejerna i Melleruds IF:s 
07/08-lag gjorde bra ifrån 
sig under säsongens sista 
sammandrag förra lördagen. 
Foto: Maria Nordgren.

Härligt serieavslut
HANDBOLL 
Under lördagen spelade 
Flickor 03/04 sin sista 
seriematch för säsongen 
och det gjorde man på 
hemmaplan i Rådahallen. 
På besök kom serietvåan 
Mölndals HF som också 
var det lag man startade 
serien mot i höstas.
Då kom aldrig tjejerna från 
Mellerud upp i nivå och var 
inte nöjda med sin insats. Nu 
ville de ha revansch och efter 
ett par oavgjorda matcher 
ville tjejerna verkligen av-
sluta serien med en skön 
vinst.

Första halvlek var jämn 
och det stod också 7-7 i paus 
men i andra halvlek syntes 
det vilka som hade den störs-
ta viljan och försvaret tillät 

inte gästerna att komma till 
bra avslut.

Det blev till slut en skön 
vinst med 15-12 precis som 
tjejerna ville. Nu är säsongen 
slut och med facit i hand så 
har hela laget gjort en lika 
stark säsong i år som i fjol. 
Då vann man visserligen se-
rien med tolv raka vinster på 
slutet men sedan dess har 
serien blivit tuffare då flera 
av de lite svagare lagen valde 
spel i en lägre serie. I år blev 
serien precis så utvecklande 
och lagom tuff som man hade 
kunnat hoppas på. Nu åter-
står några träningar och en 
ungdomsavslutning och se-
dan blir det ett välförtjänt 
uppehåll.

Ledarna  
Ann Uggla Flodin, 

Johan Eriksson

Tre flickor 
i mästerskap

FRIIDROTT 
Götalandsmästerskapen i 
friidrott gick av stapeln den 
18-19 mars hos IFK Växjö 
Telekonsult Arena.

Tre flickor från Håfre-
ströms IF deltog och alla låg 
i närheten av sina personliga 
rekord. Shirin Husseini till 
och med lite under tidigare 
resultat. Det blev en helg 
fylld av nya erfarenheter och 
gemenskap med andra frii-

drottsungdomar från Bohus-
län-Dal.

Resultat:
Kim Rodén: Kula 6.60m 

(28:e), Höjd 1.39 (21:a)
Minna Geerts: 60m 8.71 

(4:a i heat) Längd 4.12m 
(32:a) 200m 29.33 3:a i heat 
(20:e)

Shirin Husseini: 60m 
9.67 (6:e i heat) Längd 3.38 
(42:a) 200m 32.49 6:e I heat 
(29:e)

Minna Geerts, Shirin Husseini och Kim Rodén deltog i Götalandsmäs-
terskapen i friidrott.

Bjöd på hårt motstånd
Melleruds trupp bestod av 

19 flickor som var uppdelade 
på tre lag. Flickorna fick 
mycket speltid och tog för sig 
mer och bättre av bollen då 
de kände sig allt säkrare.

Det är väldigt roligt att se 
hur truppen har utvecklats 
under säsongen och flickorna 
bjuder upp till hårt motstånd 
och visar prov på luriga finter 
och snygga mål.

Träningen fortsätter nu 
som vanligt och lördagen den 
8 april bär det av till Fär-
gelanda och Höfers cup. 

Åsa Salomonsson

HANDBOLL 
Lördagen den 25 mars spe-
lade MIF:s flickor 07/08 

sitt sista ordinarie sam-
mandrag i minihandboll. 

Dagens arena var Älvshög-

sborg i Trollhättan och 
matcherna avlöste varandra 
under förmiddagen. 

Sista matcherna 
för pojklaget 

HANDBOLL 
Även pojklaget spelade sina 
sista matcher för säsongen, P 
05/06 åkte under lördagen till 
Lillekärrshallen i Göteborg.

Där fick man möta Kung-
älvs HK och Kärra HK. 
Återigen spelades positiv 
handboll med mycket 

kontringsglädje som gav två 
sköna segrar.

För killarna blir det inget 
längre uppehåll eftersom de 
är anmälda till Junicupen i 
Uddevalla den 18-19 juni. 

Resultat den 1/4
MIF-Kungälv HK 20-9
MIF- Kärra HK 24-11

Två sköna segrar blev det för pojklaget när de gästade Göteborg.

SPORT

Korta terräng-DM i Åsensbruk

bra som 13.45,9, sekunden 
snabbare än seniorlöparen 
Samuel Fitsumbrhan. Dam-
klassen vanns av Linda 

Hansson, Brattås CK. Håfre-
ström tog totalt sju medaljer.

Eva Gerdén

Full fart ute i spåret som för de över 15 år gick över fyra kilometer. 
Foto: Privat.

RESULTAT
2 KM
P 13
1. Gustav Söderblom Håfreströms IF
3. Rasmus Hällgren SK Granan
P 15
6. Rohullah Qasemi Håfreströms IF
7. Joel Blom -03 Håfreströms IF
F 15
3. Ella Helmström Dals Södra FFI
4. Kim Rodén Håfreströms IF
5. Shirin Husseini Håfreströms IF

4 KM
P 17
2. Vahid Hassani Håfreströms IF
3. Asadullah Sarwari Håfreströms IF
P 19
1. Sakhi Husseini  Håfreströms IF
2. Bas Lautenbach  Håfreströms IF
MÄN 45
1. Anders Rodén  Håfreströms IF
MÄN 70 
2. Dan Jarl Håfreströms IF

FRIIDROTT 
Med blommande blåsippor 
och en halvmulen himmel 
som inramning arrange-
rade Håfreströms IF den  
2 april årets DM i kort ter-
ränglöpning, två respekti-
ve fyra kilometer. 
18 ungdomar upp till 15 år 
sprang två kilometer. I P-13 
segrade hemmalöparen Gus-
tav Söderblom på tiden 7.44.

I de övriga klasserna domi-
nerade Hälle IF. Det blev en 
spännande slutduell mellan 
två Hällelöpare i P-15.

Snabbast av de 33 löparna 
på fyrakilometersbanan var 
Merhawi Seufy, Hälle IF, i 
P-17 klassen. Tiden var så 

Brålanda nära
slutspelsplats

FOTBOLL 
Hemma på Sörbyvallen, men 
som bortalag, spelade Brå-
landa 1-1 mot Färgelanda i 
gruppavgörandet i grupp A.

Brålanda hamnade i under-
läge strax före paus, men 
kvitterade genom Alexander 
Karlsson när matchen var en 
timma gammal.

I och med poängen blev 
Brålanda tvåa, före både 
Färgelanda och Håfreström, 

SLUTRESULTAT
Färgelanda IF 
– Brålanda IF
1-1 (1-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup – Grupp A

Måkskyttar, Brålanda:
57’ 1-1 Alexander Karlsson

men IFK Åmål vann gruppen 
och tog sig till semifinal.

HIF sist i gruppen
FOTBOLL 
Håfreströms IF har gjort en 
fin försäsong och fina match-
er i cupspelet med vinsten 
mot Färgelanda som höjd-
punkt.

Men när dödens grupp 
skulle avgöras kunde alla 
fyra lagen  vinna. Håfreström 
ställdes mot IFK Åmål som 
efter 19 minuter gjorde 1-0. 
Minuten efter kom 2-0 på 
självmål och strax även 3-0.

Hemmalaget reste sig i 
andra halvlek och gjorde 1-4 
och 2-4. Men oturligt nog 
kom ett rött kort när vänd-
ningen var på väg. Trots det 

SLUTRESULTAT
Håfreströms IF 

– IFK Åmål 
3-6 (0-3)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp A

Målskyttar, Håfreström:
59’ 1-4 Martin Kopp
64’ 2-4 Florijan Fejzulovic
76’ 3-4 Martin Kopp

gjorde Håfreström även 3-4. 
Närmare än så kom inte divi-
sion 5-laget, Åmål vann 
matchen och gruppen med 
3-6.

Frändefors vann
FOTBOLL 
I sista matchen i cupen ställ-
des Frändefors mot IF Viken. 
Åmåliterna fick en bra start 
då Frändefors reducerades 
till tio man efter ett rött kort 
i 28:e minuten.

Trots det tog hemmalaget 
ledningen fem minuter sena-
re genom Rasmus Johans-
son. Frändefors behöll led-
ningen och vann matchen.

Dock räckte inte ”Fiffens” 
två segrar i gruppspelet för 

SLUTRESULTAT
Frändefors IF 

– IF Viken
1-0 (1-0)

Dalslands Sparbanks 
Cup – grupp C

Målskyttar:
34’ Rasmus Johansson

en semifinalplats, men man 
slutar tvåa efter Högsäters 
GF som går till slutspel.
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OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 2/4
Ett drygt nittiotal personer 
gick vårens andra promenad 
i både mulet och strålande 
väder. Rätt rad vuxna: 1. 2  
OK Kroppefjäll, 2. X  Sken-
frukt, 3. X  Per Elofsson, 4. 
X  Valp, 5. 1 Balansräkning, 
6. 2  Nilen, 7. 1  Selma La-
gerlöf, 8. 1  Efter den blågrå 
puts, 9. 2  Grekland, 10. X  
Magen, 11. X  Regeringens 
Budgetproposition, 12. 1  
Moln. Barnfrågor: 1. 2  Ha-
gel, 2. 2  Musikläraren, 3. X  
Baddaren, 4. 2  Kung, 5. 1  
Doktorn, 6. 1  Maränger, 7. 
X  Gubben Pettson, 8. 1  En 
Kattras, 9. 2  Köpenhamn, 
10. X  Sol och värme, 11. X  
24  timmar, 12. 1 Rutigt. 

Skiljefråga: 53 st. klädny-
por finns i påsen. 1.  Loic 
Manchec 12 R 50 st. 2.  Mar-
gareta Östlund   12 R 58 st. 
2.  Berit Persson  12 R  48 st. 
Extravinster: Jan Erik Pet-
tersson,  Irene Bäck-
ström,Mia Kirksaether. 
Barnvinnare: Viktor Sund-
holm, Elina Hammar, Lud-
vig Carnlöf,  Oskar Genner.

Välkomna nästa söndag 
 9.00-12.00

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

KLUBBNYTT

Slutrapport från
Special Olympics

PARASPORT 
Det blev ett lyckat Special 
Olympics i Ramsau, Österri-
ke för Sverigelaget. Två 
guldmedaljer, tre silver och 
ett brons togs av längdskidå-
karna.

Deltagarna var Felix Nils-
son, Lovisa Danielsson, 
Linda Svensson och Oskar 

Gyllenbåga. Ledare var Ma-
rianne Kortisoja (vallaansva-
rig) och Freddy Alm (huvud-
ledare).  För Freddy blev det 
mycket resande. Han följde 
laget till Arlanda den 25 mars 
där de aktiva fick åka vidare 
hemåt för att bli firade. Da-
gen efter åkte han vidare till 
Frankrike för att deltaga i 
INAS VM.

Rätt simteknik är prio ett

Melleruds simklubb:
• Ordförande är Jhonny Lystad
• 85-tal medlemmar – varav tolv 
familjer där hela familjen är 
medlemmar
• 50 aktiva simmare, varav 13 
vuxna ”crawlare”
• Huvudtränare är Valentijn 
Schneider. Övriga är Sebastian 
Schoots och Yazan Alrayes

FAKTA

Ett glatt gäng unga simmare som ingår i den första träningsgruppen på 
söndagseftermiddagen.

Sebastiaan Schoots, en av simlärarna. Till vardags är han läkare på 
vårdcentralen i Mellerud, tidigare har han varit läkare för holländska 
landslaget i vattenpolo.

Alice Jansson Nord, 10 år från Bengtsfors och simmarkompisen Alice 
Stang, 9 år från Erikstad började samtidigt i Melleruds simklubb.

Här gäller det att arbeta ordentligt med benen, medan händerna håller i 
en simdyna. Den här killen hann även med att göra tummen upp.

Första gruppen ut är de yng-
re simmarna, från sex års 
ålder och uppåt. Huvudträ-
nare är Valentijn Schneider 
och han har sedan drygt ett år 
hjälp av Sebastiaan Schoots 
och Yazan Alrayes. Sebasti-
an arbetar som läkare på 
vårdcentralen i Mellerud, 
han har även varit läkare för 
det holländska landslaget i 
vattenpolo. Yazan arbetar 
som badvärd på Rådahallen 
och är utbildad simtränare 
från Syrien. Där tävlade han 
på elitnivå och blev bland 
annat tvåa i fjäril under syris-
ka mästerskapen.

14 barn simmar runt i vatt-
net, en del pratar glatt med 
varandra medan några busar 
lite. Några av pojkarna börjar 
dra i varandra när de är i 
vattnet, men det sätter Yazan 
snabbt stopp för.

Så är det dags att starta. 
Barnen samlas på en bänk 
intill bassängen och de båda 
ledarna går igenom dagens 
träning med dem. Därefter 
delas de upp i två grupper.

Simma med simfötter
– Jag har varit med i några 
terminer nu, det är roligt. Jag 
gillar att simma med simföt-
ter, men det gäller att ha rätt 
teknik. Fast roligast är nog att 

Melleruds simklubb har i dagsläget ett 50-tal aktiva 
simmare, varav 13 är vuxna som tränar crawl. På sön-
dagseftermiddagarna tränar två grupper, medan täv-
lingssimmarna även kör ett pass på torsdagar.
  – Viktigast är att lära sig rätt simteknik, det vinner 
man på i längden, säger tränaren Valentijn Schneider.

crawla, berättar Alice Jans-
son Nord, 10 år från Bengts-
fors.

Hon får medhåll av kompi-
sen Alice Stang, 9 år från 
Erikstad.

– Crawl är roligast. Vi har 
inte lärt oss fjärilssim än, det 
är ganska jobbigt för mag-
musklerna, avslöjar Alice.

På frågan om de tävlat 
någon gång svarar båda två 
att de vunnit både guld och 
silver i klubbmästerskapet.

Yazan skickar iväg barnen 
i bassängen; 25 meter crawl 
följt av 25 meter ryggsim. 
Sedan delas en simdyna ut 
till varje deltagare. Nu hand-
lar det om att enbart använda 
benen för att ta sig fram så 
fort som möjligt.

Barnen kämpar på bra och 
ler brett när de klarat av upp-
giften. Simning är kul, helt 
enkelt.

Utifrån förkunskaper
För att få vara med under 
träningarna måste man klara 
av att simma ett par längder 
i bassängen; bröstsim och lite 
ryggsim är bra att ha som 
förkunskaper.

– Vi delar upp dem i grup-
per utifrån förkunskaper. 
Prio ett är att lära ut rätt sim-
teknik, det vinner man på i 

längden, även i tävlingssam-
manhang. Ett stort mål för 
klubben är att behålla de 
äldre simmarna, därför kom-
mer vi att satsa mer på täv-
lingar nu och då är det bra att 
ha en sådan som Yazan med 
sig. Han kan den biten,  un-
derstryker Schneider, som 
varit simtränare i Mellerud 
sedan 2012.

Konsten att glida/flyta på 
vattnet avgör om du blir en 
bra simmare, menar han. Det 
gäller att ta så få simtag som 
möjligt.

Kurser i att crawla
Intresset bland vuxna att lära 
sig att crawla är stort, så  på 
lördagsmorgnar håller klub-
ben kurs i detta. Här deltar 
allt från personer som tävlar 
i triathlon och behöver för-
bättra simtekniken till äldre 
damer som vill lära sig att 
crawla.

– Vi ska ha en sådan kurs i 
höst också. Dessutom funde-
rar vi på att starta en kurs för 
personer från 15 års ålder 

som inte simmar så bra, för-
klarar Schneider.

Innan jul avslutas alltid 
terminen med klubbmäster-
skap där alla får delta. Då 
brukar det även anordnas 
stafett mellan föräldrar och 
barn, mycket uppskattat. 
Vårterminen avslutas också 
med någon rolig aktivitet, i 
år blir det ett litet läger i Rå-
dahallen den 13-14 maj.

Klubben brukar delta i två-
tre tävlingar per termin. I vår 
väntar bland annat Älgdop-
pet i Vargön och Magplasket 
i Lysekil.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Emma till VM
Mellerudstjejen Emma Ny-
kvist är en av sju dansare från 
DansCenter Sofia Westlund i 
Åmål som är uttagen att del-
ta i VM i Tjeckien i slutet av 
juni. Hon tävlar i klassen duo 
flickor tillsammans med Jo-
hanna Kockgård.

– Vi är en liten dansskola 
med endast dryga 30-talet 
tävlingsdansare, så att få 
beskedet att sju av dem är 
uttagna till landslaget är helt 
fantastiskt, säger tränaren 
Sofia Westlund Englund.

Rapport från
INAS-VM

PARASPORT 
INA:s VM hölls i Gourette, 
Frankrike mellan 26 mars 
och 1 april. Där lyckades 
svenskarna bra med totalt sex 
VM-silver och sex EM-
brons.

Deltagarna var Kristin 
Björfeldt, Mjölby, Nils-Peter 
Kling, Falun, Nelly Wiklund, 
Älvsbyn och Jakob Gyllen-
båga Älvsbyn. Alla dessa 
representerade Svenska Pa-
rasportlandslaget INAS. 

Ledare och vallachef var 
Anders Emanuelsson, Mel-
lerud. Freddy Alm från Mel-
lerud är huvudledare för la-
get. Jennie Persson, 
Sundsvall, tränare. 

Det var den sista tävlingen 
som Nils-Peter Kling deltog 
i efter totalt 24 år som aktiv. 
Han har bland annat tagit 
guld i Paralympics i Lille-
hammer 1994 och flera med-
aljer i INAS VM under åren.

Sex VM-silver och sex EM-brons blev det för för Svenska Parasport-
landslaget i Frankrike. Vallachef  var Anders Emanuelsson, huvudledare 
Freddy Alm, Mellerud.
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www.andelslamm.se
Du äger, vi sköter

Aldrig har lokalproducerat 
 lammkött smakat bättre 

www.andelslamm.se
0768-522227

.se 

Äggjakten
Skojtävling med korvgrillning
ANNANDAG PÅSK

073-970 71 95

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:-

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

Nu söker vi:

Hej  
förskollärare! 

Mer information och e-tjänst för ansökan finns på 
www.bengtsfors.se. Välkommen med din ansökan!

Förskollärare 
till Bäckängens förskola i Bäckefors 

Vikarier till förskolorna 
i Bengtsfors kommun

Förskollärare 
till Lövåsens förskola i Billingsfors

Förskollärare 
till norra enheten - Mellangårdens och 
Olympens förskolor 
Vi tycker det är viktigt med en bra barnomsorg.
På förskolorna ger vi barnen balans mellan fri 
lek, planerade aktiviteter och vila. Vi är med och 
lägger grunden till deras livslånga lärande. 

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70
FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

Vill du har ett rörligt framtidsjobb?
Drömmer du om ett rörligt och praktiskt arbete med goda framtidsutsikter?

Då är VVS-utbildningen rätt val för dig.

Yrket är ett traditionellt hantverk som konstant utvecklas med ny 
teknik, bl.a. används avancerade styrstystem och intelligenta 
pumpar i dagens VVS-system. Under utbildningen kommer du 
att lära dig svetsa med gas och TIG, men även lära dig mer om 
blandare, systemteknik, värmepumpar, ritningar och mer därtill.

Inriktning
På vuxenutbildningen har vi inriktning mot VVS. Hos oss blandas teori och praktik 
för att ge dig helhetsbilden av yrket. Utbildningen sker i Åsensbruk med modernt 
vvs-material och utrustning, detta i lokaler som är anpassade för din utbildning.

Efter utbildningens slut fortsätter du som lärling på ett VVS-företag, i cirka två år och 

VVS-montör.

Utbildningsstart 22/8 2017  Utbildningstid 40-60 veckor

För mer information om utbildningen För ansökan kontakta
Kent Palm Studie- och yrkesvägledare för
0708-22 27 38 vuxenutbildningen i din kommun
kent.palm@mellerud.se

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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

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 2017Centralen: 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

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

Kom in och se vårt 
specialerbjudande!

Köp din nya John Deere 
skogsutrustad

VED SÄLJES
– spara pengar 

köp vinterveden nu!
Prima björk, kapad o kluven. 

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

UTBILDNING

MellerudsFyndet
Annonsera för bara 75:-

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

SÄLJES SKÄNKESBYTESKÖPES

Namn:                             

Adress:                                                   Tel:

Postadress:                                                

www.mellerudsnyheter.se
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Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

 Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

 Håkans Bar & Festvåning
Fullständig catering
Tel. 0521-314 50
www.hakansbar-festvaning.nu

 Café Gruzzolo
Vi utför allt inom catering, ring 
för info 0530-126 64
www.wpdal.com

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik 
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

 Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

 Däckarna
Tel. 0530-101 77
www.dackteam.se/mellerud

K-E:s Bil & Däck
Sven-Ingvar Andersson
0521-301 16, 070-254 03 30 
Atterud. Öppet: Mån-fre 7.30-17.00. 

 M GUSTAFSSON EKONOMI AB
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

 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

 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

 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 CATERING

här varje onsdag?
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

 EKONOMITJÄNSTER

Glenns Murtjänst
Mur, puts & kakel, våtrums arbeten 
utföres, f-skatt Glenn Andresen. 
Tel. 070-688 80 44

 MURARE

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal
MATTOR – VÅTRUM Gångmattor & Tillbehör
Golvslip & Fullständig läggningsservice
Butiksförsälj.: vard. 14-18 lör 10-13
Tel. 0530-417 85 el. 070-890 98 28

GOLV

 STÄD

 STUBBFRÄSNING
 Full fräs
Vi fräser bort dina stubbar!
Hansson stubbfräsning
Tel. 070-301 09 47
www.fullfras.se

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla 
försäkringsbolag. 

Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

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

Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-
ringar, kontrollansvarsuppdrag 
och överlåtelsebesiktningar 
utföres
Tel. 072-707 75 75
www.edsonsarkitekter.com

ARKITEKT

Mikaels Bilservice
Service, reparationer
Östevatten 8, Mellerud 
070-417 41 25

BILSERVICE

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö
Vill du att ditt företag ska 
synas här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 XL-BYGG MELLERUD
– Allt du behöver för att lyckas 
med dina byggprojekt!
Fri hemkörning vid köp över 
10.000 kronor.
Tel. 0530-33 000

BYGGHANDEL

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

DIESELSERVICE - DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-TRANSPORTBILS-
SERVICESERVICE
LastvagnsCenter AB - 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

S. Larssons Alltjänst AB
Golvslipning, mattläggning, 
tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.
Mob. 0739-85 27 00.

ALLTJÄNST

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

Svenska Foder AB 
Djur & Naturbutik 
Erikstad, Mellerud
Tel. 0530-186 71
www.djuronatur.se

 Foderspecialisten AB

0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

 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

Tel. Lollo 0702-65 47 46

Flytt- och hemstäd, m.m.

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

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

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

 DJUR, TRÄGÅRD, 

TRÄDFÄLLNINGTRÄDFÄLLNING

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö

Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-

tapetsering, målning, trädgård, 
beskärning, snöskottning, m.m.

ARKITEKT

Mikaels Bilservice
BILSERVICE

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö
Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 Syverkstan på Dal
Reparationer, tillverkning av båt-
dynor, omklädning av stolsitsar 
Tel. 0706-01 96 56

 Däckarna
Tel. 0530-101 77

Vill du att ditt företag ska 
här varje onsdag?

Boka plats! 3, 6 eller 12 månader. Kontakta 0530-125 40 eller annons@mellerudsnyheter.se

 DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

 BÅTKAPELL

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal

GOLV

 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

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
Bildelsshopen
Din bildelsbutik i Mellerud
Landsvägsgatan 80
0530-73 07 40 
info@bildelsshopen.com

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

Fixat Bildelar i Brålanda

 STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB

www.hakansbar-festvaning.nu

Svenska Foder AB 

 Foderspecialisten AB
Åsebro Kvarn
0521-36048
www.asebrofoder.se
Hästfoder • hönsfoder • ved • strö

M GUSTAFSSON EKONOMI AB

Företagsutveckling
Magnus 070-219 39 32

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffle

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

 EKONOMITJÄNSTER

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

 STÄD

 DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla 
försäkringsbolag. 
Lackeringar, bilreparationer. 
Kärragatan 19
Tel. 0530-100 08

Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

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.14 - 8 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. 14 – 8 april

21.00 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat
22.00 När livet vänder - tecken-
 språkstolkat
22.30 Frikänd
23.15 Poldark
00.15 Domstolen
01.15 Plus
01.45 Vem bor här? - syntolkat
02.45 Gumballs fantastiska värld

21.00 Golf: The Masters
22.20 Homeland
23.05 Morgans mission - tecken-
 språkstolkat
00.05 Mästarnas mästare
  - teckenspråkstolkat
01.05 Game of Thrones
02.05	 True	selfie
02.35 När livet vänder - tecken-
 språkstolkat
03.05 Gumballs fantastiska värld

21.00 Golf: The Masters
21.45 Bonusfamiljen
22.30 Gisslan
23.20 Tro, hopp och kärlek - sök
 programmet
00.20 Opinion live
01.05 Det stora fågeläventyret
  - syntolkat
02.05 Vem bor här? - tecken-
 språkstolkat
03.05 Gumballs fantastiska värld

21.00 Golf: The Masters
23.00 Gift vid första ögonkastet
23.45 The Island
00.30 Eastbound and down
01.00 Skavlan
02.00 Mästarnas mästare
  - syntolkat
03.00 Gumballs fantastiska värld

15.00 UR Samtiden
18.00 Antikmagasinet
18.30 Världens fakta: 
 Naturen XXL
19.20 Fyraåringarnas hemliga liv
20.10 Människans planet
21.00	 Dansa	med	delfiner
21.50 Kriminalteknikens historia
22.45 Deckarnas värld
23.35 Upptäcktsresa i Romarriket

15.00 UR Samtiden
18.00 Välkommen till 
 vårt kollektiv
18.20 Extremsportaren
19.10 Världens natur: Planet 
 Earth  2
20.10 Historisk könskorrigering
21.00 Möte med polarvargen
21.55 Upptäcktsresa i Romarriket
22.55 Kriminalteknikens historia

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Möte med polarvargen
19.00 Trädgårdsdrömmar med 
Monty Don
20.00 Romarrikets härskarinnor
21.00 Fyraåringarnas hemliga liv
21.50 Extremsportaren
22.35 Fotboll - livets chans
23.30 Världens natur: Planet 
Earth 2

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.45 Den pågående 
 evolutionen
16.35 Världens fakta: Naturen 
 XXL
17.30 Romarrikets härskarinnor
18.30	 Dansa	med	delfiner
19.20 Kriminalteknikens historia
20.15 Extremsportaren
21.00 Dagen då Hitler dog
21.50 Människans planet
22.40 Dokument utifrån: Stor-
 städning i Rumänien
23.35 Fyraåringarnas hemliga liv

05.05 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 Ted
23.10 Family guy
00.10 American dad
00.40 Scrubs
01.40 How I met your mother
02.40 Family guy
03.30 My name is Earl
03.55 American dad
04.20 Fear factor USA

05.10 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 Fast & furious 6
23.35 Family guy
00.35 American dad
00.45 Scrubs
02.05 How I met your mother
03.00 Family guy
03.50 My name is Earl
04.20 American dad
04.40 Fear factor USA

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 – drakkejsarens 
 grav
23.05 Family guy
00.05 American dad
00.35 24: Legacy
01.40 Scrubs
02.40 Cops
03.30 Nattsändningar

05.10 Fear factor USA
06.00 Continuum
06.45 Monster jam
07.40 Frasier
08.05 Seinfeld
09.30 Fear factor USA
10.30 Ink master USA
11.30 Cops
12.30 Grimm
14.20 NCIS: Los Angeles
16.10 Dads
17.10 Face off
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
21.00 The big year
23.00 Bad ass
00.50 Intruders
02.55 The perks of being a wall-
	 flower
04.35 Never ever (try this at 
 home)

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Deadly 60: Nordpolen 
 - Sydpolen tur & retur
12.40 Det stora fågeläventyret
13.40 Mästarnas mästare
14.40 Älskade unge
14.55 Ingenting är heligt
16.10 Gomorron Sverige 
16.30 Strömsö
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Uppdrag granskning
21.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
22.00 Nationen
22.30 Lärlabbet
23.00 SVT Nyheter
23.05 Dox: Isolerad
00.35 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

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 Engelska Antikrundan
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
23.15 Eastbound and down
23.45 Vid lägerelden
00.15 Nattsändningar

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 Bygglov
15.50 Bytt är bytt
16.50 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.30 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges mästerkock
21.00 Rebecka Martinsson
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.40 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
12.45 Domstolen
13.45 Uppdrag granskning
14.45 Historien om toaletten
14.55 Gift vid första ögonkastet
15.40 Gomorron Sverige
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 Tro, hopp och kärlek
  - sökprogrammet
21.00 Morgans mission
22.00 Opinion live
22.45 Petra dejtar hela världen
23.15 SVT Nyheter
23.20 Uppdrag granskning
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Vid lägerelden
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00-16.15 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
16.00 SVT Nyheter
16.15 Världens natur: Planet 
 Earth 2
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 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Mannen från Snåsa
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Golf: The Masters
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

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
15.00 Bygglov
16.00 Hela Sverige bakar
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 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

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige 
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
12.45 Morgans mission
13.45 Tro, hopp och kärlek 
 - sökprogrammet
14.45 Opinion live
15.30 En kärlek för tre
15.40 Gomorron Sverige
16.00 Golf: The Masters
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 Upp till bevis
21.00 Skavlan
22.00 Kommissarie Banks
22.45 Trettiplus
23.15 Ditte och Louise
23.45 SVT Nyheter
23.50 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.00 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
08.30 Finland 100 år
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 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Matens resa
20.00	 Sök	och	du	skall	finna
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Golf: The Masters
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

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
15.00 Bygglov
15.55 Hela Sverige bakar
16.50 Äntligen hemma
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstnings-
 program
22.50 Before I go to sleep
00.50 27 dresses
03.00 Chop shop

05.10 Go'kväll
05.55 Fråga doktorn
06.40 Uppdrag granskning
07.40 Ski Classics
11.45 Stephans klassiker
12.00 Vintermagasin
13.00 Tro, hopp och kärlek 
 - sökprogrammet
14.00 Bonusfamiljen
14.45 Hitlåtens historia på två 
 minuter
14.50 Mästarnas mästare
15.50 Golf: The Masters
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 Johnny English reborn
00.15 Source code
01.45 Sändningsuppehåll
04.50 Sverige!

05.00 SVT Nyheter
07.30 Matens resa
08.00 Babel
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägarna
09.30 Vem vet mest?
12.00 SVT Nyheter
12.05	 Sök	och	du	skall	finna
13.05 Prinsen
13.30 SVT Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
16.00 Sverige idag på romani
16.15 Det goda livet
16.30 Vetenskapens värld
17.30 Romska internationella 
 dagen
18.00 Kulturstudion
18.05 Törnrosa, baletternas 
 balett
20.20 Kulturstudion
20.25 Fallet Tjajkovskij
21.15 Kulturstudion
21.20 Pathétique - Tjajkovskijs 
 sexa
22.10 Kulturstudion
22.15 Gisslan
23.00 Golf: The Masters
01.00 SVT Nyheter
01.05 Nattsändningar

05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstnings-
 program
13.20 Sveriges mästerkock
14.30 Ishockey
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Talang
21.35 Gone girl
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Gone girl
00.55 In time
03.10 Boomerang

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

20.00 Golf: The Masters
22.00 The A Word
23.00 Ditte och Louise
23.30 Trettiplus
00.00 Petra dejtar hela världen
00.30 Upp till bevis
01.30 Mannen från Snåsa
02.30 Uppdrag granskning
03.30 Gumballs fantastiska värld

21.00 Vem bor här - syntolkat
22.00 Agenda - teckenspråkstolkat
22.45 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
23.15 Kobra
23.45 Strömsö
00.15 Morgans mission - teckenspråks-
 tolkat
01.15 Mästarnas mästare - teckenspråks-
 tolkat
02.15 Gumballs fantastiska värld

21.00 Det stora fågeläventyret 
 - syntolkat
22.00 Mästarnas mästare - syntolkat
23.00 Gisslan
23.45 Plus
00.15 Vem bor här - syntolkat
01.15 Gift första ögonkastet - syntolkat
02.00 Gumballs fantastiska värld

09.00 UR Samtiden
15.00 Världens fakta: Naturen 
 XXL
15.50 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
16.50 Fotboll - livets chans
17.45 Extremsportaren
18.30 Historisk könskorrigering
19.20 Fyraåringarnas hemliga liv
20.10 Flodhäst vs krokodil
21.00 Människans planet
21.50 Kirurger i bushen
22.45 Syriens barn

15.00 UR Samtiden
18.00 En stad - en historia
18.10 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
19.10	 Dansa	med	delfiner
20.00 Tänk om de kommer i natt
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Fallskärmsjägarnas resa
22.55 Kirurger i bushen
23.50 Medialized

15.00 UR Samtiden
18.00 Välkommen till vårt 
 kollektiv
18.20 Romarrikets härskarinnor
19.20 Möte med polarvargen
20.15 Dagen då Hitler dog
21.00 Vietnamkriget i bilder
21.55 Dokument utifrån: Turkiets 
 starke man
22.55 Historisk könskorrigering

05.00 Out there
06.00 Fear factor USA
07.05 The Goldbergs
08.00 Dads
08.25 Seinfeld
08.50 Anger management
09.20 Grimm
11.10 The vampire diaries
12.05 NCIS: Los Angeles
14.55 The big year
17.00 Simpsons
18.00 Ink master USA
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
20.30 2 1/2 män
21.00 24: Legacy
22.00 Bucky Larson born to be a star
00.00 Son of Zorn
00.30 American dad
01.00 Grimm
01.50 2 1/2 män
02.15 Radiostyrd
03.10 Crossbones
03.55 Seinfeld
04.20 The Goldbergs

05.10 Dads
05.35 Frasier
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.30 Code name: The cleaner
23.45 Family guy
00.45 American dad
01.15 Scrubs
02.15 How I met your mother
03.10 Nattsändningar

05.35 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 Warm bodies
23.00 Superstore
23.30 Brooklyn nine nine
00.10 American dad
00.30 Scrubs
01.30 Nattsändningar

05.20 Go'kväll
06.05 Morgans mission
07.05 Upp till bevis
08.05 Solbacken: avd. E
09.05 Domstolen
10.05 SVT Forum: Socialdemokraternas 
 kongress
10.50 Go'kväll
11.35 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
12.30 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.30 Tror du jag ljuger?
14.00 Smartare än en femteklassare
15.00 Skavlan
16.00 Golf: The Masters
17.00 Motor: Rally-VM
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 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag på romani chib
08.00 Hockeylaget
08.30-16.50 SVT Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
09.00 SVT Nyheter
10.05 Gudstjänst
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.50 Sverige idag på romani
16.55 Sverige idag på meänkieli
17.00 Romernas historia 1900-tal
17.15 ¡Habla ya!
17.26 Alors parle!
17.36 Life on Scilly
17.50	 Kortfilmsklubben	-	isländska
18.00 Perfektion
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Golf: The Masters
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportspegeln
01.35 Skattjägarna
02.00 SVT Nyheter
02.05 Nattsändningar

06.00 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Bygglov
14.55 Tillsammans med Strömstedts
15.55 Äntligen hemma
16.55 Time out
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 numbers station
01.00 Appaloosa
03.15 John Sandford's Certain Prey

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Förrättningen
11.20 Upp till bevis
12.20 Smartare än en femteklassare
13.20 Dumbom
14.40 Gomorron Sverige sammandrag
15.00 Golf: The Masters
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 Follow the money
22.00 Homeland
22.55 Fight on a Swedish beach
23.10 SVT Nyheter
23.15 Frikänd
00.00 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.20 Sverige idag på romani
07.25 Sverige idag på meänkieli
07.30 Romernas historia 1900-tal
07.45 ¡Habla ya!
07.56 Alors parle!
08.06 Life on Scilly
08.20	 Kortfilmsklubben	-	isländska
08.30-17.15 SVT Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
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 Dox: Mördare okänd
23.50 Nattsändningar

05.15 Seriously funny kids
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 Bygglov
15.55 Hela Sverige bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Time out
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

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fråga doktorn
11.45 Nationen
12.15 Lärlabbet
12.45 En kärlek för tre
12.55 Vem bor här?
13.55 Mannekäng i rött
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 Frances Ha
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30-16.45 SVT Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
12.00 SVT Nyheter
16.00 SVT Nyheter
16.45 Romska internationella dagen
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 Forskarköket
23.40 Perfektion
00.40 24 Vision
01.00 SVT Nyheter
01.05 Sportnytt
01.20 Nattsändningar

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 Bygglov
15.55 Hela Sverige bakar
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 Det största äventyret
21.30 Malou möter Leif GW Persson
22.00 Nyheterna
22.35 Ekonominyheterna
22.39 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Tyst vittne
03.00 Musketörerna
04.05 Revolution

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Visning: Torsdag 6/4 kl. 17.00-18.00

Nyinkommet!

Ring för visning

Mellerud / Åsensbruk / Centralt
Hyresfastighet med fyra lägenheter i ett trevligt område.
Pris: 1 700 000:-

Mellerud / Erlandserud  / Torpgatan 16
Välvårdad enplansvilla i barnvänligt och lugnt område.  
5 rok. Boyta: 135 kvm. Tomtareal: 930 kvm. Pris: 1 500 000:-

Nyinkommet!

Mellerud / Åsensbruk / Villavägen 7
Hyresfastighet , äldre disponentvilla  med totalt tre lägenheter.
Beläget i ett lugnt och fridfullt område. Pris: 1 300 000:-

Mellerud / Holm / Korngatan 7
1½-plansvilla med källare belägen i ett attraktivt område. 4 rok. 
Boyta: 90 kvm Tomtareal: 1 086 kvm. Pris: 700 000:-

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 11/4 kl. 18.00-19.00

Nyinkommet!

Ring för visning

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD IN
NAN VISNIN

G!

Visning lörd. 8 april kl. 11-12

NYINKOMMET!

NYINKOMMET!

MELLERUD - Vegagatan 12 
1½-plansvilla som gränsar mot grönområde. Altan 
under tak och vindskyddad med fönster. Luft/vatten-
värme som gagnar för förmånliga driftkostnader. 
Fristående garage med förråd samt trädgårdsförråd.  

Pris 850.000:- 

MELLERUD - Räfsargatan 8 
Enplans tegelvilla på 115 kvm, fördelat på 3 rok. 
Nyinstallerad luftvärmepump. Vidbyggt garage  
med plats för en bil, asfalterad uppfart.  
Trädgårdstomt 995 kvm. 

Pris 1.000.000:- 

DALS ROSTOCK - Syrénvägen 21 
Villa som bör ses och upplevas! Genomgående 
mycket fina rum med mycket ljusinsläpp, smakfulla 
materialval och flera eldstäder. Uteplatser åt flera 
olika väderstreck. Beläget i utkanten av villakvarter.  

Pris 2.950.000:- 

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

Pris 1.695.000:- 

MELLERUD - Hjordens Udde, Udden 14 
Idyll nära Vänerns strand! Charmfullt hus med hem-
trevliga rum. Härligt inglasat uterum och solig altan. 
Garage med arbetsverkstad. Två uthus varav ett fint 
inrett med bastu och badrum. Stor vacker tomt. 

Pris 975.000:-

Visning torsd 6 april kl. 17-18

Visning tisd. 11 april kl. 18-19
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22  Priser gäller v. 14. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Helgskinka
Nybergs Deli. Ursprung Sverige. Ca 2000 g. 
Färdigkokt. Av gris. Jfr pris 29:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Sill i glas
ICA. 220 g Jfr pris 22:73/kg. 
37:04-40:65/kg utan spad.
Max 2 köp/hushåll.

Väl mö�  i butiken!
Magnus med 

personal

Skogaholmslimpa
Skogaholm. 775 g. Jfr pris 19:35/kg.Skogaholm. 775 g. Jfr pris 19:35/kg.

15ª 
/st

        

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

Margarin, fl ytande margarin
Milda, Culinesse. 500 g. 5 dl. 
Jfr pris 20:00/kg, 20:00/liter.

Minst
25%

rabatt
Sill i glas

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst2990
/st

superklipp

Pizza X-tra allt
Grandiosa. 350 g. Fryst.
Jfr pris 64:29/kg.

Schampo, balsam, dusch, tvål
Barnängen. Schampo, balsam, dusch, tvål 
200-250 ml. Gäller ej ren baby. 
Jfr pris 60:00-75:00/liter.

45ª 
2 för   

45ª 
KORT
PRIS

Hushållsost
Arla. Ca 1,1-2,2 kg. 
Fetthalt 17-26%. 
Jfr pris 59ª /kg.

Alla dagar 7–22

59ª 
/kg

59ª 
KORT
PRIS

15ª 
/st

5ª 
/st
5ª 

KORT
PRIS

10ª 
/st

10ª 
KORT
PRIS

Månadens 
vara

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:-

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-

Framtidstro hos Sveriges bönder

Anders Abrahamsson, lantbruksrådgivare LRF, växtodlaren Bengt Bentzon, Vedbyholms Lantbruk och Reine 
Fredriksson, lantbruksansvarig på Dalsland Sparbank diskuterade svaren i årets första Lantbruksbarometer.

Förra veckan presen-
terades årets första 
Lantbruksbarometer om 
lantbrukarnas syn på det 
aktuella läget. 1 000 lant-
brukare har intervjuats 
av Sifo och fått frågor 
om hur de ser på sin lön-
samhet, investeringar och 
finansiering. Svaren visar 
att lantbrukarna upplever 
bättre lönsamhet och har 

starkare framtidstro än på 
länge. 
Fyra av tio, 40 procent av 
lantbrukarna tycker att lön-
samheten är god. Det är be-
tydligt bättre än förra årets 26 
procent. 

Bäst går det för gris- och 
nötköttsproducenterna och 
förklaringen till det finns hos 
medvetna konsumenter som 
uppskattar den svenska mo-
dellen där djurvälfärd är 
viktigt. Sverige har lägst 
antibiotikaanvändning i Eu-
ropa och ett djurskydd som 
är enastående jämfört med 
andra länder. 

Även för mjölkbönderna 
går det bättre, de  upplever 
den största förbättringen av 
lönsamheten efter att i flera 
år fått så dåligt betalt för sin 
produkt att många har fått 
lägga ner sin verksamhet. 

– Nu finns det framtidstro. 
70 procent av de tillfrågade 
lantbrukarna skulle rekom-
mendera unga att satsa på 
lantbruk idag, säger lant-
bruksrådgivare Anders Ab-
rahamsson, LRF Konsult i 

Uddevalla. Men där finns en 
liten hake.

Brukningsenheterna inom 
lantbruket har blivit större 
och större vilket gör genera-
tionsväxlingen svårare.

– Jag har en ung medarbe-
tare som inget hellre vill än 
att ta över en gård, men det 
är inte lätt, säger spannmål-
sodlaren Bengt Bengtzon, 
Vedbyholms Lantbruk som 
odlar spannmål på 130 hektar 
strax norr om Mellerud.

Överskott på spannmål
Växtodlare som Bengtzon 
upplever kärvare tider vilket 
beror på ett globalt överskott 
av spannmål. 

– Det har varit två bra 
skördeår och världslagren är 
välfyllda. Inga naturkata-
strofer har påverkat spann-
målsodlingen, säger han.

Han tycker de två senaste 
åren varit hyfsat bra om man 
lyckats sälja vid rätt tillfälle.
Men maskinsidan är en dyrbar 
bit av växtodlingen och många 
samverkar om maskiner för att 
hålla kostnaderna nere. 

Bengt ser dock positivt på 
framtiden även för växtodla-
re. Genom klimatförändring-
arna har de fått en bättre si-
tuation, menar han.

– För oss är det bättre nu 
än för 25 år sedan. Och vi har 
vatten, vilket är en bristvara 
på andra håll, säger Bengt.

Investeringar
Ökad lönsamhet och fram-
tidstro betyder investeringar. 
Utlåningen till lantbruket 
ökade med 17,4 miljarder 
2016. Reino Fredriksson, 
skog- och lantbruksansvarig 
på Dalslands Sparbank, be-
rättar att en tredjedel av 
bankens utlåning går till 

lantbruket och tendensen är 
stigande. 

– Lantbruket är viktigt för 
oss, säger han. 

Det är positivare tongång-
ar än på länge men lönsam-
heten behöver upp ytterliga-
re, menar Anders 
Abrahamsson, LRF.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Guldpeng till 
ungas idéer

Förra året startade Melle-
ruds Ungdomsråd upp ett 
projekt som heter ”Melle-
ruds Ungdomsråds Guld-
peng” där barn och unga 
i åldrarna 0-20 år kunde 
söka upp till 50 000 kronor 
för att förverkliga idéer i 
Melleruds kommun. 
Man kunde under april må-
nad förra året skicka in sina 
förslag och i slutet av april 
satte sig ungdomarna på ett 
möte, läste igenom ansök-
ningarna och tog beslut om 
vilka man skulle välja att 
förverkliga och vilka man 
skulle föreslå att kommunen 
tar tag i. 

Förra året genomfördes 
Mellerud Pride efter att en 
grupp sjätteklassare skickat 
in sin idé. Man valde även att 
köpa in fotbollsnät till Åsens 

skola och bänkar till Åsebros 
skolgård, två projekt som 
båda är planerade att genom-
föras under våren 2017.  

Under april månad ger 
Melleruds Ungdomsråd 
kommunens barn och unga 
chansen att förverkliga sina 
idéer och göra något storsla-
get. 

Enda kraven är att idéerna 
ska vara något som kan vara 
långvarigt och något som kan 
gynna många andra unga i 
kommunen. 

– Vi vill att man ska kunna 
ha nytta av det länge så att 
många kan glädjas av det och 
för att bygga ett hållbart sam-
hälle, säger Elvira Olsson, 
sekreterare i ungdomsrådet, 
om kriterierna.

Karolina Wessman

Mellerud Pride var ett av projektidéerna som skickades till ungdomsrå-
det under 2016. Arkivbild.




