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 Kvarnkullen
 Öppet alla dagar 8-22

 Med reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 15.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag
Räkor

Prisbomb!

5:-
/st

Nötfärs
Irland, färsk, max 15% fetthalt. 
Max 2 köp/hushåll/vecka 15.

Avokado
Kenya, Peru, Israel, klass 1. Jfr-pris ca 27,50/kg.

Lammstek
Farmers, Nya Zeeland, ca 1,5 kg.

Potatis
Kok, mos, gratäng och klyft, gäller ej mandel, jfr-
pris 2,50/kg. Max 2 köp/ hushåll / vecka 15.

Majonnäs
Kavli, 275 g, jfr-pris 36,39/kg.

Påskbukett
Olika utföranden.

10:-
för Bonuskunder

/st
3995

för Bonuskunder
/kg  89:- 

         

 /kg 

5:-   
för Bonuskunder

/st  99:- 
         

 /st 

Skärtorsdag 7-18

Långfredag Stängt

Påskafton 9-14

Påskdagen Stängt

Annandag påsk Stängt

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

ÖPPETTIDER
i påsk 

www.uteinne.se

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

JUL & 
advent

Glad
påsk!

Stort sortiment av plastkrukor!
Massa 

fina 
vår-

blommor!
Långfredag

Stängt
Påskafton

9 -14

Vi säljer
påsk-

fyrverkerier

Svenska kyrkan erbjuder många olika slags tjänster. Fr.v: Emilia Andersson 9C, Samuel Andersson 9A, Ida Jacobsson 9C, Helén Eriksson, försam-
lingsassistent och Carl Wessmark, rekryteringsassistent Karlstad stift. Wessmark informerade om utbildningsvägar.

– Sidan 8 –

Många söker personal Inspirerande 
företagsbesök

– Sidan 20 –

KIF har startat 
basketträning

– Sidan 21 –

Temasidor 
Bygg och Energi

– Sidorna 13 till 19 –

Esteternas 
svindlande show

– Sista sidan –
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ÅRSMÖTE
Tisd. 18 april kl.1800

Föreningshuset
Skålleruds

 socialdemokratiska förening
Välkomna!  Styrelsen

Idé-gruppen Älvan –  Café Älvan
P.D. Lundgrensgatan 10, Mellerud
Torsdag 20 april kl. 14.00 

GRÖNA BÖNOR från Brålanda
Alla hjärtligt välkomna!  

Idé-gruppen Älvan i samarbete med Vuxenskolan

IOGT-NTO MELLERUD

Välkommen till hälsodag i
Templargården, Postgatan 25, Mellerud

Torsdag 20 april kl 14.00
Fredrik Skärlund från Apoteket Hjärtat informerar om dess verksamhet. 

Demonstration av frukt o. grönt av Johanna Nordström. Varor skänkta av ICA. 
Servering  •  Föreningen Fruktdrycker bjuder på alkoholfritt

Alla hjärtligt välkomna! Fri entré
IOGT-NTO Mellerud Våra GårdarNBV

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

Köpmantorget, 
Mellerud

Tel. 0530-180 00
Fax 0530-181 01

Hemsida: 
www.mellerud.se

Morgan E. Andersson 
Fullmäktiges ordf.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I MELLERUDS KOMMUN

sammanträder i Tingshuset 
i Mellerud 
onsdag 19 april 2017, kl. 18.00

Föredragningslista samt fullständiga 
handlingar i de olika ärendena finns 
tillgängliga på kommunkontoret, 
kommunens hemsida samt bibliote-
ket i Mellerud.

Fullmäktiges sammanträden är 
offentliga. Kom gärna och lyssna!

Kyrkofullmäktige i
Melleruds pastorat

sammanträder i  
Kyrkans Hus, Mellerud

onsdag 26 april kl. 17.00
AnnChristine Ivarsson

ordförande

12 april – 19 april 2017

Påskhelgen
Reservation för ändringar se vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/mellerud
BOLSTADS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 18.00  Skärtorsdagsmässa med altarets avklädnad i Bolstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Långfredag  9.30  Långfredagsgudstjänst i Erikstads kyrka, Pär-Åke Henriksson.
Påskdagen 14.00 Gudstjänst med små och stora i Grinstads kyrka, Pär-Åke Henriksson. Bolstads 
  barngrupper medverkar. Kyrkfi ka.
Annand. påsk 18.00 Påskvesper i Klöveskogs kyrka, Pär-Åke Henriksson. Sång: Anders Fredriksson.
Ons 19/4 14.30  Eftermiddagskaffe i Grinstads församlingshem.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00.
Ons 18.30  Passionsandakt i Kyrkans Hus, Lena Hildén. Sång: Maja Andersson.
Skärtorsdag 10.00  Skärtorsdagsmässa med altarets avklädnad i Kyrkans Hus, Lena Hildén. 
  Efter gudstjänsten Kafé Kom in.
Skärtorsdag 17.00  Skärtorsdagsmässa med altarets avklädnad i Järns kyrka, Lena Hildén. 
  En ensemble ur Järns sångkör.
Skärtorsdag 19.00  Skärtorsdagsmässa med altarets avklädnad i Holms kyrka, Lena Hildén. 
  En ensemble ur Järns sångkör.
Långfredag 11.00  Korsvägsandakt i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Långfredag 17.00  Konsert i Holms kyrka,  ”The Crucifi xion” av John Steiner. Järns sångkör.
  Solister: Peter Kronlöv bas, Anders Fredriksson tenor, Lars-Gunnar Larsson, 
  Gunnar Rydberg och Johan Gustavsson. Organist: Daniel Johansson. 
  Dirigent: Anders Fredriksson. Präst: Lena Hildén.
Påskdagen 11.00  Gudstjänst i Kyrkans Hus, Lena Hildén. En ensemble ur Järns sångkör.
Annand. påsk 11.00 Högmässa i Kyrkans Hus, Lena Hildén.
Tis 18/4 11.30  Andakt på Fagerlid, Lena Hildén.
Tis 18/4 14.30  Andakt på Berg, Lena Hildén.
Ons 19/4 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch, anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Skärtorsdag  16.00 Mässa på Skållerudshemmet, Marit Järbel.
Skärtorsdag  18.00  Skärtorsdagsmässa med altarets avklädnad i kyrkan, Marit Järbel.
Långfredag 11.00  Långfredagsgudstjänst i kyrkan, Kerstin Öqvist.
Påskdagen 11.00  Påskgudstjänst i kyrkan, Daniel Westin. Skålleruds församlingskör och 
  Skålleruds barnkör.
Annand. påsk 17.00 Kyrkfi ka före gudstjänsten i Kyrkstugan.
Annand. påsk  18.00 Emmausmässa i kyrkan, Marit Järbel. 

ÖRS FÖRSAMLING
Skärtorsdag 19.30  Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande i Örs kyrka, Daniel Westin.
Långfredag 15.00  Långfredagsgudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin.
Påskafton 23.00  Påsknattsmässa i Örs kyrka, Daniel Westin. Sång: Katarina Kjörling.
Påskdagen 18.00  Gudstjänst i Örs kyrka, Daniel Westin. Tvärfl öjt: Maria Fredriksson.
Annand. påsk 12.00 Gudstjänst på Karolinen, Daniel Westin.
Tis 18/4 15.00  Prat och Kakkafé i Stakelund. OBS ändrad dag!
Ons 19/4 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

TRAVRESA
OLYMPIA-
TRAVET

LÖRDAG 29/4
AVRESA FRÅN ÅMÅL 10.30 
(DALHALL) MELLERUD CA 
11.00 (BIBLIOTEKET)

200:- FÖR MEDLEM
300:- FÖR ÖVRIGA

Bindande anm. senast ons 26/4 
MONA 070-651 01 92
OVE  070-551 44 07
ELLER PÅ HEMSIDAN

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 2.000:- –  35 rop     

RÖVARE  23.000:-   -  58 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 13/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 3.200:- - 49 rop

BINGO
DRIVE IN

KOM OCH TYCK
UMGÅS OCH ÄT EN BIT

I maj är det dags för årets regionstämma i OK ekonomisk förening.  
Det är din chans att tycka till om frågor som är viktiga för dig. Ta den!

ok.se

TROLLHÄTTAN    3 MAJ    17.30 – 20.30    SAAB BILMUSEUM 

HEJ REGION FYRSTAD!

Annandag påsk

  Rotary
Mellerud

Måndag 17/4

Renhållningen påminner om att 2017 
kommer soporna att hämtas måndag 
till fredag oavsett om det är helgdag 

eller inte.
Soporna kommer alltså att tömmas även 

långfredag och annandag påsk.
Glad Påsk önskar renhållningsavdelningen.

För mer information
Melleruds kommun
www.mellerud.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Renhållning

Melleruds kommun informerar

www.mellerudsnyheter.se
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.se 

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

Boka er på vårens hundkurser

073-970 71 95

Sväng av från E45 (strax norr om 
Mellerud) mot Håverud. Efter ca 8 km  
ligger Annas Design på vänster sida

ANNA´S 
  Design

Välkommen till en härlig & inspirerande
SUCCÉ

PÅSKMARKNAD

LÅNGFREDAG 14/4
kl. 1000-1500

Blomsterbutiken på landet

0530-300 51

hos

20% 
rabatt på allt i butiken
Hela Annas Design är 
helt oslagbart påskfin 
Både på terrass,
utanför logen & i butik

Tid & datum

NYHET

FÖR 7-ÅRET
I RAD

Kaffeservering 
på loftet

Erbjudanden under dagen

Kl. 1000

Kl. 1200

Kl. 1400

Härlig gul stor tulpanbukett
ord. pris 140:-

Påskplantering
ord. pris 200:-

Orkidé 2-stänglad
ord. pris 225:-

100:-

150:-

175:-

Härlig matmarknad & 
annat på logen
Brukets Goda finns på 
plats och säljer bröd
+ massa mer
spännande (Kan ej kombineras 

med andra erbju-
danden)

     PÅSK PÅ HERRGÅRDEN
Information och förbokning:  

+46 (0)531-41213
info@baldersnas.com   www.baldersnas.com

PÅSKLUNCH LÅNGFREDAG
Kallbuffé, varmrätt, kaffe och påsktårta!  

Pris 265 kr förbokning. Halva priset för barn under 12 år

Påskägg till alla barn!

TRERÄTTERS PÅSKMIDDAG
Skärtorsdag - påskafton
Pris 425 kr förbokning 

PÅSKPAKET
Skärtorsdag - påskafton

Trerätters påskmeny, övernattning och 
frukostbuffé.

Pris från  995 kr  /p i delat dubbelrum

PÅSK-
NATTKLUBB

Långfredag 
kl. 21.30-02.00
Fri entré före 22

On stage
STEREO
0530-126 64 •  GRUZZOLO.SE

Torsdag 20 april • kl. 19.00
Föreläsning Carlos Rojas
Hellre Mellerud än en diktatur
– om flyktingarnas väg till Sverige
Det är inte bara så 
att de flesta som flyr, 
flyr från en dikta-
tur. De flesta av de 
ungefär 60 miljoner 
männi skor som är 
på flykt, befinner sig 
idag i ett land som 
är en diktatur. Under 
2015 fick 330 000 lov 
att bosätta sig i EU, 30 000 av dem i Sverige. Vad ska 
resten göra? Och vad kan Mellerud spela för roll?

Carlos Rojas är samhällsanalytiker och arbetar 
med frågor som rör flyktingars situation och samhäl-
lets utveckling.

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

Entré: 100 kr för vuxna; 
60 kr för barn/ungdom t o m 19 år/stud/pensionär. 
Arr:  Kulturbruket på Dal/Melleruds bibliotek

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

Kommande filmer

 MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Fast & Furious 8
Söndag 16/4 kl. 19.00

Onsdag 19/4 kl. 19.00

Från 15 år. Biljettpris 80:-

2 tim. 16 min

Klas Klättermus och
de andra djuren i

Hackebackeskogen (Sv tal)
Lördag 22/4 kl. 16.00

Söndag 23/4 kl. 16.00

Their Finest Hour
Söndag 23/4 kl. 19.00

 

– 1907 - Firar 110 år - 2017 – 

LÅNGFREDAG kl. 21.30-01.00

PÅSKEXTRA

Bendéns, 1/2 Chiquita
Chiquitas kända sångare & grundare 

Chiquitas hits & kända dansbandslåtar utlovas

PUB Göran Blues Band
4 musiker, känd från Åmål’s Blues Fest

Har spelat med bl.a. Totta Näslund

Ålder 20 år • Entré 160:-
Dals Långeds IK
Medlem 140:-

Kontant betalning

Stora scenen
H DANS H

BLUES/ROCK HH

Lilla scenen

Lördag 13/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

0555-130 15, www.grums.nu

Berlin 
21-25 maj

5-dagars bussresa inkl.
4 övernattningar på Hotel 
Ambassador centralt i Berlin, 
måltider, utflykter (exkl.) till 
IGA och Spreewald .....4.990:-

Läs mer & boka på vår hemsida!

Var går gränsen?
Flyktingfrågan ligger högt 
på samhällets agenda – i 
Sverige och i Mellerud. 
Den 20 april gästar bok-
aktuelle samhällsanalyti-
kern Carlos Rojas Kultur-
bruket på Dal. 
Efter den stora flykting-
strömmen hösten 2015 har de 
flesta av oss mött människor 
som flytt undan krig och 
förtryck till vårt land. Kan-
ske genom jobbet, kanske 
som privatpersoner. Vi har 
kanske fått nya vänner? 

Samtidigt har vi, av media 
och den politiska debatten, 
förstått att gränsen är nådd. 
Sverige klarar inte att ta emot 
det stora antal som sökt sig 
till vårt land. Systemkollaps 
talas det om. 

Men var går gränsen?
Det är titeln på samhällsana-
lytikern Carlos Rojas nya 
bok som kom i början av 

april. Nu kommer han till 
Mellerud och Kulturbruket 
på Dal och föreläser.

Bakom boken ligger en 
djupdykning i problemati-
ken och bland annat intervju-
er med 300 nyanlända. Car-
los Rojas arbetar som 
analyschef på Sweden Rese-
arch och gör studier och 
analyser åt kommuner och 
myndigheter. Under många 
år har han varit en viktig röst 
i samtalet om migration och 
social hållbarhet och väljer 
att se lösningar istället för 
problem. 

Vad spelar då Mellerud för 
roll när det gäller nyanlända 
i Sverige?

– Mellerud kan spela en 
avgörande roll! Om det är hit 
man först kommer och blir 
väl mottagen är möjligheten 
stor att man också väljer att 
stanna här – och bli melle-
rudsbo, säger Carlos Rojas. 

Bokaktuelle Carlos Rojas kommer till Mellerud och föreläser den 20 april.

Dans och jubileum
Långeds Folkets Hus firar 
110 år och arrangerar dans 
på långfredagen 14 april. 
På den lilla scenen kommer 
det att svänga rejält när det 
blir blues och rock med Gö-
ran Blues Band. 

Göran ”Blues” Karlsson 
från Mellerud är en av Dals-
lands stora bluesmän. Han 
började spela för 40 år sedan 
och skriver även egna texter 
på svenska. Han spelade en 
tid med Totta Näslund och 
har med sitt band i olika upp-
sättningar varit trogen musi-
ker på Åmål´s Blues Fest.

Göran har med sig Jimmy 
Östlund på gitarr, Albin Öst-
lund på trummor och Thomas 
Andersson på bas.

Chiquita/ Bendéns
Dansbandet Chiquita starta-

des 1968 av Kenneth Sjöberg 
som fortfarande driver ban-
det. 1982 kom nuvarande 
sångaren Benny Bendén in. 
Bandet har legat på svensk-
toppen och vunnit många 
dansbandspriser. 

Till Långed kommer hälf-
ten av dansbandet Chiquita, 
dansbandet Bendéns,  att 
spela på stora scenen. Det är 
sångaren, Benny Bendén 
som förutom sång även spe-
lar saxofon och gitarr, samt 
Chiquitas grundare Kenneth 
Sjöberg som spelar bas. 

De kommer att spela Chi-
quitas hits tillsammans med 
andra stora dansbandslåtar 
och hyllar Sven-Ingvars med 
några låtar under kvällen

Göran Blues Band är ett av banden som spelar i Långeds Folkets Hus 
på långfredagen.
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Veckans lunch

Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

MATSEDEL
 Skolan
 Vecka 16 Annandag påsk

Måndag 17/4: Fläskköttgryta med lingon, 
potatis och skivade morötter.
Dessert: Toscapäron med vispgrädde. 
Tisdag 18/4: Ugnsstekt köttfärs, brunsås, 
potatis, broccoli och lingonsylt.
Dessert: Fruktsoppa.

Onsdag 19/4: Ugnsgratinerad sejfi lé med 
dill, potatis och gröna ärtor. 
Dessert: Aprikoskräm.
Torsdag 20/4: Ängamatsoppa.  
Dessert: Risgrynskaka med sylt.
Fredag 21/4: Skivad örtkalkon med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Dessert: Nyponsoppa. 
Lördag 22/4: Krögarbiff med svampsås, 
potatis och herrgårdsgrönsaker. 
Dessert: Körsbärskräm.
Söndag 23/4: Stekt sejfi lé, kall citronsås, 
potatis och gröna ärtor.
Dessert: Cheesecake.
Hemtjänstens alternativ v. 16
Mån, ons-fre, sön: Köttbullar med potatis-
mos och grönsaker. Tis, lör: Ugnspannkaka 
med stekt fl äsk och grönsaker.

 Senior
Måndag Annandag påsk.

Tisdag Tacokryddad ugnsfärs* med 
tomatsalsa och kokt pasta, broccoli.
Alt: Vegetarisk ugnsfärs. 

Onsdag Ugnsgratinerad sejfi lé** 
med dill, kokt potatis, gröna ärtor.
Alt: Rödbetsbiff med gräddfi lssås.

Torsdag Pannkakor med sylt och 
keso, morotssallad.
Alt: Redd grönsakssoppa.

Fredag Skivad örtkalkon* med 
potatisgratäng och bukettgrönsaker.
Alt: Kikärtsbiff.

Varje dag serveras: 
 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 

samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

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

Evenstorps gårdsbutik & café
öppnar nu för säsongen

Kom ut på landet och njut av våra frasiga stora  
våfflor med hallonsylt såklart

Långfredag och påskafton kl. 11-15
därefter öppet lördagar & söndagar kl. 11-15 fram till v. 26

Tel 0730-26 79 95 • www.ekologiskahallon.se

Missa inte vårt 
festliga kosläpp 

den 1 maj

Öppettider påsk
långfred – annandag 10-18

Öppet helger i april
Från och med 1 maj

öppet dagligen 10-18

Tel. 0530-511 73
www.hamrane.se

PÅSKPREMIÄR!

Möt våren på torget!
Mellerud  långfredag 9 - 17

Magnus 0723-281006

4YOU
GÖTEBORG AB

BLOMMOR

Övriga öppettider: 18/4 - 18/6 alla dagar 10-16. 19/6 - 31/8 alla dagar 10-19. September 
lör-sön 10-16 eller efter överenskommelse. Bokning och info: ring 0709-969 149 eller 

mejla till dalslandsglashytta@telia.com     www.dalslandsglashytta.se

Påsköppet!
Påskafton, påskdagen 
och annandag påsk
kl. 11.00-15.00
Massor av nyheter!

Vi bjuder på 

kaffe + kaka

Bokning	:0530-351	31
brasseri@haverud.se

HÅFVERUDS
RÖKERI & BRASSERI

Välkomna till en ny säsong önskar 
Lars och gänget på Brasseriet!

Håfveruds	Rökeri
&	Brasseri	

Säsongspremiär!
Lax & sill hör 
påsken till!

Påskafton	 11-20
Påskdagen	 11-20
Annandag	påsk	 11-16
Vi	serverar	en	påskbuffé	
á	249:-	samt	ett	par
à	la	carte	rätter

Helgöppet april-maj
À	la	carte	även	

barnmatsedel	samt
söndagsbuffé	249:-

Fredagar	 16-20
Lördagar	 11-20
Söndagar	 11-16
1:a	maj	 11-16
25	maj	 11-20
samma	öppettider	i	laxbutiken

 Johan – 070-315 97 51

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

 FISKBILEN

Alla havets
delikatesser

hittar du hos oss!
Välkomna!

Egengjorda patéer, varmrökt lax, egna 
sillinläggningar, rökt ål och en massa 

annat gott för en lyckad påsk.

Vi har alla 

delikatesser för

påskbordet!

Färsk
 lax t

ill 

högsta
 kvali

té

Föreningar på Kanalyran
Som vanligt erbjuder vi för-
eningarna i Mellerud möjlig-
het att vara med på Kanaly-
ran. Det kan vara att 
genomföra en aktivitet, visa 
upp sig eller att åta sig arbete 
för Kanalyrans räkning. 
Kanske föreningen också 
kan tjäna en extra hacka?

Kortegen
För tredje året i rad har vi en 
föreningstävling i samband 
med lördagens kortege. De 
fem föreningar som har de 
roligaste inslagen i kortegen 
får penningspriser. Totalt 
delar vi ut 6 000 kronor på 
detta sätt. 

Kom ihåg att det inte be-
höver vara hela föreningen 
som deltar. Det kan vara en 
sektion eller ett lag inom 
föreningen. Det gör att en 
och samma förening kan 
ställa upp med flera inslag.

Det behövs ingen föran-
mälan, det räcker med att på 
lördagen komma till brand-
stationen på utsatt tid. Denna 
tid meddelas senare.

 Aktiviteter
Redan nu har många fören-
ingar anmält att de kommer 
att genomföra olika aktivite-
ter under yran. Några exem-
pel:

Melleruds IF kommer att 
visa barnfilm i Centrumsa-
longen på fredagseftermid-
dagen. Föreningen sköter 

också loppmarknaden på 
Storgatan under lördagen.

Spelmän och Dansare på 
Dal kommer som vanligt att 
ha sin populära slagdänga på 
Torget under fredagen och 
lördagen. De hjälper oss ock-
så att lägga ut dansgolvet för 
fredagskvällens dans. Årets 
dansband är Bjarnez.

Veteran Classic och Big 
Lake Cruisers har veteran-
fordonsutställning på Öster-
rådaplan under lördagen.

Melleruds Ridklubb är 
tillbaka med ridningen. Den 
kommer att äga rum på Indi-
ankullen.

I Håverud på söndagen blir 
det som vanligt Akvedukts-
joggen. 8 kilometer för vux-
na, 1,5 kilometer för barn och 
unga. Tävlingen organiseras 
av Håfreströms IF.

Flasktävlingen återkom-
mer också. Den sköts av 
Skålleruds Byalag.

Detta är några av de akti-
viteter som är klara. Vill din 
förening också vara med på 
något? Kontakta i så fall 
undertecknad.

Önskade aktiviteter
Varje år får vi önskemål om 
eller förslag på olika aktivi-
teter på Kanalyran. Det van-
ligaste önskemålet är att få 
tillbaka vattenkastningen. 
Likaså önskar många att få 
till en femkamp med ”tivo-
ligrenar”, som boll i hink, 
pilkastning och liknande. 

För det mesta faller det 
hela på att vi inte har någon 
personal anställd hos Kana-
lyran. Men det står ju öppet 
för föreningar att sköta det, 
och ta intäkterna. Vill din 
förening medverka på något 
sätt, men inte vet med vad så 
hör av dig.

För Kanalyrekommittén, 
Lars Nilsson, sammankallande

Fast & Furious 8
Med Dom och Letty på 
smekmånad, Brian och Mia 
förtidspensionerade och det 
övriga gänget på fri fot har 
alla i gruppen skaffat något 
som liknar vanliga liv. Men 
när en mystisk kvinna (Os-
carbelönade Charlize The-
ron) lockar in Dom på brot-
tets bana och dessutom får 
honom att förråda de som står 
honom närmast, ställs de åter 
inför utmaningar som kom-
mer att testa deras gränser till 
det yttersta. Från Kubas 
stränder och New Yorks ga-
tor till det arktiska klimatet 
vid Barents hav reser vår 
elitstyrka i jakt på en anarkist 
som hotar skapa globalt kaos. 
Samtidigt måste de också få 
tillbaks mannen som en gång 
gjorde dem alla till en familj. 

Visas på Centrumsalongen 
i Mellerud söndag 16 och 
onsdag 19 april.

Aktuellt
 på bio
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Vi lägger in vår egen sill 
och gör våra egna röror!

Lösviktsgodis

Priserna gäller t.o.m. 16/4 - 2017

Matglädje i Mellerud
Torget

Svenskt lamm
Högens fårgård

Bli bonuskund på 30 sekunder!
Vi hjälper dig i kassan.

0530-109 05

Baguette
Dafgårds, 400g

Nu är butiken maxad med
allt för påskfesten!

Påskvört
Dafgårds, 560 g. ord.pris 25.95

495
för Bonuskunder

/hg

Ekologiskt 
nötkött
Ekholmens gård

Nyinkommet i charken
inför påsk!

20:-
/st

Vi lägger in vår egen sill 

Ekholmens gård

15:-
2 för

Om en vanlig pojke 
som föddes som flicka

Just nu pågår utställning-
en ” An ordinary boy” på 
biblioteket i Mellerud. Ett 
bildreportage om André 
Olofsson som föddes i 
fel kropp och som vuxen 
genomgick en könskorri-
gering. Utställningen är 
berättelsen om hans liv, 
före och efter operatio-
nen. 
Fotografen Ciprian Gorga 
och journalisten Kristin Hel-
gesson Svenske har följt  
André i vardagslivet med 
kompisar och föräldrar, de 
har varit med vid mötena 
med psykologer, sociologer, 
logopeder och läkare och vid 
de operationer som André 
fått genomgå för att bli den 
man han innerst inne hela 
tiden varit. Resultatet blev en 
utställning, en bok och en 

film. Ciprian och André är 
även ute och föreläser och 
planen är att de kommer till 
Melleruds Pridefestival i 
höst.

Utställning på turné
Nu finns den lilla versionen 
av utställningen i bibliote-
kets konstrum. Anna Sjölan-
der, utställningsproducent 
och pedagog på Västarvet 
(Natur- och kulturförvalt-
ningen i Västra Götalandsre-
gionen) var förra veckan här 
i Mellerud och byggde upp 
den.

– Utställningen är på turné 
i hela regionen och kommer 
närmast från Lerum och fort-
sätter efter Mellerud till Na-
turhistoriska muséet i Göte-
borg. Den berättar om André 
som redan som femåring 

visste att han var född i fel 
kropp, berättar Anna.

Visas vid önskemål
Om det finns önskemål visar 
Anna och berättar för skol-
klasser om utställningen. 

– André Olofsson vill själv 
lyfta fram sin berättelse. Han 
hade velat se den själv när 
han var 15 år. Transsexuella 
framställs ofta som outsiders 
och freaks. André vill visa att 
han är en normal person. På 
flera håll som utställningen 
varit har föräldrar berättat att 
det känts bra att ta sina barn 
till den, säger Anna.

Utställningen pågår fram 
till 26 april.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Anna Sjölander, utställ-
ningsproducent och 
pedagog på Västarvet 
var i Mellerud och bygg-
de upp utställningen. 
Hon visar den även för 
skolklasser om intresse 
finns.

Alban & The Iron Boys 
spelar i Upperud 

Trion Alban & The Iron Boys består av fr.v: Mats Andersson, bas, Alban Faust, akustisk gitarr och sång samt 
Peter Sundström, trummor.

Varför inte fira in påsken 
på Upperud 9:9 och Alban 
& The Iron Boys, tre musi-
ker från olika världar som 
möttes i Järn?
Bandet består av en riksspel-
man, som återupptäckt sin 
musikaliska kärlek till gitar-
ren, en före detta dansband-
strummis, som vid mogen 
ålder upptäckt den lekfulla 
pojken inom sig och en sedan 
ungdomen lirande basist, 
som hittat helt nya och krea-
tiva vägar på sin långa basgi-
tarrhals.

Ömsesidig nyfikenhet på 
andra musikstilar förenas i en 

önskan att tillsammans skapa 
vacker musik. Den akustiska 
gitarren står i centrum, inra-
mad och motspelad av basen 
och trummorna. Spelet är 
lekfullt, varierat och impro-
viserat. 

En låt spelas aldrig på sam-
ma sätt två gånger. Reperto-
aren består av både instru-
mentala låtar och sånger, 
såväl okända som (ö)kända.

Köket bjuder denna lång-
fredagskväll på kimchigryta 
och citronpaj. 

Under påsken firar Uppe-
rud 9:9 att hotellrummen 
varit öppna i ett år med ett 

specialerbjudande. Fem fina 
rum med fyra sängar vardera 
finns det i silofacken. Det 
utlovas en helkväll. Övernat-
tande gäster vaknar med 
stilla sjöutsikt och kan avnju-
ta en ägg- och sillfrukost i 
kaféet på påskaftons morgon. 

Nästa månads Mat & Mu-
sik-evenemang blir ett spän-
nande möte med de magiska 
instrumenten marimba och 
theremin. Det blir vårens 
sista lördagskväll. Sedan 
växlar man om till fredags-
pubar och sommarkafé.
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Vår älskade

Eivor "Eja"
Nordquist

* 25 november 1925

har lämnat oss i 
stor saknad.

Vänersborg
4 april 2017

Gittan, Majvor
Bengt, P-O
med familjer

Släkt och vänner

Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne

hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vänersborgs
kyrka fredagen den 28 april
kl. 10.30. Efter akten in-
bjudes ni till en minnesstund
i kyrkans hus. Anmälan till
Blixt Begravningsbyrå på
telefon 0521-71 11 63 senast
den 26 april.

 eräk råV

ruhtrA   nossanoJ
* 82  iraunaj  5291   

 tanmosni allits rah

kurbsnesÅ  2 lirpa   7102

nrabnoksyS  dem  rejlimaf
tkäls girvÖ  hco  rennäv

 rennäk negni tidil ud daV
 rab adröb niD vläjs uD yt

  dalg rav uD
 rennäv aniD dnalb

 .rav dagålp tsatfo uD tsaf

netsnäjtsdugsgninvargeB  
 akryk sdurellåkS i mur regä

 .00.31 .lk lirpa 81 gadsit
 .nakryk i segat deksvA

llit avåg ne åp anräg knäT  
 nenoissimrakäL

 00 20 026-80

  kcaT
ttäs akilo åp mos alla rE llit  

 rän ednagatled ttis tasiv
  edakslä råv

salK   sänellE
 .sso edanmäl

 DREGEGNI
sungaM  hco  saerdnA

 rejlimaf dem

SORGTACK

JORDFÄSTNINGAR

DÖDSFALL

Ev. uppvaktning
undanbedes.  

Ingvar Dahlberg

All uppvaktning
undanbedes. Vänligen.

Lars-Erik Larsson

UPPVAKTNING

Hipp Hipp 

HURRA!

Grattis kusinerna Gustav på 
4-årsdagen den 10 april och 
Alice på 9-årsdagen den 18 
april.

Önskar alla nära och kära

MELLERUD
Smyrna: Torsdag 19 Getse-
manestund m nattv. Smyrna 
Åsensbruk. Fred 16 Påsk-
möte m Thomas och Anita 
Granath - Kaffe. Sönd 11 
Gudstj. Tommy Pettersson 
m.fl. Tisd 19 Bönesamling.
Equmeniakyrkan: Påsk-
dagen 11 Per-Erik Johans-
son och sångarna. Kyrk-
kaffe. Offer till nationellt 
arbete. Tisd 10-12 Tisdags-
kaffe & Rastplats. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. 
Torsd 18 Getsemanestund, 
nattv. bön och lovsång. 
Långfredag 11 Gudstj. Da-
vid C. Bibelläsning, mu-
sik. Sönd 11 Musikgudstj. i 
påsktid, David C m.fl. Ssk. 
Kyrkkaffe. Tisd 17.30 Trä & 
Plugg på Sörgården.
Equmeniakyrkan: Skär-
torsdag 19 Andakt med text-
läsning och nattv. Sigward 
K. Långfred 11 Gudstj. 
Frändefors textläsning, pre-
dikan och nattv. Sigward 
K. Påskdagen 11 Gudstj. 
”Det tomma är inte tomt”. 
Sigward K., sånggrupp och 
kyrkkaffe.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holms kyrka Rolf 
Larsson. Som inledning på 
akten framförde kantor An-
ders Fredriksson ”Gammal 
fäbodpsalm”, därefter sjöng 
han solo ”När du går över 
floden” och efter avskedet 
”Time to say goodbye”. Offi-
ciant var Daniel Westin och 
tillsammans sjöng man psal-
merna 235 och 249. Avslut-
ningsmusik för akten var 
”Amazing grace”. Till min-
net av Rolf var familj och 
släkt närvarande under guds-
tjänsten.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Holm kyrka för 
Ulla-Britt Sundin. Som in-
ledning på akten spelade 
kantor Anders Fredriksson 
”Tears in heaven”. Sedan 
sjöng han följande musik-
stycken ”Älska mig för den 
jag är”, ”För kärlekens skull” 
och ”Stad i ljus”.Officiant var 
Stig-Arne Jakobsson och 

tillsammans sjöng man psal-
merna 249 och 190. Avslut-
ningsmusik för akten var 
”Time to say goodbye”. Till 
minnet av Ulla-Britt var koret 
vackert dekorerat med blom-
mor.

Begravningsgudstjänst har 
ägt rum i Gunnarsnäs kyrka 
Gösta Karlsson. Som inled-
ning på akten framförde 
kyrkomusiker Elisabette 
Emanuelsson ”Våren” av E. 
Grieg. Peter Söderlund sjöng 
”Jag har hört om en stad” av 
L. Lithell och ”Var jag går i 
skogar berg och dalar” av 
C.O. Rosenius. Officiant var 
Marit Järbel och tillsammans 
sjöng man psalmerna 249 
”Blott en dag”, 248 ”Trygga-
re  kan ingen vara” och 285 
”Det finns djup i Herrens 
godhet”. Avslutningsmusik 
för akten var ”Öppna land-
skap” av U. Lundell. Avsked 
togs i kyrkan av familj, släkt 
och vänner.

PREDIKOTURER ”Fru Luther” berättade

”Fru Luther” besökte Kyrkans Hus i Mellerud och berättar om sin man Martin Luther.

Marit Järbel, komminister 
i Skålleruds församling, 
framförde sin egen mo-
nolog ”Fru Luther” under 
söndagens gudstjänst i 
Kyrkans Hus. 
Tillsammans med monolo-
gen framförde kyrkomusiker 
Anders Fredriksson ”Varia-
tioner över Vår Gud är oss en 
väldig borg” av Mathias 
Wager. 

Det är 500 år sedan Martin 
Luther spikade upp sina teser 
på kyrkporten i Wittenberg 
och det firas hela året inom 
den protestantiska kyrkan.

Klosterliv
Katharina von Bora, som 
kom att bli Martin Luthers 
hustru, var föräldralös och 
vid fem års ålder skickades 
hon till ett kloster där hon 
fick lära sig allt en nunna 
behövde kunna. 

Martin Luther avslutade 
sina juridikstudier efter ett 
fruktansvärt åskväder då han 
lovat Sankta Anna att bli 
munk. I 20 år var han munk 
inom Augustinerorden men 
tyckte han gjorde för många 

Påskfirande 
på 40-talet

Tre söta påskgummor vid Bergs Säteri i slutet av 1940-talet. Från vän-
ster: Barbro Mattsson (Olsson), Ingvor Olsson (Nordgren) och Majvor 
Karlsson. Foto: Privat.

Brålanda: Torsd 14.30 
Gudstj. m nattv. Servicehu-
set, Thomas Holmström. 19 
Skärtorsdagsmässa, Anette 
Jarsved Carlson. Kyrkbil 
308 70 eller 321 18.
Sundals-Ryr: Sönd 11 
Påskgudstj. Anette Jarsved 
Carlson och ”Påskkören” 
med sångare från hela pas-
toratet Kyrkbil 308 70 el-
ler 321 18. Onsd (19/4) 
10 Förmiddagskaffe med 
vårsånger i fsh. Lörd (22/4), 
Sönd (23/4) 16 Vårfirande i 
fsh. Vårsånger, vårtal: Berit 
Pettersson, servering, spex. 
Tema: Sjukt bra. Anmälan 
till Elvi 073-027 59 11 el. 
Jennie 070-486 59 03.
Gestad: Månd 11 
Sånggudstj. Thomas 
Holmström. Kyrk-
bil 308 70 eller 321 18. 
Timmerviken: Fred 11 
Långfredagsgudstj. Thomas 
Holmström. Musik: Linnea 
Eklund och Jakob Malm-
sköld. Kyrkbil 308  70 eller 
321 18.
FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Lång-
fredag 11 Gudstj. Frände-
fors, textläsning, predikan 
och nattv. Sigward K. An-
nandag påsk 11 Ekumenisk 
gudstj. Lennart Staaf, Ru-
ben Bengtsson, Sigward K. 
Kyrkkaffe. 
Frändefors: Torsd 19 
Mässa Anna K. Larson. 
Sång Ralph Liljegren. Fred 
10 Långfredagsgudstj. 
Anna K. Larson sång, San-
na Andersson Cello. Ralph 
Liljegren. Sönd 11 Gudstj. 
Kyrkokören Lennart Staaf. 
Kyrktaxi. Månd 11 Gudstj. 
i Equmeniakyrkan. Sigward 
K. och Lennart Staaf. Tisd 
13.30 Gudstj. på Ringhem. 
Lennart Staaf.

orätter så han började istället 
studera bibelvetenskap och 
1512 blev han professor i 
Wittenberg. 

Fem år senare spikade han 
upp sina teser på porten till 
slottskyrkan i staden. 

Katharina von Bora och 
flera andra nunnor läste 
Luthers texter och ville bli 
lösta från sina löften och is-
tället börja leva ett vanligt 
liv.

Herr doktor
Katharina von Bora och Mar-
tin Luther gifte sig 1525. Hon 
skötte hem, ekonomi och 
arbetade även utanför hem-
met. Så småningom startade 
de även ett ölbryggeri.

─ Öl sover man gott av och 

då kan man inte synda, sade 
Luther.

Under hela deras äkten-
skap kallade hon honom 
”Herr doktor”. De fick sex 
barn varav två inte uppnådde 
vuxen ålder. 

De sista åren av sitt liv 
förändrades han, fick bland 
annat hjärtbesvär, yrsel och 
dålig hörsel. Martin Luther 
dog den 18 februari 1546 
under en resa och ligger be-
gravd i slottskyrkan i Witten-
berg.

Det var en ovanlig guds-
tjänst där alla satt trollbund-
na av Marits framförande av 
sin monolog och Anders 
musicerande på orgeln.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Välkommen till
oss i påsk! 

Följ oss på

Mån-ons 10-19
Skärtorsdag 10-19
Långfredag 11-17
Påskafton 10-17
Påskdagen 11-17
Annandag påsk 11-17

39:-
Kaffe & 
våffla

Tunikor, shorts m.m.
249:-

Vi öppnar på skärtorsdag 

med många goa erbjudanden

Välkommen till oss på 
Storgatan 16

”Crucifixion” en favorit i repris          

Järns Sångkör under ledning av Anders Fredriksson vid fjolårets framförande av ”Crucifixion”. Arkivbild.

På Långfredagen den 
14 april framförs verket 
”The Crucifixion –  Kors-
fästelsen”, en meditation 
över vår Frälsares heliga 
lidande av John Stainer i 
Holms kyrka.
Med förebild från de stora 
passionerna av J. S. Bach, är 

Stainers Crucifixion bland de 
mest populära bland alla 
engelska körverk.

Den ger en livfull skildring 
av händelserna kring Jesu 
Kristi lidande. Passionen 
Korsfästelsen skrevs 1887 
för tenor- och bassolist, orgel 
och blandad kör och kombi-

nerar recitativ, solon och 
mäktig kör som pendlar mel-
lan folkmassans ”korsfäst” 
till den ljuvt vackra medita-
tionen, verkets centrum, ”Så 
älskade Gud världen”. 

Det blir andra gången som 
passionen framförs i sin hel-
het i Mellerud. 

Dags för årliga vårsoarén

Tisdag 18 april är det dags för Rostocks manskörs årliga vårsoaré i Kalandersalen på Dalsland Center. Det 
utlovas allsång med Sven-Ingvars-tema, med anledning av bandets sångare Sven-Erik Magnussons bortgång. På 
bilden syns allsångsledarna Lennart Karlsson, Lennart Andersson och Gunnar Gustavsson. Arkivbild från 2016.

Ny platta med gitarrmusik

Alban Faust från Ör  framför gitarrmusik på sin nyaste platta. Foto: 
Charlotte Frandell.

”Chill out” heter den nya 
skivan som är inspelad i syd-
tyskland. Det är första gång-
en som Alban ger ut en platta 
enbart med gitarrmusik.

– Jag spelade mycket gitarr 
i tioårsåldern, men så hamna-
de jag i en hyvelmaskin vid 
22 års ålder och skadade 
fingertopparna på vänster-
handen. Men jag har under-
hållit mitt gitarrspelande 
genom åren, berättar Alban.

Han har odlat fram sin 
egen spelstil som baseras på 
de tidigare kunskaperna 

inom fingerpicking och de 
nyfunna erfarenheterna från 
bordun- och folkmusiken.

Han förklarar att skivan i 
princip spelades in under en 
enda natt, efteråt har bara lite 
kompletteringar behövts.

Hur kan du beskriva mu-
siken?

– Ganska lättsmält musik 
som passar gemene man. Det 
är en personlig skiva, det 
finns en historia bakom varje 
låt, säger Alban.

Under de olika låtrubriker-
na i skivfodralet står en kort 

Plattan ”Chill out” består av 15 spår där alla utom ett är komponerat 
av Alban Faust själv. 

Uppskattad påskvandring
Ett 60-tal personer besökte 
Mejeriet i solskenet i fredags 
när Melleruds Kristna Center 
bjöd in till påskvandring. Det 
hela var en fortsättning på 
förra veckans föreställningar 
för kommunens skolor, men 
nu bjöds allmänheten in helt 
gratis. Många av de som var 

på plats i fredags var nöjda 
och uppskattade föreställ-
ningen som tog lite drygt 30 
minuter. I över tio år har 
MKC haft påskvandring, på 
senare år i Mejeriet, men i 
begynnelsen i idrottshuset 
”Kåken”. Publiken fick följa 
Jesus sista timmar i livet 

innan han dog på korset, men 
fick också se uppståndelsen. 
Drygt 40 personer är verk-
samma kring föreställningen 
som sammanlagt dragit över 
500 personer under veckan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kören sjunger verket på 
engelska, men en svensk 
textversion utdelas åt alla.

Medverkande: Järns Sång-
kör. Solister: Peter Kronlöv, 
bas, Jesu roll och en berätta-
re; Anders Fredriksson, te-
nor, evangelist, berättare; 
soloinslag från kören: 
Lars-Gunnar Larsson, över-
stepräst, Gunnar Rydberg, 
rövare, Johan Gustavsson, 
rövare. Organist: Daniel Jo-
hansson. Dirigent: Anders 
Fredriksson. Präst: Lena 
Hildén.

text på engelska som förkla-
rar låtarnas innehåll och 
historien kring dem.

Det handlar om finstämd 

gitarrmusik, Alban hanterar 
strängarna mycket skickligt. 
En platta att lyssna till när du 
vill varva ner helt enkelt. 

– På långfredag blir det 
realesekonsert för skivan 
tillsammans med Iron Boys 
på Upperud 9:9. Vi funderar 

också på att spela in en skiva, 
avslöjar Alban.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Alban Faust är mest känd som en framstående speleman 
på nyckelharpa pch säckpipa. Nyligen släppte han sin 
tionde cd-skiva – denna gång med enbart gitarrmusik.
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Visst finns det jobb!

Industrigruppen hade med två representanter; Anna Björk från Beamon och Martin Eriksson, JOAB. Här i 
samtal med Kevin Mars och Elias Olsson, båda BF2.

Studie- och yrkesvägledarna Susanne Dahlman och Karoline Larsen stod 
bakom arrangemanget av arbetsmarknadsdagen. Det blev fullsatt när eleverna kom för att träffa de olika arbetsgivarna under dagen.

Jenny Eriksson, personalassistent på Sykes, Marie Håkansson, mattelärare på Rådaskolan och Hilde Karlsson, 
personalchef på Sykes i Dals Ed.

Ghirmay Andemanam lämnar sitt cv till Tina Edvardsson, administrationsassistent på Skållerudshemmet och 
Britt Johansson, samordnare på Hemvården i Skållerud.

Under arbetsmarknads-
dagen på gymnasiet i tors-
dags deltog sju företag, 
flera av dem söker per-
sonal med ljus och lykta. 
Syftet var att låta eleverna 
ställa frågor till arbetsgi-
varna och se vilket utbud 
det finns.
Tre grupper elever besökte 
de medverkande företagen; 
gymnasieelever, niorna på 
Rådaskolan samt SFI-elever 
och Vuxenutbildningen.

– Vi ger också företag möj-
lighet att presentera sig. Idag 
kan eleverna komma i kon-
takt med dem under okonst-
lade former, förklarar Susan-
ne Dahlman, studie- och 
yrkesvägledare (SYV).

Hon arrangerar dagen till-
samman med Karoline Lar-
sen, även hon SYV.

– Det finns ju många gång-
er olika slags arbetsuppgifter 
hos samma arbetsgivare, sä-
ger Karoline.

– Det första våra SFI-elev-
er frågar efter är om det finns 
jobb, de vill verkligen arbeta, 
säger Susanne.

Vill ha fler sökande
– Vi vill få fler sökande till 
industriprogrammet, sam-
manfattar Anna Björk, Bea-
mon och Martin Eriksson, 
JOAB. De representerar In-
dustrigruppen som omfattar 
elva företag.

De samtalar med Kevin 
Mars och Elias Olsson, båda 
BF2.

– Jag är ute efter sommar-
jobb. Mitt mål är att bli 
idrottslärare, säger Kevin.

– Jag vill bli fritidspeda-
gog, konstaterar Elias.

Personalbristen inom vård 
och omsorg är väl känd. 
Många av eleverna är fortfa-
rande för unga för att få 

medicindelegation, det mås-
te man vara 18 år för. Inom 
hemvården krävs körkort.

Kan få sommarjobb
Tina Edvardsson och Britt 
Johansson berättar att det 
behövs personal inom städ- 
och tvätt på Skållerudshem-
met. Här krävs ingen medi-
cindelegation.
– Här kan man som gymna-
sieelev få sommarjobb. Vi 
har fått napp idag, en kille 
som gör sin introduktion på 
påsklovet, berättar Tina som 
är administrativ assistent på 
Skållerudshemmet.

26-årige Ghirmay Ande-
manam lämnar in sitt cv till 
Tina. Han jobbar i dagsläget 
som språkassistent på SFI i 
Mellerud.

– Jag vill utbilda mig till 
sjuksköterska, avslöjar Ghir-
may leende.

Sykes i Dals Ed med 265 
anställda söker fast personal, 
både kundtjänstmedarbetare 
och supporttekniker.

– Vi behöver ett 20-tal som 
är svensktalande. Detta är 
lite nytt för oss, vi brukar få 
tag i personal genom annon-
ser, säger Jenny Eriksson, 
personalassistent på Sykes.

– Ja, vi hoppas att eleverna 
får upp ögonen för oss idag. 
De som är dataintresserade 
brukar få tips om oss ändå, 
konstaterar Hilde Karlsson, 
personalchef på Sykes.

Ung i fokus
Självklart fanns arbetsför-
medlingen på plats. I mon-
tern stod Marie Johansson 
och Mahmoud Alsayes, båda 
arbetsförmedlingen samt 
Johanna Topp, coach på ar-
betsmarknadsenheten.

De gav tips om projektet 
”Ung i fokus”. Målgruppen 

är långtidsarbetslösa ungdo-
mar i åldern 16-24 år och 
särskild fokus ägnas åt in-
vandrarungdomar och ung-
domar som inte har fullföljt 
gymnasiet.

– Vi får många frågor om 
sommarjobb och en del vill 
ha hjälp med att komma ut på 
praktik. Det finns jobb i Mel-
lerud, inom restaurang, vår-
den och i butik. Det behövs 
fortfarande sommarpersonal 
inom olika företag, framför 
allt inom vården, säger Jo-
hanna.

Många jobb inom kyrkan
I Svenska kyrkans monter 
berättar Carl Wessmark, re-
kryteringsadjunkt, att de har 
två fokus denna dag.

– Vi informerar om att det 
finns otroligt många slags 
jobb inom kyrkan, allt från 
HR-specialist och jägmästa-
re till musiker och fastighets-
ingenjör. Jag berättar också 
om utbildningsvägarna. Jag 
är säker på att det går en och 
annan här på skolan som är 
en framtida kyrkoarbetare, 
framhåller Carl Wessmark.

Han tillägger att det saknas 
25 präster i Dalsland och 
Värmland.

– Största rekryteringsplatt-
formen är församlingen och 
jag försöker samordna det.

Karolina Tellander, stöd-
assistent på Långgatans ser-
viceboende och Frida Karls-
son, personlig assistent 
informerade om LSS.

– Gårdens gruppbostad har 
stort behov av personal, men 
man måste vara 18 år. Har du 
gått BF eller omvårdnads-
programmet får du jobb hos 
oss. Det behövs timvikarier 
året runt, säger Karolina. 
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

NYHET!

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

27.500:-
INKL. MOMS

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

22.500:-
INKL. MOMS

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

29.500:-
INKL. MOMS

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

38.500:-
INKL. MOMS

NR

BÄST- 
SÄLJARE

SEDAN 1995

1
TRIMMER 
PÅ KÖPET*

MED HUSQVARNA 
 AUTOMOWER® 400-SERIEN

BATTERITRIMMER 115 iL  
VÄRDE 2.700:-

*Så länge lagret räcker.

   Brålanda 0521-57 73 80 
 www.sodhaak.se

lrfkonsult.se/mellerud

ÄNTLIGEN DAGS ATT DEKLARERA!
SE MÖJLIGHETERNA I DITT FÖRETAGS EKONOMI
Deklaration är ett gyllene tillfälle att ta tillvara på ditt företags 
möjligheter inför det kommande året. Att inte bara fylla i 
deklarationen utan även se över vad du kan förbättra och 
göra smartare inför 2017. Vi hjälper dig gärna.

LRF Konsult Viktoriagatan 3, Mellerud

Tfn: 0530-494 46

Köper klädesbutik 
för att främja handeln

Mona Christiansson har köpt Butik Moccafin och öppnar upp verksam-
heten i före detta barnbutiken Emil & Ida på Storgatan – under före-
tagsnamnet Moccafin.

Mona Christensson har 
köpt Butik Moccafin med 
både inventarier och la-
ger. Verksamheten flyttar 
till Storgatan 16 under 
namnet Moccafin.
Butiken öppnar på skärtors-
dag i före detta Emil & Idas 
lokal intill Hälsoshopen.

– När Monica Andersson 
ville dra ner på sin verksam-
het beslutade jag mig för att 
köpa Butik Moccafin. Det är 
viktigt för Melleruds handel 
att butiken får leva kvar, det 
är ju en verksamhet som 
lockar många till Mellerud, 
säger Mona.

För att göra plats för den 
nya butiken har Mona sålt ut 
Emil & Idas sortiment med 
begagnade barnkläder.

Lokalen har piffats upp 
och fått ett nytt utseende, 

bland annat med ett tjusigt 
provrum. Sortimentet kom-
mer att vara detsamma som 
tidigare; damkläder, lite skor 
och stövlar plus en del pre-
sentartiklar.

Förra butiksägaren Moni-
ca Andersson kommer för 
övrigt att finnas på plats i 
butiken då och då.

Lagom till 27 april då Mel-
leruds butiker har kvällsöp-
pet ska en kaffemaskin vara 
installerad i ett hörn av bok-
handeln, med möjlighet att 
köpa fikabröd.

Mona driver nämligen 
även både Melleruds bok-
handel och Hälsoshopen som 
ligger vägg i vägg med Moc-
cafin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Måndag 17 april 
är helgdag (annandag påsk)

Annonsmaterial till tidningen
onsdag 19 april

behöver vi därför ha redan 

torsdag 13 april 13.00
(skärtorsdagen)

Skärtorsdag stänger 
kontoret kl. 15.00

Lyckad dag med sång och musik
Söndag 2 april arrange-
rades Vänersång 3:16 i 
Smyrnakyrkan i Melle-
rud. Det blev en dag fylld 
av sång och musik som 
uppskattades av ett stort 
antal besökare.
– Jag är förvånad över att det 
flöt på så bra, det är ju första 
gången vi gör detta. Vi fick 
väldigt mycket beröm och 
hoppas vi kan göra om et 
nästa år, säger Marianne 
Larsson, initiativtagare till 
arrangemanget som är Mel-
leruds svar på festivalen 
Skärgårdssång i Tanum.

I den ljusa kyrksalen i 
Smyrnakyrkan i Mellerud 
var det avslutningskonsert på 
söndagkvällen. Rockiga Si-
mone Djurrema och coun-
trysångerskan Emilia Lind-
berg, Roland Utbult och flera 
lokala musikanter gav dagen 
sin musikaliska avslutning. 
Hela dagen hade tillbringats 
med sång, musik och sam-
ling och lockade människor 
i alla åldrar, från småbarn till 
äldre och allt däremellan. 

– Jag tror vi hade cirka 250 
besökare under dagen, och 
de kom inte bara från Melle-
rud utan från flera dalslands-
kommuner, säger Marianne 
Larsson.
 Karin Åström

Rockiga Simone Djurrema sjöng bland annat Leonard Cohens ”Hallejujah”.

Countrysångerskan Emilia Lindberg gillar läsarsånger och sjöng här ”Det gamla bönehuset”.

Mellerudsfotografer med på 
Riksfotoutställningen 2017
Nu är det klart vilka fotogra-
fer som antagits till årets 
riksfotoutställning och vilka 
bidrag som nominerats att 
tilldelas diplom eller medalj.
Från Melleruds fotoklubb 
har följande fotografer kva-
lat in: Christer Mårtensson 
i klassen kollektion digital-

bild: ”SAAB på skoten”. 
Rolf Linder i klassen kollek-
tion digitalbild: ”Här mås 
det”. Rolfs bild är även no-
minerad till diplom eller 
medalj. I klassen deltog 244 
kollektioner med 889 bilder. 
Riksfototräffen sker i Udde-
valla den 19 och 20 maj.
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Majblommestart

Torsdagen den 6 april startade 2017 års insamling när 80.000 barn ger 
sig ut för att sälja majblommor över hela landet. Här är det Madicken 
Nordgren 9 år och Elsa Gunnarsson, 9 år från Nordalsskolan som sålde 
majblommor under torsdagen. Foto: Susanne Emanuelsson.

Säljstart vid Åsebro skola

Torsdagen den 6 april var 
det  säljstart av årets maj-
blomma, en blomma som i 
år firar 110 år. 

På Åsebro skola samlades 
alla elever ute på skolgården 
och säljstarten firades med 
ett traditionsenligt ballong-

uppsläpp. Årets ballonger 
var biologiskt nedbrytbara 
och heliumet sponsrade 
TLAB med. 

Sedan samlades de 30 
elever som skulle sälja maj-
blommor för att få sina väs-
kor. I år var det en stor ökning 
av antalet säljare på skolan, 

då det hållit sig runt 20 sälja-
re de senaste åren, det är 
mycket positivt. 

Majblommans vision är att 
alla barn ska kunna vara med 
i gemenskapen med kompi-
sarna i skolan och på fritiden. 
Bidragen delas ut för att barn 
i familjer med skör ekonomi 

ska kunna få sådant som 
många tar för givet: en cykel, 
ett par glasögon eller ett 
medlemskap i någon fören-
ing  för att nämna några ex-
empel. 

P.H. och S.S

Med ett traditionsenligt ballongsäpp firades säljstarten av Majblomman 
på Åsebro skola.

År år säljer 30 elever Majblomman i Åsebro. En stor ökning jämfört 
med tidigare år.

Majblomman 
fyller 110 år

Kevin Johansson, Harry Skarström och Oscar Persson-Jonsson i klass tre 
packar säljväskorna under överinseende av sin lärare Ingegerd Ellenäs.

Under torsdag eftermid-
dag delades majblommor 
och säljväskor ut till årets 
försäljare av Majblom-
man.
Klasserna tre, fyra, fem och 
sex i Åsens skola fick under 
torsdagen sina majblommor 
och den välkända gröna sälj-
väskan där de förvaras. An-
svarig lärare hade fått en lapp 
med målsmans underskrift 
från de elever som vill sälja 
majblommor. I Åsens skola 
har Ingegerd Ellenäs och 
Annelie Voimäki-Sundin 
sedan många år ansvar för 
majblommeförsäljningen. 

Förra året insamlades 60 
miljoner kronor och i år  då 
organisationen fyller 110 år 
hoppas man kunna få in ännu 
mer pengar.

Information
Ingegerd och Anneli visade 
alla de olika varianter av 
majblomman som finns; 
blomma, pin, krans och klis-
termärke. Så är det ju det här 
med betalning också. Något 
som bland de yngre verkade 
kunna bli besvärligt var be-
talning via SMS. Men alla 
fick en stor lapp som ska 
sitta i den gröna säljväskan 
där det står utförligt hur det 
går till och det är köparen 

som ska sms:a, inte säljaren. 
Naturligtvis går det också att 
köpa majblommor och betala 
med pengar. 

Säljråd
De yngsta, de i trean, fick 
hjälp med att stoppa ner maj-
blommorna på rätt plats i 
väskan så att allt var klart när 
de lämnade skolan. Redan på 
hemvägen från skolan kunde 
de börja sälja eftersom för-
säljningen började klockan 
12 den 6 april. Första maj-
blomman säljs alltid till 
drottning Silvia. 

Ingegerd och Anneli gav 
barnen goda råd om att stå 
utanför affärer, vid bibliotek, 
ja där det finns mycket folk 
för att få sålt så mycket som 
möjligt.

Majblommans kärnfrågor
Det finns tre saker som orga-
nisationen sätter högt och det 
är alla barns rätt till sommar-
lov, avgiftsfri skola och helt 
kostnadsfria glasögon. Det 
innebär att en del av pengar-
na är bidrag till glasögon, 
medlemskap i någon fören-
ing eller kanske hjälp till en 
sportlovsresa. Majblomman 
hjälper barn som har det svårt 
i området där blomman säljs.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Lyckat initiativ av två systrar

Initiativtagarna till Ekens barnmarknad är systrarna fr.v: Elin Segerlind, Mellerud med dottern Elvira, sex 
månader på armen och Malin Gehandler, Nol tillsammans med sonen Kasper sex år.

Elin och Malin hade ett 
eget stånd med barnkläder, 
deras mamma och mormor 

var också engagerade under 
dagen, bland annat i caféet.

– Vi kommer troligen att 

köra samma upplägg till hös-
ten också, säger Elin nöjt.
 Susanne Emanuelsson

Industriprogrammet är årets raket
Den 6 april fick elever som 
söker till gymnasiet i Fyr-
bodal sitt förhandsbesked 
– en indikation på hur de 
ligger till i antagningen 
till gymnasiet. Det slutliga 
antagningsbeskedet kom-
mer i slutet av juni. 
De mest populära program-
men i år är naturvetenskaps-
programmet följt av  
ekonomiprogrammet, sam-
hällsvetenskapsprogram-
met, teknikprogrammet, och 
estetiska programmet. 
”Årets raket” är industripro-
grammet som i år lockar 
nästan dubbelt så många sö-
kande som förra året. 

Den preliminära antag-
ningen görs för att eleverna 
ska få en indikation på hur de 

ligger till. Beskedet baseras 
på höstterminsbetyget så re-
sultatet kan bli ett annat till 
den slutliga antagningen som 
baseras på slutbetygen. Un-
der perioden 6 april till 5 maj 
pågår också en omvalsperiod 
då de som önskar kan göra 
justeringar i sin ansökan. 

Precis som de senaste åren 
är det de högskoleförbere-
dande programmen som är 
mest populära att söka med-
an färre söker ett yrkespro-
gram. Glädjande i år är att 
Industriprogrammet nästan 
fördubblat antalet behöriga 
sökande i första hand, om än 
från en låg nivå. I år är det 65 
sökande att jämföra med 36 
förra året. 

Preliminärt antagna 
Totalt har 2 115 sökande 
antagits preliminärt till na-
tionella program på skolor 
inom Fyrbodals antagnings-
område, 91 procent av dessa 
på sitt förstahandsval. 

Av elever i antagningsom-
rådet söker 81 procent en 
kommunal gymnasieskola i 
första hand, 19 procent en 
fristående gymnasieskola. 

Fritt sök 
Inom Fyrbodal gäller från 
och med 2016 fritt sök vilket 
innebär att elever folkbok-
förda inom Fyrbodal är för-
stahandsmottagna till samtli-
ga utbildningar i samma 
område – alla konkurrerar 
med sitt meritvärde. 

Följande kommuner ingår 
i Fyrbodals antagningsområ-
de: 

Bengtsfors, Dals Ed, Fär-
gelanda, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum, Trollhät-
tan, Uddevalla och Väners-
borg. Antagning Fyrbodal 
handlägger ansökningar för 
elever folkbokförda i dessa 
kommuner. Med undantag 
av naturbruksgymnasierna 
gör Antagning Fyrbodal an-
tagning till samtliga gymna-
sieskolor, såväl kommunala 
som fristående, belägna i 
någon av kommunerna. 

Åmåls kommun är inte 
med i antagningsområdet, 
däremot i samverkan kring 
fritt sök. 

I lördags arrangerades 
försäljning av begagnade 
barnkläder i motorklub-
bens lokaler på Västerrå-
da.
Bakom Ekens barnmarknad 
står systrarna Elin Segerlind 
från Mellerud och Malin 
Gehandler från Nol.

– Vi har själva varit en del 
på loppisar och sagt ”tänk om 
de gjort så istället” till varan-
dra. Så vi tänkte kan de så kan 
vi också, säger Elin.

Så datum spikades och in-
tresset kollades på i egen 
facebookgrupp ”Föräldrar i 
Mellerud”. Gensvaret var 
positivt och tjejerna satte upp 
lappar, spred information via 
facebook och annons i Mel-
leruds Nyheter.

Sju stycken säljare fanns 
på plats och besökare kom i 
en jämn ström hela dagen.

– Den första timmen var 
det en strid ström av kunder, 
det stod till och med några 
och väntade utanför när vi 
öppnade, berättar Malin.
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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

KÖRKORT
SÄFFLE

ÅMÅL

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

info@johanstrafikskola.se
www.johanstrafikskola.se

Utbildar på MC, bil, tungt släp och moped

Hur bemöter man en synskadad?

En synskadad man kliver ur en buss. Foto: Synskadades riksförbund.

En synskadad person kan 
ha en vit käpp eller en le-
darhund (men måste inte 
ha det). Den vita käppen 
är ett av de viktigaste 
hjälpmedel som finns för 
synskadade. 
Käppen används till exempel 
för att hitta stolpen vid över-
gångställen eller för att ta 
reda på var en trappa börjar 
och slutar. Den vita käppen 
fungerar också som ett var-
ningsmärke för såväl bilister 
som cyklister och fotgänga-
re. Hur avläser man signaler  
från en person med vit käpp? 
När käppen hålls rakt ner mot 

marken så väntar och lyssnar 
personen.
När käppen hålls snett fram-
åt tänker personen börja/
fortsätta gå. En ledarhund 
har vit sele och skall aldrig 
kontaktas eller störas. Ledar-
hunden skall hjälpa den 
synskadade, men kom ihåg 
att en ledarhund inte är lika 
påläst gällande trafikregler 
som du. Ta alltså inte en le-
darhund för givet.

Låt inte hunden hälsa
Om du själv har en hund med 
dig när du möter en ledar-
hund är det viktigt att du 

berättar att du kommer. Låt 
aldrig din egen hund gå fram 
och hälsa på ledarhunden 
utan att först ha fått ett okej 
från ledarhundsföraren. Le-
darhundar har rätt att vistas 
på exempelvis restauranger 
och i andra offentliga lokaler. 
Detta vet dock inte alla om 
och därför är det viktigt att 
upplysa om detta.   

En del synskadade använ-
der inte den vita käppen även 
om de skulle behöva, utan 
försöker så långt som möjligt 
låtsas att de är seende.

Många upplever nämligen 
att bemötandet från andra 

Lite sent är det men spaden 
är inte satt i backen ännu. 

Hur tänkte kommunen då 
man planerade den nya boll-
hallen intill Rådahallen? 

Som det är i dag så har inte 
befintlig hall fulla mått vilket 
gör att handbollslag, inne-
bandylag med flera måste 
söka dispens för att få spela 
seriematcher i den gamla 
hallen. Seriematcher har 
man då möjlighet att göra 
inför en relativt stor publik 
då det finns stora läktare i den 
gamla hallen. 

Vad ryktet säger så blir den 
nya hallen utrustad med en 
liten läktare på ena kortsidan 
vilket inte kommer att vara 
så lyckat ur ett publikper-
spektiv. 

Med en fullstor hall intill 
den gamla hallen så kan man 
inte räkna med att få dispen-
ser för att få spela matcher 
där, så i stället kommer det 
att bli matcher i den nya hal-
len med minimalt med pu-
blikplatser i fortsättningen. 
Detta kommer bland annat 
att medföra mindre publik 

och publikintäkter för klub-
barna. 

Det är redan i dag problem 
med att få omklädningsrum-
men att räcka till då det är full 
aktivitet utom- och inomhus. 
Hur skall det bli med en hall 
till utan fler omklädnings-
rum? 

Detta problem har man 
även på dagtid då skolan ut-
nyttjar hallarna som gymnas-
tikhallar. 

I det gamla idrottshuset 
som mer eller mindre håller 
på att ramla ihop och har en 
mer eller mindre uttjänt 
idrottshall investeras stora 
pengar i för att hålla huset vid 
liv. Man dränerar, byter golv 
i källaren, handikappanpas-
sar med mera och nu håller 
taket på att ramla av, golvet i 
idrottshallen behöver bytas 
med mera. Hur länge funge-
rar det att hålla på så här och 
vad kostar det i längden? 

Varför tog man inte ett 
helhetsgrepp och rev det 
gamla idrottshuset och bygg-
de upp en ny riktig hall med 
bra publika utrymmen, om-

klädningsrum och som även 
inkluderar de faciliteter som 
i dag finns i det gamla idrotts-
huset? 

Då hade man fått något bra 
som fungerar över tid och det 
hade på sikt troligen blivit 
billigare för oss skattebetala-
re samt att vi hade fått en 
publikvänlig hall där föräld-
rar och anhöriga kunnat se 
sina ungdomar på ett bra sätt. 
Ur ett publikt perspektiv 
verkar det inte bli så lyckat 
med den hall som är planerad 
nu, den är ju närmast att be-
trakta som en träningshall. 

Satsningen på en hall till är 
bra och behövs verkligen 
men känns inte riktigt ge-
nomtänkt i alla led. 

Det är trots allt så att det är 
bra satsningar på ungdomen 
och aktivitetsmöjligheter för 
dessa som är en av de vikti-
gaste investeringarna framö-
ver för Melleruds kommun 
och då ingår även en fullgod 
idrottshall där ungdomarna 
kan få visa upp sig inför sina 
anhöriga. 

Johansson

Om nya bollhallen

Debatt
Maila din insändare till:
redaktion@mellerudsnyheter.se

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

Föreningen Hälges Vän-
ner, (FHV), har lördagen 18 
februari haft februarimöte. 
Samling 13.00 hemma hos 
nr:8. Ity nr:9 hade familjean-
gelägenheter att bestyra 
innan anlände denne 13.27. 
Icke förty hälsade arrange-
rande medlemmarna 5 och 8 
dem som anlänt till utsatt tid 
välkomna på sedvanligt vis. 
God uppslutning av medlem-
marna.

Efter att alla uppvisat sina 
på anmodan medtagna skor 
för inomhusidrott och lagt 
dessa på transportfordonet, 
cykelkärra från anno dazu-
mal blev det promenad till 
målet för dagen, Hamrane 
Golf Resort. 

Väl där mottogs vi av den 
eminente vägledaren Anders 
Dahlqvist. På det tidigare 

höloftet inryms numera ett 
fantastiskt utrymme för golf 
och samvaro. Medlemmarna 
uttryckte sin stora beundran 
över Anders synnerliga be-
gåvning och goda handlag 
inom snickeri och hans stora 
iderikedom.

Så blev det tävlingar: Gol-
frunda om 1 hål, Barsebäck 
1. 5 bollar chip, 2 omgångar, 
6 pilar dart, 2 omgångar samt 
5 bollar putt, 1 omgång.

Efter många timmar på 
resorten samt i Anders smak-
fullt inredda hus blev det 
bilfärd till klubblokalen.

Vid framkomsten skulle 
det blivit mat, thaigryta med 
ris men då matansvarige ej 
var bekant med riskokaren 
blev elen till denna inte till-
slagen så innan inmundigan-
det av thaigrytan blev det 

favorit i repris; sittande 
tipspromenad med 1 x 2 frå-
gor.

Då detta avklarats blev det 
beräknande  av vinstpoäng 
med hjälp av speciell koeffi-
cient.

1:a pris till nr:11, Hälgeal-
bum, 2:a pris till nr:9, Hälg-
earmbandsur samt 3:e pris 
till nr:2, 6 stycken Hälge 
muggtabletter.

Efter prisutdelning, jubel 
och applåder var så riset änt-
ligen klart så maten kunde 
intagas, för övrigt mycket 
smakligt!

När alla ätit klart blev  det 
bastubad samt fortsatt ge-
myt. Stort tack till thaigry-
tans tillredare Eva-Lena 
samt till Anders, Hamrane 
Golf Resort.

Nr:9

FÖRENINGSREFERAT

människor förändras när de 
använder sin vita käpp. Det 
händer till exempel att perso-
ner inte talar direkt till den 
som använder den vita käp-
pen, utan i stället vänder sig 
till en medföljande person. 
Detta upplevs självklart som 
oerhört förnedrande och 
stoppar därför många från att 
faktiskt visa hur dåligt de ser. 
Tänk därför på att alltid tala 
direkt till den som använder 
den vita käppen. Ta aldrig tag 
i käppen och lägg inte undan 
den så att personen som an-
vänder den inte har koll på 
var den är. 

Hur mycket ser du?
Det är väldigt vanligt att man 
som synskadad får frågan hur 
mycket man kan se. Detta 
kan vara oerhört svårt att 
svara på, eftersom det kan 
skifta väldigt mycket från 
situation till situation. Hur 
ljust eller mörkt det är kan få 
en oerhörd betydelse. Vilken 

färgsättning ett rum har och 
vilka kläder personerna i 
rummet har på sig kan också 
spela roll. I en känd miljö kan 
en synskadad person ge in-
trycket av att se väldigt bra, 

medan samma person i en 
okänd miljö kan uppfattas 
som nästan helt blind.

Källor: Synskadades riksför-
bund och teoriakuten.se
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Husvagn drev omkring på Vänern

Här anländer Bosse Olsson och Tommy Karlsson med husvagnen på släp vid infarten till Sunnanå hamn. 
Bogseringen tog cirka en timme.

Förra onsdagskvällen ge-
nomfördes en lite spek-
takulär räddningsaktion. 
En husvagn på en flotte 
drev omkring fritt ute på 
Vänern, vilket uppmärk-
sammats av allmänheten.  
Två handlingskraftiga 

fiskare bogserade den till 
Sunnanå hamn.
Husvagnen har tydligen stått 
ute på ett skär mellan Klubb-
holmen och Sunnanå hamn 
sedan i vintras. 

Men i takt med att vatten-
nivån höjts och det har blåst 

mycket lossnade ekipaget 
från skäret och började driva 
omkring fritt på sjön.

– Det vore ju inte bra om 
den sjönk ute på Vänern, 
dessutom vore det farligt om 
den drev omkring också. Det 
kan hända olyckor. Tänk om 

Inte ser den mycket ut för världen. Hamnkapten Johan Udd och fiskaren Tommy Karlsson inspekterar hus-
vagnen när den förtöjts vid bryggan.

Gräsbrand på banvallen

Räddningstjänsten hade bara cirka 100 meter till brandplatsen vid banvallen strax norr om brandstationen.

Vid 13-tiden i fredags fick 
räddningstjänsten rycka 
ut på en gräsbrand på ban-
vallen, endast ett 100-tal 
meter från brandstatio-
nen. Det var en kontakt-
ledning som gått av och 
orsakat branden.
När brandmännen anlände 
till platsen kunde de bara stå 
och vänta tills området var 
strömlöst. Personalen på In-
franord ombesörjde detta 
samt såg till att all tågtrafik 
stoppades. 

Därefter kunde mannarna 
gå in och påbörja släckning-
en. Branden hade då spridit 
sig till en yta av cirka 40 
gånger 20 meter och nådde 
då nästan upp till staketet vid 
vägen.

Men släckningsarbetet tog 
inte särskilt lång tid. Som tur 
var blåste det inte heller sär-
skilt mycket. Området 
skyddsjordades också.

– Vi hade precis kommit 
tillbaka och återställt bilarna 
efter en olycka i Bolstad där 

Brand intill flisbinge vid Råda

Här syns locket till flisbingen i öppnat läge. Det var mellan flisförvaringen 
och väggen på skolan som branden startade.

Kl. 13.19 förra onsdagen 
inkom larm till Räddnings-
tjänsten om brand som 
startat i utrymmet mellan 
flisbingen och väggen på 
Rådaskolan, där det också 
finns en del flis. 
Styrkeledare Anders Nilsson 
anlände först till platsen och 
använde två skumsläckare på 
brandhärden. Den kunde 
begränsas rejält med den in-
satsen, innan styrkan kom för 

att slutföra släckningen med 
vatten.

– Jag trodde först att det 
brann i flisbingen, så det var 
tur att det tagit sig på baksi-
dan istället. Men vi har grävt 
bort flis från brandhärden, så 
att det inte ligger och glöder 
någonstans, säger Anders 
Nilsson.

Brandorsaken är inte fast-
ställd.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Brand på spisen
Klockan 12.36 igår tisdag 
larmades Räddnings-
tjänsten på röklukt i en 
lägenhet på Bergsgatan i 
Mellerud.
Brandorsaken får polisen 
utreda, men styrkeledare 
Patrik Tellander berättar att 
det brann på spisen när styr-
kan anlände. En äldre kvinna 
fanns i lägenheten.

– Vi tog hand om den 

rökskadade. Hon hade an-
dats in en del rök, så ambu-
lanspersonalen fick ta över 
där, berättar Tellander.

Branden kunde släckas 
snabbt. Fastighetsägaren 
Mellerudsbostäder ska sane-
ra lägenheten som även blev 
rökskadad.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Någon gång mellan 7-10 april stals diesel från en lastbil i 
Lilla Rörnäs i Dalskog. Bilen stod där inför starten av ett 
bygge. Även lastbilens strålkastare stals.

Den 8 april stoppades en personbil på Viaduktgatan i Mel-
lerud. Personen i passagerarsätet var påverkad av narkotika.

7-8 april stals en grovdammsugare från en altan på Skol-
gatan i Mellerud.

6 april var det skadegörelse på ett staket på Aspgatan i 
Mellerud.

5-6 april gjordes inbrott på Dahlstiernska gymnasiet och 
kontanter stals. Tjuvarna hade brutit upp ett fönster.

5 april kolliderade bil och rådjur på E45 vid Mellerud, den 
4 april hände detsamma i Grinstad och vid Hjortens Udde.

1 april, under vårmarknaden i Mellerud, förlorades en ring 
av rödguld med rubin. Ägaren är mycket mån om att den blir 
återfunnen. 

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

Inbrottsvåg i 
fritidshus

Tre stycken fritidshus längs 
vägen mellan Dals Rostock 
och Brålanda (i Anolfsbol, 
Mustasäter och Örsberg) har 
utsatts för inbrott någon gång 
i slutet av vecka 13. Fastig-
heterna ligger inte långt från 

varandra, så polisen misstän-
ker att inbrotten skedde sam-
tidigt. Polisen vill gärna få in 
tips om någon sett någon 
misstänkt bil som vistats i 
området nattetid, tidiga 
morgnar eller sena kvällar.en man kört in i en trädgren 

med sin fyrhjuling när gasen 
hade hängt sig. Mannen kla-
gade över bröstsmärtor och 
fördes till Näl, berättar styr-
keledare Anders Nilsson.

Det var för övrigt ambu-

lanspersonalen i Mellerud 
som upptäckte att det brann 
på banvallen.

En död bränd skata på 
spåret var förmodligen an-
ledningen till kabelbrottet. 
Kontaktledningen är ström-

förande med 16 000 Volt. I 
väntan på att Infranords 
tekniker skulle anlända från 
Karlstad för att laga kabel-
brottet stod tågtrafiken stilla.
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se

en trollingbåt kom körande i 
dimma och inte hann att se 
den i tid, säger Johan Udd, 
hamnkapten i Sunnanå 
hamn.

Gått fel
Han gissar att någon person 
haft den som projekt till ett 

fritidsboende, men något har 
uppenbarligen gått fel.

Det var fiskarna Bosse 
Olsson och Tommy Karlsson 
som beslutade sig för att 
hämta in husvagnsflotten.

– Den var långt ut, nästan 
vid Kräcklingereven, berät-
tar Tommy.

Bogseringen tog cirka en 
timme, innan de kunde lägga 
till vid bryggan i Sunnanå. 
Husvagnen är i tämligen 
dåligt skick.

Nu handlar det om att leta 
upp ägaren. Polisen är också 
kontaktad.
 Susanne Emanuelsson
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Robin Hammar och hans far Göran Fredriksson sågar just nu upp betonggolv på Toppfrys i Brålanda. Robin tog över betonghåltagningen från TLAB för drygt ett år sedan och trivs med sitt företagande. 

– Sidan 14 –

Han tog över betonghåltagningen

Nytt kök i vår?
Vi gör en djupdykning hos Optimera i vad som är 
hett i vår på köksfronten. Vad sägs om ett ”Bistrokök” 
med mörkbruna luckor, skafferi med vitrinskåp, 
öppna hyllor och köksskåp med hissanordning?

– Sidan 14 –

Vårda din trätrall
Hur bär man sig åt för att få tillbaka lystern på träet 
på uteplatsen? Katja Toivo, säljare på XL Bygg tipsar 
dig hur du rengör trätrallen och behandlar den. Hon 
berättar också om vilka redskap som lämpar sig bäst.

– Sidan 18 –

Hissen är på plats
Nu kan alla, även den som är funktionsnedsatt, ta sig 
upp till gymnastiksalen i Idrottshuset. En hiss, som 
även rymmer en bår, ramp till entrén och balkong på 
baksidan med plats för rullstolar är några nyheter.

– Sidan 19 –
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Robin bemästrar betongen

men när erbjudandet från 
TLAB kom tvekade han inte.

– Det är värdefullt att få ta 
över en kundkrets som deras 
och roligt att göra något som 
få gör. Vi är bara två som 
jobbar med detta i Melleruds 
kommun, säger han.

Mycket på gång
Det är mycket byggande på 

gång i Dalsland. Bland annat 
har flera stora ladugårdar i 
mellerudstrakten renoverats 
och byggts ut. Vattenfall har 
renoverat sitt kraftverk i Dals 
Långed. Sågverket i Nösse-
mark och Dahlbergs slakteri 
i Brålanda är andra  företag 
som haft behov av en betong-
håltagare som Hammar.

– Det är roligt att vara sin 

egen och att ha omväxlande 
arbetsplatser. Normalt är att 
jag är ett par dagar på varje 
ställe och ibland på flera 
ställen under en dag. Det 
passar mig, säger Robin 
Hammar.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Robin Hammar driver Hammar’s Betonghåltagning sedan drygt ett år.

Totalrenovering av andra våningen

Andra våningen genomgår en totalrenovering för att anpassas till ett så kallat företagshotell. 14 arbetsplatser är inplanerade.

De anställda på Dalslands miljönkontor kommer att ha vackra fönster 
i sina arbetsrum. Fönstren består av isolerglas för att stänga ute ljudet 
från passerande tåg. Roger Johansson borrar hål i golvet, med Abd Mouti till höger.

Mörka luckor 
och öppna hyllor

Linda Wahlgren, köks- och butikssäljare, visar en del av en bänkskiva i 
kvartskomposit. Den finns i olika kulörer.

Hett på köksfronten är 
mörka luckor med öppna 
hyllor och skafferi med 
vitrinluckor. Och varför 
inte höj- och sänkbara 
väggskåp?
Linda Wahlgren är köks- och 
butikssäljare på Optimera i 
Mellerud. Hon visar vårens 
nyheter vad gäller kök. Deras 
leverantör har Svanenmärkta 
luckor, vilket betyder att de 
lever upp till stränga krav på 
en energisnål och miljövän-
lig tillverkningsprocess med 
bibehållen funktion och kva-
litet.

Hon visar bild på ett så 
kallat ”Bistrokök” med gla-
sade dörrar och öppna vägg-
hyllor. Handtagen kan med 
fördel vara tillverkade i läder 
eller koppar. Ett rymligt 
skafferi med vitrinluckor och 
höj- och sänkbara väggskåp 
är andra nyheter som är både 
praktiska och snygga. 

Smarta lösningar
– Det satsas på smarta lös-
ningar med syftet att köket 
ska en plats där man verkli-
gen ska umgås, säger Linda.

Hon visar även bänkskivor 
i kvartskomposit som blivit 
populärt, ett tåligt material 
som ser ut som sten. Materi-
alet består av krossad sten 
och bindemedel.

– Det ger en lyxig känsla. 
En del väljer att ha bänkski-
vor i kvartskomposit i en del 
av köket bara, förklarar Lin-
da.

Här i området är spegel-
luckor väldigt omtyckta, den 
lantliga stilen håller alltså i 
sig.

– Vi säljer mest skålhand-
tag och knoppar här i Melle-
rud, konstaterar Linda.

Butiken har kampanj på 
kök fram till 22 maj.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Handtag tillverkade i läder eller mässing är populärt nu.

”Bistrokök” med mörkbruna luckor, öppna hyllor och ett skafferi med 
vitrinluckor. Foto: Privat.

En nyhet är köksskåp med hissfunktion, där den innersta delen är höj- 
och sänkbar. Foto: Privat.

Det var i januari 2016 som 
Robin Hammar tog över 
verksamheten med be-
tonghåltagning från TLAB 
i Mellerud. Sedan dess 
har Hammar’s Betonghål-
tagning anlitats till många 
byggprojekt i Dalsland.
Just nu är Robin Hammar 
engagerad för att förbereda 
Toppfrys lokaler för den ut-
ökade produktionen av ärtor. 
Här ska ny utrustning från 
Findus anläggning i Bjuv 
installeras och det kräver en 
hel del förarbete. Vissa be-
tonggolv ska tas bort helt och 
hållet, andra ska det sågas 
rännor i. Robin har tagit hjälp 
av sin far Göran Fredriksson 
som bistår vid arbetstoppar 
som denna. Här har de att 
göra i ett par veckor.

Värdefull kundkrets
Robin jobbade med betong-
håltaging en period när han 
gått ut Nuntorps Naturbruks-
gymnasium. Men innan han 
blev sin egen arbetade han i 
tre år på Brålanda Industri 
där han var med och byggde 
hallar och lärde sig svetsa. 
Det är en tid han uppskattar 

Övervåningen på Rese-
centrum i Mellerud får sig 
en rejäl ansiktslyftning. 
Satsningen beräknas kos-
ta 1,5 miljon kronor.

– Vi har blåst ut hela övervå-
ningen, det ska bli 14 arbets-
platser där. Det görs vissa 

ombyggnationer för att an-
passa lokalerna till ett före-
tagshotell. Första hyresgäs-
ten är Dalslands miljökontor 
som ska centreras till Melle-
rud, berättar fastighetschef 
Peter Mossberg.

Ett nytt ventilationssystem 
ska installeras, det blir nya 

ytskikt, nya toaletter och 
isolerglas för att stänga ute 
ljuset av förbipasserande tåg.

– Det är en stor ombyggna-
tion, vi hoppas att personalen 
på miljökontoret ska kunna 
börja jobba där efter semes-
tern, konstaterar Mossberg.

Politikerna har godkänt en 

kostnad på 1,5 miljoner kro-
nor för projektet.

En rundvandring i rummen 
visar en härlig rymd och 
höga välvda fönster, det blir 
en vacker arbetsmiljö för 
miljökontorets personal.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

BYGG & ENERGI
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EN RIKTIG
BYGGHANDEL
Bygg altan - 
SÅ HÄR GÖR DU

Sapphultsg. 12, Mellerud · Tel: 0530-33 000
Öppettider: Mån-Fre 7.00-18.00, Lör 9.00-14.00

www.xlbygg.se · info@mellerud.xlbygg.se

Väder och vind sä� er spår på trädäcken. Men tar du hand om det så 
håller det sig fi nt i många år.

Så här gör du
Lägg på oljan med hjälp av en trasa, svamp 
eller pensel. Sugs oljan snabbt in i träet 
så fortsä� er du a�  lägga på olja tills träet 
är mä� at. Ju fl er lager du lägger på desto 
mörkare blir ytan. Rör om i burken då och 
då. E� er 30 minuter kan du torka bort 
överfl ödig olja som inte sugits upp av träet. 
Välj Ädelträolja för hårda träslag som ek och 
teak. Här kan du torka bort översko� solja 
e� er cirka 20 minuter. Tänk på a�  alltid följa 
rekommendationerna på burken.

En altan byggs upp av tre delar: stödpunkter mot mark, 
ramverket och tralldäcket. Sedan är det bara själva trallen 
kvar a�  lägga. Bygg steg för steg!

Så här gör du
Lägg på lasyren tunt med hjälp av en målar-
dynan. Lasera en bräda i taget och se till a�  
lasyren går ner i träet ordentligt innan du 
fortsä� er med nästa bräda. Rör om i burken 
då och då. Om träet suger åt sig mycket lasyr 
kan du behöva lasera en gång till. Tänk i så 
fall på a�  lägga på e�  mycket tunt lager så 
a�  lasyren inte bildar en fi lm. Ju fl er skikt 
du lägger på, desto mörkare nyans blir det. 
Tänk på a�  alltid följa rekommendationerna 
på burken.

-Viktigast för oss är du som 
kund! Ingen fråga är för liten 

eller stor.

Välkommen in med just
di�  byggprojekt.

TIPS
DET HÄR BEHÖVER DU

Stödpunkterna
Stödpunkterna kan gjutas fast eller så grävs
färdiga betongplintar ned. På dessa punkter
fästs tryckimpregnerade reglar (bärlinor) som
blir själva ramverket för din altan. Reglarna är
normalt 45 mm tjocka och i höjderna 145, 170 och
195 mm. Höjden styrs av hur markförhållandena
ser ut och hur många bärande stödpunkter du
behöver.

Håll dig till regelverket!
Våra rekommenderade avstånd/spännvidd
mellan stödpunkterna vid olika
dimensioner av reglar är:
45x145 mm – ca 150- 200 cm
45x170 mm – ca 180-260 cm
45x195 mm – ca 210-300 cm

Mellan reglarna monteras stödreglar för trallvirket
ex. 45x95 mm, som enklast monteras med en 
balksko. Regeln kan också placeras direkt på 
bärlinor om höjden på din altan tillåter det. Och 
istället för stödreglar kan du välja a�  endast ha 
bärlinor hela vägen.

Tralldäcket
De vanligaste storlekarna för tryckimpregnerat
trallvirke är 22x95 mm, 28x120 mm och 34x145 mm. 
22x95 mm blir något billigare, men mer arbetskrä-
vande och risken för en svajig altan är större. 
Väljer du 28x120 mm, får du en mer traditionell 
altan. Vill du ha en extra stabil och rejäl altan väljer
du 34x145 mm.

ATT TÄNKA PÅ
NÄR DU SKA BEHANDLA
TRYCKIMPREGNERAT

Thomas Ma� sson, bollplank,
XL-BYGG Mellerud

MINA BÄSTA TIPS
NÄR DU BYGGER EN ALTAN

• Stålborste eller piasavakvast.
• Skruvmejsel.
• Kniv.
• Slipkloss.
• Sandpapper.
• Trasor till olja.
• Tvä� svamp och hink.
• Penslar, målardyna till lasyr.
• Utomhustvä� .
• Beckers Terrasstvä� .
• Handskar.
• Beckers Penseltvä� .

Behandla din uteplats
OLJA ELLER LASYR?

Trall
28x120 mm

12,95
Pris/ lpm

Trallskruv 4,2x55
Korrosivitetsklass C4. För 28 mm 
trall. 250 st/ burk. Rek.ca pris 174:-.
Finns även i hink, 2000 st. Pris 749:-.
Rek. ca pris 960:-
Skruvåtgång ca 30 st/ kvm.

89:-
Pris/ burk

159:-
Rek. ca pris 338:-

Terrasslasyr
3 l

297:-
Elit Träolja 2,7 l
Träolja av högsta kvalitet. Motverkar ut-
torkning och sprickbildning samt gör ytan 
va� enavvisande och lä�  a�  underhålla.
Åtgång ca 5-10 kvm/ liter.

Terrasslasyr 3 l
Ger en vacker lyster och 
kulör samtidigt som den ger e�  
hållbart och slitstarkt resultat. 
Anpassad för lasering av
terrasser, staket och
trädgårdsmöbler. Finns i 6
kulörer: Kastanj, teak, kol,
gneijs, vit och tjära.
Pris före raba�  349:-.
Åtgång ca 10-15 kvm/ liter.

Pris eª er
raba� *.

ÖPPETTIDER I PÅSK
Skärtorsdag  7-18
Långfredag  STÄNGT
Påskaª on  9-14
Påskdagen  STÄNGT
Annandag påsk  STÄNGT

*RABATT PÅ BECKERS FÄRG

Raba�  gäller inte på kampanj, ne� opris-
sa� a och ”alltid bra pris” artiklar.

Du som har kundnummer har alltid:

Elit Träolja
2,7 l

Trallskruv
4,2x55

Tryckimpregnerat trä ska torka minst en 
säsong innan du behandlar det, oavse�  
om du väljer olja eller lasyr.

Växlande molnighet är bästa vädret.
Olja eller lasera inte solvarma ytor eller 
när det regnar då regnet gör ytan ma�  
och fl äckig.

10% raba�  på 0,5-1 liters burkar.
15% raba�  på 3-5 liters burkar.
25% raba�  på 10 liters burkar.

Lasera
Lasyr ger en vacker lyster och kulör samti-
digt som den framhäver träets ådring. Om 
trädäcket underhålls då och då så håller det 
sig fi nt i många år.

Olja
Olja ger en fi n yta som framhäver träet
naturliga ådring och karaktär. Oljar du trä-
däcket varje år så håller det sig fräscht och 
va� enavvisande länge.

• Ju tätare mellan stödreglarna, desto stabilare däck.
• Gå på helheten, inte bara på löpmeterpris.
• Ha rä�  skruvlängd.
• Lämna 3–5 mm mellanrum mellanbrädorna. Är virket 

blö� , lägg det utan mellanrum.
• Däcket ska luta en aning lä�  utåt, så a�  regn och 

smältande snö rinner undan lä� are.
• Mät diagonalerna i ramverket, så a� 

vinklarna blir rä� .
• Ta hänsyn till centrummå� et mellan reglarna när du 

väljer längd på trallvirket så minimerar du spillet.
• Ha en kra� full skruvdragare med dubbla ba� erier.
• Snörslå för a�  linjerar rä� .
• Spara på knäskålarna med knäskydd och använd 

handskar.
• Mät alltid två gånger och såga en  gång. 

BYGG & ENERGI
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Full fart i Carl-Johans grävfirma

Carl-Johan Lidberg framför den nya maskinhallen på 370 kvadratmeter. Markarbetet har han självklart utfört 
själv.

Våren 2008 startade 
Carl-Johan Lidberg sitt 
företag Lidbergs Mark 
& Grävtjänst. Han utgår 
från Mellerud och jobbar 
i norra Älvsborg och Ska-
raborg.
Carl-Johan har en 15-tons 
grävmaskin, en Volvo 140 på 
larver, och tre traktorer. 
Framför allt gräver han hus-
grunder för villor och andra 
byggnader. Kunderna består 
framför allt av byggfirmor, 

bland annat hustillverkaren 
Hjältevadshus. Det innebär 
att han ibland hamnar längre 
bort, för tillfället gräver han 
husgrunder i Älvängen åt 
dem.

Andra kunder är lantbru-
kare eller vägföreningar som 
behöver hjälp med dikning 
och dikesrensningar.

– Jag kör också en del åt 
Stora Enso där jag lagar i 
skogen efter avverkning, ut-
för dikning i skogen och 

En maskinhall har stått på Carl-Johans önskelista i flera år, framför allt 
för jordbruksmaskinerna och förvaring av spannmål.

Anordnar
uterumsdag

Många står i startgroparna att bygga uterum, den 19 april kan du få tips 
hur man gör. Foto: Privat.

Onsdag 19 april anordnar 
Optimera i Mellerud en 
uterumsdag, där allmän-
heten får träffa en leve-
rantör och ställa frågor.
En representant från buti-
kens uterumsleverantör 
kommer att finnas tillgänglig 
under dagen för att svara på 
frågor.

– Man kan till exempel ta 
med sig ritningar eller ta med 
sig bilder på sitt hus för att få 
hjälp vid planeringen och få 
svar på hur man ska göra, 
säger Anders Emanuelsson, 
enhetschef på Optimera i 
Mellerud.

Leverantören tar emot in-
formation och önskemål och 

kunden får sig tillskickat en 
offert senare. Det finns allt 
från ett enklare sommarrum 
med enkelglas till värsta vin-
terbonade åretrunt-rummet.

– Folk lägger allt mer 
pengar på sina uterum, så 
snittpriset stiger. Ett tips är 
att isolera golvet, även om du 
bygger ett enkelt sommar-
rum. Ett tätt golv gör gott 
under sommarkvällar, det 
blir mer ombonat. När solen 
värmt upp det under dagen 
håller det värmen ett tag, 
säger Anders.

Under dagen är det speci-
alpriser på uterum. 
 Susanne Emanuelsson  

susanne@mellerudsnyheter.se 

Nytt sortiment av trallvirke

Dags att köpa trallvirke till altanen? Till höger står Anders Emanuelsson, enhetschef på Optimera i Mellerud med två nyanställda; Fredrik Norgren, 
byggsäljare och Kjell Pettersson, lagerledare.

Våren innebär utom-
husaktiviteter så varför 
inte bygga en altan eller 
ett uterum? Optimera 
i Mellerud har ett nytt 
sortiment trallvirke med 
förbättrad hållbarhet.
Det handlar om tre olika 
slags trallvirke; optimaltrall, 
kärnfura och royaltrall. En-
hetschef Anders Emanuels-
son reder ut begreppen.

– Optimaltrall är fortfaran-
de en grön trall, som är stan-
dard, men snäppet bättre när 
det gäller virkeskvaliteten, 
förklarar han.

När det gäller kärnfuratral-
len används själva kärnan av 
virket som gör den både hård 
och slitstark.

– Man använder mittcen-
tret av virket så man får ut en 
bräda per stock. Den har ett 
högt naturligt motstånd mot 
röta, säger Anders.

Naturligt impregnerad
Om kärnan är med i vanligt 
grönt tryckimpregnerat trall-
virke tar den delen inte åt sig 
av impregneringen – den 
behöver inte det eftersom 
den delen är ”naturligt” im-
pregnerad.

– Det är en naturprodukt 
som inte behöver oljas in 
eller behandlas. Den ska en-
bart tvättas, exempelvis med 
såpa och vatten. Det finns 
också medel att köpa som gör 
träet rent, menar Anders.

Behåller färgen
Royaltrallen är en brun trall 
som behåller färgen genom 
åren. Den har genomgått en 
tvåstegsbehandling där 
tryckimpregnerat virke ko-
kas i linolja och är därför en 
miljövänlig trall. Man tillsät-
ter färgpigment med UV-
skydd i oljan. Den ska vara 
färgbeständig i upp till tolv 
år.

– Den bruna trallen vi haft 
tidigare har varit behandlad 
på samma sätt som den gröna 
standardtrallen, fast med 
brunt pigment i impregne-
ringsvätskan. Men den har 
inte hållit kulören utan blivit 
grön efter två-tre år, berättar 
Anders.

Ett trallvirke av högre kva-
litet kostar upp till 175 kro-
nor mer per kvadratmeter än 
standardvirket.

– Allt fler kunder efterfrå-
gar annat trallvirke än den 
vanliga gröna trallen, säger 
Anders.

Vad bör man då tänka på 
vid bygge av altan? Viktigast 
är att fundera igenom vilket 
behov man har, så att man 
inte kommer på i efterhand 
att man borde byggt större.

– Vi märker att folk bygger 
allt större altaner, ofta runt en 
gavel för att få sol från flera 
väderstreck, berättar Anders.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

rättar till skogsbilvägar, be-
rättar Carl-Johan.

Han murar och lägger plat-
tor också, men i allt mindre 
omfattning på senare år.

Utgångspunkten är hem-
met i Gerdsrud där han bor 
på en liten gård intill E45 
med hustrun Jessica och bar-
nen Gustav 8 år, Hanna 11 år 
och Julia 13 år. 

– I dagsläget är det verkli-
gen fullt upp, jag har redan 
fått tacka nej till jobb i år. För 
tillfället har jag jobb i Var-
gön, Skövde, Älvängen och 
tre-fyra jobb i Mellerud. På 
vintrarna är det i regel min-
dre att göra, då brukar jag fixa 
här hemma på gården, säger 
Carl-Johan.

Nybyggd maskinhall
Ett projekt på gården är den 
nybyggda maskinhallen, där 
han utfört markarbetet själv 
– såklart. Eftersom Carl-Jo-
han driver ett hobbyjordbruk 
så finns behovet av att förva-
ra jordbruksmaskiner och 
spannmålen under tak.

Carl-Johan sågade ner träd 

i sin skog 2012, de sågades 
upp året efter av Bertil Eriks-
son, Hällans såg. Sedan har 
brädorna förvarats under tak 
på gården.

– Jag gjorde det mesta 
markarbetet förra vintern, 
plattan göts hösten 2016 och 
denna vintern restes väggar-
na. Allbygg  har byggt hallen 
och de har gjort ett jättebra 
jobb, förklarar Carl-Johan.

Hallen mäter 370 kvadrat-
meter och har en stomme av 
trä. Carl-Johan har gjutit en 
grundsula som han ställt 
skalblock på. De ihåliga 
blocken har fyllts med be-

tong, då blir de som en solid 
mur med en sockel nertill.

– Det är för att jag ska 
kunna tippa spannmål på 
golvet. Jag odlar lite havre 
och korn och säljer. Planen 
är dessutom att sätta solceller 
på maskinhallen i framtiden, 
berättar Carl-Johan.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Utegolv med klass
Annonsen gäller t.o.m. 23/4 2017 

Mellerud långgatan 76 /   
0530-75 52 00 /    
Mån-Fre 7-17 lör 10-13
www.optimera.se

Komposittrall Woodlon
25x150 mm 
Rejäl trall i träkomposit.
Finns som grå och mörkgrå 
och i längden 5,4 m. 6,66 lpm/kvm. 
Miljövänlig och underhållsfri.
Beställningsvara.
Ord. pris: 849:- /kvm

Nu: 699:- /kvm

Optimaltrall
Vår finaste trall ”Optimal-
trallen” som kommer från 
Norrlands skogar. Jämnare 
kvalité med mindre kvist.

Från 166:- /kvm

Trallvirke
Trallvirke tryckimpregnerad trall i klass AB. 
22x95, 28x120, 34x145. Virket leveraras med 20 års 
rötskyddsgaranti. Längder och bredder kan 
variera mellan butikerna. Prisexempel avser längd 
2,4 m-4,5 m. Längdtillägg på längder 4,8 m-5,4 m.

Järnvägsgatan 10, 464 62 Brålanda
0521-77 88 50, bolist.se/butiker/bralanda-tra-ab/

Brålanda Trä AB
Byggvaruhus

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

MISSA INTE ÅRETS STORA

FÖNSTERKAMPANJ!

Vid köp av 1-4 enheter 30% rabatt

Vid köp av 5 eller fler 35% rabatt

• Svensktillverkade fönster & fönsterdörrar

• Snygg, smart och ren design

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

UPP TILL

35%
V.12-16

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

Välkommen till
Oljan i Mellerud AB

Vid ST1 bensinstation,
Wibergsgatan 1

Tel: 0530-470 01

Vi har
produkterna,

verktygen och 
kunskapen som

gör jobbet
enklare.

-

Anderssons Markis har sedan mer än ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed en av 
landets äldsta tillverkare av solskydd. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av hög

kvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals 
nöjda kunder sedan starten 1957. 

Njut av solen - när du vill!

Visas på 
Ute och Inne

Komplett solskydd både inom- och utomhus

Visas på Ute & Inne

#aag_industrikonsult 

Betonghåltagning & Entreprenad
073-183 53 43
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Så vårdar du din trätrall

sa oljan framhäver träets 
naturliga ådring och ger den 
en fin och vattenavvisande 
yta men kanske vill man ha 
en ny nyans på träet. Det 
finns flera att välja på, från 
ljust gråblått till mörkare 
brunt. Detta kan åstadkom-

mas antingen med pigmente-
rad olja eller lasyr.

Olja rätt
Pensel eller roller och en 
luddfri trasa är det som be-
hövs för själva oljningen.

– Mitt tips är att använda 

ett förlängningsskaft till rol-
lern eller penseln. Det under-
lättar arbetet och det är bättre 
för kroppen att kunna stå upp 
och jobba. Drar oljan in fort 
så ska man lägga på mer tills 
att träet är mättat men över-
flödet ska torkas bort efter 

cirka 30 minuter. Oljan ska 
inte bygga någon film. Sedan 
är du i mål!, säger Katja Toi-
vio, säljare på XL-Bygg.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Ser din trätrall ut såhär? Då är det dags att ta itu med den...

...Katja Toivo tipsar om hur du vårdar din träterrass och kanske ger den en ny nyans.

Den som har en uteplats med trätrall kan ha lite fun-
deringar nu. Krukor som stod ute länge i höstas kan ha 
lämnat spår och träet ser kanske torrt och tråkigt ut. 
Katja Toivio på XL-Bygg vet hur du får lyster på träet 
igen. Här är hennes råd.

 – Först av allt ska man kolla 
vädret, optimalt är växlande 
molnighet och en temperatur 
över sju grader och gärna bra 
väder det följande dygnet. 
Infinner sig det önskade väd-
ret är det bara att sätta igång. 
Det bästa resultatet uppnås 
om man jobba steg för steg, 
man börjar alltid med rengö-
ring, sedan eventuell slip-
ning och skrapning och till 
sist slutbehandling med olja, 
säger Katja.

Tvätt med pulver
Tvättar gör man bäst med 
terrasstvätt, ett speciellt pul-
ver som blandas med vatten 
till en geleáktig blandning 
som sedan appliceras flödigt 
med pensel eller roller på 
trallen. Det får verka en 
stund, femton till trettio mi-

nuter, sedan skrubbar man 
trallen med borste för hand 
eller med en terrassborste på 
skaft. Allt rengöringsmedel 
ska sedan sköljas bort.

Använder man en hög-
tryckstvätt så ska man tänka 
på att inte ha för högt tryck 
då det kan skada träet, påpe-
kar Katja.

Torka två veckor
En till två veckor ska den 
rena trallen sedan torka innan 
det är dags att (eventuellt 
slipa) och olja. Katja tipsar 
om att använda en fuktmäta-
re. Fukthalten får inte över-
stiga 16-17 procent. Det är 
viktigt vid all typ av målning.

Flera nyanser
Trätrall ljusnar lite av ter-
rasstvättmedlet. Den färglö-

Tillsammans för en grönare framtid

Jenny Christensen, projektledare för ”Samskapande Grön Omställ-
ning”. Foto: Privat.

Projektet ”Samskapan-
de Grön Omställning” 
vill komma långt bort 
från skrivbordet. För det  
handlar nämligen om dig 
och vår gemensamma 
framtid. 
Syftet med projektet är att 
engagera och motivera till ett 
gemensamt ansvar och sam-
arbete för en grönare framtid 
inom området bränslen och 
bilar.

Både internationellt, natio-
nellt och regionalt har man 
satt upp ambitiösa mål för 
hur samhället ska vara håll-
bart och självförsörjande av 
förnybar energi. Du har sä-
kert redan hört om orden 
hållbarhet, förnybar energi 
och grön omställning ett an-
tal gånger. Men vad betyder 
de egentligen och vad händer 
inom området? Är det inte 
bara politiskt struntprat, som 
stannar på papperet?

Fossiloberoende 2030
Melleruds kommun har till 
exempel ett mål om att den 
kommunala fordonsflottan 
ska vara fossiloberoende till 
2030. I dagsläget är tillgång-
en till förnybara drivmedel i 
stort sett obefintlig i kommu-
nen. 

”Samskapande Grön Omställning” är ett EU-projekt som finansieras av EU programmet Interreg Øre-
sund-Kattegatt-Skagerrak. Fyra svenska och danska kommuner samarbetar tillsammans med universitet 

I projektet ska man testa en metod för att hitta hållbara lösningar. Dalslands miljö- och energiförbund har 
valt att testa metoden för att öka antalet fordon som drivs med förnybara bränslen. De tre andra partnerna 
kommer att arbeta med; utfasning av oljepannor, solenergi samt mätning och besparing för vatten- och 
energianvändning.   

Mål: Att tillsammans med medborgare och aktörer minska hinder som finns för att ställa om till förnyba-
ra drivmedel och tillsammans hitta lösningar för att på sikt kunna höja andelen el- och biogasbilar i Dalsland

Läs mer på www.sagrom.com

FAKTA OM ”SAMSKAPANDE GRÖN OMSTÄLLNING”

För att nå målet är det vik-
tigt att kommunen arbetar för 
utbyggnad av ladd- och tan-
kinfrastrukturen, detta i takt 
med att medborgare och ak-
törer väljer att byta till fordon 
som drivs med förnybara 
bränslen. 

Fordon och bränslen har 
varit en het fråga den sista 
tiden då regeringen nyligen 
kom med ett förslag. Miljö-
anpassade fordon med låga 
utsläpp av koldioxid ska få 
en bonus vid inköpstillfället, 
medan fordon med höga ut-
släpp av koldioxid får högre 
skatt de första tre åren.

Melleruds kommun satsar
Mycket är på gång i Melle-
ruds kommun inom tank- och 
laddinfrastruktur just nu.  
Förra veckan tog kommunen 
ett beslut att teckna ett avtal 

med BRC Sweden AB och 
under våren 2018 kommer 
BRC att bygga en tankstation 
för biogas i Mellerud. 

Även två laddstationer för 
elbilar kommer att sättas upp 
redan nu under våren 2017, 
en vid stationens pendelpar-
kering och en på torget. 

Först snackar vi –  
sedan kör vi
Satsningarna välkomnas av 
Jenny Christensen som är 
projektledare för ”Samska-
pande Grön Omställning” på 
Dalslands miljö- och energi-
förbund. De ligger helt i linje 
med projektets område som 
arbetar för ökad efterfrågan 
på förnybara bränslen. 

Arbetet startar nu för att 
stärka kommunens viktiga 
satsningar och få fler med-
borgare och företag att våga 

växla över till förnybara 
bränslen. Dialogmöten och 
kunskapsutbyte står på agen-
dan. Det finns mycket idéer 
och erfarenhet ute bland 
kommunens medborgare 
och företag som vi vill ta del 
av. Några kanske redan kör 
el- eller biogasbilar, några 
kanske funderar på att byta.

– Det finns fortfarande 
många hinder men tillsam-
mans kanske vi kan vi hjälpa 
varandra att hitta lösningar, 
det kan vara allt ifrån bilpoo-
ler till placering av laddsta-
tioner, säger hon.

Spelregeln för dialogträf-
farna kommer att vara enkel 
”Ingen kunskap eller erfa-
renhet är oviktig – alla är lika 
viktiga” Den som är intresse-
rad av att vara med i en dia-
logträff kan kontakta Jenny 
Christensen.

BYGG & ENERGI
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Patrik Lundquist • Tel. 070-228 48 36
patrik@evmteknik.se

Ventilation Komfort och Industri
Luftfilter Energiberäkningar
OVK-besiktningar Energideklarationer

Boka tid för kostnadsfri och opartisk...

Energi &
Klimatrådgivning
Du når oss via din kommuns växel.
Information också på vår hemsida
www.energiradvast.se

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

Bygga nytt
eller renovera?
Vi har mycket stort sortiment i lager
när det gäller takplåt och väggplåt samt 
beslag och skruv

Bygga nyttBygga nytt Alltid
10.000 m2 tak
& väggplåt i 

lager!

Vi tar även hem speciallängder på beställning
(mellan 1 till 2 veckors leveranstid) .
Vi beställer även specialbeslag och självbärande plåt 
efter kundens önskemål.

Uterumsdag 19/4
Optimera Mellerud

Mellerud långgatan 76 / 
0530-75 52 00 / Mån-Fre 7-17 
lör 10-13

Arne Carlsson från VPP finns på plats 
och hjälper dig att utforma ditt uterum, han lämnar 
även offert. Tag gärna med ritning eller foto på ditt hus. 
Välkommen!

Onsdag
19/4 

kl 10-17
Välkommen!

Hissen installerad på Idrottshuset

Här syns takutbyggnaden på framsidan, med den nya rampen ner till en splitter ny entrédörr.

Vecka åtta var tillgäng-
lighetsanpassningen av 
Idrottshuset klar. Nu 
fortsätter upprustningen, 
bland annat med ett nytt 
ventilationssystem i bot-
tenvåningen och nytt tak.
Rampen vid huvudentrén har 
Melleruds kommun byggt i 
egen regi, medan hissen på 
baksidan lades ut på entre-
prenad (DGT).

– Vi behöll trappan vid 
huvudentrén och grävde ut 
för rampen. Vi har även satt 
in en ny entrédörr. Dessutom 
förlängde vi taket vid entrén 
och satte upp räcken för att 
uppfylla tillgänglighetskra-
ven, berättar Peter Mossberg, 
fastighets- och fjärrvärme-
chef.

Kommunen sökte medel 
till hissen, men fick avslag. 

Hissdörren uppe i gymnastikhallen, som även används som bingohall 
och till danstillställningar.

Peter Mossberg i den nya hissen, som är två meter djup för att ha plats 
för en bår.

Linda Hamrin vid den nya balkongen på baksidan där det finns plats för 
fyra rullstolar. Räcket är numera fallskyddsvänligt.

projektingenjör Linda Ham-
rin.

Ytterligare en orsak till 
projektet är att samtliga elev-
er på skolan som har idrott i 
lokalen ska kunna ta sig dit.

– Det har varit ett önske-
mål länge från skolan, nu kan 
även klasser med rörelse-
hindrade elever ha gympa 
här, konstaterar Mossberg.

Hissen ökar också till-
gängligheten när det arrang-
eras danser i Idrottshuset. 

Brandlarmet har förbätt-
rats och väggarna i entrén är 
uppsnyggade med ny målar-
färg.

Upphandling är ute när det 
gäller nytt tak på fastigheten. 
Det kommer även att instal-
leras ett nytt ventilationssys-
tem i bottenvåningen.

– Taket ska vara klart se-
nast 31 oktober och arbetet 
med ventilationen ska vara 
färdigt under våren, säger 
Mossberg.

Det återstår lite utvändiga 
målningsarbeten, vid hiss-
chaktet och takutbyggnaden 
på framsidan. Dräneringsar-
bete har redan skett på bak-
sidan.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Det avsattes drygt 700 000 
kronor av politiken, men 
projektet blev dyrare än be-
räknat för att uppfylla regio-
nens regler vad gäller till-
gänglighetsanpassning. 
Bland annat är hissen cirka 
två meter djup för att man ska 
kunna rulla in en bår i den.

Anledningen till satsning-
arna är att alla, oavsett han-
dikapp och rörelseförmåga, 
ska kunna ha tillgång till ar-
rangemangen i Idrottshuset. 
MIF anordnar till exempel 
bingo på torsdagskvällar och 
för att alla ska kunna delta 
behövdes en hiss. Dessutom 
har man byggt en balkong på 
baksidan med plats för fyra 
rullstolar.

– Det är för att funktions-
hindrade ska kunna rulla ut 
och bli räddade därifrån. 
Antalet platser är dimensio-
nerat efter maxantalet perso-
ner lokalen får ta in, förklarar 
Mossberg.

Nu är de godkända
– Vi började titta på utrym-
ningstrappornaoch beslutade 
att uppdatera dem med fall-
skyddsvänligt räcke. De var 
inte barnsäkra tidigare, men 
nu är de godkända, säger 

BYGG & ENERGI

Från gräv och schakt
till mark och anläggning

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14
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Glad påsk
 – firas bäst i en kyrka –

Välkommen till 
Brålanda pastorat

Skärtorsdag: 14.30 Servicehuset
19.00 Brålanda

Långfredag: 11 .00 Timmervik
Påskdagen: 11 .00 Sundals-Ryr
Annandag påsk: 11 .00 Gestad

Se mer info i predikoturer

Tommy 
Håkansson

Brålanda/Säffle

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

KÖP DIN NÄSTA
MASKIN AV MIG

– JAG ÄR TILL FÖR DIG

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5

Välkomna till Sundals-Ryrs kyrkokörs

VÅRFEST 
Lördag 22/4 kl. 16.00 o. söndag 23/4 kl. 16.00

i Sundals-Ryrs församlingshem
Vårsånger, servering, årgångar och spex

Årets tema ”Sjukt bra”

  

Vårtalare: 
Berit  

Pettersson Inträde: 100:- 
Anmälan till Elvie 073-027 59 11

Jenni 070-486 59 03

Brålanda • Frändefors SPORT
Håfreström fortsätter 
med sina målfyrverkerier
FOTBOLL 
Håfreström fortsätter 
göra mycket mål. Så även 
i lördags när man besegra-
de Svanskogs IF med hela 
11-0 hemma på Dalslands 
Sparbanks Arena i en 
match som var avgjord 
redan efter 25 minuter.
17-1, 11-0 och 11-0, det är 
Håfreströms resultat de se-
naste träningsmatcherna. Att 
laget har stabiliserats och 
blivit balanserade syns inte 
bara på resultattavlan, utan 
också på planen.

Värmlänningarna hade 
ingen chans mot seriekolle-
gorna från Dalsland som 
spelade glänsande anfalls-

fotboll med en stabil för-
svarsmur.

– Vi spelade jättebra i 70 
minuter, det är trots allt ett 
divison 5 lag mötte vi, precis 
som vi. Men vi spelade skit-
bra, höll i bollen och spelade 
rätt, berättar en nöjd tränare 
i Michael ”Svea” Eriksson. 

Tolv minuter tog det innan 
första målet sköts in, då av 
Flamur Mollapolci, som se-
nare skulle göra ytterligare 
ett mål. Förutom honom så 
gjorde Martin Kopp fyra mål 
i matchen, alla i den första 
halvleken. Slutminuterna i 
matchen såg inte lika bra ut 
för ”Håfre”, trots att man då 
ledde med 10-0.

– Kanske en kvart in i an-

dra halvlek spelade vi bra, 
men sedan blev det okoncen-
trerat och slarvigt, påpekar 
tränaren. 

Så här långt ser det väldigt 
bra ut för laget som hade en 
tuff säsong 2016. Stabilitet 
och ordning är det man tän-
ker på först.

– Vi har fått ihop försvaret, 
släppte ju in mycket mål 
förra året. Men balansen har 
vi fått, det känns väldigt bra 
nu. Det märks att killarna har 
roligt på planen, berättar 
Eriksson.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Nuntorp HsK har bytt namn
HÄSTSPORT 
För att bättre knyta an till 
den verksamhet och det 
upptagningsområde man 
idag har, samt visa att 
man gör en nystart har 
Nuntorp Hästsportklubb 
bytt namn till Dalslands 
Hästsportklubb.
På klubbens hemsida kan 
man läsa att alla medlemmar 
fått vara delaktiga i hela pro-
cessen kring namnbytet. 
Man anger; Vi lämnar nu 
namnet Nuntorp HsK bakom 
oss, men vi har kvar den goa 
gemenskap, känsla och akti-
vitet som vi alltid haft i för-
eningen. 

Detta var också något som 
Mariana Fransén, Västergöt-
lands Ridsportförbund, påta-
lade när hon besökte fören-
ingens årsmöte i februari: 

– Ni verkar ha en mycket 
fin sammanhållning och ge-
menskap i er förening – håll 
kvar detta!  Ni har haft några 
tuffa år bakom er, men jag 
hoppas och tror på er framtid, 
underströk hon. 

Prisutdelning vid årsmötet där bland annat Frida Hansson, Tuva-Lisa 
Carlsson, Kristin Hammarsträng (sittande) samt Malin Nilsson fick pris 
för sina prestationer under 2016.

Årets funktionär: Pernilla 
Utter
Årets stjärnskott: Alice 
Hedberg Axelsson
Årets prestation: Julia 
Thorén och Moa Härnströ-
mer
Årets lag: Division 1-laget, 
hopp, häst: Anna Wessman 
Karlsson, Hanna Norrman, 
Sanna Ekelund-Johansson, 
Elin Olsson, Linnea Eriks-
son och Malin Nilsson.
Hedersomnämnande till 
Gotacupslaget på ponny: 
Selma Hansson, Tuva-Lisa 
Carlsson, Moa Härnströmer, 
Frida Hansson, Filippa 
Karlsson, Linnea Augusts-
son samt Madelen Anders-
son.
Bäst rankade: Anna  Wess-
man Karlsson, häst hopp. 
Susanne Lundqvist, häst 

dressyr. Michelle Petersson, 
ponny hopp o dressyr. Hanna 
Norrman, häst hopp. Elin 
Olsson, häst hopp. Malin 
Nilsson, häst hopp. Moa Ha-
gested, ponny hopp. Sandra 
Thunberg, körning

KM 2016:
Körning: 1. Sandra Thun-
berg - Binette
Dressyr häst: 1. Petra Ed-
vardsson - Abros
Ponny hopp: 1 Michelle 
Petersson – Hembys Dona-
tella. 2. Frida Hansson – My 
Belzzie. 3. Tuva-Lisa Carls-
son – Sunlight T
Hoppning häst: 1. Malin 
Nilsson – Sweetheart. 2. 
Kristin Hammarsträng – La-
ika. 3. Malin Nilsson - Bol-
linger

Utdelningar vid 2017 års årsmöte:

Och det har varit några 
turbulenta år för föreningen 
i och med naturbruksgymna-
siets nedläggning. 

Nu vill man dock visa att 
man satsar framåt. Man vet 
att man har en resa framför 
sig med alla förändringar 
som kommer ske kring sko-
lan, men förhoppningen om 
att det hela ska mynna ut i 
något riktigt bra finns här.

Brett hästintresse
I södra Dalsland finns ett 

brett hästintresse. Här finns 
flera framgångsrika uppfö-
dare, många ungdomar som 
vill börja tävla, liksom det 
finns framgångsrika ryttare 
och kuskar. Detta är vad för-
eningen vill jobba med, lik-
som att återigen få  en an-
läggning som kan fungera för 
föreningens verksamhet. 

På årsmötet, som hölls på 
Håkans Bar & Festvåning, 
uppmärksammades flera av 
föreningens aktiva medlem-
mar, allt från funktionärer till 
tävlande.  Årets lag, Årets 
prestation, Årets funktionär, 
Årets stjärnskott samt Årets 
främsta tävlande prisades. 
KM-pristagarna under 2016 
fick också sina utmärkelser. 

Aktiviteten är hög i klub-
ben. Av medlemmarna är en 
mycket stor del aktiva, både 
som tävlande och funktionä-
rer och både medlemsantalet 
och licensierade ryttare/kus-
kar ökar. Under våren kom-
mer man att ha lag med i fyra 
olika serier. Ridsportall-
svenskans Div. 1 i hoppning 
häst, Gotacupen för ponny, 
Div. 3 i hoppning för ponny 
samt även Div. 3 i dressyr för 
häst. I maj kommer man 
dessutom att arrangera två 
tävlingar, en ponnyhoppning 
och en körtävling.  

Ing-Marie Norrman

Företagare besökte 
mästarna på luftridåer

Brålanda Företagförening gjorde 
ett besök hos Masterveil AB som 
tillverkar luftridåer i sin fabrik i 
Brålanda..

Joakim Asservik t.v och Pierre Larsson berättade om företaget Mas-
terveil. Företagarföreningens ordförande Christina Milén Jacobsson 
testade att starta luftridån mellan två avdelningar i fabriken.

Brålanda Företagarför-
ening besökte företaget 
Masterveil på Järnvägsga-
tan i Brålanda förra onsda-
gen. Ett intressant besök 
som blev en inspirerande 
aha-upplevelse för alla 
närvarande.
Företagets ägare Pierre Lars-
son och medarbetaren/sälja-
ren Joakim Asservik berätta-
de om företagets historia från 
en smidesverkstad i Ödeborg 
till Frändefors Plåtprodukter 
och vidare till Masterveil 
AB. Det startades 1986 och 
tillverkar luftridåer mot både 
en nationell och internatio-
nell marknad.

Luftridåer återfinns i entré-
er till köpcentra, stora buti-
ker, gallerior, industrier, la-
ger, fryshallar, kylbilar och 
myckat annat. Alla har säkert 
märkt den varma luft som 
möter när man stiger in i ett 
varuhus, men ingen här när-
varande hade dock förknip-
pat det med ett framgångsrikt 
litet företag i Brålanda.

Producerar i Brålanda
Den största produktionen, 
den som skräddarsys efter 
kundens behov, sker i Brå-
landa med fem anställda, 
plus inhyrd personal när det 
behövs. Man samarbetar 
också med Brålanda Indu-
stri. En liten del standardpro-
dukter tillverkas i Rättvik.

– Vi har externa säljare i 
Skandinavien och Europa. 
Den största omsättningen 
sker från ett huvudkontor i 
Brüssel, berättade Joakim 
Asservik, som är den som 
sedan årsskiftet säljer Mas-
terveils luftridåer i södra och 
mellersta Sverige. 

Han förklarade det låga 
antalet medarbetare kontra 
en stor efterfrågan med att 
det är ett bra flöde i företaget. 
Det tillverkas detaljer när det 
inte är så mycket att göra och 
då går det snabbt när nya 
ridåer ska byggas.

– Vi är anpassade till små 
serier, förklarade Asservik.

Nästan allt kan stoppas 
med luft
Det framkom att luftridåer 
från Brålanda levererats till 
England, Island, Spanien, 
Ryssland, Thailand, Kina, 
Elfenbenskusten, Australien 
och flera länder i Centraleu-
ropa. Företaget omsätter 15 
miljoner kronor om året.

Frågorna var många från 
de förvånade besökarna från 
företagarförening som ville 
veta mer. Det är lite svårt att 
förstå att detta företag kan 
vara så okänt i bygden. 

Det blev många aha-upple-
velser när Asservik och Lars-
son berättade på vilket sätt 
luftridåer kan användas, för 
det handlar inte bara om att 
stänga ute eller inne kyla, det 
kan också handla om att blå-
sa bort sågspån i sågverk, 
stoppa fåglar från att flyga in 
i bagerier, blåsa snö från tåg 
och i tågtvättar.

– Man kan stoppa nästan 
vad som helst med luft. Det 
pratas mycket  om luftridåer 
i Europa och vår säljare i 
Belgien önskar att vi skulle 
växa. Marknaden är obe-
gränsad om man vill,  sade 
Joakim Asservik och Pierre 
Larsson.
 Karin Åström  

karin@mellerudsnyheter.se
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FOTBOLL 
Kroppefjälls IF besegrade 
Trollhättans IF på söndagsef-
termiddag på Melleruds 
konstgräsplan.

Efter en mållös första halv-
lek kom 1-0 för hemmalaget 
efter tre minuter genom Ma-

thias Skoogh-Olsson. KIF 
fortsatte sedan med målskyt-
tet och ledde med 3-0 innan 
gästande Trollhättan kunde 
reducera i matchens sista 
minut. 
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Kroppefjäll starka
mot Trollhättan

Stabilt av Bäckefors 
FOTBOLL 
Bäckefors ser ut att glida upp 
som favorit i division 6 den-
na säsong. I lördags besegra-
de man division 5-laget 
Tösse IF med 3-1 trots under-
läge inledningsvis.

Kvitteringen kom dock 
från oväntat håll när en Tös-
sespelare petade in bollen i 

egen bur. Bäckefors fick luft 
under vingarna i och med 
kvitteringen och fyllde sedan 
på med två egna mål inom 
loppet av lite drygt tio minu-
ter. Matchen slutade 3-1 efter 
en mållös andra halvlek på 
Lilla Bräckes gräsplan.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Förlorade stort
FOTBOLL 
Frändefors damer tränings-
spelade mot klubbens 
pojklag i söndags. Det blev 
dock en match nya tränardu-
on snabbt vill glömma. 9-1 
blev slutresultatet till P 00-03 

som bokstavligen körde över 
damlaget. Nu har laget en 
månad på sig att rätta till det 
som behövs innan serien drar 
igång.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

FOTBOLL 
Brålandas unga lag såg 
länge ut att besegra 
Åsebro i en av de sista 
träningsmatcherna inför 
säsongen. Men Åsebros 
rutin gav till slut utdel-
ning med två sena mål av 
Fredrik Grenander, vilket 
gjorde att matchen sluta-
de 2-2.
Trots att det ännu bara är 
träningsmatcher så finns det 
ändå en stor vilja att vinna. 
När två minuter återstod av 
matchen mellan Brålanda 
och Åsebro på Sörbyvallens 
konstgräs ledde hemmalaget 
med 2-0.

Men på två minuter lycka-
des Fredrik Grenander nicka 
in två nästan identiska bollar 
och fixade ett oavgjort resul-
tat.

– Jag tycker ändå vi gör en 
bra match rent spelmässigt, 
vi är spelförande och flyttar 
bollen hyfsat i första halvlek. 
Men sedan är de bra i om-
ställningar och kontrar in två 

mål. Vi tappar bort lite enkla 
bollar offensivt och de ska-
par en del farliga chanser. 
Det är något vi måste jobba 
med och försöka fixa tills 
serien börjar, berättar spelan-
de tränaren Peter Eriksson 
som gjorde sina första 90 
minuter för säsongen.

I andra halvlek var det 
fortsatt bollinnehav för Åse-
bro som visade tålamod, 
även om det offensivt inte 
resulterade i mål.

– Vi fick lite hjälp av mot-
vinden, de orkade inte lyfta 
upp bollen. Men mot slutet 
lyckades vi spräcka nollan, 
skönt att vi kunde vända och 
göra några fina mål. Jag är 
nöjd med det att vi hade tåla-
mod och att vi vågade hålla i 
bollen. Det var en okej insats 
och jag tycker ändå vi spelar 
bra vissa stunder, det tar vi 
med oss, säger Eriksson som 
var nöjd med laget.

 Tobias Coster
tobias@mellerudsnyheter.se

Fredrik Grenander 
räddade Åsebro

KIF:s basketträning har startat

Fr.v: Viggo Olsson, tränarna Bashar Rashoud och Hasan Alshikh Khadour samt Gabriel Naraine.

Förra onsdagskvällen 
träffades ett tiotal barn 
mellan sex och fjorton år 
i Fagerlidsskolans gym-
nastiksal. Kroppefjälls IF 
körde nämligen igång sin 
basketträning.
KIF blev kontaktade av Bas-
har Rashoud och Hasan 
Alshikh Khadour, som höll i 
prova-på-basket i Rådahal-
len på sportlovet. Eftersom 
ett 35-tal barn kom och in-
tresset verkade vara stort i 
kommunen, ville killarna dra 
igång basketträning. 

– Det är lättare att få trä-
ningstider som förening, så 
de kontaktade oss. Vi har ju 
redan startat judoträning och 
då tyckte vi att vi lika gärna 
kunde dra igång basket ock-
så, säger KIF:s Martin Eriks-
son.

Nu bedriver föreningen 
fyra olika idrotter; fotboll, 

Alexander Feuerstein i full k0ncentration när han studsar bollen.Tränaren Hasan Alshikh Khadour visar hur man kastar bollen i korgen. 
Gabriel Naraine tittar på.

Sjuårige Nils Gajewska under en av 
övningarna.

Medaljregn för MIF-tjejer på Höfers Cup

Glada lagmedlemmar efter en heldag i Färgelanda där de spelade i Höfers cup. Foto: Privat.

HANDBOLL 
Melleruds IF:s flickor 
07/08 deltog i Höfers Cup 
Miniboll i Färgelanda i lör-
dags 8 april.
Det var totalt tre lag från MIF 
som ställde upp. Tjejerna 
mötte ett tufft motstånd i 
många matcher, men stod 
emot bra. De visade på god 
kämpaglöd och bjöd publi-
ken på många mål.

Flickor, ledare och föräld-
rar hade en toppendag.

bordtennis, judo och basket.
– Det var en kompis som 

berättade att de skulle starta 
basketträning och min son 
Nils ville vara med. Han är 
med på judoträningen så han 
är redan KIF:are, säger Hen-
rik Gajewska leende.

– Jag spelar handboll ock-
så. Basket är kul, jag kommer 
att fortsätta med det, berättar 
sjuårige Nils Gajewska.

Barnen tränar bland annat 
bollkontroll genom att studsa 
och kasta upp bollen i luften. 
De får även öva sig i att kas-
ta bollen i korgen.

Både tränarna bor i Melle-
rud men kommer från Syrien 
och har erfarenhet av både 

”Alltid lite pirrigt”
FOTBOLL 
Nu vankas äntligen seriefot-
boll igen efter flera månaders 
uppehåll. I vårt område är det 
Melleruds IF som är först ut 
i division 4 Bohuslän/Dal, 
borta mot Åmålslaget IF Vi-
ken på långfredagen. 

– Det känns bra, alltid lite 
pirrigt i magen, men det är så 
det skall vara. Vi har vårt 

spelsätt klart och killarna vet 
hur de skall spela, säger Mel-
leruds assisterande tränare 
Rikard Westman.

Under försäsongen har la-
get haft stora problem med 
otillgängliga spelare. Nu 
hoppas ledarstaben att sjuk-
domar med mera lagt sig.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

basket, fotboll och volley-
boll.

Hasan har spelat basket på 
hög nivå i 15 år och varit 
baskettränare för spelare i 
alla åldrar under tio år.

– Basket är inte så stort i 
Sverige, men vi vill höja 
statusen på sporten, säger 
Hasan och får medhåll av 
Bashar.

Bashar är för övrigt utbil-
dad veterinär i sitt hemland 
och har planer på att validera 
utbildningen här i Sverige.

– I framtiden hoppas vi få 
möjlighet att träna i Rådahal-
len istället, helst tre gånger i 
veckan, understryker han.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se
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Inför årets fotbollssäsong

Inför säsongen med assisterande tränaren Rikard Westman:
Hur ser du/ni på din trupp 
2017?
Otroligt positivt, vi har 31 
spelare som vi ska underhål-
la två lag med och det kom-
mer att vara otrolig konkur-
rens inför varje trupps 
uttagning, både i division 4 
och 5. Men det är angenäma 
problem som vi gärna har.

Vilken prägel kommer ni 
att sätta på lagets spelstil?
Vi vill vara ett lag som be-
stämmer matchbilden, oav-
sett hur vi disponerar oss tak-
tiskt  eller offensivt/
defensivt. Vi vill bestämma 
på vilka villkor matchen spe-

las. Vi är inte låsta i ett spe-
ciellt spelsätt, utan vill varie-
ra oss och se vad som 
fungerar bäst i olika matcher. 
Vi ska dock vara ett lag som 
är tuffa och jobbiga att möta, 
det är viktigt för oss.

Varför tror du/ni att ditt 
lag kommer att lyckas just 
i år?
För att vår spelartrupp är den 
bästa i den här serien och att 
vi har ett spel som utvecklats 
jämfört med i fjol och som 
kommer att ta oss långt.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?

Vår största styrka är vår 
trupp. Den tekniska kvali-
tén som finns är otrolig, jag 
tror inte de själva fattar hur 
duktiga de är. I det taktiska 
finns det  fortfarande  lite  att 
jobba med, dock ingen direkt 
svaghet, men det finns givet-
vis utrymme för förbättring.

Vad är er målsättning för 
säsongen?

Vi vill vinna.

Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?

Vi slutar 1:a.

Vilka är era nyförvärv?
Dick Johansson (Håfre-
ströms IF), Johannes Ti-
sell-Norén (Håfreströms IF). 
Vi har lyft upp tio av våra 
egna ungdomar som jag tror 
kommer överraska många 
positivt i år.

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Joel Lundgren (Vänersborgs 
IF), Simon Svensson (Vä-
nersborgs IF), Alvin Johans-
son (Kroppefjälls IF), Adam 
Olsen (Åsebro IF), Gustav 
Ahlqvist (Åsebro IF), Fredric 
Johansson (Målvaktsträna-
re).

Tyngsta tappet:
En målskytt är alltid jobbigt 
att tappa, speciellt en som 
kom etta i skytteligan och 
gjorde mer än 20 mål (23 
stycken).

Simon Svenssons arbets- 
kapacitet, näsa för mål och 
hårt jobb kommer att saknas 
i MIF denna säsong, men 
förhoppningsvis kan någon 
axla hans mantel.

Frågetecknet ?
Frågan är då: finns det någon 
som kan axla Svenssons 
mantel, likt han gjorde efter 
att skyttekungen Fredrik 
Larsson lämnade.

Kan Sebastian Hedlund, 
Dick Johansson eller Viktor 
Öhrling ta över målgöran-
det? Jag hoppas det, men 
ställer mig ändå frågande. En 
joker kan dock vara svaret i 
unga Hamed Hosseini som i 
början på mars sänkte Åse-
bro i Dalslands Sparbanks 
Cup.

Utropstecknet ?
Detta är de ungas år. Flertalet 
uppflyttade  juniorer  har  re-
dan  fått  chansen  i  flertalet 
träningsmatcher och många 
har visat prov på att de både 
är tekniska och fysiska.

Jag tror att spelare som 
Hamed Hosseini, Wilhelm 
Ferm och Hampus Soppi 
Svensson kommer att få 
mycket speltid och kunna 
vara en viktig pusselbit för 
MIF 2017.

Viktigaste spelaren:
Unga spelare i all ära, men 
det är de rutinerade som byg-
ger den stabila grund som 
behövs för att de unga skall 
kunna kliva fram och ta nya 
steg.

Oscar Jonasson och Tim 
Svensson blir de defensiva 
klippor som laget kommer 
behöva luta sig mot. Spelar 
de på topp och håller både 
sina och kamraternas huvu-
den högt, även i motgång, så 

kommer det betyda mycket 
för Mellerud.

Tabellplaceringen:
Förra årets tippning, där jag 
trodde på en tredjeplats, blev 
istället en andraplats och 
kval till division 3.

I år är jag än mer pessimis-
tisk och tror att Mellerud 
mäktar med en fjärdeplats. 
Mycket på grund av osäker-
heten med en säker målskytt 
och att duktiga målvakten 
och lagkaptenen Fredric Jo-
hansson valt att kliva åt sidan 
och istället bli målvaktsträ-
nare.

Kanske kan Andreas 
Grimheden och Viktor Lars-
son växa med hans hjälp, 
men det är trots det en viktig 
och ansvarsfull roll att axla 
när seriespelet väl drar igång.

Offensivt har Sebastian 
Hedlund haft problem med 
skada under försäsongen 
samtidigt som man de senas-
te tre matcherna inte gjort ett 

Hamed Hosseini blir en av årets utropstecken i Melleruds IF denna 
säsong. Den unge målskytten har på försäsongen varit giftig framför 
motståndarnas mål och förhoppningsvis fortsätter han på samma bana 
när säsongen drar igång på fredag.

MELLERUDS IF
Spelar i 2017:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Spelade i 2016:
Division 4 Bohuslän/Dalsland
Placering 2016:
2:a
Tobbes tips 2017:
4:a
Form senaste fem:
 VFOFF
Andralaget:
Division 5 Dalsland
Huvudtränare:
Peter Jonasson
Seriepremiär:
14/4  IF Viken – bortaplan

”Vi vill vara ett lag som bestämmer matchbilden”

mål framåt innan det positiva 
genrepet. Förhoppningsvis 
kan min pessimism vändas 
till optimism, precis som 
förra säsongen när Mellerud 
går in säsongen 2017.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Nyförvärven går att räkna på 
en hand inför denna säsong-
en för Melleruds IF. Deras 
styrka är ungdomsverksam-
heten.

Att flytta upp  tio  juniorer 
är en utmaning, men vi har 
sett under försäsongen att 
flera av dem visat framfötter-
na och kan komma att, som 
Westman sade, överraska 
många under säsongen.

Ledarstaben:
Peter Jonasson - huvudtränare
Rikard Westman - assisteran-
de tränare
Håkan Svensson - assisteran-
de tränare
Peter Larsson - hjälptränare
Henrik Olsson - Fys/hjälpträ-
nare
Fredric Johansson MV-träna-
re
Sebastian Flodin - material-
förvaltare 

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Vi har så många duktiga kil-
lar att det vore svårt att näm-
na bara en utan att vilja ta 
med  flera.  Den  viktigaste 
biten är att vi sätter våra rol-
ler och gör det vi ska.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 
träningsförhållanden och 
så vidare?
Närvaro 9/10
Matcher 7/10 
Träningsförhållanden 10/10

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
Definitivt att vinna med 1-0, 
släpper man in sex mål har 
man ofta gjort en hel del sa-
ker fel. Även om de match-
erna kanske är mer underhål-
lande.

Stinget vann seriespelet
BADMINTON 
BMK Stinget spelade oav-
gjort 4-4 i seriefinalen 
mot Kinnekulle i helgens 
sista sammandrag i DIV.
III i Askims sportarena i 
Göteborg. Detta innebar 
att Stinget vann serien och 
tar steget upp i DIV.II nästa 
säsong.
Matchen började med HD1, 
Viktor Weiberg och Martin 
Norrman. Seriens bästa dub-
belpar vann enkelt och det 
blev 1-0 till Stinget. Samti-
digt spelade Erica Carlsson 
och Julia Jonsson damdub-
beln.

Julia gjorde sin debut i 
A-laget  och  fick  känna  på 
seniorspel. Det blev en svår 
uppgift för Erica och Julia, 
matchen slutade med förlust 
och det stod 1-1.

Seriesegrare till slut
I HD2 spelade Fadi Alkrad 
och Jacob Jansson. Efter två 
hårda set förlorade Jacob och 
Fadi och ställningen var 1-2.

Det var dags för syskonen 
Martin och Malena Norrman 
att spela singelspel, dam och 
herrsingel 1 och båda vann 
sina matcher ganska enkelt. 
3-2 till Stinget.

Efter detta följde herrsing-
el 2 och 3. HS 2 spelade Fadi 
förlorade efter en hård trese-
tare. Det stod 3-3. Wulf Har-
der spelade HS 3 och även 
han förlorade sin match och 
Kinnekulle ledde med 4-3. 

Dagens sista match var 
mixed. Stinget ställer upp 
med Viktor Weiberg och 
Malena Norrman och de spe-
lar ut sina motståndare full-
ständigt. 4-4 blev det slutgil-
tiga resultatet och innebär att 

BMK stinget är obesegrade 
och värdiga seriesegrare i 
DIV.III.

Laget
De spelare som har varit med 
i laget är: Erica Carlsson, 
Julia Jonsson, Malena Norr-
man, Jacob Jansson, Viktor 
Weiberg, Martin Norrman, 
Fadi Alkrad och Wulf Har-
der.

Detta var ytterligare en 
framgång till den framgångs-
rika säsongen 2016-2017 
som Stingetspelarna preste-
rat.

Säsongsslut
Nu blir det snart sommarlov 
och uppladdningen inför 
nästa säsong som startar till 
sensommaren. Julia och Ma-
lena har en internationell 
tävling i Varberg kvar. Agnes 

BMK Stinget är värdiga seriesegrare i DIV.III och avancerar till DIV.II nästa säsong.

Ferm, Elvira Olsson och Ju-
lia Jonsson skall åka till 
Uppsala och representera 

Bohuslän/Dal i svenska cu-
pen och Malena skall åka på 
två landslagsuppdrag i Dan-

mark innan säsongen är över.
BMK Stinget
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SUPERLOPPIS
I ARENA VÄNERSBORG

För mer info 0705-730 630 • www.superloppis.com
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Inför säsongen med tränaren Morgan Jacobsson:

Tobbes tankar:
Bästa värvningen:
Eftersom laget inte värvat 
någon spelare, förutom co-
mebackande inför säsongen 
så får det antingen bli träna-
ren Morgan Jacobsson eller 
uppflyttade junioren Blerona 
Avdijaj som får klassas som 
bästa värvningen. Det man 
kan konstatera är att båda 
kommer att betyda mycket 
för laget denna säsong.

Tyngsta tappet:
Glenn Öder! Eldsjälen som 
stått med damlaget långt före 
sammanslagningen och upp-
brottet med Kroppefjälls IF. 
Hans engagemang och kär-
lek till fotbollen kommer att 
vara saknat, men förhopp-
ningsvis är det inte ett helt 
avslutat kapitel för den i 
sammanhanget unga träna-
ren, utan bara början på ett 
nytt stycke.

Frågetecknet (?)
Vem styr egentligen? Defen-
siven kommer vara Åsebro/
Brålandas akilleshäl denna 
säsong om inget händer. Två 
unga målvakter som krigar 
och kämpar, men de har trots 
det en del kvar att lära. Sedan 
saknas en mittbacksgeneral. 

Någon som styr upp medspe-
larna, både framför och bak-
om. Stabilitet behövs i denna 
tuffa serie, annars lär det bli 
många bollar att plocka ur 
nätet för burväktaren. OCH. 
Hur skall man kunna matcha 
TVÅ lag denna säsong när 
man i flera träningsmatcher 
fått ställa in på grund av att 
man inte kunnat få ihop till 
ETT, senast i helgen mot 
Säffle.

Utropstecknet (!)
Precis som i Melleruds IF har 
en ung målskytt visat upp sig. 
Blerona Avdijaj har visat upp 
en känsla för mål som kom-
mer att bli viktig, i såväl 
A-lag och B-lag. En uppåts-
tigande stjärna som förhopp-
ningsvis håller i sin fina form 
när serien sparkar igång till 
helgen.

Viktigaste spelaren:
Jennie Larsson är en trotjä-
nare som står starkt när flera 
andra lämnar. Hon har i 
många år varit tongivande 
och kommer att lysa ännu 
starkare denna säsong. Till-
sammans med Jessica Vä-
nerlöv så hoppas jag att hon 
kan styra mittfältet och på så 
sätt ge laget stabilitet och 
trygghet.

ÅSEBRO/BRÅLANDA
Spelar i 2017:
Division 2 Nordvästra Götaland
Spelade i 2016:
Division 2 Bohuslän/Dalsland
Placering 2016:
5:a
Tobbes tips 2017:
8:a
Form senaste 5:
VVFV
Andralaget:
Division 3 Bohuslän/Dalsland
Huvudtränare:
Morgan Jacobsson
Seriepremiär:
17/4 Lödöse Nygård IK – bortaplan

Hur ser du/ni på din trupp 
2017?
Den hade kunnat vara breda-
re, vi har 12-13 spelare som 
tränat jättebra. Sedan är det 
spridda skurar. Men de som 
har tränat är kärnan i laget 
och får alla vara hela så känns 
det bra.

Vilken prägel kommer ni 
sätta på lagets spelstil?
Min filosofi är att man skall 
vårda bollen inom laget och 
hålla ihop lagdelarna. Sedan 
vill jag att vi hittar djupleds-
spelet.

Vad är ditt/ert lags styrkor 
och svagheter?
Styrkan sitter i sammanhåll-
ningen i laget, ett underbart 
gäng som jag jobbar med. 

Svagheterna håller vi för oss 
själva, vi vill inte tala om vad 
vi är dåliga på. Men samman-
hållningen är det stora drivet 
i laget.

Vad är er målsättning för 
säsongen?
En mittenplacering, kanske 
femma eller sexa. Det är det 
vi har satt som mål inför sä-
songen. Men när halva har 
gått så får vi sitta ner och göra 
en ny bedömning beroende 
på hur det gått.

Om du/ni tippar komman-
de säsong, vilken position 
slutar ni på?
Vi blir sexa.

Vilka är era nyförvärv?
Sofia Wiklund (comeback)

Vilka är era spelarförlus-
ter?
Inga

Ledarstaben:
Morgan Jacobsson – Tränare
Torgny Jacobsson – Assiste-
rande tränare
Annika Eriksson – Lagledare
Erik Bengtsson Meuller – 
Fystränare

Vem är er viktigaste pus-
selbit i laget?
Kollektivet är viktigast för 
oss, jag kan inte säga att nå-
gon spelare är viktigare. För 
alla måste fungera tillsam-
mans.

Hur skulle du/ni ranka er 
försäsong, sett till när-
varo, träningsmatcher, 

15-åriga Blerona Avdijaj kan bli en riktig joker i Åsebro/Brålanda denna säsong. På försäsongen har hon redan 
visat upp sig och är giftig framför mål. Foto: Johan Lind Wahlén.

”Styrkan sitter i sammanhållningen”
träningsförhållanden och 
så vidare?
Den har inte varit optimal, 
fler inställda matcher och rätt 
dåligt på träningarna. Blivit 
tunt med folk. Vi har 36 
matcher att spela på två lag, 
så detta är inte optimalt.

Vad föredrar du/ni: Vinna 
med 1-0 eller vinna med 
7-6? Och varför?
För min egen del är det 1-0, 
men för laget är det 7-6. All-
tid roligt att vinna och göra 
mål, men ska man vinna ska 
man inte släppa in sex mål. 

Gör man det då har man nå-
gon brist. Men en vinst är en 
vinst, mycket trevligare när 
det blir mycket mål. 

Tabellplaceringen:
Förra årets tippning på en 
femteplats stämde exakt med 
utgången. Därför känns det 
oroande att jag inför denna 
säsong tippat laget på en åt-
tondeplats. Men tyvärr är 
inte årets upplaga av Åsebro/
Brålanda starkare än så, spe-
ciellt nu när laget går in i en 
tuffare serie med bland annat 
Skoftebyn och Vänersborgs 
FK som motståndare.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålanda
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Däckbyte 200:-

Amers Biltvätt
Biltvätt/reparation + rekond,
däckbyte, försäljning av däck

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

Biltvätt 200:-

Amers Biltvätt
Biltvätt/reparation + rekond,
däckbyte, försäljning av däck

Norra Bränna 1, Åsensbruk
073-763 94 96

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

Storgatan 26 i Brålanda 
Tel: 0761-95 53 60

Även vaxning 

fotvård
Blommans

BORTTAPPAT
Plånbok
borttappad på Storgatan 
i Mellerud måndag 3/4. 
Lämnas på Melleruds Ny-
heters kontor.

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Canal Digital, Viasat 
och Boxer

070-328 08 60, 0530-600 66

 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
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

ÖNSKAS HYRA
2 rum & kök
i Mellerud. Tel. 076-
560 53 31.ÖNSKAS HYRA
Liten stuga
nära naturen i mellersta 
Dalsland för åretruntbo-
ende. Nybliven pensionär. 
Tel. 073-368 46 95.Peters Golv

Allt inom golv
och kakel

072-341 11 63

SÄLJES
Ensilagebalar
Krav. Tel. 0530-411 39.

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 2017

Galleri

StalletStallet
paøsk”ppet

kl.11-17
Mer info på: www.stalletiryr.n.nu 

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

Rengör grävda och
djupborrade

dricksvattenbrunnar

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

Leverans av
dricksvatten till pooler

och vattenbrunnar

Trycker för att öka
vattenmängden i

djupborrade brunnar

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

Vi använder
en separat bil

till dricksvatten

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

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

Ny torrsugningsbil

kommer i aug 2017

Öppettider: 
Mån - fre 

7.00 - 16.00

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

Vallsäsongen närmar 
sig med stormsteg!

Kom in och se våra erbjudanden på lager-
och kampanjmaskiner från Kverneland

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

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:                                                

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

KLUBBNYTT

88 personer gick promena-
den i fantastiskt vårväder.
Rätt rad vuxna: 1. 1 2st, 2. 
1 Ettor och nollor, 3. 2 Gym-
nastik, 4. X 290 st, 5. X Sara-
jevo, 6. 2 st 41, 7. 1 Uddevalla, 
8. 2 Man kan se livesändning-
ar, 9. X 4 st, 10. X  Spela en 
låt, 11. 1 Skåne, 12. 2 Koppa-
rorm. Barnfrågor: 1. 1 21.00, 
2. 1 Ögat, 3. 2 Svamparna, 4. 
X Elektricitet, 5. X Meteoro-
log, 6. 1 Frukostbröd, 7. 1 
Kossan, 8. 2 5st, 9. X Dollar, 
10. 1 Löv, 11. X Sven, 12. 1 
Alfons Åberg. Utslagsfråga: 
28 m var snöret. 1 AnnMarie 
Ericsson Mellerud 12 R  25m. 
2 Bertil Vallhagen Dals Ro-
stock 12 R 24.5 m. 3 Göran 
Eriksson Mellerud 12 R 38 m.

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 9/4
Extravinnare: Conny Her-
bertsson Mellerud, Eric Tott  
Mellerud, Christina Moss  
Dals Rostock. Barnvinnare: 
Zanna Sundholm Dals Ro-
stock, Elsa Jansson, Evelina 
Bernhoff Dals Rostock,Marie 
Wall Vedin  Dals Rostock.

Välkomna nästa söndag 
 9.00-12.00

Krossade ”Fiffen” 
på 15 minuter
FOTBOLL 
Frändefors hade ingen bra 
dag på jobbet i torsdags kväll 
när man mötte Wargöns IK 
på Sörbyvallens konstgräs. 

Två straffar tilldömdes 
gästerna i den första halvle-
ken, men målvakten Arvid 
Maciej Slusarczyk räddade 
båda. Men hans insats hjälp-

te inte laget som höll nollan 
i 74 minuter. Därefter rann 
det iväg för Frändefors som 
släppte in fem mål inom lop-
pet av 15 minuter, en helt 
rättvis förlust. Laget har 
några veckor på sig att slipa 
på detaljerna inför seriepre-
miären.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Positivt genrep 
trots förlust
FOTBOLL 
Melleruds IF hade genrep 
inför seriepremiären hem-
ma mot Säffle FF i lördags. 
Solen sken, liksom spelet, 
men trots det blev det för-
lust för hemmalaget.
Det mesta såg ut att stämma 
för Mellerud som gästades av 
division 3-laget Säffle. Men 
trots det ledde gästerna med 
3-0 när 20 minuter återstod 
av matchen, helt orättvist, 
enligt assisterande tränaren 
Rikard Westman.

– Egentligen var vi bättre 
än Säffle spelmässigt och på 
alla plan. De skapar inget på 
hela matchen. Det låter kon-
stigt när man förlorar med 
2-3, men alla insläppta mål 
var på fasta situationer.

Mellerud gjorde spelmäs-
sigt sin bästa match under 
försäsongen och det lagom 
till genrepet. När 20 minuter 
återstod av matchen kom 
även målskyttet igång. Albin 
Broberg satte första reduce-
ringen och kort därefter var 
även Marcus Rydberg fram-
me och skrev in sig i målpro-
tokollet.

– Vi gör det vi pratat om 
med spelarnas roller och de 
börjar förstå hur vi skall spe-
la. Vi var jättenöjda med 
matchen, bara positiva be-
sked från laget, säger West-
man.

Mellerud förlorade med 
2-3 till slut, men det med en 
god eftersmak.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

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

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

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

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

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

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

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

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

 M GUSTAFSSON EKONOMI AB
Det digitala kontoret
Affärsjuridik
Företagsutveckling
Magnus 070-219 39 32

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffle 
med specialkompetens på 
smådjur. Vid järnvägsstationen i 
Åmål, Drottnings Kristinas väg 2.
Bokning varje dag på 
tel. 0532-160 02.
www.smadjursveterinaren.se

 Lollo’s Alltjänst
Tel. Lollo 0702-65 47 46

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

 CATERING

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

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

 DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

 BÅTKAPELL

 EKONOMITJÄNSTER

 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.15 - 15 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. 15 – 15 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 Perfektion
02.15 Gumballs fantastiska värld

15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader 
 berättar
18.30 Flodhäst vs krokodil
19.20 Fyraåringarnas hemliga liv
20.10 Människans planet
21.00 Portvakterna i Arktis
22.00 Kriminalteknikens historia
22.50 Vietnamkriget i bilder
23.40 Dagen då Hitler dog

05.15 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 The amazing spider-man
23.45 Family guy
00.45 American dad
01.15 Scrubs
02.15 How I met your mother
03.05 Family guy
03.50 My name is Earl
04.15 American dad
04.40 Fear factor USA

21.00 Morgans mission - tecken-
 språkstolkat
22.00 Homeland
22.45 100% vaken
03.00 Gumballs fantastiska värld

15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader 
 berättar
18.30 Extremsportaren
19.15 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.15 Seriestart: 80-talets USA
21.00 Seriestart: Träden berättar
21.50 Dagen då Hitler dog
22.40 Kriminalteknikens historia
23.30 Mystiken kring Jesus
00.15 Kirurger i bushen

05.25 Våra värsta år
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Community
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Jims värld
13.00 Kung av Queens
14.00 Seinfeld
15.00 Simpsons
16.30 Anger management
17.00 Scrubs
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 The amazing Spider-Man 2
23.50 Family guy
00.45 American dad
01.15 The amazing spider-man
03.40 How I met your mother
04.25 Family guy

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Gift första ögonkastet
  - syntolkat
22.15 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.15 Sveriges mest beundrade 
 man - teckenspråkstolkat
00.15 Game of thrones
01.10 Gisslan
01.55	 True	selfie
02.25 När livet vänder - tecken-
 språkstolkat
02.55 Gumballs fantastiska värld

15.00 UR Samtiden
18.00 En stad - en historia
18.10 Träden berättar
19.00 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
20.00 Romarrikets härskarinnor
21.00 Seriestart: Nyckeln till 
 naturkrafterna
21.50 Extremsportaren
22.35 Tänk om de kommer i natt
23.35 Planet Earth  2

05.15 Scrubs
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
16.55 Scrubs
17.25 Code name: The cleaner
19.05 Kevin can wait
19.30 Simpsons
21.00 After earth
23.00 The thing
01.05 The amazing Spider-Man 2
03.40 24: Legacy
04.25 Scrubs
04.50 Våra värsta år

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 The Island
22.30 Eastbound and down
23.00 Follow the money
00.00 Upp till bevis
01.00 Det stora fågeläventyret
  - syntolkat
02.00 Mästarnas mästare 
 - syntolkat
03.00 Gumballs fantastiska värld

09.00 UR Samtiden
15.00 Island runt
15.40 Kirurger i bushen
16.35 Flodhäst vs krokodil
17.25 Romarrikets härskarinnor
18.25 Portvakterna i Arktis
19.25 Kriminalteknikens historia
20.15 Extremsportaren
21.00 Den blodiga freden 1945
22.00 Människans planet
22.50 Dokument utifrån: Turkiets 
 starke man
23.50 Nyckeln till naturkrafterna

05.20 Våra värsta år
06.00 Continuum
06.45 Monster jam
07.35 Frasier
08.00 Seinfeld
08.25 Seinfeld
08.45 Slap shot 3: The junior 
 leage
10.30 Ink master USA
11.25 Cops
11.55 Cops
12.20 Grimm
13.15 Grimm
14.10 NCIS: Los Angeles
15.05 NCIS: Los Angeles
16.00 Dads
16.30 Dads
17.00 Face off
18.00 The spy next door
20.00 Simpsons
20.30 Simpsons
21.00 Master and commander
  – bortom världens ände
23.45 Brüno
01.25 Werewolf: The Beast 
 Among Us
03.15 The punisher

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Deadly 60: Nordpolen 
 - Sydpolen tur & retur
12.00 Det stora fågeläventyret
13.00 Mästarnas mästare
14.00 Compulsion
14.15 Matiné: Cyrano de 
 Bergerac - värjans mästare
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 Romernas historia 1900-tal
23.15 SVT Nyheter
23.20 Dox: Mördare okänd
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.10 Agenda
08.55 SVT Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum: Socialdemo-
 kraternas kongress-
13.15 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 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.40 Judge Rinder
14.40 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela Sverige bakar
16.50 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
18.35 112 – på liv och död, forts
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Sveriges yngsta mäster-
kock
21.00 Rebecka Martinsson
22.00 Nyheterna
22.30 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 Anslagstavlan
11.50 Kulturfrågan Kontrapunkt
12.50 Domstolen
13.50 Uppdrag granskning
14.50 Gift vid första ögonkastet
15.35 Gomorron Sverige
15.55 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
16.55 Påskens berättelser från 
 Jerusalem
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 Sveriges mest beundrade 
 man
21.00 Morgans mission
22.00 Seriestart: Killing Jesus
22.45 Petra dejtar hela världen
23.15 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.15 Gudstjänst
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Fågelskådare på Utsira
16.30 Perfektion
17.30 Nyheter på lätt svenska
17.35 Nyhetstecken
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 Horungen
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.20 Oh boy
00.45 Påskens berättelser från 
 Jerusalem
00.50 24 Vision
01.00 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
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 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.10 Kärlek deluxe
00.10 Lady in the water
02.30 Locke
04.10 A Cinderella story 3

05.15 Go'kväll
06.00 Det stora fågeläventyret
07.00 Sveriges mest beundrade 
 man
08.00 Smartare än en femte-
 klassare
09.00 Tror du jag ljuger?
09.30 Kobra
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Deadly 60: Nordpolen 
12.45 Boogaloo och Graham
13.00 Barnen från Frostmofjället
14.40 Morgans mission
15.40 Vem vet mest?
16.10 Jesus Christ superstar
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Påskens berättelser
18.15 Tolv miljoner människor 
	 på	flykt
18.30 Jan Eliasson – den resande 
 fredsmäklaren
19.30 Rapport
19.45 Om påsken
20.00 Upp till bevis
21.00 Seriestart: Fallet
21.30 Håkan Hellström på Ullevi 
23.00 Trettiplus
23.30 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.35 Hundra procent bonde
10.05 Gudstjänst
11.05 Perfektion
12.05 SVT Nyheter
12.10 Inte bara för pantertanter
13.05 Sköna Helena
15.25 Närbild
15.55 Anslagstavlan
16.00 SVT Nyheter
16.05 Fashion
16.35 En klänning av vinpåsar
16.40 Romska internationella 
 dagen
17.10	 True	selfie
17.40 När livet vänder
18.10 Påskkycklingens liv
19.00 Vem vet mest?
19.30 Matens resa
20.00 Speglingar
21.00 Sportnytt
21.15 Korsvägsandakt från Colos-
 seum 
22.45 Mannen på taket
00.35 Nattsändningar

06.05 SvampBob Fyrkant:
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
12.55 Vad blir det för mat
13.35 Du går mig på nerverna
 – analysera ännu mera
15.30 Harry Potter och den 
	 flammande	bägaren
17.50 V75-klubben
17.55 Harry Potter och den 
	 flammande	bägaren
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Let's dance – röstnings-
 program
22.40 Pelikanfallet
01.30 Amistad
04.40 Trinny & Susannah stylar 
 om Norge

05.45 Fråga doktorn
06.30 Uppdrag granskning
07.30 Landet runt
08.15 Jan Eliasson – den resande 
 fredsmäklaren
09.15 Gift vid första ögonkastet
10.00 Deadly 60: Nordpolen - 
 Sydpolen tur & retur
11.00 Vintermagasin
11.45 Mästarnas mästare
12.45 Upp till bevis
13.45 Håkan Hellström på Ullevi 
15.15 Matiné: Hopp
16.50 The A Word
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Påskens berättelser
18.15 En sång om glädje i påsktid
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 Killing Jesus
23.15 SVT Nyheter
23.20 The Bourne identity
01.15 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.35 Hundra procent bonde
10.05 Skattjägarna
10.30 Vem vet mest?
13.05 Babel
14.05 Horungen
15.05 Vetenskapens värld
16.05 Sverige idag på romani
16.20 En gammal skeppshandel
16.30 Plus
17.00 Världens natur: Planet 
 Earth 2
18.00 Vid lägerelden
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Världens falskaste röst
  - Florence Foster Jenkins
19.55 Kulturstudion
20.00 Dorsins Glada änkan
22.45 Kulturstudion
22.50 Gisslan
23.40 Game of thrones
00.35 Påskens berättelser från 
 Jerusalem
00.40 Nattsändningar

05.35 Brynolf & Ljung 
 – Street magic
06.05 Happy feet
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – 
 röstningsprogram
13.20 Sveriges yngsta mästerkock
14.15 Hur svårt kan det va?
14.55 Finaste familjen
15.25 Solsidan
16.55 Äntligen hemma
17.55 Keno
18.00 Time out
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 Micke & Veronica
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Micke & Veronica, forts
23.55 Nattsändningar

Boka nu!
Christina eller Maggan

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

Jord & 
Skog

Onsdag 26 april
Manusstopp:

Torsdag 20 april
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Nöjda kunder
gör att man

får nya kunder.
Många nöjda

Kunder gör att
man blir Melleruds

största mäklare.

 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Nyinkommet!

Ring för visning

Mellerud / Guttvik / Guttvik Bodalen 2
En sommaridyll mitt i den dalsländska naturen med bubbelbad i en härligt prunkande trädgård och ett stenkast från Vänern.  
3 rok Boyta: 54 kvm. Tomtareal: 3 567 kvm. Pris: 650 000:-

Visning: Långfredag 11/4 kl. 14.00-15.00

Mellerud / Sunnanå / Kulingvägen 7
Ljus och trevlig sjöbod med två altaner och med närhet till servi-
cehuset. Kök/allrum. Boarea: 12 kvm,samt sovloft. Pris: 610 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

SÅLD!

Frida och Carina önskar  

alla en Glad Påsk!

ÅSENSBRUK, BRÄNNA - Skållerud Backen 1
Charmig fastighet med gedigna detaljer såsom 
glasveranda med spröjsade fönster. Vackert läge 
med natursköna omgivningar och direkt närhet till 
badstrand vid sjö. Möjlighet till båtplats. 

Pris 450.000:- 

NYINKOMMET!
NYINKOMMET!

ÅSENSBRUK - Storgatan 1 
1½-plansvilla med inredd källare. Många rum med 
gott om plats, 6 rum. Trevligt kök med utgång till 
altan på baksidan. Trädgård med fruktträd och 
bärbuskar. Rymligt dubbelgarage. 

Pris 450.000:- 

MELLERUD - Sunnanå Kullen 1 
Bostadsrättslägenhet i Sunnanå herrgård! Ett 
bekvämt boende med vackra omgivningar. Balkong 
med utsikt över det grönskande landskapet och 
Melleruds golfbana. Vån. 2/2. 50 kvm. Avg. 1.850:- 

Pris 395.000:-

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

Pris 500.000:-

SÅLD!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag
09.00 UR Samtiden
15.00 Mystiken kring Jesus
15.45 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
16.45 Tänk om de kommer i natt
17.45 Nyckeln till naturkrafterna
18.35 Extremsportaren
19.20 80-talets USA
20.05 Seriestart: Time scanners
21.00 Människans planet
21.50 Kirurger i bushen
22.40 Fallskärmsjägarnas resa
23.35 Extremsportaren

21.00 The A Word
22.00 Ditte och Louise
22.30 Trettiplus
23.00 Petra dejtar hela världen
23.30 Studio Sápmi
00.00 Morgans mission - teckenspråks-
 tolkat
01.00 Vem bor här? - teckenspråkstolkat
02.00 Sveriges mest beundrade man
  - teckenspråkstolkat
03.00 Gumballs fantastiska värld

05.10 Never ever (try this at 
 home)
05.35 Out there
06.00 Fear factor USA
06.45 Frasier
07.10 Seinfeld
07.35 Seinfeld
08.00 Anger management
08.20 Dads
08.45 Dads
09.20 Grimm
10.15 Grimm
11.10 The spy next door
13.10 NCIS: Los Angeles
14.10 NCIS: Los Angeles
15.10 NCIS: Los Angeles
16.10 Simpsons
16.45 Simpsons
17.15 Godzilla
20.00 Kevin can wait
20.30 2 1/2 män
21.00 24: Legacy
22.00 Fäst vid dig
00.30 Godzilla
03.10 Paranormal movie
04.25 Crossbones

21.00 Om en pojke
21.20 Mästarnas mästare - syntolkat
22.20 Dorsins Glada änkan
01.05 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
01.35 Kobra
02.05 Horungen
03.05 Gumballs fantastiska värld

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
19.05 Portvakterna i Arktis
20.05 Eleanor Roosevelt - rebellen i Vita 
 huset
21.00 Världens natur: Planet Earth 2
22.00 Interner, valpar och veteraner
22.55 Kirurger i bushen

05.10 2 1/2 män
05.35 Seinfeld
06.00 Community
06.20 Jims värld
06.45 Stargate SG-1
07.35 Kung av Queens
08.35 Våra värsta år
09.30 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 Seinfeld
14.30 Simpsons
15.30 Scrubs
16.00 How I met your mother
17.00 Fäst vid dig
19.30 Simpsons
21.00 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00 30 minutes or less
23.40 Family guy
00.40 American dad
01.10 Scrubs
01.40 Seinfeld
02.40 Family guy
03.30 My name is Earl
03.55 American dad
04.20 Fear factor USA

21.00 Jan Eliasson – den 
 resande fredsmäklaren
22.00 He named me Malala
23.30 Gisslan
00.15 Line of duty
01.15 Vid lägerelden
01.45 Gift första ögonkastet - syntolkat
02.30 Gumballs fantastiska värld

15.00 UR Samtiden
18.00 Arkitekturens pärlor
18.10 Romarrikets härskarinnor
19.10 Träden berättar
20.00 Den blodiga freden 1945
21.00 Hjältar i eldhaven
21.45 Dokument utifrån: Saudiarabien
  - farliga förbindelser
22.35 80-talets USA
23.20 Medialized

05.05 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 Simpsons
10.00 My name is Earl
10.30 NCIS: Los Angeles
11.30 Stargate SG-1
12.30 Kung av Queens
13.30 How I met your mother
14.30 Simpsons
15.30 Anger management
16.00 Scrubs
17.00 Seinfeld
18.00 How I met your mother
19.00 Anger management
19.30 Simpsons
21.00 Hunger games
00.00 Superstore
00.30 Brooklyn nine nine
01.00 American dad
01.30 Scrubs
02.25 Nattsändningar

05.15 En sång om glädje 
 i påsktid
06.00 Morgans mission
07.00 Upp till bevis
08.00 Solbacken: avd. E
09.00 Sverige!
09.30 Domstolen
10.30 Nordpolen - Sydpolen tur & retur
11.30 En sång om glädje i påsktid
12.15 Kobra
12.45 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.45 Sveriges mest beundrade man
14.45 Handboll: Elitseriens slutspel
17.00 Tror du jag ljuger?
17.30 Om en pojke
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Påskens berättelser från Jerusalem
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.45 Svenska tv-historier: Stina Dabrow-
 ski
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Frikänd
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 Killing Jesus
23.15 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
09.00 SVT Nyheter
09.05 Hockeylaget
09.35 Studio Sápmi
10.05 Gudstjänst
11.20 Sverige idag på romani chibi
11.30 Fashion
12.05 Dorsins Glada änkan
14.50 Ryska påskägg i Trondheim
14.55 Fågelskådare på Utsira
15.10 Speglingar
16.10 Sverige idag på
16.25 Annas lanthandel
16.30 Matens resa
17.00 Romernas historia 1900-tal
17.15 ¡Habla ya!
17.26 Alors parle!
17.36 Life on Scilly
17.50 ¡Pregunta ya!
18.00 Seriestart: Ays resa
18.30 Ays resa
19.00 Världens natur: Planet Earth 2
20.00 Babel
21.00 He named me Malala
22.30 Gudstjänst
23.45 Horungen
00.45 Påskens berättelser från Jerusalem
00.50 Nattsändningar

06.20 Madagaskar
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Det största äventyret
14.30 Finaste familjen
15.00 Ishockey: studio
15.10 Ishockey
15.55 Ishockey: studio
16.05 Ishockey
16.45 Ishockey: studio
16.55 Ishockey
17.40 Ishockey: studio
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
21.00 Kommissarie Maigret
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Kommissarie Maigret, forts
23.10	 Ogifta	par	–	en	film	som	skiljer	sig
01.10 Påtaglig fara
04.00 Stardust

05.40 Kulturfrågan Kontrapunkt
06.40 Landet runt
07.25 Det stora fågeläventyret
08.25 Sveriges mest beundrade man
09.25 Jan Eliasson – den resande freds-
 mäklaren
10.25 Sportspegeln
10.55 Irländsk allmoge
11.05 Smartare än en femteklassare
12.05 Matiné: Kirikou, männen och 
 kvinnorna
13.30 Ryska påskägg i Trondheim
13.35 Dorsins Glada änkan
16.20 Solbacken: avd. E
17.20 Vem vet mest?
17.50 Påskens berättelser från Jerusalem
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15	 En	biskop	flyttar	in
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sveriges mest beundrade man
21.00 Follow the money
22.00 Seriestart: Line of duty
23.00 SVT Nyheter
23.05 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
09.00 SVT Nyheter
09.05 Romernas historia 1900-tal
09.20 ¡Habla ya!
09.31 Alors parle!
09.41 Life on Scilly
09.55 ¡Pregunta ya!
10.05 Sverige idag
10.15 Erik Satie, rolig men gåtfull
11.15 Relâche, balett med musik av Satie
12.00 SVT Nyheter
12.05 Nat King Cole - sammetsrösten
13.40 Påskkycklingens liv
14.30 He named me Malala
16.00 SVT Nyheter
16.05 Fashion
16.35 En nationalpark på havsbottnen
16.45 Gudstjänst
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.15 Sportnytt
21.35	 Dox:	Sockerfilmen
23.15 Ays resa
00.15 Nattsändningar

06.25 Lego Batman: The Movie 
 - DC Super Heroes Unite
07.50 Nyhetsmorgon
11.30 Leilas supermat
12.00 Sex and the city
15.05 Sagan om ringen – Härskarringen
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 Halv åtta hos mig
20.00 Bonde söker fru – casting 2017
21.00 Kommissarie Maigret
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Kommissarie Maigret, forts
23.15 Darling companion
01.25 Dark tide
03.40 Napoleon Dynamite

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige sammandrag
06.25 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fråga doktorn
11.45 Nationen
12.15 Lärlabbet
12.45 Sverige!
13.15 Tror du jag ljuger?
13.45	 En	biskop	flyttar	in
14.15 Matiné: O, en så'n natt
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Deadly 60: Nordpolen
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 Allan - den bevingade hästen
21.00 Seriestart: Aldrig backa
22.00 Kobra
22.30 SVT Nyheter
22.35 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.25 Hundra procent bonde
08.58 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Vetenskapens värld
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Korrespondenterna
20.30 Plus
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Hockeylaget
22.45 Cricketkrigarna
23.35 Vid lägerelden
00.05 Hundra procent bonde
00.35 Nattsändningar

05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
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 Det största äventyret
21.00 GW:s mord
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Tyst vittne
03.00 Musketörerna
04.05 Revolution
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Alla dagar 7–22  Priser gäller v. 15. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Kaffe
Classic, Löfbergs, Zoégas. 450-500 g. Classic; 
gäller ej Hela bönor, Eko, Rättvisemärkt och 
Selection. Löfbergs; gäller ej Genuin, Harmo-
ni, Serenad och Hela Bönor. Zoégas; gäller ej 
Hela Bönor, Selected Edtitions, Krav. Jfr pris 
40:00-44:44/kg. Max 2 köp/hushåll.

Sill i glas
Abba. 210-240 g. Jfr pris 41:67-47:62/kg, 
71:43-100:00/kg utan spad. 
Max 2 köp/hushåll.

Väl mö�  i butiken!
Magnus med 

personal

Jordgubbar 
i ask
Spanien. 250 g. 
Klass 1.
 Jfr pris 40:00/kg.

Cheddar
Kvibille. Ca 500-1400 g. 32%, 
6 mån. Gäller ej whisky-, jubi-
leumscheddar. Jfr pris 79:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Lammstek
Naturkött. Ursprung Nya 
Zeeland. Ca 1 kg. Benfri.
Jfr pris 99:00/kg.

Lösgodis
Karamellkungen. Jfr pris 49:90/kg.

Färskpotatis i påse
ICA. Egypten/Israel. 900 g. 
Klass 1. Jfr pris 11:11/kg.
Max 2 köp/hushåll.

10ª 
/st

10ª 
KORT
PRIS

79ª 
/kg

79ª 
KORT
PRIS

Minst
25%

rabatt

Jordgubbar 

 Jfr pris 40:00/kg.

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst10ª 
/st

superklipp

99ª 
/kg

Färskpotatis i påseFärskpotatis i påse
ICA. Egypten/Israel. 900 g. 
Klass 1. Jfr pris 11:11/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Färskpotatis i påseFärskpotatis i påse
ICA. Egypten/Israel. 900 g. 

10ª 
/st

Minst
25%

rabatt

Sill i glas

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst20ª 
/st

superklipp

Var medmbraå

4990
/kg

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-

Vårshowen tog med dig på en tidsresa

Doktor Stein, Liisa Paiste visar ”Bengt”, Alexander Ström, ”Lilja”, Victor Berg, och ”Klimpen” Adam Johansson in i tidsresemaskinen för att lämna 
70-talet och kollektivet där ”Agneta”, Alicia Andersson lärt dem discodans.

Förra veckan framfördes 
esteternas nyskrivna 
vårshow ”Rewind” under 
tre kvällar på Kulturbru-
ket på Dal i Mellerud.
Precis som tidigare år hade 
eleverna i sista klassen på 
estetprogrammet på Dahlsti-
ernska gymnasiet själva 
skrivit vårshowen. Alla tre 
klasserna hade arbetat till-
sammans för att få det att 
fungera uppe på scenen.

Tidsresor
Årets show hade fått namnet 
”Rewind” och utspelade sig 

”Kolla, kolla” en duett med Axel Gustavsson och Alicia Andersson

i både nutid, framtid och 
dåtid. Doktor Stein, Liisa 
Paiste, hade lyckats flytta en 
fluga till framtiden där pro-
fessor 21.42, Jesper Erics-
son, fanns.

Professorn tog över tids-
förflyttningarna och fyra 
personer tillsammans med 
doktorn Stein hamnade på 
olika årtionden i slutet på 
1900-talet. De hamnade ock-

så hos vilda stenåldersmän-
niskor och slutligen hos 
professorn 21.42 som fanns 
i framtiden. Han skickade 
hem dem och på vägen till 
deras eget årtionde raderade 
professorn hjärnorna på min-
nen från tidsresan.

Många kulisser
Resan rörde sig över fem 
olika tidsrymder flera vitt 
skilda från varandra, vilket 
fordrade många kulissbyten. 
Men aktörerna hade full kon-
troll på vilken kuliss som 

skulle vart så det var full fart 
och allt hamnade rätt.

─ Intressant tema, ska bli 
spännande att se hur de löser 
det hela på slutet, så lät en av 
många kommentarer i pau-
sen.

Mycket arbete låg bakom 
föreställningen vilket märk-
tes i deras otvungna sätt att 
föra sig på scenen. En trevlig 
kväll med stor variation och 
många oväntade händelser.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

Årets pelargon
Årets pelargon 2017 är 
rosenknoppspelargon 
”Kronprinsesse Mary”.
Årets pelargon 2017 offent-
liggjordes på Nordiska Träd-
gårdar 6 april. Det är en ro-
senknoppspelargon som är 
både romantisk och modern 
på samma gång. Den är be-
dårande söt med ett nätt 
växtsätt, ljust bladverk och 
crèmevita blommor på ranka 
stjälkar. 

Sorten är skir och gracil 
men med livskraft och per-
sonlighet. Sorten passar fint 
in i både äldre och moderna-
re miljöer och den mjukt vita 
nyansen fungerar utmärkt 

oavsett omgivande färgsätt-
ning.

Kronprinsesse Mary har 
vita rosenknoppsblommor, 
tättsittande likt små buketter. 
De är små, crèmevita, skim-
rande i grönt och lätt rodnan-
de på solig växtplats. Årets 
pelargon trivs lika bra inne 
på en fönsterbräda i söder-, 
öster- eller västerfönster som 
ute på balkongen, altanen 
eller utanför entrén. Om du 
placerar den under tak, skyd-
dad mot direkt regn, bibehål-
ler blommorna sin vita färg 
och fräschör längre.

Källa: Blomsterfrämjandet

Rosenknoppspelargon ”Kronprinsesse Mary”. Foto: Blomsterfrämjan-
det/Minna Mercke Schmidt.


