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MÅNADENS VARA
APRIL

Bahco 
Handsåg Superior

2600-22-XT-HP

Rek. ca pris 329:-

179:-

XL-BYGG
Morakniv

Rek. ca pris 79:-

49:-

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

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

Åsebro/Brålandas Sandra ”PJ” Petersson Jacobsson överlistade Lödöse Nygårds målvakt en gång, men mer än så blev det inte. Foto: Johan Lind Wahlén.

– Sidan 14 –

Kvarnkullen
Öppet alla dagar 8-22

Med reservation för ev. slutförsäljning och  
tryckfel. Priserna gäller endast vecka 16.

Räkor
Inkommer torsdag förmiddag

Prisbomb!

10:-
 

/st

5:-/st

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

Gurka 
Sverigel, klass 1. Jfr-pris ca 12,14/kg.

Glutenfri pasta
Garant, 500 g, jfr-pris 23,34/kg.

Gräddprodukter
Milda, flera sorter, 250 ml, jfr-pris 20:00/liter. 

Max 5 köp/ hushåll / vecka 16.

Ribs
Garant, Sverige, kyld 445 g, jfr-pris 67,42/kg.

Hel vattenmelon
Brasilien, Honduras, klass 1

30:-
för Bonuskunder

/st

15:-
 

/kg
5:-

 

/st

35:-
3 för

för Bonuskunder
+ pant

Djur inom
äldreomsorgen

– Sidan 7 –

Ovanligt besök 
på Fagerlid 

– Sidan 8 –

Hoppet om 
tågstopp växer

– Sidan 10 –

Ny ridlärare på 
Melleruds RK

– Sidan 15 –

Fotbollssäsongen igång 

Påskharen kom 
och hälsade på

– Sidan 9 –
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Bolstad
Prästgård

Söndag 23 april kl 15
Tommy Löfgren, 
Dalslänningen: 

Mina bästa reportage 
– att söka berättelsen. 
Entré m. kaffe: 75 kr. 

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

Kvällens film

Kommande filmer

 MELLERUDS IF

Vi finns på 

centrum-
salongen

Mellerud

Fast & Furious 8
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

Barntillåten Biljettpris 50:-

1tim. 16 min

Their Finest Hour
Söndag 23/4 kl. 19.00

Från 11 år. Biljettpris 80:-

1 tim 57 min

Guardians of the
Galaxy Vol.2

King Arthur: Legend 
of the Sword

 

Lördag 22/4  
Kl. 2100-0100

0520-973 30    www.traffenbaberg.se

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

VÄLKOMNA!
Tel.0530-36200

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

Adress: Kapellgatan 6
Postadress: Box 94, 46422 Mellerud

19 april – 26 april 2017
2:a sönd i Påsktiden
” Påskens vittnen”

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

BOLSTADS FÖRSAMLING
Ons 14.30 Eftermiddagskaffe i Grinstads
  församlingshem.
Sön 18.00 Gudstjänst  i Erikstads kyrka, Kerstin Öqvist.
  Bolstads församlings kyrkokör.

HOLMS FÖRSAMLING
Ons 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tisdag  kl.11.00 tel.0530-362 00 
Tor 10.00  Morgonmässa och Kafé Kom in i Kyrkans Hus.
Sön 11.00  Högmässa i Holms kyrka, Marit Järbel.
Tis  15.00 Pastoratets syföreningar träffas i Kyrkans Hus.
Ons 26/4 12.00  Andakt i Kyrkans Hus, därefter lunch,
  anmälan senast tis kl.11.00  tel.0530-362 00. 

SKÅLLERUDS FÖRSAMLING
Sön 11.00  Gudstjänst i kyrkan, Pär-Åke Henriksson.
  Örs kyrkokör.
Ons 26/4 14-16  Öppet Kafé i Skålleruds församlingshem.

ÖRS FÖRSAMLING
Ons 12.15  Mässa på Karolinen, Marit Järbel.
Sön 18.00  Musikgudstjänst i Gunnarsnäs kyrka, Marit
  Järbel. Jan och Camilla Berglöv sjunger
  gamla läsarsånger.

Fre 9/6  8.00 Pastoratsresa till Bokenäs gamla
  kyrka samt vidare mot Smögen.
  Avresa från Kyrkans Hus. Vi åker på vackra
  vägar genom sommarfagert Bohuslän, och
  färjar över via Finsbo-Skår. Lunch 13.00. 
  Fri tid i Smögen fram till 16.00.Avresa från
  Smögen kl.16. Kaffe på Luthagård kl.18.
  Medtag egen kaffekorg till förmiddagskaffet.
  Pris 350 kr. Anmälan till exp  tel.0530-362 00
  senast 31/5.

PROVA-PÅ-RIDNING

Nu börjar 
vi med

Start lördag 22/4 kl. 12-14
50:-  Ingen anmälan behövs. Alla åldrar.

Idrottshuset, Mellerud

VSH - JACK 3.000:- –  36 rop

- Välkommen - 
till en bra Bingo

Buss från Bengtsfors över
Åsensbruk 0706-22 06 00

Torsdag 20/4 kl 19.00

MELLERUDS IF

 

Mini Jack 4.000:- - 50 rop

BINGO
DRIVE IN

Lådbingo Jack ca 2.500:- 

RÖVARE  24.000:-   -  59 rop

Kom och fira med oss!
Vårdcentralen i Brålanda fyller 30 år
Detta vill vi fira tillsammans med er

Vi bjuder på tårta och musik
Måndag 24 april mellan kl. 13.00-16.00

Välkomna hälsar all personal på Brålanda Vårdcentral

0555-130 15, www.grums.nu

Följ med oss till:
Kroatien Novigrad
13/5, 12 dgr ................. 8.995:-
Polenkryss
18/5,31/8, 3 dgr ......fr. 1.390:-
Berlin 21/5, 5 dgr ........ 4.990:-
Bornholm, 24/5, 5 d. .. 7.250:-
Vinresa till Alsace & Saale
10/6, 7 dgr ................... 8.990:-
Kiel med Citti Markt
16/6, 18/8, 3 dgr .....fr. 1.360:-
Cykla längs Mosel
8/7,  8 dgr .................... 9.690:-
Bremen med vinfest
31/8, 4 dgr ................... 3.290:-

Läs mer & boka på vår hemsida!www.mellerudsnyheter.se

Tommy Löfgrens 
bästa reportage

Journalisten och författaren Tom-
my Löfgren. Foto: Privat.

Söndagen 23 april berät-
tar journalisten Tommy 
Löfgren, Steneby om sina 
bästa reportage i Bolstad 
Prästgård. 
Tommy Löfgren har varit 
verksam som redaktionsse-
kreterare och reporter på 
tidningen Dalslänningen i 
Bengtsfors sedan år 1986, 
ibland som anställd och 
ibland som frilansare. Tidi-
gare arbetade han som jour-
nalist på Blekinge Läns Tid-
ningar och Smålands 
Tidningen efter att ha utbildat 
sig på journalistlinjen vid 
Skurups folkhögskola. Han 
är född i Oxelösund.

Löfgren har skrivit åtskil-
liga spaltkilometrar om dals-
länningar och platser i Dals-
land under årens lopp och är 
en mångsidig kulturperson-
lighet. Vid sidan av reporter-
arbetet har han ägnat sig åt 
eget författarskap. Under 15 
års tid skrev han manus till 
tingshusspelen i Alltorp. Han 
har skrivit och redigerat flera 
böcker. Den senaste i raden 
är ”Vi satte färg på tillvaron” 
om Dunis servettfabrik i 
Skåpafors. 

Löfgren har varit med och 
startat två kulturföreningar, 
Dalslands Skrivarförening 
tillsammans med två kolle-

ger på Dalslänningen år 
1996 och revyföreningen i 
Bengtsfors.  Numera är han 
amatörskådespelare i kyr-
kans teatergrupp och spelade 
ukulele i gruppen Iväg med 
Sören under de sju år som 
den fanns. 

Löfgren har i hela sitt liv 
varit tidningsfotograf med 
stort intresse för fotografi 
och gamla bilder.  En hobby 
som resulterat i en del fotout-
ställningar. 

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 25 april 

Pistagebullar
5-pack 20:-

Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 9 maj

Säterbullar
5-pack 20:-

Torget, Mellerud • Tisdag 23 maj

Kanelbullar
7-pack 20:- Mariestad • 0501-138 10

Torget, Mellerud • Tisdag 20 juni

Jordgubbslängd
20:- Mariestad • 0501-138 10

Vill du vara med och sponsra 
Big Lake Cruisers bilutställning?

Som går av stapeln 
lördag 6 maj på Västerråda.
Kontakta Bengt tel. 070-664 75 87
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0531-722 70

Första och andra sortering från bl.a. Borås Väverier 
STORT PARTI Underlakan från 15:-/st 
NYA täcken 298:-/st • Kuddar 99:-/st

Tisdag 25/4–fredag 28/4 kl. 10–18
Lördag 29/4 kl. 10–13
Tisdag 2/5–torsdag 4/5 kl. 10–18

Välkomna till Industrigatan 2, Bengtsfors

Nu är butiken fylld. Passa på att fynda!

Sov hemma – men som på hotell... 
Utförsäljning av beg.

hotellsänglinne och frotté

Barnaktiviteter på Kanalyran

Årets gästartister under fredagens barnaktiviteter är Varieté Vagant.

Som vanligt blir det många 
aktiviteter riktade till barn 
under kanalyredagarna. 
Här är det som är klart 
redan nu.

Barnens eftermiddag
Fredag eftermiddag är tradi-
tionsenligt inriktar på de 
yngre barnen. Vi inleder tra-
ditionsenligt med barnkorte-
gen från Österrådaplan till 
Torget. Årets tema är varieté, 
vilket ger stor frihet när det 
gäller utklädnad. Våra gä-

startister Varieté Vagant har 
lovat att gå i spetsen för kor-
tegen.

På Torget blir det som van-
ligt förfriskningar till alla 
barn. En jury utser de bäst 
utklädda och som priser har 
vi presentkort hos Lekia. 
Förhoppningsvis kan vi ock-
så locka vår konferencier 
Josefin Dahlquist att sjunga 
en visa eller två.

Det blir ingen ”Barnta-
lang” i år. Däremot kommer 
vi under kanalyreveckan att 

ha en danskurs för barn i ål-
der 7-11 år och de kommer 
att avsluta sin kurs med ett 
uppträdande på eftermidda-
gen. Mer information om 
kursen och hur man anmäler 
sig kommer senare.

Årets gästartister är Varieté 
Vagant. Ni får möta direktö-
ren Hanna Vagant, stolt i sin 
röda hatt, och dragspelsmu-
sikanten Jon Halvar. Tillsam-
mans tar de besökarna med 
på en spännande föreställ-
ning med trolleri, musik och 

Teater Mimulus under uppträdandet i Håverud 2016. Foto: Elin Niklasson.

Heldag med gospel

Lördagen den 13 maj gästar Huggenäs Gospel Missionskyrkan i Mellerud. Foto: Privat.

Intresserad av gospelmu-
sik? Då kan du passa på att 
besöka Missionskyrkan i 
Mellerud lördagen den 13 
maj.
Alla som tycker om eller vill 
prova på att sjunga gospel 
kan ta tillfället i akt att göra 
detta under lördagen. Mis-
sionskyrkan – Equmeniakyr-

kan i Mellerud arrangerar då 
en gospeldag där alla intres-
serade får möjlighet att 
sjunga tillsammans med 
Huggenäs Gospel från 
Värmlandsnäs. De bildades 
2001 och har ett 20-tal med-
lemmar.

Dagen kommer att bestå av 
sångövningar med avbrott 
för lunch och promenad. 

Evenemanget avslutas med 
en offentlig gospelkonsert på 
kvällen.

Under konserten kan besö-
karna få höra vad deltagarna 
lärt sig under dagen samt 
lyssna till församlingens 
pastor Thomas Segergren 
som håller andakt.

Dags att nominera till 
Dalslandsmedaljen

Nu är dags att starta no-
mineringsarbetet inför 
utdelande av 2017 års 
dalslandsmedalj. 

Nytt för i år är att Dalslands 

Turist AB (DTAB) har över-
tagit det administrativa an-
svaret för medaljen. 

Dalslandsmedaljen har 
delats ut sedan 1960 och 
hittills har 98 medaljer delats 

Tre glada representanter från Brålanda företagarförening som tilldela-
des medaljen 2016; Bo Pettersson, kassör, Christina Milén Jacobsson, 
ordförande och Thore Johansson, vice ordförande. Arkivbild.

ut, senast 2016 till Brålanda 
företagarförening.

Medaljkommittén består 
av tre representanter från 
dalslandskommunerna in-
klusive Vänersborg, en re-
presentant från Dalslands 
Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund samt en repre-
sentant från Dalslands konst-
förening.

Medalj kan utdelas till 
personer/föreningar/organi-
sationer som genom framstå-
ende förtjänster gagnat land-
skapet Dalsland.

Alla har rätt att nominera/
föreslå och nomineringarna 
skall vara DTAB tillhanda 
senast 30 april till Johan Abe-
nius, Dalslands Turist AB via 
mail eller brev. Glöm inte att 
motivera din nominering.

knasiga upptåg. Allt med 
hjälp av magi, fantasi och en 
stor dos värme, där publiken 
får vara med från början till 
slut.

Hanna är utbildad teater-
pedagog och har sysslat 
mycket med barnteater. Jon 
har under flera år varit anlitad 
som skådespelare på Astrid 
Lindgrens Värld. Med Varie-
té Vagant har de spelat runt 
om i Västsverige och fått fina 
recensioner överallt.

Mejeriet, hästar och film.
Fredag eftermiddag drar Me-
jeriet igång sina sedvanliga 
barnaktiviteter. Det blir be-
achfotboll, klätterväggar, 
bilar med mera. Aktiviteter-
na fortsätter hela lördagen.

Ridklubben kommer att ha 
ridning vid Indiankullen, 
troligen både fredag och lör-
dag.

Sen fredag eftermiddag 
kommer Melleruds IF att 
visa barnfilm på Centrumsa-
longen.

Teater och löpning
På söndagen i Håverud an-
ordnas Akveduktsjoggen. 
Den har som vanligt två barn/
ungdomsklasser för dem upp 
till 13 år. De springer 1,5 
kilometer mot de vuxnas 
drygt åtta.

Vi får också besök av Tea-
ter Mimulus. Teatern starta-
de 2006. Man blandar friskt 
och har bland annat med 
nycirkus, jonglering och 
djurdressyr, bland annat hun-
dar, på programmet. Man 
producerar föreställningar 
på hemmaplan men ger sig 
också gärna ut på turné med 
mindre föreställningar.

I år är det tredje gången 
Mimulus kommer till Kana-
lyran. Precis som förra gång-
en kommer de att uppträda på 
gräsytorna bakom The Visi-
tor, som också är med och 
sponsrar deras framträdande. 
Årets föreställning har grup-
pen döpt till ”Pirater”. Exakt 
tid är inte bestämd ännu.

För kanalyrekommittén 
Lars Nilsson
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Veckans lunch
MATSEDEL

Skolan

      

Vecka 17
Måndag 24/4: Ugnsstekt falukorv med 
stuvade makaroner och broccoli. 
Dessert: Mangosoppa. 
Tisdag 25/4: Biff Stroganoff med potatis 
och blomkål. 
Dessert: Äppelkräm.

Onsdag 26/4: Köttfärs- och grönsakssoppa.  
Dessert: Ostkaka med sylt.
Torsdag 27/4: Seglartorsk med stuvad 
spenat, potatis och rårivna morötter.   
Dessert: Hallonkräm.
Fredag 28/4: Stekt kyckling med currysås, 
potatis och skivade morötter. 
Dessert: Fruktsallad. 
Lördag 29/4: Ugnsstekt kotlettrad med 
gräddsås, potatis, herrgårdsgrönsaker och 
äppelmos.  
Dessert: Chokladmousse med vispad grädde.
Söndag 30/4: Laxfilé med crème fraiche-
täcke, potatis och gröna ärtor.
Dessert: Fruktsavarin med vispad grädde.
Hemtjänstens alternativ v. 17
Mån-ons: Fiskgratäng med potatismos och 
grönsaker. Tors: Potatisbullar med bacon, 
lingonsylt och grönsaker. Fre-lör: Fiskgratäng 
med potatismos och grönsaker. Sön: Potatis-
bullar med bacon, lingonsylt och grönsaker.

Senior
Måndag Stekt falukorv* med 
makaroner och broccoli. 
Alt: Vegetarisk korv.

Tisdag Biff Stroganoff* med ris och 
blomkål. 
Alt: Quorngryta. 

Onsdag Köttfärs- och grönsaks-
soppa*. Mjukt bröd med ostpålägg. 
Alt: Grönsakssoppa.

Torsdag Seglartorsk** med 
stuvad spenat, kokt potatis o rårivna 
morötter. 
Alt: Grönsaksbiff Caribbean med 
dressing..

Fredag Lovdag.
Varje dag serveras: 

 Sallads-/råkostbuffé med dressingar 
samt hårt och mjukt bröd.
* Ursprungsland Sverige.

**Miljömärkt.

Bäckefors • 0530-360 02

Beställ våra goda 
SMÖRGÅSTÅRTOR

2 dagars förbeställning

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

Vi har även

CATERING
Ring för mer info!

Dagens 
Lunch
Månd-fred 
kl. 11-14

Pizza  
Á la carte

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

lör 12-23, sön 12-22

Ska ni ha fest? 
Vi har catering

Ring oss för
prisinformation

Tel. 0530-101 32

Nu börjar skapandet av det nya torget
Köpmantorget i Mellerud 
ska utvecklas efter de 
förslag som kom fram i 
mesborgardialogen  ”Tyck 
om torget”. Nu görs en 
plan som efter sommaren 
kommer att presenteras 
för mellerudsborna.
När medborgardialogen om 
torget sammanfattades 2015 
framkom att mellerudsborna 
ser närhet och ett centralt 
läge som Köpmantorgets 
största fördelar. 

Korta avstånd mellan olika 
affärer och funktioner och 
torgets placering i anslutning 
till E 45 tycker man är bra. 

Torget är lättillgängligt 
och fungerar som kommu-
nens nav. Utbudet av butiker 
och service gör det både 
personligt och funktionellt 
påpekade många. Bibliote-
ket, Systembolaget och apo-

teket ses som viktiga hörn-
stenar. Träd och planteringar 
gillas och många kommente-
rade att det är välskött. 

Torghandel och 
aktiviteter
Det framkom att det är myck-
et som kan bli bättre och att 
torget har stor potential. 
Många förslag kom in angå-
ende torghandel och butiker. 
Man vill se återkommande 
marknader med kvalitetsva-
ror och en satsning på närod-
lat och lokala producenter. 

En stor grupp vill se akti-
viteter kopplade till evene-
mang, underhållning och 
uppträdanden. Man vill ha en 
scen med dansbana, bänkar, 
sång och musik.

Förslag presenterades
Den 28 mars vid köpman-
naföreningens möte presen-

terade kommunchefen Ing-
mar Johansson ett förslag 
som som tagits fram och i 
stora drag godkänts av kom-
munstyrelsens arbetsutskott. 

Förslaget handlar om tor-
gets stenlagda delar, inte den 
del som är parkering.

– Köpmännen är en viktig 
del i detta och det var ett 
positivt möte. Att torget ska 
vara en samlingsplats är nå-
got som alla önskar. Vi har 
anlitat en arkitekt som börjar 
i maj med  att göra en över-
siktsplan. Efter sommaren 
ska den presenteras på alla 
kända plattformar, som face-
book, hemsida och i tidning-
en och då får kommuninne-
vånarna tyck till och komma 
med respons, berättar Ingmar 
Johansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se En plan för det nya  Köpmantorget ska vara klar efter sommaren.  Då får mellerudsborna tycka till. Arkivbild.

Regler för enskilda avlopp behöver ses över
Miljönämndens policy för 
enskilda avlopp bör ses 
över och fakta ska läggas 
på bordet menar Center-
partister i flera dalsland-
skommuner.
Goda möjligheter att bo på 
landsbygden är en av profil-
frågorna för Centerpartiet. 
Valfrihet i hur man vill bo 
och en ökad befolkning där 
underlaget är litet för kom-
mersiell och kommunal ser-
vice är andra hjärtefrågor.

 Ett onödigt hinder för 
detta är omfattande, krångli-
ga och svårtolkade regler för 
hur avlopp skall tas om hand 
från enskilda fastigheter. 

Se över regler
Förutom stora kostnader för 
flertalet sett till den tveksam-
ma miljönytta som är resul-
tatet, skapar reglerna mycket 
misstämning och känslor av 
hopplöshet. Man är inte ett 
problem bara för att man vill 
bo där det ej finns kommu-
nalt avlopp. Detta regelverk 
behöver ses över i Dalsland!

Fakta på bordet
En av reglerna är att slutna 
avloppstankar ska vara för-
stahandsvalet vid nybyggna-
tion, framför brunnar med 
markbädd/infiltration och 
lokala kretsloppslösningar.  

Allt annat än slutna tankar 
skall alltså klassas som nå-
gon slags undantag. 

Centerpartiet vill att Miljö-
nämndens policy för enskil-
da avlopp som nu gäller ge-
mensamt för våra berörda 
kommuner skall ses över och 
att fakta läggs på bordet inn-
an en ny version beslutas. 

Frågor bör besvaras
Ett antal typiska frågor behö-
ver besvaras innan en ny 
policy kan formuleras för 
enskilda avlopp i Dalsland 
och Centerpartiet kräver att 
svaren förmedlas till alla som 
har politiskt ansvar. 

Vilka belägg finns för mil-
jöförstöring från fungerande 
brunnar med infiltration/
markbäddar i Dalsland? 

Vad är det ekonomiska 
värdet av näringsämnen från 
en persons avlopp? 

Vilka risker finns med att 
sprida avloppsvatten på åk-
rar?

Hur ser jämförelser med 
kommunala avlopp ut?

Vilka olika tekniska lös-
ningar finns för enskilda av-
lopp och hur informerar man 
om dessa?

Motion skriven
Förutom detta krav om upp-

daterad policy har Center-
partiet i Färgelanda och 
Bengtsfors motionerat i sina 
kommuner och till Center-
partiets partistämma som 
samlas i september månad 
2017. 

I motionen yrkar de på att 
Centerpartiet tar ställning för 
mer helhetssyn, forsknings-
resultat och sunt förnuft i 
regelverket kring enskilda 
avlopp, som befrämjar loka-
la kretsloppslösningar i an-
slutning till det egna hemmet.

 Att större hänsyn bör tas 
till de lokala förhållanden 
som råder på den aktuella 
platsen. 

Att en närodlad politik för 
enskilda avlopp behöver tas 
fram.   

Lars-Gunnar Larsson, 
Mellerud, är centerpartiets 
representant i Dalslands mil-
jö- och energinämnd.

– Vi tycker det känns opro-
portionerligt och att det finns 
viktigare saker som kan gö-
ras för miljön. Den mängd 
näringsämnen som släpps ut 
genom enskilda avloppsan-
läggningar i glest befolkade 
trakter är försumbar jämfört 
med annat, säger han.

Centerpartiet

Valde 
styrelse

Lördag 1 april hade Social-
demokraterna i distrikt Fyr-
bodal sitt allra första årsmöte. 
100 ombud samlades på 
Stenungsbaden i Stenungs-
sund för att välja distriktets 
första styrelse.
Jörgen Hellman valdes till 
Fyrbodals nya distriktsord-
förande. Till ledamot i styrel-
sen valdes Marianne Sand 
Wallin, Mellerud, ersättare 
Thomas Hagman, Mellerud. 
Styrelsen har 15 ledamöter 
och 17 ersättare.

Annonsera under 
vinjetten 

HANTVERK 
& SERVICE

Hör av dig till 
Maggan

Ring 0530-125 40 
eller maila till  

annons@mellerudsnyheter.se



MELLERUDS NYHETER 5ONSDAG 19 APRIL 2017

ÅTERFÖRSÄLJARENS ADRESS

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

22.500:-
INKL. MOMS
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AUTOMOWER® 450X
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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

Mellerud påskpyntades

Påskkärringen i norra rondellen kom på plats förra onsdagen. Från vän-
ster: Björn Engell, Bengt Karlsson, Lorentz Norberg, nytillträdd enhets-
chef gata-park och Hasse Larsson.

Personalen på gata och 
parkenheten pyntade 
centrala Mellerud inför 
påskhelgen, en mycket 
uppskattad arbetsinsats.

Fjäderklädd björk och hängande urna med påskliljor och fjädrar utanför 
Pressbyrån.

En av de 
”kuber” fyllda 

med vackra 
vårblommor 

som placerats 
ut runt om i 

Mellerud.

På långfredagen upptäckte kom-
munens personal tråkigt nog att 
påskkärringen i norra rondellen 
utsatts för skadegörelse. Någon/
några hade eldat upp den.

På Köpmantorget, vid Press-
byrån och vid järnvägsstatio-
nen ståtar fjäderbeklädda 
björkar. I de två rondellerna 
placerades två rejäla påsk-
kärringar med kvast, kaffe-
kittel och katt. 
Det är kommunens gata och 
parkpersonal som ser till att 
det blir så här fint. 

– Vi har även gjort vårplan-
teringar runt om i Mellerud 
och satt upp ”kuber” fyllda 
med påskliljor med mera, 
berättar de.

Under onsdagen följde 
också enhetschefen Lorentz 
Norberg med när pyntet kom 
på plats. Han tillträdde tjäns-
ten bara tre dagar tidigare, 
måndagen den 10 april.

Tyvärr upptäckte kommu-
nens personal på långfreda-
gens morgon att påskkär-
ringen i norra rondellen 
eldats upp. Bara skalet fanns 
kvar.   
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Skålleruds Röda Korskrets 
har hållit årsstämma. Omval 
av  styrelse: ordförande 
Kerstin Andersson, kassör 
Anita Augustsson och sekre-
terare Anna-Lisa Wenner-
ström. Övriga styrelseleda-
möter: Ina Svartling och 
Kajsa Andersson. Ersättare: 
Ulla Andersson och Michael 
Berling. Revisorer: Asbjörn 
Andersson och Lennart  
Björkman, ersättare: Maria 
Carlsson  och Liv Lökke. 
Lotterier och loppmarknad: 
Ina Svartling, Kajsa Anders-
son, Michael Berling och 

Anna-Lisa Wennerström. 
Valberedning: Eira Magnus-
son och Roland Augustsson 

 2016 års verksamhet redo-
visades i utförlig verksam-
hetsberättelse. Tack vare alla 
som har köpt lotter av oss, 
handlat på loppmarknaden, 
köpt bröd, gett till blomster-
fonden samt bidragit med 
andra gåvor har det under 
året kommit in 54.239 kro-
nor. Av denna summa har till 
Röda Korsets  katastrofhjälp 
sänts 30.000 kronor, till 
Röda Korsets behandlings-
center för krigs- och tortyrs-

FÖRENINGSREFERAT
kadade,  Skövde : 12.500 
kronor och till Röda Korsets 
julinsamling ”aldrig ensam”  
12.500 kronor.

Ur Ernst Uppströms fond 
för lokala ändamål har an-
vänts: 25.000 kr till Skålle-
rudshemmets boende att an-
vändas till förströelse  och 
trivselbefrämjande åtgärder,  
till Håfreströms Idrottsför-
ening 20.000 kr. för inköp av 
reflexvästar till friidrottande 
ungdomar och till ett integra-
tionsprojekt med en fotbolls-

skola för barn och unga samt 
4.700 kr för inköp av jul-
blommor till äldre. 

Medlemmar ur kretsen 
besöker regelbundet Skålle-
rudshemmets boende, har 
med något hembakat till 
kaffet, pratar och umgås. I  
december bjuds alla gemen-
samt på adventskaffe och 
tårta och  alla får  en julblom-
ma. Vid fredagsbingon varje 
vecka deltar Röda Korsmed-
lemmar med stöttning. Med-
lemmar gör också besök i 

enskilt hem för en pratstund. 
Äldre i Skållerud, från 85 år 
och uppåt, har fått besök och 
en julblomma. Skålleruds-
bor  i  kommunens övriga 
särskilda  boenden har också 
hälsats på inför julen med en 
blomma. Kaffe serverades i 
Kyrkstugan,  Skållerud un-
der två dagar vid gravsmyck-
ningsdagarna inför Allhel-
gonahelgen. Cirka 60 gäster 
kom in för att värma sig och 
dricka kaffe.

Efter avklarade årsmötes-

förhandlingar, som letts av 
Asbjörn Andersson , var det 
dags för kaffe och semletår-
ta. Därefter gav fotterapeut 
Ann-Sofie Israelsson, 
Fotvården i Mellerud,  en  
intressant  information och 
goda råd om hur vi rätt skall 
sköta om våra fötter. En in-
formation som blev mycket 
uppskattad.

Anna-Lisa Wennerström

Årsmöte har hållits för Bo-
huslän-Dals Idrottshisto-
riska förening. Föreningen 
har den 29 mars haft sitt 
årsmöte i föreningslokalen i 
Uddevalla. Föreningen har 
som ändamål att väcka och 
underhålla intresset för 
idrottshistoria och förena de 
som delar detta intresse. Det 
innebär bland annat att främ-
ja studier / undervisning, in-
formera, ge möjlighet till 
erfarenhetsutbyte genom 
personliga kontakter. 
Föreningen arrangerar 
idrottshistoriska träffar och 
under månaderna janua-
ri-maj arrangeras fyra sådana 
träffar med inriktning på 
fotboll i distriktet med anled-
ning av att Bohusläns Fot-
bollsförbund fyller 100 år i 
år. Träffar på Tjörn och på 
Smögen är genomförda och 
återstår gör träff i Tanumshe-
de 26 april samt i Uddevalla 
16 maj. Föreningen medver-
kar dessutom årligen vid 
Uddevalla hembygdsfören-

ings berättarafton på Bohus-
läns museum under oktober 
månad. 

Föreningen utger två med-
lemsblad per år med 
idrottshistoriska artiklar och 
porträtt av idrottshistoriska 
personer i Bohuslän och 
Dalsland. Vidare verkar för-
eningen för att idrottsfören-
ingarna i området samlar in 
idrottshistoriskt material och 
föreningen arkiverar också 
eget sådant material.

Vid årsmötet omvaldes 
ordförande Bo Karlsson från 
Strömstad. I styrelsen ingår 
vidare Åke Hansson Udde-
valla, Lennart Eliasson 
Ljungskile, Sven Green 
Bengtsfors, Birgitta Hellman 
Dals Rostock samt nyvalda 
ordinarie styrelseledamöter-
na Gerhard Jansson och 
Sten-Kåre Sandin, båda 
Åmål. Ersättare i styrelsen är 
Stig Marklund och nyvald 
Juhani Juniola, båda Udde-
valla.

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

 Öppet: Vard 9-18 
Lunch 13-14

Lördagar 10-13 

 Välkommen in till oss!

Halva priset på par två

Solglasögon på köpet! 

 Vid köp av kompletta märkesglasögon medföljer 
receptslipade enstyrkesolglasögon.

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

Vårt varma tack
vill vi framföra till släkt 

och vänner som har 
hedrat minnet av vår 

älskade 

Ulla Johansson
vid hennes bortgång.

Tack för blommor, tele-
fonsamtal och gåvor till 

minnesfonder. 
Ett särskilt tack till  

officiant Daniel Westin 
samt Anders Fredriksson,  
Fonus: Kicki Enell och 
Anders Grimheden som 
gjorde begravningsakten 
till ett ljust och vackert 

minne.
Bengt 

IngeMor 
Carina 

AnnaMaria

Tack
för vänligt deltagande 

vid vår käre

Gösta Karlssons
bortgång och begravning, 

för blommor vid båren 
samt för gåvor till olika 

minnesfonder. Ett särskilt 
tack till personalen på 

Kroppefjällshemmet för 
fantastisk fin omsorg 

under många år.
Sven med familj

PREDIKOTURER

Min goa docka Stella Svens-
son, Varberg, fyller 10 år 19 
april.

Grattiskramar från 
farmor Birgit

Hipp Hipp 

HURRA!

SORGTACK

Veckans 
ros...

...till Kroppefjällshemmet för 
den tid ni tagit så väl hand om 
vår mamma Ulla Johansson. 
Ni gör ett fantastiskt arbete 
och är guld värda!

Bengt, IngeMor,  
Carina, AnnaMaria

Ni som detta ser
ja snällt Er ber. Glöm min 
jämna da, då ä ja på spa .  

Lennart på Vegagatan  
(Bränningen)

UPPVAKTNING
All ev. uppvaktning
på min födelsedag undanbe-
des.  

Margareta Ednell

MELLERUD
Smyrna: Torsd 15.30 Bi-
belklass. 17 Språkcafé. Fred 
18.30 Tonår i Missionskyr-
kan. Sönd 11 Gudstj. Månd 
19 Gemensam sångövning 
inf. valborg i missionskyr-
kan. Tisd 14.30 Andakter 
Bergs sjukhem och .Fager-
lidshemmet. 19 Bönesam-
ling.
Equmeniakyrkan: Sönd 
18 Församlingsmöte, nattv. 
Tisd 10-12 Tisdagskaffe & 
Rastplats. 11 Sångstund med 
Ingegerd Mellberg. 18 Scout. 

HOLM se annons
ÖR se annons 
SKÅLLERUD se annons
BRÅLANDA

Smyrna: Onsd 11 Bön. Fred 
08.00 Frukostträff för män. 
Thomas Granath & Drag-
spelsklubben. Sönd 11 Mis-
sionsgudstj. Pether Åstrand 
m. fl. Ssk, kyrkkaffe. Tisd 
17.30 Trä & Plugg på Sör-
gården.
Equmeniakyrkan: Torsd 
19 Mötesplats m stickcafé 
och kvällsmacka. Fred 14.30 
Gemenskapsträff i service-
huset, prel Håkan Tengberg 

sjunger och spelar. Andakt 
Sigward K. Servering. Fred 
19 Tonårskväll. Lörd 9 Ar-
betsdag Rörvik. Lörd 18 
Vårfest med miniauktion, 
sång och servering. Sönd 11 
Gudstj. Sigward K. Kyrkkaf-
fe. Efter kaffet skogsvand-
ring Kroppefjäll.
Gestad Equmeniakyrka:
Sönd 14 Gudstj. Sigward K. 
Servering.
Brålanda: Sönd 11 Gudstj. 
Thomas Holmström. Ssk. 
och kaffe. Kyrkbil 308 70. 
Månd 11 Måndagsgruppen 
i fsh. Gäst: Dan Rosengren. 
12 Middagsbön i fsh. 12.15 
- 13.30 Lunch. 15.30 Kyrk-
liga syföreningen i fsh. 17-
19 Kulturcafé Brålanda fsh. 
Tisd 19 Veckomässa i fsh. 
Thomas Homström. 
Sundals-Ryr: Onsd 10 För-
middagskaffe med vårsång-
er i fsh. Lörd 16, Sönd 16 
Vårfirande i fsh. Vårsång-
er, vårtal: Berit Petters-
son, servering, spex. Tema: 
Sjukt bra. Anmälan till Elvi 
073-027 59 11 el. Jennie 
070-486 59 03.
Timmervik: Sönd 19 
Gudstj. Thomas Holmström.

FRÄNDEFORS
Equmeniakyrkan: Lörd 
9 Arbetsdag Rörvik. Sönd 
18 Söndagskväll i kyrkan, 
Sigward K. Servering. 
Frändefors: Sönd 10 
Gudstj. Lennart Staaf. Torsd 
14 Gemenskapsträff på 
Ringhem. Trollpacket en 
folkmusikgrupp från Troll-
hättan och Vänersborg kom-
mer och spelar.

Stort intresse för mode

Katja Birgersson, Tuulikki Suomäki, Ingrid Skenhall, Ulf Allo, Stig Larsson, Ing-Marie Kjellberg och Eivor Östergren efter modevisningen.

Vid SPF:s senaste möte 
i IOGT-NTO-lokalen var 
Seniorshop där och visa-
de vårens nyheter inom 
modet för både herrar och 
damer.
Varje vår brukar SPF, Svens-
ka pensionärsföreningen 
Mellerudsbygden, få besök 
av Katja Birgersson och Se-
niorshop.

─ Hjärtligt välkomna och 
särskilt väkommen till Tuu-
likki Suomäki, Katjas mam-
ma som är på besök och skall 
hjälpa till som påkläderska åt 

mannekängerna, hälsade 
Stig Larsson, ordförande i 
föreningen.

Seniorshop är en rullande 
butik som finns i flera länder. 
I Sverige finns 21 distrikt 
varav Dalsland-Bohuslän är 
ett. Det är ett franchiseföre-
tag med huvudkontor i Hel-
singborg som i år firar 20 på 
vägarna.

De besöker äldreboende 
och olika föreningar med 
sina kläder, utplockade för 
att passa äldre människor. De 
flesta plaggen är i lättskötta 
material och strykfria. 

Modevisning
Ing-Marie Kjellberg, Eivor 
Östergren, Ingrid Skenhall, 
Stig Larsson och Ulf Allo 
ställde glatt upp som model-
ler. 

Seniorshop hade mycket 
kläder med sig och trots att 
det bara visades ett axplock 
ur den stora kollektionen 
blev det många klädbyten för 
var och en av de sex manne-
kängerna. 

Information
Katja informerade om de 
olika klädesplaggens materi-
al, strykfrihet och pris. Hon 
hade även med passande bi-
jouterier.
Efter visningen bjöds det på 

kaffe och smörgås samtidigt 
som kläderna ivrigt diskute-
rades. Så småningom börja-
de herrar och damer försvin-
na åt olika håll för att prova 
sig fram till rätt storlek och 
för att handla.

När dragningen på åror och 
inträdesbiljett var klar drogs 
sig folk hemöver. Många 
hade en kasse mer med sig 
hem än när de kom så flera 
medlemmar i SPF Melle-
rudsbygden kommer att sy-
nas i nya kreationer när våren 
gjort sitt inträde på riktigt.

AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

Hur låg får man vara? Till dig 
som stal en urna med plante-
rade penséer på en urngrav 
på Holms kyrkogård mellan 

den 8 till 11 april. Hoppas du 
får glädje av den och känner 
att det var rätt gjort!

En fattig pensionär

Stal urna på 
kyrkogården

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 publice-
ring. Manus returneras ej.

Kollektivt på E:45
även på helger
Nu är det möjligt att åka 
kollektivt på E45:an mel-
lan  Mellerud och Åmål 
även på helger. 
Tidigare har det inte funnits 
några resemöjligheter över-
huvudtaget på helger då buss 
721 bara går måndag till  
fredag. Detta är viktig infor-
mation för många boende 

längs sträckan.  Taxi 721 går 
som bussen med en förmid-
dagstur och en eftermiddags-
tur och måste förbeställas 
minst två timmar innan av-
gång. 

Resan kostar som en vanlig 
biljett och man kan betala 
med Västtrafikkort. Tidtabell 
finns på Västtrafiks hemsida. 
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Husdjur på äldreboenden

92-åriga Evy Pettersson bor på Fagerlidshemmet och älskar att leka 
med Gottfrid.

Sedan i vintras har Fager-
lidshemmet i Mellerud 
fått en boende till, nämli-
gen katten Gottfrid. Hans 
lekfullhet och sällskap bi-
drar till ökad glädje både 
hos boende och personal.
– Jag har velat ha en katt i 
flera år. Nu har alla ett nytt 
samtalsämne och någon att 
brysig om. Gottfrid är ett lyft 
för hela huset. Tänk att en 
sådan liten krabat kan betyda 
så mycket, säger Rigmor 
Westerlund, anställd på Fa-
gerlidshemmet.

När vi träffar den nya fyr-
benta kompisen är han inne 
hos Evy Pettersson, 92 år, 
och hälsar på. Evy är mycket 

förtjust i katter och leker 
gärna med honom. Enhets-
chef Annika Olsson kommer 
med en liten leksaksmus som 
genast sätter fart på Gottfrid.

– Han är så fin, säger Evy 
leende.

– De boende ser fram emot 
att han ska komma och hälsa 
på dem, alla engagerar sig, 
säger Annika som också var 
den som levererade kattung-
en till Fagerlidshemmet.

Gottfrid som är ett halvår 
gammal ungefär var hos ve-
terinären några dagar tidiga-
re för att bli kastrerad, vacci-
nerad och chipmärkt. Hittills 
har han fått vara utomhus på 
innergården, men nu är det 

meningen att han ska få pro-
va på att gå ut ”på riktigt”.

Personalens ansvar
Annika framhåller att hela 
personalen är medvetna om 
att ansvaret för skötseln av 
katten faller på dem alla, 
även om avdelning fyra är 
hans hem och där maten ser-
veras.

– Men han är överallt. Han 
är väldigt populär, många 
frågar efter honom. Så Gott-
frid saknar absolut inte säng-
platser, konstaterar Duan 
Norrman.

Carina Tellander understry-
ker att han glädjer både boen-
de, anhöriga och personal.

”Är ett lyft för hela huset”

FAKTA
I flera studier visar det sig att 
husdjur på äldreboenden ökar 
välbefinnandet, minskar före-
komsten av depressioner, mins-
kar aggressiva tendenser hos 
dementa, ökar den sociala inter-
aktionen och minskar känslan av 
ensamhet.
Källa: www.äldreboende.se

Sedan slutet av november 
bor kattbröderna Robert 
”Robban” och Jörgen 
på Skållerudshemmet i 
Åsensbruk. Katterna bor 
på avdelningarna Kastan-

jen och Alen, men ofta 
kommer boende från de 
andra två avdelningarna 
för att hälsa på dem.
– Vi hade katter här för länge 
sedan och det var populärt. 

”Hemtrevligt och liv i luckan”

Sonja Andersson, 93 år, har en pratstund med kattkompisen Robban 
och Babak Malek Ahmadi. Sonja har haft katter själv och älskar närhe-
ten till dem.

Kattbröderna Robban t.v och Jörgen samsas vid vattenskålen.

Så jag tyckte det skulle vara 
roligt att prova igen, säger 
Laila Petrone, som kanske 
var den som flaggade mest 
för att skaffa katt till äldrebo-
endet.

Enhetschef Katarina 
Ågren är bara positiv till ini-
tiativet.

– Istället för att bara sitta 
och titta på TV ser de på 
katterna när de leker. Man 
märker på de som bor på de 
andra avdelningarna att de 
vill komma hit och hälsa på. 
Närheten till djur och små-
barn har samma inverkan på 
de gamla, de börjar att prata, 
säger hon.

Katterna gillar att smita in 
på rummen eller gömma sig 
i lådor i förrådet. För några 
månader sedan blev de 
kastrerade och vaccinerade.

Börjat få gå ut
– Så nu har de börjat att få gå 
ut. Det har blivit mer hem-
trevligt och mer liv i luckan 
sedan Robban och Jörgen 
kom hit, berättar underskö-
terskan Birgit Jansson.

Som tur är så är väldigt få 

äldre allergiska, men för att 
undvika problem bor katter-
na på två av de fyra avdel-
ningarna. De boende som av 
olika anledningar inte vill att 
katterna ska komma in till 
dem på rummen har en skylt 
utanför. Då släpps inte Rob-
ban och Jörgen in där.

Laila berättar om en boen-
de som inte pratade innan 
katterna anlände. Nu går 
samme man ut i korridoren 
varje morgon och ropar efter 
dem.

– Han har blivit gladare 
och mer social, konstaterar 
Laila.

– Man märker en stor skill-
nad både på de boende och 
personalen, säger Tina Ed-
vardsson, administrationsas-
sistent.

Hon berättar om ett studie-
besök på Zackrisdals boende 
i Karlstad där det finns en 
staty av en katt i entrén. Den 
är tillverkad i ett material 
som är varmt. Många, både 
besökare och dementa boen-
de, sätter sig intill statyn och 
klappar den.

– Ett förslag på en sådan 

staty har lämnats in när det 
gäller det planerade äldrebo-
endet på Ängenäs, avslöjar 
Tina.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: På Kroppefjälls-
hemmet bor det tre katter. På 
sommaren finns där även 
höns.

– En del boende har sär-
skilda liggdynor till honom 
till och med, säger Carina.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Fotnot: Gottfrid går även 
under namnet ”Gotte”.

Melleruds Missionsför-
samling höll sitt 135:e års-
möte den 12 februari. Års-
mötet började med en 
gudstjänst, därefter hölls 
årsmötesförhandlingarna.

Val för 2017: Ordförande 
Ulrika Johansson, vice ord-
förande Kjell Åberg, kassör 
Anita Pettersson, vice kassör 
Sören Johansson, sekreterare 
Eva Andreasson och vice 
sekreterare Oscar Ek. Utan 
”portfölj” är Kerstin Andre-
asson. Suppleanter: Lena 
Johansson och Roy Larsson. 
Lena och Sören Johansson 

omvaldes som värdpar för 
kyrkan. Pastor Segergren 
jobbar 40 procent hos oss.

Saxat ur årsberättelsen: På 
Trettondagen hölls julfest 
tillsammans med gruppbo-
enden, för musiken stod 
Stig-Arne Larsson och Inge-
mar Bengtsson. Det ekume-
niska samarbetet med Melle-
ruds pastorat, 
Smyrnaförsamlingen och 
Melleruds Kristna Center har 
fortsatt med bland annat Bö-
neveckan för kristen enhet 
18-24 januari. Den 25 mars 
var det exakt 130 år sedan 

Missionskyrkan invigdes. 
Detta uppmärksammades 
vid gudstjänsten på Annan-
dag påsk då Kjell Åberg be-
rättade om vår historia och 
Urban Erestam från regionen 
predikade och Sångarna 
sjöng. Vid Tisdagskaffet har 
vi sett film, bland annat om 
Missionsbåten Elida samt 
om träsnidaren Eva Spång-
berg som förkunnade sin tro 
genom konstnärliga arbeten 
i trä. Vid Valborgsmässofi-
randet på Furusand hölls 
vårtalet av Christer Åker-
stedt.

På Nationaldagen var det 
frukost i kyrkan 08:00 och 
därefter var det lovsång och 
bön tillsammans med de an-
dra kyrkorna i tätorten. På 
midsommarafton var det 
Midsommarcafé på sommar-
hemmet Furusand. I juli hölls 
två gudstjänster tillsammans 
med Smyrnaförsamlingen. 
Vid Kanalyran hade försam-
lingen ett partytält på Köp-
mantorget där bland annat 
vår pastor och Equmenias-
couterna var med och berät-
tade om vår verksamhet. 

Vid den ekumeniska fri-

luftsgudstjänsten 7 augusti, 
predikade Samuel Lundgren. 

Den 11 september började 
en ny typ av bibelstudier i 
stället för Alpha. Den kallas 
”Ett liv värt att leva” och 
utgår från Pauli brev till Fi-
lipperna och leds av pastor 
Segergren. Den 18 septem-
ber hölls en gudstjänst då 
pastor Sophia Sjödin från 
Årjäng predikade. Sophia är 
vår nya församlingsutveck-
lare. Församlingen deltog i 
Mellerudsmässan den 22-23 
oktober med en monter. Lör-
dagen den 16 november hölls 

Dalslandsbön i vår kyrka. Ett 
80-tal personer deltog under 
dagen och vid kvällsguds-
tjänsten. Equmenias Lucia-  
och julfest hölls den 10 de-
cember då scouterna 
medverkade med en jultablå 
och berättade om julens bud-
skap. Vi fick besök av Melle-
ruds Lucia med tärnor. Ronja 
Gardtman, en av våra equ-
menia-scoutledare, var Mel-
leruds Lucia. 

Kjell Åberg, sekreterare  
för årsmötet

ÅRSMÖTE
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UF-företagare bjöd på afghanska bakelser

Zarif Beg från Trollhättan och Rohullah Hussainy från Mellerud bjöd 
på afghanska bakelser och berättade om sitt UF-företag och hur de 
hamnade i Sverige. Samlingssalen var välfylld denna dag när det bjöds in till kulturcafé.

Cream rolls kan liknas med afghanska semlor. Jättegoda!

Alban drog fullt hus

Ett fullsatt Upperud 9:9 under långfredagskvällen när Alban & The Iron 
Boys spelade.

Mats Andersson, bas, Peter Sundström, trummor, och Alban Faust, gitarr och sång.

Förra onsdagen gästades 
Fagerlidshemmet av två 
killar från Afghanistan. 
De bjöd boende och per-
sonal på bakelser från sitt 
hemland och berättade 
om sina liv och hur de 
hamnade i Sverige.
19-årige Zarif Beg från Troll-
hättan och 20-årige Rohullan 
Hussainy från Mellerud be-
driver UF-företaget RZ Bak-
verk tillsammans med Mor-
taza Yaghoobi, som inte 
kunde medverka denna da-
gen. Alla tre går på Magnus 
Åbergsgymnasiet i Trollhät-
tan och själva förertagsidén 
är att sälja afghanska bak-
verk.

– Vi är enda företaget i 
Sverige som gör det. Vi prov-
bakade några gånger hemma 
hos mig, när vi blev duktiga 
på det gick vi ut och sålde på 
olika marknader, bland annat 
julmarknaden i Mellerud, 
berättar Rohullan. 

– De som smakat en gång 
brukar beställa till hela fa-

miljen, upplyser Zarif glatt.
Alla lät sig väl smaka av de 

pistasch- och gräddfyllda 
bakelserna. Killarna hade 
gått upp väldigt tidigt samma 
dag och bakat 50-60 stycken. 
Ungdomshuset Stinsen har 
sponsrat dem med förkläden 
och en lokal att baka i samt 
bakredskap.

Stå på egna ben
De berättade även om sin 
bakgrund, resan till Sverige 
och om sina framtidsplaner. 
Det gemensamma för båda 
två är den stora viljan att ar-
beta, att stå på egna ben och 
tacksamheten till sitt nya 
hemland Sverige.

Zarif kom till Sverige 2009 
tillsammans med sina två 
bröder. Innan dess hade hans 
mamma och två småsyskon 
flytt till Sverige.

– Pappa var bilmekaniker 
och hade eget företag med 
ungefär 35 anställda. Vi hade 
det bra fram tills en dag när 
tyska soldater kom och körde 

över min pappa. Det är nio-
tio år sedan. Efter det började 
det gå dåligt för oss, ekono-
min blev dålig och vi flydde 
till Sverige och kom till 
Trollhättan, förklarar Zarif.

Han gick förberedelse-
klass i fyran och femman, 
vissa lektioner gick han med 
”vanliga” klassen.

 – Att lära sig svenska var 
inte som jag hade trott. Jag 
trodde jag skulle få hjälp med 
en tolk, men det fick jag inte. 
Fast det visade sig vara väl-
digt bra, då måste jag lära 
mig själv. Jag fick även fan-
tastiskt god hjälp av min lä-
rare, säger Zarif.

Han gick ur grundskolan 
och läser nu på ekonomipro-
grammet. Närmast i plane-
ringen är att flytta till store-
brorsan som är 
servicetekniker i Jönköping. 
När de hittat en större lägen-
het kommer resten av famil-
jen efter.

– Det är viktigt att inte fa-
miljen splittras. Jag och min 

storebror vill starta företag 
ihop. Han jobbar och jag 
sköter det administrativa. 
Förhoppningsvis kan vi an-
ställa folk också. Jag mår 
jättebra här, det är en helt ny 
värld. Jag älskar Sverige! 
understryker Zarif som till 
sin stora glädje blev svensk 
medborgare för några måna-
der sedan. 

Pappa blev skjuten
Rohullan berättar att hans 
föräldrar flydde från Afgha-
nistan till Iran innan han 
föddes.

– Afghaner är inte omtyck-
ta i Iran, vi ses oftast inte som 
människor. Pappa blev skju-
ten i Afghanistan när han var 
på besök där. Läget blev 
hopplöst, vi kunde inte göra 
något, säger Rohullan.

Han kom till Sverige 2013 
som ensamkommande flyk-
tingbarn. Mamman har gift 
om sig och de två småsysko-
nen bor med släktingar i Af-
ghanistan.

– Det är inget krig där de 
bor, menar han och tillägger 
att han inte pratat med sin 
mamma på ett år. 

På de fyra åren Rohullan 
vistats i Sverige har han hun-
nit gå på SFI och IM-pro-
grammet i Mellerud. Nu går 
han andra året på handel och 
administrationsprogrammet 
i Trollhättan. Praktiken görs 
på Hemköp Kvarnkullen i 
Mellerud. Dessutom jobbar 
Rohullan som timvikarie 
inom hemvården efter skolan 
och på helger.

– Jag försöker mycket, jag 

kämpar. Vill stå på egna ben, 
konstaterar han bestämt.

Framtidsplaner?
– Jag har alltid velat driva 

eget företag, jag vill hjälpa 
människor. Det var svårt att 
lära sig språket i början, men 
jag är social och väljer att gå 
fram och prata. Därför har 
jag lätt att skapa relationer 
med folk. De människor jag 
mött i arbetet har alltid varit 
snälla mot mig, säger Rohul-
lan innan han rusar iväg till 
jobbet.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Pål för när trion spelade var 
det tyst i lokalen. 

När maten serverades i 
pausen blev det desto mera 

prat. Också den var mycket 
uppskattad och  fick beröm. 

Det blir ytterligare en kväll 
med ”Mat och Musik” innan 

sommarens program tar över 
på Upperud 9:9.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se

På långfredagskvällen 
spelade Alban & The Iron 
Boys på ett fullsatt Uppe-

rud 9:9 som körde sitt väl 
inarbetade koncept ”Mat 
och Musik”.

Lokalen var bokad till sista 
stol och det fanns dessutom 
en reservlista. 

Gitarren stod i centrum 
under kvällens konsert med 
järnpojkarna och riksspel-
mannen från Frestersbyn.

─ De här två, Mats Anders-
son på bas och Peter Sund-
ström på trummor kommer 
från Järn båda två och jag, jag 
är ju Alban, så därför heter 
trion Alban & The Iron Boys, 
presenterade Alban Faust 
trion på scenen.

─ Det är första gången jag 
är här efter ombyggnaden, 
Alban drar, säger Pål 
Magnussen, som var en av 
gästerna.

De flesta tycktes eniga med 
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Påskharen gömde påskägg i Bränna

Det var spännande att träffa påskharen tyckte lilla Alva Stewart som sitter säkert på pappa Garey’s arm.
Påskharen hade många 
ägg att gömma på påsk-
afton, även Bränna fick 
besök av honom.
Familjen Stewart åt påsk-
lunch när barnen upptäckte 
en påskhare som smög ute i 
trädgården för att gömma 
påskägg. De tre barnen Svea, 

Rupert och Alva skyndade 
sig ut i trädgården tillsam-
mans med mamma Ingrid för 
att jaga honom.

Snart var påskharen upp-
hunnen och i full fart med att 
dela ut påskägg.

– Det blev väldigt uppskat-
tat och Rupert fångade haren 

14-årige Elias Ottosson agerade påskhare i lördags – ett mycket upp-
skattat inslag bland barnen runt om i kommunen.

”Vår bästa dag på hela året”

Det var full fart med försäljningen inne på logen.

På långfredagen var det 
den årliga påskmarkna-
den hos Annas Design i 
Eriksbyn.
– Detta är vår bästa dag på 
hela året. Det kommer mas-
sor av besökare, helt otroligt. 
Men vår påskmarknad är 
genuint uppbyggd med rent 
hantverk. Dessutom är det en 
bra dag eftersom så många är 

lediga från jobbet, konstate-
rar Anna Eriksson som driver 
Annas Design.

På logen dignar borden av 
allehanda läckerheter. San-
dra Ottosson säljer bröd från 
Brukets Godaste. Vad sägs 
om sorter som ”Blå Vallmo”, 
”Påskfruktbröd”, Nässel-
bröd med timjan” eller ”Lju-
sa moln”?

Läckerheter såsom lax från 
Håfveruds Brasseri fanns 
också och naturligtvis en 
uppsjö av vackra blomsterar-
rangemang i påskens färger.

Inne i ”blomsterverksta-
den” bakom dörren märkt 
med ”Endast personal” lyste 
flitens lampa. Ett glatt gäng 
norska tjejer, med sommar-
stugor i närheten, har hoppat 

in för att hjälpa Anna och 
hennes personal. 

Efterfrågan är stor, de 
planterar så att jorden yr. 

– Detta är roligt, vi jobbar 
hellre här än åker på fjällse-
mester över påsken, under-
stryker Jeanette Nyhus från 
Fredrikstad.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Påskgubben Sigvard Belfrage, 3,5 år från Dals Ed kikade på utbudet.

Hundar på äggjakt
Äggjakten, en tillställning 
som anordnades av Ang-
elicas Hundcenter gick av 
stapeln annandag påsk på 
Bäcken i Melleruds kom-
mun. 
Det var 13 hundar som deltog 
tillsammans med sina mattar 
och hussar i en skojtävling 
där man tävlade i rallylyd-
nad, agility, freestyle, hela 
havet stormar samt en klurig 
frågesport. 

Vann gjorde lag nummer 
tre som bestod av Eilert Pet-
tersson med hundarna Gus-
tav och Oskar, Marita Kling-
berg med hunden Wilma och 
Lina Hellström med hunden 
Frasse. 

Vandringspriset glasägget 
togs av Marita och Wilma. 
Nästa år kommer det att fin-

Vandringspriset i årets äggjakt 
vanns av Marita Klingberg med 
hunden Wilma.

nas en ny chans att vara med 
och utmana sina vänner och 
gå hem med glasägget.

också, stor lycka, sade mam-
ma Ingrid som hoppas att  
haren kommer tillbaka nästa 
år.

14-årige Elias Ottosson 
stod bakom den kringresan-
de påskharen och detta blev 

mycket uppskattat bland de 
barn han besökte. Till sin 
hjälp hade han mamma An-
na-Karin Utter som skjutsa-
de honom mellan de olika 
ställen han skulle besöka. 

Det var många som nappa-

de på hans idé med påskhare 
och han var bokad runt om i 
hela Melleruds kommun, 
från Åsebro i söder till 
Åsensbruk i norr.

– Då Elias idé med påskha-
re blev uppskattad av alla 

påskkäringar och påskgub-
bar så blir det troligtvis påsk-
hare även nästa år, säger 
mamma Anna-Karin.

 AnnChristine Ivarsson
annchristine@mellerudsnyheter.se
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Tommy 
Håkansson

Brålanda/Säffle

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

KÖP DIN NÄSTA
MASKIN AV MIG

– JAG ÄR TILL FÖR DIG

BRÅLANDA
Törnrosgatan 5

Brålanda • Frändefors

Vårfest i Sundals-Ryr
Under vårfesten bjuds det på spex under temat ”Sjukt bra”. Foto: Privat.

Till helgen bjuder Sun-
dals-Ryrs kyrkokör in till 
vårfest i församlinghemmet i 
dagarna två. Det blir sedvan-
liga vårsånger, vårtal av Be-
rith Pettersson, servering, 
lotterier och spex. I år är te-
mat ”Sjukt bra” och utspelar 
sig på en vårdcentral, belä-

gen någonstans i Sun-
dals-Ryr. Det kommer många 
sjuka människor dit, flera 
förkylda som sprider sina 
baciller omkring sig, men 
även de med onda knän med 
mera. Helt enkelt en vanlig 
vårdcentral.

Givande möte 
om möjligheter

Framtidsbygder Dalsland, 
Årjäng, Munkedal  hade 
dialogmöte om bygdens 
utveckling på vandrar-
hemmet i Brålanda den 
28 mars. Det finns höga 
förväntningar på Brålan-
das utveckling framöver 
och många tror att ett 
tågstopp kommer göra 
stor skillnad i tillväxt och 
utveckling för orten. 
Det togs också upp dialog 
kring hur man kan ta fram 
och visualisera en gemensam 
bild över framtidens Brålan-
da. Skulle man kunna göra 
detta genom en medborgar-
dialog? Vem tar den bollen 

Christina Milén Jacobsson, Brålanda företagaförening och initiativta-
gare till träffen, Christel Thuresson, Brålanda företagarförening, Uno 
Löfgren, SPF.

Brålanda i startgroparna 
Brålanda ska ligga i start-
groparna när det blir be-
slutat att tågen åter ska 
stanna på orten. Att det 
kan bli verklighet om tre 
år är man i företagarför-
eningens infrastruktur-
grupp optimistisk om.
Ett gediget arbete har lagts 
ner av infastrukturgruppen 
med ordförande Gunnar Ols-
son i spetsen. Efter fem år av 
möten och envist, faktagrun-
dat agiterande ser det positivt 
ut för Brålandas framtida 
tågresenärer.

Fyra stopp
En utredning som görs av 
kollektivtrafiknämndens 
konsulter är i slutfasen. Den 

berör inte bara Brålanda utan 
även Frändefors, Dals Ro-
stock och Bäckefors.

– De gör ett seriöst jobb 
och det ska vara färdigt till 
sommaren. Då får Västra 
Götalandsregionen resulta-
tet av utredningen och ska ta 
beslut i höst och jag tror det 
är möjligt för alla fyra orter-
na att få en hållplats, säger 
Gunnar Olsson.

Hans kartläggning av jäm-
förbara orter i regionen, med 
färre invånare än dessa fyra, 
talar starkt för det. Det finns 
ingen logisk förklaring till 
varför sträckan mellan Dals-
land och Norge ska vara en vit 
fläck på kartan när det gäller 
möjligheter att stiga på tåget.

Ny detaljplan behövs
I mars skrev infrastruktur-
gruppen ett brev till kom-
munstyrelsen och samtliga 
politiker i Vänersborgs kom-
mun. I brevet ber infrastruk-
turgruppen kommunen att 
budgetera för en ny detaljplan 
över Brålanda. Den senaste 
som gjordes är daterad 1970.

– Får vi ett positivt svar 
från regionen och antar att 
det blir tågstopp till 2020 
måste vi vara förberedda, ha 
tänkt igenom trafikflöden, 
parkeringsytor och annat 
som kommer att påverkas 
genom en hållplats för tågre-
senärer i Brålanda. Vi har en 
positiv dialog med kommu-
nens tjänstemän och har till-

sammans med två av dem 
gjort en karta som är en idé 
om hur det skulle kunna bli, 
säger Gunnar Olsson. 

Det bästa som kan hända 
är enligt infrastukturgruppen 
att kommunen tog över Stor-
gatan från Trafikverket och 
att tung trafik försvinner från 
den. Att man får tomter för 
bostäder och industri och att 
det blir ett resecentrum vid 
stationen.

– Vi vill ligga i startgropar-
na när ett beslut kommer, 
säger Gunnar Olsson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

”Ringleden” viktig bl.a. för att 
avlasta centrum från transpor-
ter från bergtäkt, till och från 
Tåns industriområde samt 
spannmål till silon.

Utökning av industrimarken 
söder om toppfrys kan vara 
intressant att utreda

Innan framtida dragning av 
E45 är utredd måste vi 
avvakta med exploatering 
inom tidigare vägreservat.

1. Här finns en färdig byggrätt på tvåvånings 
skivhus, sedan ”mögelhuset” revs. 

2. Åkermarken är med i områdesplanen som 
framtida bostadsområde. Detaljplan behövs. 
Mycket strategiskt att exploatera i samband med 
tågstopp (gärna någorlunda tätt). Dagvatten kan 
bli en viktig planeringsfråga. 

3. Enligt uppgift en tämligen outnyttjad grönyta 
som eventuellt kunde exploateras. Detaljplane-
ändring krävs.

4. Också detta grönytor som fyller liten funktion 
som rekreationsytor. Dock fyller den bl.a. 
funktion som skyddsavstånd mot planlagd 
industrimark söder om vägen. Detaljplaneändring 
krävs om ytorna ska kunna exploateras.

5. Norra delen av parken används enligt uppgift 
inte så mycket. Eventuellt kunde exploatering 
kunna fungera. Detaljplaneändring krävs.

6. En yta som i många avseenden verkar lämplig 
för utökning av tätortsområdet, även om det inte 
finns medtaget i områdesplanen. Detaljplan 
krävs.

Utvecklingstankar i Brålanda
Anteckningar från träff med företagarföreningens 
infrastrukturgrupp 15 nov 2016. Från kommunen 
medverkade Jasmina Lilja och Pål Castell

Åkermarken med 
i områdesplanen 
som framtida 
bostadsområde. 
Detaljplan 
behövs.
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1.Här finns en färdig byggrätt på tvåvånings skivhus, sedan ”mögelhuset” revs. 2. Åkermarken är med i områdesplanen som framtida bostadsområde. 
Detaljplan behövs. Mycket strategiskt att exploatera i samband med tågstopp (gärna någorlunda tätt). Dagvatten kan bli en viktig planeringsfråga. 
3.Enligt uppgift en tämligen outnyttjad grönyta som eventuellt kunde exploateras. Detaljplaneändring krävs.4. Grönytor som fyller liten funktion 
som rekreationsytor. Dock fyller den funktion som skyddsavstånd mot planlagd industrimark söder om vägen. Detaljplaneändring krävs om ytorna 
ska kunna exploateras. 5.Norra delen av parken används enligt uppgift inte så mycket. Eventuellt kunde exploatering kunna fungera. Detaljplane-
ändring krävs. 6.En yta som i många avseenden verkar lämplig för utökning av tätortsområdet, även om det inte finns medtaget i områdesplanen. 
Detaljplan krävs.

Den viktiga påskglädjen
Kristenhetens största 
högtid påsken har just 
firats i församlingar i hela 
landet.  Kring det sorgliga 
avskedet   till återseen-
dets stora glädje har man 
samlats i kyrkorna. 
Från skärtorsdagens sista 
måltid, bönen och tillfånga-
tagandet i Getsemane till 
långfredagens död på korset 
på Golgata. Vidare till påsk-
dagens uppståndelse och 
annandagens möte med den 

levande Kristus har ett aktu-
ellt budskap förkunnats. 

Under påskdagens guds-
tjänst, i Sundals Ryrs kyrka, 
med drygt 130 deltagare,  
sjöng de tre församlingarnas 
körer under ledning av pas-
toratets musiker.  De fram-
förde bland annat två verk av 
Hans Nyborg, ”Fotspår” och 
”Under över alla under”.

Mycket sång
I Gestad kyrka samlades man 
på annandag påsk till 

sånggudstjänst. Under led-
ning av kantor Barbro 
Magnusson och kyrkoherde 
Thomas Holmström sjöng de 
församlade om uppståndel-
sens glädje och den upp-
ståndnes närvaro ur psalm-
boken. Barbro Magnusson 
sjöng ”Så sänder jag er” av 
Britt G. Hallqvist. Holm-
ström sjöng den glädjefyllda 
barnsången, ”De trodde att 
Jesus var borta – då stod han 
en morgon på stranden”.

– Det finns olika sätt att 

möta den uppståndne Jesus 
mitt i vår vardag, där han ger 
oss sin frid, sin helige Ande 
och ett uppdrag att berätta 
om förlåtelsen, sade Thomas 
Holmström.
Kollekt till Svenska kyrkans 
internationella arbete togs 
upp.
  Marianne Karlsson

marianne@mellerudsnyheter.se

och hur skulle processen se 
ut?

I Frändefors vill man ut-
veckla Ekebro bygdegård 
genom olika evenemang och 
ser det som viktigt att invol-
vera fler unga. Det talades 
om samling kring olika ge-
mensamma intressen, som 
till exempel vegetarisk mat-
lagning. De har redan några 
årliga evenemang som är 
lyckade men genom att sam-
arbeta med andra lokala ak-
törer och involvera fler ser de 
möjlighet att utveckla dessa 
och göra bygden både mer 
attraktiv för invånarna men 
också få fler att besöka orten.

Det var ett givande möte 
där deltagarna inte bara fick 
ökad kunskap om möjlighe-
terna med Leader utan också 
ökad kännedom om varan-
dras verksamheter. Här ut-
byttes idéer och planer som 
det började spinnas på. Någ-
ra bestämde träff redan da-
gen därpå.

– Det bubblar i Brålanda 
och jag hoppas få följa fler av 
dessa samarbeten på vägen 
mot utvecklingsprojekt inom 
Leader, säger Linda Blom-
berg, projektutvecklare 
Framtidsbygder Dalsland, 
Årjäng, Munkedal.
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Projektet ”Vintercyklist” avslutat

Dan Persen är en aktiv cyklist som deltog i projektet ”Vintercyklist”. Här 
tillsammans med Patrik Tellander, förråd/natur och renhållningschef, 
som höll i projektet.

Tio personer blev uttagna 
att delta i projektet ”Vin-
tercyklist” som avsluta-
des den 19 mars. Nu ska 
deltagarnas upplevelser 
samlas ihop och samman-
ställas.
Projektet gick ut på att Mel-
leruds kommun bekostade 
nya vinterdäck och monte-
ringen av dem till tio delta-
gare i olika åldrar. Man fick 
även en översyn av cykeln 
och efter projektets slut fick 
deltagarna behålla vinter-
däcken som tack.

– Alla fick en länk där de 
skulle gå in och rapportera 
under ett visst intervall. Det 
har fungerat bra. Nu uppma-
nar vi alla att svara vad de 
tycker om projektet, det går 
att göra på facebook eller 
hemsidan, säger Patrik Tel-
lander, förråd/natur och ren-
hållningschef .

En av deltagarna var Dan 
Persen som cyklat dagligen 
till jobbet från hemmet på 
Torpgatan.

– Det har fungerat väldigt 
bra, man kände sig ganska 

trygg med vinterdäck på cy-
keln. Det är första gången jag 
har det och jag kommer att 
fortsätta med det nästa vinter, 
utan tvekan. Inga punkte-
ringar blev det heller. Många 
klagar över vassa stenar på 
cykelvägarna, men man bör 
tänka på att använda bra 
däck, säger Dan.

– Gruset är till för att man 
inte ska halka, men vi tittar 
på grus med inte lika vassa 
kanter till nästa vinter. Sam-
tidigt får det inte vara halt, 
konstaterar Patrik.

Han utlovar ett likadant 
vintercykelprojekt nästa vin-
ter också.

Projektets syfte är att få fler 
personer att använda cykeln 
även under vinterhalvåret 
och samtidigt öka de miljö-
vänliga persontransporterna. 
Man vill även ha en dialog 
om vinterväghållningen i 
kommunen.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Cirkus Brazil Jack imponerade

Två duktiga clowner i trapetsen.

Cirkus Brazil Jack hade 
sin enda föreställning i 
Mellerud under måndags-
kvällen förra veckan.
Det är alltid lika uppskattat 
när Cirkus Brazil Jack gör 
sitt årliga besök i Mellerud.  
I år inföll besöket på påsklo-

vets första dag så det var 
många nyfikna ögon som 
tittade på när tältet restes.

Kön ringlade utanför en-
trén och det var näst intill 
fullsatt när föreställningen 
började. 

Allt som hör till en modern 

cirkus fanns med, clowner, 
hästar, akrobater, en orm-
människa och mycket mer. I 
pausen fick barnen rida på 
två av hästarna, ett uppskat-
tat inslag där många stod i kö 
för att få rida ett varv i mane-
gen.

Många lyckliga barn vand-
rade hemåt när föreställning-
en var slut, mätta på popcorn, 
spunnet socker och med 
många nya intryck.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se

”Ormmänniskan” verkade inte ha några ben i kroppen och kan vrida sig 
till de mest otänkbara ställningar.

Ella Al Mansour, Luna Eriksson-Firis och Lovisa Mesa Moreno rider lyck-
liga ett varv runt manegen på hästen Dollar.

 Voltige på högsta nivå.

Ungdomar som stökar runt

Polisen i Mellerud uppmanar föräldrar att promenera i området runt Nordalsskolan och Rådaskolan på grund av att ett antal barn och ungdomar 
vistas där, springer runt på taken vilket är väldigt farligt och förstör saker. Problem med skadegörelse vid skolorna har förekommit en längre tid, 
därför önskar polisen att föräldrar tar sitt ansvar och kollar runt med jämna mellanrum. Arkivbild.

Bränder och olyckor
Larm om singelolycka på 
länsväg 166 mellan Mellerud 
och Dals Rostock natt mellan 
torsdag och fredag kl. 01.21. 
En bil hade kört in i en elstol-
pe mitt emot Vägverkets lo-
kaler. Inga personskador.

Larm om trafikolycka mel-
lan Bolstad och Gestad i 
torsdags kl. 11.28. En traktor 
hade kolliderat med en per-
sonbil och traktorn hade vält. 
Det började brinna i traktorn. 
De inblandade fick lättare 
skador och var chockade.

Larm i måndags kl. 20.41 
om gräsbrand vid avfarten 
till Snäcke, Räddningstjäns-
ten varnar för att elda gräs.

På tisdagsmorgonen vid 
05-tiden, larm om brand i 
flerfamiljshus på Holmsga-
tan i Mellerud. En äldre man 
ska ha rökskadats efter att det 
brunnit i en filt. Mannen, som 
var ensam i lägenheten, lar-
made dock räddningstjäns-
ten själv och kunde själv 
öppna dörren till lägenheten.

Misshandlade kvinna
En man i 40-årsåldern från 
Frändefors står åtalad för 
grov kvinnofridskränkning. 
Mellan 4 september 2014 
och 17 maj 2016 har mannen 
misshandlat, hotat och ofre-
dat en kvinna han var sam-
manboende med. Han ska 
bland annat ha knuffat kvin-
nan så hon fallit och sparkat 
på henne, kastat mat på hen-

ne, varit berusad, högljudd 
och aggressiv mot henne in-
för hennes kollegor på kvin-
nans jobb. Han låst henne ute 
från den gemensamma bo-
staden, tryckt ner henne i en 
soffa och sagt att han ska 
döda henne eller slå ihjäl 
henne. Mannen har även ta-
git stryptag vid flera tillfällen 
på kvinnan.

Grov olovlig körning
En man i 40-årsåldern står 
åtalad för grov olovlig kör-
ning. Han körde personbil 
utan att ha rätt till det den 11 

februari vid Snäckerud, 
Dalskog. Mannen erkänner 
brott.

11-12/4 inbrottsförsök i garage i centrala Mellerud. 12-13/4 
har någon brutit upp dörren till MIF:s kafé vid Rådavallen 
och kastat runt saker. 12/4 möter en bilförare på lv 2178 i 
Järn en skåpbil, varvid vänster backspegel slås söner. Skåp-
bilen stannar inte (smitning). Guldfärgad Iphone 6S förlorad 
i Mellerud 15/4. Vit cykel ”Apollo” modell Classic Haga stals 
utanför Hemköp Kvarnkullen 17/4. Källarinbrott Östanå 17-
18/4. Alkohol stals ur matkällaren. 17-18/4 stals en åkgräs-
klippare John Deere ur en maskinhall i Näs. Kopparrör stals 
ur verkstadslokal vid Snäcke kanal i Köpmannebro 12-13/4. 
Någon har klippt sönder hänglåset på ett träskjul i Östanå 
14-18/4 och stulit gräsklippare John Deere och startbatteri.

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
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LOKALA 
FÖRETAG  

TILL ER 
TJÄNST!

BILVERKSTAD

Din bilverkstad i Mellerud

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

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

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

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

Mikaels 
Bilservice

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

Service (även av släpkärror)
Reparationer • Felsökning via dator 

Svetsning • Däckbyte

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

BUSS

KVALITET • SÄKERHET • SERVICE

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

Vi arrangerar bussresor efter era önskemål

BYGG

ALLT INOM BYGG
Utför även ROT-uppdrag

Stig-Åke Lantz
Mob. 0733-54 47 84 

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

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

Mångårig erfarenhet inom branschen
Lackerar stora som små föremål efter önskemål

Utför försäkringsskador åt de flesta försäkringsbolag

BILLACKERING

BYGGTEKNIK/ELTEKNIK

Bygg & ElTeknik

0530-127 27      LEgruppen.se

1

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

ELINSTALLATION

BYGG

FIBER

Bygger fiber 
i Mellerud

Anmäl dig på
fibertillalla.se

0530-75 98 90
info@dalbonet.se

DÄCK

Din totalentreprenör

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

Hedströms Bygg & Fastighetsservice AB

Stort sortiment & 
snabb service

• Däckhotell

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

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

RS Däck & Recond
Alltid lågpris på däck

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

Tel. 070-310 32 84Däckpris
fr. 515:-

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

ENTREPRENAD

BILVERKSTAD
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Service
Reservdelar

Tel 0530-106 66,
Victoriag. 1, Mellerud

mitt emot Polisstationen

VW Audi SKODA

BILVERKSTAD FRISKVÅRD

www.sunlike.se

Avkopplande och energi
givande ljusterapi

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

Boka på tel.
0530414 10

Städ AB
Vi gör det vi är bäst på!

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

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

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

STÄD

Utför det mesta inom gräv

FÖNSTER

till fast pris

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

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

FÖNSTER 
monterat och klart

KAKEL

MURNING

glenns murtjänst

glenns murtjänst

Jag utför kompletta mureriarbeten 
såsom

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

Tel. 070-688 80 44

STÄDNING
Veris kan hjälpa dig med HEMSTÄD, FLYTTSTÄD

och andra hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

Vi utför även KONTORSSTÄD
Allt med kvalitetsgaranti!

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

SKADEDJURSBEKÄMPNING

REP/SERVICE JORDBRUKSMASKINERMÅLERI

Tel. 070-330 37 50 • 
mats@paintab.se

Vi utför:
Måleriarbete och 

tapetsering
Ansluten till  

branschgaranti

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

info@sundstromgrav.se   -   www.sundstromgrav.se

Ledig 
annonsplats

Vill du att ditt  
företag ska synas

Ring
0530-125 40

för info och pris

LEDIG PLATS

GRÄV

Lantbruksavtal
för bekämpning av  

råttor och möss  
fr. 1.800:-  + moms

0521-693 51
Patrick

SOLSKYDD

-

Njut av solen - när du vill!

 

 . 

Visas på 
Ute och Inne 

Komplett solskydd både inom- och utomhus

STÄD VVS

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på
sociala medier

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

2.999:-
med installation och rotavdrag

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

erbjudande

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

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

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

0530-307 82
072-341 11 63

petersgolv@telia.comPeter Callh

Peters Golv
Allt inom golv och kakel

petersgolv@telia.competersgolv@telia.com

GOLV

Marcus Johansson 
 Tel. 073-599 52 24

kontakt@dalslandsvvs.se                   www.dalslandsvvs.se

Vi säljer och 
installerar  

CTC-värmepumpar

Naturligtvis 
hjälper 

vi dig med 
ROT-avdraget
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Äntligen en seger
för Brålanda IF

FOTBOLL 
Lagom till genrepet kom en 
seger för Brålanda efter fem 
raka matcher utan just detta.

Mot Halvorstorp vann 
Brålanda med 2-0 annandag 
påsk, en stabil insats som 
inleddes av Erik Aronssons 
1-0 efter drygt 20 minuters 

spel. Resultatet stod sig till 
paus, men i andra halvlek 
utökade Jesper Olsson till 
2-0, vilket blev slutresultatet.

Om tio dagar inleder Brå-
landa seriespelet i derbyt mot 
Frändefors IF.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Bäckefors IF
förlorade på nytt

FOTBOLL 
Återigen var Bäckefors stor-
leken för litet när Bengtsfors 
bjöd in till träningsmatch.

Precis som de senaste 
matcherna har Bäckefors 
ställts mot bättre motstånd 
och bjudit upp till kamp. 
Förra onsdagens drabbning 
var inget undantag. Bäcke-
fors tog ledningen före paus 
genom Martin Jonasson, 

men efter vilan vände 
Bengtsfors till sin fördel. Då 
klev Jonasson fram och kvit-
terade med kvarten kvar.

Bengtsfors fi ck dock sista 
ordet genom den notoriske 
målskytten Almir Aldzic, 
fem minuter från slutet. Slut-
resultatet 3-2 ger ändå Bäck-
efors en fjäder i hatten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Tunt motstånd i 
genrepet för ÅIF

FOTBOLL 
Tanken var att Svanskog, 
som kvalade till division 4 
förra säsongen, skulle bli 
ett perfekt genreps-mot-
stånd för Åsebro. Men is-
tället blev det en lätt match 
mot ett svagt motstånd på 
måndagen i Mellerud.
6-0 var i allra högsta grad i 
underkant i måndagens trä-
ningsmatch på Dalslands 
Sparbanks Arena. Trots sol-
sken glänste inte anfallsspe-
let enligt spelande tränaren 
Peter Eriksson.

– Vi hade kunnat vinna med 
15 bollar. Vi brände för myck-
et chanser och hade ingen 
skärpa, säger han.

Det var inte bara målskyt-
tet trots sex gjorda mål som 
inte gick som planerat. Tan-
ken var även att försvaret 
skulle få jobba hårt och stäl-
las mot bra motstånd, men 
det fanns inte mycket att 
försvara sig mot.

– Det var ingen bra match 
på det sättet att det inte var 
mycket till motstånd. Redan 
på avspark spelade de hem 
bollen till målvakt och sedan 
höll de det tempot. Vi hade 
också svårt att få upp tempot 
sedan, berättar Eriksson.

Nu tänker Åsebro i stället 
undersöka möjligheterna att 
få till en match i sista minu-
ten till helgen och förhopp-
ningsvis då få ett genrep på 
riktig.

– Vi funderar på att försöka 
få till en match innan premi-
ären som det ser ut nu, berät-
tar Peter Eriksson.

Målskyttar i 6-0 matchen 
var det gamla gardet, där 
Fredrik Grenander gjorde 
två. Nyförvärvet Bilgin Ali-
osman, Calle Andersson, 
Martin Scherdin samt Peter 
Eriksson gjorde de andra 
målen.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Klubbhoppning på MeRK
Melleruds Ridklubb an-
ordnade under långfre-
dagen klubbhoppning i 
ridhuset. Framridningen 
som stundtals drabbades 
av fredagens snöfall sked-
de ute i paddocken.
En klubbhoppning, till vil-
ken ridklubbens medlemmar 
kan anmäla sig, är ingen 
tävling utan mer en träning 
inför kommande hopptäv-
lingar.

32 ekipage var anmälda till 
långfredagens klubbhopp-
ning, lägsta höjden var bom-
mar på marken mellan hin-
derstöden och sedan var det 
hinder från 30 centimeter 
upp till 80 centimeter.

Eftersom det var en trä-
ningshoppning blev alla 
vinnare och fi ck en rosett.
 AnnChristine Ivarsson

annchristine@mellerudsnyheter.se
Emilia Richardsson på ridklubbens trotjänare Charmas hoppar 50 cen-
timeter.

Bara nära för damerna i premiären

FOTBOLL 
Åsebro/Brålandas säsong 
är offi  ciellt igång. I måndag 
spelade damerna serie-
premiär borta mot Lödöse 
Nygård IK, men förlorade 
med 4-2 trots en mycket 
bra insats.
I den nya division 2-serien 
som nu rör lag i nordvästra 
Götaland fi nns bland annat 
Lödöse Nygård från Lilla 
Edet, ett av många duktiga 
lag.

För Åsebro/Brålandas del 
inledde man premiärom-
gången på bästa sätt, bara 
poäng saknades.

– Vi är väldigt nöjda, både 
med antal chanser vi skapar 
och vårt passningsspel. Det 
är bara små detaljer som gör 
att de får en seger idag, lite 
för enkelt, sade assisterande 
tränaren Torgny Jacobsson 
efter matchen.

Kvittering
Hemmalaget från Lilla Edet 
tog ledningen redan i match-
ens andra minut efter ett till-
synes misslyckat inlägg som 
istället seglade in bakom 
målvakten Sofi a Wiklund.

Målet blev en väckarklocka 
för de gästande dalslänning-
arna som blev bättre och 
bättre ju längre matchen gick.

Strax före paus kom den 
efterlängtade kvitteringen.

Jennie Larsson blev frispe-
lade av Anna Johansson och 
kunde via ribban skjuta in 
1-1.

Målet var kanske inte helt 
rättvist då Lödöse Nygård 
hade fl ertalet vassa chanser 
för att öka på sin ledning. 
Men Wiklund höll tätt mellan 

SLUTRESULTAT
Lödöse Nygård IK – 

Åsebro/Brålanda
4-2 (1-1)

Div. 2 Nv. Götaland
Målskyttar Å/B
Jennie Larsson
Sandra Petersson Jacobsson

SPORT

stolparna och höll kvar Åse-
bro/Brålanda i matchen.

Kort glädje

Efter paus blev det ännu en 
höjning av matchkvaliteten.

Hemmalaget återtog led-
ningen på frispark men Sandra 
Petersson Jacobsson snurrade 
upp försvaret och kvitterade 
till 2-2.

– I andra spelade vi upp oss, 
jag är väldigt nöjd, berättar 
Torgny.

Men mitt i glädjeyran efter 
kvitteringen kom snabbt 3-2 
för hemmalaget.

– Det målet kändes orättvist, 
det skedde i matchen efter att 
vi skapat mycket lägen och det 
tog knäcken på tjejerna. Det 
blev ett alldeles för lättvindigt 

baklängesmål medan vi fortfa-
rande var glada och okoncen-
trerade efter 2-2, förklarar 
Torgny Jacobsson som fi ck se 
två mål dömas bort för sitt lag. 

Matchen som slutade 4-2 
till slut gav ändå mersmak 
och bådar gott inför framtida 
matcher i en tuff serie.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Åsebro/Brålandas Sandra ”PJ Petersson Jacobsson fi xade kvitteringen som betydde 2-2 och då kändes en premiär poäng nära, men så blev det 
inte mot Lödöse Nygård. Foto: Johan Lind Wahlén.

Åsebro/Brålandas motor Jennie Larsson kvitterade före paus för sitt lag i seriepremiären, men fi ck se sig 
besegrad med 4-2 tillslut. Foto: Johan Lind Wahlén.

Måndag 1 maj 
är helgdag

Annonsmaterial till tidningen

onsdag 3 maj
behöver vi därför ha redan 

torsdag 27 april 13.00
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Företagskampen
Anta utmaningen och utmana näringslivet och företagarna i din kom-
mun och erövra pokalen över en cykeltur på 27 km runt Mellerud med 
start & mål vid Rådahallan! Lagen ska bestå av minst 3 deltagare och 
det är tredjetiden som är lagets resultat oavsett om man är 3 eller 5 i 
laget.
Maila er anmälan, laguppställning och faktureringsadress till: ckwanershof@gmail.com

Föreningskampen
Anmäl dig i din förenings namn och var med och tävla om ett fören-
ingsbidrag. Föreningen med flest startande i vårt motionslopp vinner 
3 000 kronor. Du väljer själv vilken sträcka och lopp du cyklar, allt från 
13 km som är en platt sväng runt Mellerud till 70,5 km med backar 
över Brudfjället. Vid samma antal startande utses vinnande förening 
utifrån totalt cyklade kilometrar.

Motionsrundan
Passa på att samla familjen eller goda vänner och cykla en lite mindre 
tur runt Mellerud utan tidtagning. Istället så kan man i all enkelhet ta 
sig en fikatur och cykla antingen 13 km eller 27 km. Här har du också 
chansen att via utlottning vinna en cykel till ett värde av 10 000 kro-
nor.

Anmälan förening och motion på: http://www.ckw3dagars.se/brudfjallsracet/

FOTBOLL!
RÅDAVALLEN MELLERUD

Div. 4. Bohuslän/Dal

HUVUDSPONSOR: Dalslands Sparbank

Melleruds IF - Eds FF
Lördag 22/4 KL. 15.00

Storseger för Tösse
FOTBOLL 
Stora segersiffror har inte 
varit Tösses melodi, fram 
tills nu. I måndags bokstav-
ligen krossade Tösse Ärte-
mark/Billingsfors på gräset 
på Lilla Bräckes idrottsplats.

Redan efter sex minuter 

stod det 2-0 till hemmalaget 
som fortsatte trumma på. 3-0 
i paus och 7-0 efter slutsig-
nalen var precis vad Tösse IF 
behövde inför division 
5-uppstarten.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

”Fiff en” i problem
FOTBOLL 
Det går inte alls som be-
räknat för Frändefors 
inför premiären om två 
veckor. Efter en strålande 
försäsong har man nu två 
stora förluster i bagaget 
och ett fl ertal viktiga spe-
lare på skadelistan.
Förra veckans 0-5 förlust 
mot division 6-laget Wargön, 
följdes i måndags av 2-5 mot 
Sjuntorp, även de tillhörande 
i division 6. Detta efter fl era 
fi na resultat, bland annat se-
ger i Dalslands Sparbanks 
Cup mot IF Viken.

– Det gick inte alls bra, vi 
har det tungt nu. Förluster i de 
två senaste matcherna och 
fl era skadade och borta från 
spel, sade tränaren Suad Has-
sani efter matchen.

Sjuntorp vann tränings-
matchen, som var Frändefors 
sista inför premiären sista 
helgen i april, med 5-2 på 
Slätthults gräsplan.

– Det är en tung period. Vi 
har inte med oss inställning 
eller attityd mot varken War-
gön eller Sjuntorp. Tunga 
huvuden och en dålig trä-
ningsvecka bakom oss, så-
dant märks i matcherna, be-
rättade Suad Hassani.

Till helgen åker Frändefors 
på träningsläger och där får 
de slicka såren och kurera 
truppen från sina skador.

– Detta var sista matchen 
innan premiären, gäller nu att 
få tillbaka spelarna, hoppas det 
i alla fall, sade Hassani.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

Eirin är MeRK:s nya ridlärare

Ridklubbens nya ridlärare Eirin Nyquist från Färgelanda med ridskolehästarna Liibert, Charmas och Tuben.

I januari 2017 började 
20-åriga Eirin Nyquist från 
Färgelanda sin tjänst som 
ridlärare på Melleruds 
ridklubb. Hon är utbildad 
hästmassör och hjälperä-
ven till med problemhäs-
tar.
Eirin, med rötterna i Norge, 
började rida som åttaåring. 

– Men för mig har det alltid 
handlat om mer än bara rid-
ningen, jag har läst och sugit 
åt mig allt om hästar, säger 
hon.

Första hästen fi ck hon som 
elvaåring, en 21-årig conne-
mara med en mankhöjd på 
1.50.

– Jag var egentligen för 
liten för den hästen, men jag 
lärde mig massor. Jag hade 
kvar honom till i somras när 
han måste avlivas 29 år gam-
mal. Jag har haft mina hästar 
hemma på gården, alltid 
skött allting själv. Jag fi ck 

tidigt lära mig att ta ansvar, 
berättar hon.

Intresset växte för hästar 
med både fysiska och psykis-
ka problem. Eirin tog hand 
om hästar som var skadade 
på olika sätt.

– Jag ville vidareutveckla 
det och utbilda människor så 
att de kunde hantera hästar på 
ett bra sätt, konstaterar Eirin.

Vid 15 års ålder kom en tuff 
tid i hennes liv. Pappan gick 
bort och hon slutade högsta-
diet i förtid.

– Ingen trodde på mig, 
förutom familjen. Men jag 
struntade i vad alla sa. När 
jag var 17 år fi ck jag ett jobb 
och tjänade egna pengar. På 
ett år tog jag körkort och ut-
bildade mig till hästmassör 
och friskvårdskonsulent för 
häst.

Startade eget företag
Eirin startade företaget Equ-
ine Wellness för att erbjuda 

hästmassage, problemlös-
ningar, kommunikation och 
trickträning.

Idag bor Eirin i Färgelanda 
och äger två holländska im-
porter. En tricktränas och kan 
bland annat stå på bakbenen 
och rulla runt.

Att börja som ridlärare i 
Mellerud tycker Eirin är fan-
tastiskt kul.

– Jag kunde inte säga nej, 
att vara ridlärare är så myck-
et mer än bara lärande. Man 
ska vara en coach och kom-
pis och kunna peppa. Det ger 
så mycket tillbaka, säger 
Eirin som hade en provan-
ställning till juni. Hon har 
tackat ja till en vidareanställ-
ning.

Ridklubben har idag elva 
ridskolehästar, tre av dem är 
privatägda. Resten är klub-
bens egna hästar. MeRK har 
ett 60-tal ridskoleelever och 
lektioner ges dagligen. En 
nyhet är prova-på-ridning 

under lördagar, ett bra sätt att 
testa om man vill bli elev.

– Nu satsar vi på att växa i 
en positiv anda, jag tycker 
klubben har ett bra driv. Sam-
arbetet med styrelsen är jät-
tebra, alla tänker framåt, 
konstaterar Eirin.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se

Premiärseger med mersmak 

Svensson. Han drev bollen 
från egen planhalva och spe-
lade bollen till en djupledslö-
pande Sebastian Hedlund 
som perfekt serverade Albin 
Broberg som gjorde sitt an-
dra mål.

– Det var ett ruggigt snyggt 
omställningsmål, konstatera-
de Jonasson.

Det var till sist inget snack 
om att Mellerud var förtjänta 
av tre poäng efter en fi n insats 

som ger mersmak. Att premi-
ärnerverna hölls i schack, till 
och med när Viken kvitterade  
tyder på en styrka i truppen.

– Det är skönt att det är 
överstökat och skönt att det 
gick att spela premiären, 
sade Peter Jonasson i snöfal-
let.
 Tobias Coster

tobias@mellerudsnyheter.se

SLUTRESULTAT
IF Viken – Melleruds IF

2-4 (1-2)
Div. 4 Bohuslän/Dal

Målskyttar:
14’ 0-1 Albin Broberg
26’ 0-2 Marcus Rydberg
38’ 1-2 Nebil Mohammed Ali
48’ 2-2 Tobias Pettersson
53’ 2-3 Wictor Svensson
58’ 2-4 Albin Broberg

Kramkalas i Mellerud efter det viktiga ledningsmålet av Wictor Svensson 
i andra halvleken, fl ankerad av Tim Svensson, Jonatan Stefansson samt 
Gustav Larsson.

Melleruds IF spelade 
seriepremiären i snöfall 
i Åmål mot IF Viken på 
Långfredagen. Trots kyla 
bjöds det på värmande 
spel och mycket mål när 
MIF vann med 4-2.
Det såg först strålande ut, 
sedan bekymmersamt för att 
i slutändan kännas helt solitt.
Mellerud bjöd på en berg- 
och dalbana i premiären.

Ledningsmålet kom redan 
efter en kvart när Albin Bro-
berg sköt in 1-0 för Mellerud. 
Tio minuter senare 2-0 ge-
nom Marcus Rydberg och 
Mellerud såg ut att fl yga 
fram. Det syntes inte att det 
varit en knackig period.

– Det kändes bra, vi har 

haft våra duster med Viken 
under en tid. Det är en svår 
match även om vi spelat bätt-
re och bättre de sista match-
erna. Vi vinner fullt välför-
tjänt över 90 minuter, så jag 
är nöjd, sade tränaren Peter 
Jonasson efter matchen.

Viken kom tillbaka på fas-
ta situationer, Melleruds 
stora akilleshäl. 1-2 efter 
hörna som otagbar sköts upp 
i krysset. Sedan efter paus 
bjöds det på en frispark utan-
för straffområdet som även 
den sköts in i mål på returen. 
En säker 2-0 ledning hade 
blivit 2-2.

– Jag blev inte nervös, inte 
på det sättet. Först en hörna 
och sedan en frispark, det har 
vi att jobba på. Men både jag 
och grabbarna kände trygghet 
och att Viken inte skapade 
något på oss, sade Jonasson.

Med vissheten om vad la-
get kunde göra så gnuggade 
MIF på och fi xade till slut ett 
nytt ledningsmål. Wictor 
Svensson placerade in 3-2 
lågt intill målvaktens vänstra 
stolpe.

Fem minuter senare kom 
segermålet, regisserat av just 
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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

Tovig hund?
Jag är hundfrisör

   073-970 71 95

Är hunden
ensam hemma?

Jag har hunddagis

   073-970 71 95

.se 

Hundkurser
startar v. ??

   073-970 71 95

Ont om tid?
Jag rastar din hund

   073-970 71 95

Resa bort?
Jag passar din hund

   073-970 71 95

.se 

.se 

Är hunden
.se 

.se 

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

Servrar, backup, 
mail

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Försäljning av 
IT-produkter

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Webbdesign & foto 

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

Datorer, skrivare
nätverk

Christer Mårtensson
073-310 75 06

info@daldigital.se    www.daldigital.se

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

DALSLANDS
VVS AB
DALSLANDS
VVS AB

 

Marcus Johansson

Naturligtvis 
hjälper  

vi dig med  
Rot-avdraget 

Stefan   Christoffer

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

0530-421 64

blends

2 nyanser

1 nyans

gradient1

gradient2

Passa på att
 utnyttja 

ROT-avdraget

www.dprorservice.se

Besök oss på 
sociala medier

0530-400 70

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vårdade fötter
– ett bättre liv!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Köp presentkort
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi har
stödstrumpor!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vaxa dina ben 
hos oss!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Vi utför
hembesök!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

FOTHÄLSAN
I MELLERUD

Prova vår 
fotspa-behandling!

Tel. 0530-100 23
www.fothalsanimellerud.se

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

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

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Arbetsterapi - Fysioterapi
Ortopedisk Manuell Terapi

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Behandling, (grupp)träning,
bassängträning, hembesök

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Även friskvård – utfört av
leg. fysioterapeuter

Vårdval
Rehabenhet

0530-77 44 80

Hjälpmedelsförskrivning
och boendeanpassning

www.grongestaltning.se

Grön Gestaltning
Trädgårdsanläggning
Fredrik Persson
073-691 31 24

Maskiner och lastbilar
Sand, grus, singel, jord 

och täckbark
Rolf: 070-537 34 72

www.vermdal.se

DALVÄRM

LIDBERGS
Mark & Grävtjänst
073-930 21 14

Från gräv &  
schakt till mark  

& anläggning

GÖR DITT
FÖRETAG
DIGITALT
Bokföring, Fakturering,

Leverantörsfakturahantering 
och mycket mer
För mer information, 

ring eller maila
Magnus Gustafsson 0702-19 39 32, 

magnus@gustafssonekonomi.se

Melleruds Pastorat söker
Ekonom 100%
Upplysningar ser vår hemsida
svenskakyrkan.se/mellerud
Ta gärna kontakt med kyrkoherde Pär-Åke 
Henriksson 0530-362 01

Välkommen med din ansökan senast 10 maj med 
CV, meritförteckning samt 3 referenskontakter till
Melleruds Pastorat
Box 94
464 22 Mellerud

Energiborrning & bergvärme 
Vatten- & brunnsborrning

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

Kläder

förbättra din solbränna
hos oss!

Hem-
inredning

Glasarbete

Inramning
Ramar

Spraytan!

Bilglas, omkittningar, 
persienner

Reparerar även persienner

Smycken

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

GLASMÄSTERIET
NYA

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

olesensbygg@gmail.com

Peters Golv
Allt inom golv

och kakel

072-341 11 63

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

Kontakta  Monica Lindstrand
Telefon: 072- 151 18 12

LÅT SENIORBOLAGET LÖSA 
NÅGRA MÅSTEN!

Snöskottning

www.granplantor.se

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skogsplantering

Roger Gustafsson 070-638 69 31 • 0526-430 54
Dalsland: Tommy Gustafsson 070-526 49 05 • 0530-923 59

Plantkyl: Låkön, 7 km söder Bäckefors
Ökna skola, Rölanda s:n, Ed • Strömstad

GRAN: Barrot 3 år. Täckrot 2 år.
Miljöanpassat snytbaggeskydd.
VAX på Barrot och Täckrot.

Tall • Hybridlärk • Sitka • Löv
Jättepoppel • Ädellöv

Boka Nu för våren 2017

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

KILREMMAR 
& KULLAGER

Vi har ett stort 
sortiment

LEDIGA PLATSER

SäljeS
LEKSTUGA  
280 x 150 cm. Pris 4.500:- 
Tel. 073-976 96 19.

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:                                                

ÖNSKAS HYRA
Hus i Dalskog
med omnejd. Äldre par, 
han 73 hon 60, med fast in-
komst. Svar till Melleruds 
Nyheters kontor.

Vi expanderar och söker  

2 LAGERSÄLJARE
med kunskap om byggmaterial 

Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av
• Kundservice/kundmottagning
• Godsmottagning
• Lagerpåfyllnad och uppmärkning av varor
• Plock och sågning
• Lossning, lastning och utkörning
• Hantverkstjänster på egna fastigheter

Vill du ingå i ett ambitiöst gäng som brinner för att ge våra   
kunder en service på toppnivå, uppskattar högt tempo, 
håller en hög servicegrad även vid stressade tillfällen, är 
självgående, strukturerad och har god planeringsförmåga. 
Då är du rätt person för denna tjänst.

För frågor och ansökan 
Thomas Mattsson, 0530-730 733 – thomas@mellerud.xlbygg.se
Benny Mattsson, 0530-730 730 – benny@mellerud.xlbygg.se

Din ansökan vill vi ha snarast, gärna före den 30 april

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

KLUBBNYTT

107 personer gick påskda-
gens promenad i kallt men 
vackert väder. Rätt rad vux-
na: 1. 1 Inga sidor, 2. 1 Sway-
ce, 3. 2 Syrinx, 4. X Uganda, 
5. 2 Hasselblads, 6. X Lucky 
Luke, 7. 1 Tragedi, 8. 1 Brå-
landa, 9. 2 4st, 10. X Fjärrskåd-
ning, 11. 2 Judendomen, 12. 2 
Meteor. Barnfrågor: 1. 2 
Mortel, 2. 2 Fossil, 3. 1 Adjek-
tiv, 4. 1 Decibel, 5. X Juni
6. 1 Persienner, 7. 1 I en bil-
motor, 8. 2 Bränns, 9. X En ö, 
10. 2 Svala, 11. 1 Inga Hörn, 
12. 1 Björk. Skiljefråga: 148 

OK KROPPEFJÄLLS TIPSPROMENAD 16/4
st gem. Vinnare: 1. Margare-
ta Carlsson MLD 12 R 139st. 
2 Gerd Jansson 12 R 138 st. 3  
Ulrik Seppänen  12 R  122 st. 
Extravinster: Per Axel An-
dersson, Tommy Nordström
Christer Johansson. Barnvin-
nare: Elina Hammar, Lilly 
Sanna Sundholm

Annonsera under vinjetten 
HANTVERK & SERVICE

Hör av dig till Christina eller Maggan
Ring 0530-125 40 eller

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALLTJÄNST

ARKITEKT

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

BILSERVICE

 CATERING

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

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

 DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

 BÅTKAPELL

 EKONOMITJÄNSTER

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

 MURARE

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

GOLV

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

 STÄD

 DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

BYGGHANDEL

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

BILDELAR

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

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

DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-
SERVICE
LastvagnsCenter AB - 
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till 
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

 STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

TRÄDFÄLLNING

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

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

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

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

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

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

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

 DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

 EKONOMITJÄNSTER

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

 MURARE

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

GOLV

 STÄD

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

A.S. CARS AB
Försäkringsskador, alla 
försäkringsbolag. 

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

Lackar’n på Dal
Utför försäkringsskador åt de 
flesta försäkringsbolag.
Tel. 0530-132 98

Fixat Bildelar i Brålanda
Reservdelar och tillbehör till 
lätta och tunga fordon
Tel. 0521-57 14 14
mån-fre 8-18 lör 10-14

BILLACKERING

 STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB
Vi utför allt inom naturlig sten.
Reparerar och förnyar gravstenar, 
skulpturer, köksbänkar m.m.
Tel. 070-685 22 27
www.trestadsstenhuggeri.se

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

ARKITEKT

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

BILSERVICE

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

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

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

BYGGHANDEL

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

DIESELSERVICE - DIESELSERVICE - 
TRANSPORTBILS-TRANSPORTBILS-
SERVICESERVICE
LastvagnsCenter AB - LastvagnsCenter AB - 
El & Diesel 
Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

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

ALLTJÄNST

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

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

 Foderspecialisten AB

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

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

Tel. Lollo 0702-65 47 46

Flytt- och hemstäd, m.m.

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

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

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

 DJUR, TRÄGÅRD, 

TRÄDFÄLLNINGTRÄDFÄLLNING

FRÅN A-ÖFRÅN A-Ö

Edson Arkitekter 
Bygglovsritningar, byggprojekte-

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

ARKITEKT

Mikaels Bilservice
BILSERVICE

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

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

 Däckarna
Tel. 0530-101 77

Vill du att ditt företag ska 
här varje onsdag?

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

 DÄCK,
DÄCKVERKSTAD

 BÅTKAPELL

MELLERUDS GOLVTJÄNST
Butiken i centrum – Mattadoren På Dal

GOLV

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

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

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

Specialistkompetens för diesel-
pumpar, insprutare/injektorer 
Fiat Proff och Iveco auktorisation
Släpkärra Proline Variant för 
professionell användning
Beställ katalog för släpkärror
info@lastvagnscenter.se
Tel: 0522-172 00

Fixat Bildelar i Brålanda

 STENHUGGERI
Trestad Stenhuggeri AB

www.hakansbar-festvaning.nu

Svenska Foder AB 

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

M GUSTAFSSON EKONOMI AB

Företagsutveckling
Magnus 070-219 39 32

 Smådjursveterinären Åmål-
Säffle

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

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

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

 EKONOMITJÄNSTER

 SMÅDJURS-
VETERINÄR

 STÄD

 DJUR, TRÄGÅRD, 
LANTBRUK

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

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

FÄRG
Colorama Melleruds Färg
Fullsorterad färgfackhandel
Golv, färg, tapeter, kakel & klinkers
Verkstadsgatan 4. 
Tel: 0530-102 77

 ENTREPRENAD
Lidbergs Mark & Grävtjänst
073-930 21 14
Hemsida: www.lidbergsmark.se

Annonsera i A-Ö
 Boka 3, 6 eller 12 månader

Moms tillkommer. Annonsstopp torsdagar kl. 15.00

0530-125 40
80:-/vecka

3 rader + rubrik. 10:-/extra rad

Åse’s Möbeltapetseri
Mossen, Grinstad
073-414 89 95
ase.winsvold@gmail.com
FB: Åse’s Möbeltapetseri

MÖBELTAPETSERARE

Marie’s Trädgårdstjänst
Vi hjälper dig med din trädgård!
076-229 24 55
info@mariestradgardstjanst.se
www.mariestradgardstjanst.se

TRÄDGÅRDSTJÄNST

Seniorbolaget.se 
Låt oss göra jobbet! Snick-
erier och målning, tapetsering, 
trädgård, städ och hemsysslor. 
Kontakta Monica Lindstrand tel. 
072-151 18 12
monica.lindstrand@seniorbolaget.se

XL-BYGG MELLERUD
Kvalitetsfärg från Beckers
Tel. 0530-33 000
www.xlbygg.se

VÄRMEPUMPAR
BIC Värmepumpar
Berg – Luft – Vatten
Kostnadsfria offerter
Ring 0534-616 38

OLJAN I MELLERUD
Nordsjö Idé & Design
Tel. 0530-470 01

FÄRG
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Melodikrysset v.16 - 22 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. 16 – 22 april

21.00 Sveriges mest beundrade 
 man - teckenspråkstolkat
22.00 När livet vänder
  - teckenspråkstolkat
22.30 Frikänd
23.15 Poldark
00.15 Aldrig backa
01.15 Plus
01.45 Strömsö

15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader 
 berättar
18.25 Time scanners
19.20 Nyckeln till naturkrafterna
20.10 Människans planet
21.00 Att dyka under isberget
21.55 Kriminalteknikens historia
22.45 Hjältar i eldhaven
23.30 Den blodiga freden 1945
00.30 Ramp om historia
01.00 Medialized

05.40 Våra värsta år
06.00 Sändningsuppehåll
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 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: Catching 
	 fire
23.50 Family guy
00.50 American dad
01.20 Scrubs
02.20 My name is Earl
02.45 Family guy
03.35 American dad
04.00 Seinfeld
04.50 Community

21.00 Djursjukhuset - tecken-
 språkstolkat
22.00 Mästarnas mästare 
 - teckenspråkstolkat
23.00 Allan - den bevingade 
 hästen
00.00	 En	biskop	flyttar	in
00.30	 True	selfie
01.00 När livet vänder 
 - teckenspråkstolkat
01.30 Sveriges mest beundrade 
 man - teckenspråkstolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 Kända byggnader 
 berättar
18.30 Extremsportaren
19.15 Världens natur: Planet 
 Earth 2
20.15 80-talets USA
21.00 Träden berättar
21.50 Den blodiga freden 1945
22.50 Kriminalteknikens historia
23.40 Kirurger i bushen
00.35 Medialized

05.10 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 The hunger games: 
 Mockingjay – part 1
23.40 Family guy
00.35 American dad
01.05 Scrubs
02.00 My name is Earl
02.25 Family guy
03.15 Nattsändningar

21.00 Fallet - syntolkat
21.30 Gift första ögonkastet
  - syntolkat
22.15 Djursjukhuset - syntolkat
23.15 Håkan Hellström på Ullevi 
 2016
00.45 Game of thrones
01.35 Gisslan
02.20 Mästarnas mästare
  - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
 Går att se redan nu
18.05 Träden berättar
19.00 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
20.00 Romarrikets härskarinnor
21.00 Nyckeln till naturkrafterna
21.50 Extremsportaren
22.35 Eleanor Roosevelt 
 - rebellen i Vita huset
23.30 Nattsändningar

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 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 Kevin can wait
19.30 Simpsons
21.00 Death race 2
23.05 Family guy
00.05 American dad
00.35 Scrubs
01.35 My name is Earl
02.05 Family guy
02.55 Nattsändningar

21.00 Gift vid första ögonkastet
21.45 The Island
22.30 Eastbound and down
23.00 Follow the money
00.00 Unge kommissarie Morse
01.30 30 liv i veckan
  - teckenspråkstolkat
02.30 Mästarnas mästare
  - teckenspråkstolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 Hjältar i eldhaven
15.45 Kirurger i bushen
16.35 Time scanners
17.30 Romarrikets härskarinnor
18.30 Att dyka under isberget
19.25 Kriminalteknikens historia
20.15 Extremsportaren
21.00 Seriestart: Historien om Kina
22.00 Människans planet
22.50 Dokument utifrån: Saudi-
 arabien - farliga förbindelser
23.40 Nyckeln till naturkrafterna
00.35 Ramp om historia
01.05 Medialized

05.20 Våra värsta år
06.00 Continuum
06.45 Monster jam
07.40 Frasier
08.05 Jims värld
09.00 Community
09.30 Fear factor USA
10.30 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
11.30 Cops
12.30 Grimm
14.15 NCIS: Los Angeles
16.10 Dads
17.10 99 nya saker med Erik & 
 Mackan
18.10 The vampire diaries
19.05 Grimm
20.00 Simpsons
21.00 Pompeii
23.05 The eagle
01.20	 De	tre	dårfinkarna
03.05 30 minutes or less
04.25 Cops
04.45 Out there

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Romernas historia 1900-tal
12.00 Aldrig backa
13.00 Mästarnas mästare
14.00 Petra dejtar hela världen
14.30 Anslagstavlan
14.35 Matiné: Främlingen
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:	Sockerfilmen
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Hundra procent bonde
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Hockeylaget
16.45 Korrespondenterna
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
20.00 När livet vänder
20.30	 True	selfie
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Game of thrones
23.0 5Eastbound and down
23.35 Speglingar
00.35 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.00 Skenet bedrar
13.35 Judge Rinder
14.35 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.50 Hela Sverige bakar
16.50 Äntligen hemma
17.50 112 – på liv och död
18.25 Lotto, joker och drömvinsten
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
22.35 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 Strömsö
12.15 Kulturfrågan Kontrapunkt
13.15 Uppdrag granskning
14.15 Sveriges mest beundrade 
man
15.15 Tror du jag ljuger?
15.45 Gomorron Sverige
16.05 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Seriestart: Djursjukhuset
21.00 Seriestart: 30 liv i veckan
22.00 Opinion live
22.45 Petra dejtar hela världen
23.15 SVT Nyheter
23.20 Follow the money
00.20 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00 SVT Forum
14.00 SVT Forum: Riksdagens 
 frågestund
15.15 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15 Ays resa
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	 De	ensamma	-	en	film	om	
 adoption
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Babel
23.20 Låt mig berätta
00.55 Nattsändningar

05.00 Forever
05.50 Nyhetsmorgon
10.00 Malou efter tio
12.00 Hem till gården
13.05 Skenet bedrar
13.45 Judge Rinder
14.45 Unga föräldrar
15.10 Bygglov
16.10 Hela Sverige bakar
17.10 Äntligen hemma
18.15 Halv åtta hos mig
18.50 Keno
19.00 Ishockey: studio
19.10 Ishockey
19.55 Ishockey: studio
20.05 Ishockey
20.50 Ishockey: studio
21.00 Ishockey
21.40 Ishockey: studio
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 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Go'kväll
11.45 Kobra
12.15 30 liv i veckan
13.15 Djursjukhuset
14.15 Opinion live
15.00 Gift vid första ögonkastet
15.45 Gomorron Sverige
16.05 Karl för sin kilt
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go'kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Upp till bevis
21.00 Fallet
21.30 Seriestart: Unge kommis-
 sarie Morse
23.00 Trettiplus
23.30 SVT Nyheter
23.35 Ditte och Louise
00.05 Line of duty
01.05 Nattsändningar

05.00S VT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
08.30 Där ingen skulle tro att 
 någon kunde bo
09.00 SVT Forum
12.00 SVT Nyheter
12.05 SVT Forum
16.00 SVT Nyheter
16.05 SVT Forum
16.15T	 rue	selfie
16.45 När livet vänder
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Matens resa
20.00 Strike a pose: Madonnas 
 dansare
21.00 Aktuellt
21.18 Kulturnyheterna
21.23 Väder
21.25 Lokala nyheter
21.30 Sportnytt
21.45 Carlito's way
00.05 Plus
00.35 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
13.35 Judge Rinder
14.35 Unga föräldrar
14.55 Bygglov
15.55 Hela Sverige bakar
16.50 Äntligen hemma
17.50 V75-klubben
17.55 112 – på liv och död
18.50 Keno
19.00 Nyheterna
19.15 Sporten
19.20 Väder
19.30 Postkodmiljonären
20.00 Let's dance
21.30 Finaste familjen
22.00 Nyheterna och sport
22.15 Väder
22.25 Let's dance – röstningspro-
 gram
22.50 The dark knight
02.00 I love you, man
04.10 House party: Tonight's the 
 night

05.00 Go'kväll
05.45 Fråga doktorn
06.30 30 liv i veckan
07.30 Opinion live
08.15 Uppdrag granskning
09.15 Kobra
09.45 Deadly 60: Nordpolen
  - Sydpolen tur & retur
10.45 Karl för sin kilt
11.35 Vintermagasin
12.00	 Innebandy:	SM-final
16.50 The A Word
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en femte-
 klassare
21.00 Tror du jag ljuger?
21.30 Poldark
22.30 SVT Nyheter
22.35 Lördagsbio: The Bourne 
 supremacy
00.20	 Nattfilm:	Vänner	för	livet
02.20 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige!

05.00 SVT Nyheter
08.30 Vid lägerelden
09.00 SVT Nyheter
09.05 Skattjägarna
09.30 Vem vet mest?
12.00 SVT Nyheter
12.05 Babel
13.05	 De	ensamma	-	en	film	om	
 adoption
14.05 Vetenskapens värld
15.05 Världens natur: Planet 
 Earth 2
16.05 Sverige idag på romani
16.20 Plus
16.50	 Innebandy:	SM-final
17.50 Handelsman med hjärtat 
 på rätta stället
18.00 Vid lägerelden
18.30 Studio Sápmi
19.00 Kulturstudion
19.05 Leonard Bernstein – hur 
 orkade karln?
19.55 Kulturstudion
20.00 Bernsteins älskade musikaler
21.45 Kulturstudion
21.50 Gisslan
22.35 Drakar: Myter och skrönor
23.20 Game of thrones
00.10 Nattsändningar

05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Let's dance
13.00 Let's dance – röstningspro-
 gram
13.20 Sveriges yngsta mäster-
 kock
14.30 Ishockey,
17.55 Keno
18.00 Trav
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.20 Väder
19.30 En ska bort
19.55 Lotto, joker och dröm-
 vinsten
20.00 Talang
21.30 Mission: Impossible
  – Rogue nation
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Mission: Impossible
  – Rogue nation
00.35 Watchmen
03.50 One night stand

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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Alla mäklare har  
ett spekulantregister
Vårt råkar bara vara

GIGANTISKT

        
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Nyinkommet!

Visning: Tisdag 25/4 kl. 17.00-18.00

Mellerud / Erlandsrud/ Räfsargatan 2
Attraktiv 1-plansvilla med inredd källare i barnvänligt område. Renoverad villa med det lilla extra! Enhetlig mur- och stenläggning vid 
uppfart och entré, som leder till fastighetens trevliga trädgård med uteplatser och inglasat uterum. 4 rok. Boyta: 102 kvm.  
Tomtareal: 995 kvm. Pris: 1 950 000:-

FÖLJ OSS PÅ
FACEBOOK

Tel. 0530-470 50
0730-48 42 00

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

Budgivning pågår

SÅLD!

Visning lörd. 22 april kl. 11-12

Visning lörd. 22 april kl. 15-16

ÅSENSBRUK - Gamla Vägen 12 
Pedantskött 30-talsvilla i mycket gott skick med flera 
originaldetaljer kvar som skapar en genuin hemtrevlig 
känsla.  6 rum och kök varav 3 sovrum. Boa 144/62 
Inrett med ljusa färger, vinterträdgård, bergvärme. 

Pris 775.000:- 

Skållerud Backen el "Gränsen" 
Fastighet med gedigna detaljer såsom glasveranda 
med spröjsade fönster och flera eldstäder. Vackert 
läge med direkt närhet till badstrand vid Nären. 
Möjlighet till båtplats. 50 kvm. Förråd/Gästrum

Pris 450.000:- 

Grindstad Stom 10, 11 
Gammal boplats med ca. 9000 kvm stor tomt. 
Två bostadshus på ca. 50 kvm vardera, båda med 
eldstäder och bevarade detaljer. Ladugårdsbyggnad, 
äldre uthus och carport.

Pris: 695.000:- 

MELLERUD - Hovslagargatan 5 
Tillfälle för den som söker en rymlig och välskött villa 
i populärt område! Fina och välplanerade rum, nyare 
kök. Vardagsrum med braskamin. Inbyggt uterum 
och altan med soligt läge. Vidbyggt garage. 

Pris 1.695.000:- 

Visning lörd. 22 april kl. 13-14

Välkommen  

att kontakta oss  

om du funderar  

på att sälja  

eller köpa  

fastighet!

Söndag

Måndag

Tisdag

Söndag Måndag Tisdag

21.00 Skam
21.20 The A Word
22.20 Sändningsuppehåll
22.50 Trettiplus
23.00 Ditte och Louise
23.20 Petra dejtar hela världen
23.50 Studio Sápmi
00.20	 Dox:	Sockerfilmen
01.55 Upp till bevis
02.55 Djursjukhuset - syntolkat

09.00 UR Samtiden
15.00 En bild berättar
15.05 Asien från ovan
15.50 Trädgårdsdrömmar med
 Monty Don
16.50 Eleanor Roosevelt - rebellen i Vita 
 huset
17.45 Nyckeln till naturkrafterna
18.35 Extremsportaren
19.20 80-talets USA
20.05 Time scanners
21.00 Seriestart: Det vilda Nordamerika
21.45 Kirurger i bushen
22.40 Interner, valpar och veteraner
23.35 Medialized

05.10 Community
05.35 Frasier
06.00 Fear factor USA
06.45 The Goldbergs
07.35 Frasier
08.00 Jims värld
09.00 Dads
09.30 Grimm
11.20 The vampire diaries
12.15 NCIS: Los Angeles
15.10	 De	tre	dårfinkarna
16.10 Simpsons
18.00 Ink master USA
19.00 Face off
20.00 Kevin can wait
20.30 2 1/2 män
21.00 24: Legacy
22.00 The promotion
23.45 Grimm
00.40 2 1/2 män
01.15 Trapped in paradise
03.20 99 nya saker med Erik & Mackan
04.10 Crossbones
04.50 Cops

21.00 Om en pojke
21.20 Vem bor här? - syntolkat
22.20 Mästarnas mästare - syntolkat
23.20 Agenda - teckenspråkstolkat
00.05 Sportspegeln - teckenspråkstolkat
00.35 Kobra
01.05	 De	ensamma	-	en	film	om	
 adoption
02.05 Vid lägerelden

15.00 UR Samtiden
18.00 Där ingen längre kan bo
18.15 Trädgårdsdrömmar med 
 Monty Don
19.15 Att dyka under isberget
20.10 Hillary Clinton, kvinnorna och 
 makten
21.00 Världens natur: Fjällens lilla
 härskare
21.50 Vara som alla andra
22.50 Kirurger i bushen
23.45 Asien från ovan

05.15 The Goldbergs
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 Superstore
21.30 Brooklyn nine nine
22.00	 Tattoo	fixers
23.00 Family guy
00.00 American dad
00.30 Scrubs
01.30 My name is Earl
02.00 Family guy
02.50 Nattsändningar

21.00 Drakar: Myter och skrönor
21.45 Line of duty
22.45 Speglingar
23.45 Bieffekten
00.45 Tror du jag ljuger?
01.15 Gisslan
02.00 Gift första ögonkastet - syntolkat

15.00 UR Samtiden
18.00 En bild berättar
18.05 Romarrikets härskarinnor
19.05 Träden berättar
20.00 Historien om Kina
21.00 Hjältar i eldhaven
21.45 Dokument utifrån: Marine Le Pens
  väg mot makten
22.40 80-talets USA
23.25 Asien från ovan

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 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 Man on a ledge
23.05 Superstore
23.35 Brooklyn nine nine
00.05 American dad
00.35 Nattsändningar

05.15 Go'kväll
06.00 Djursjukhuset
07.00 Landet runt
07.45 Solbacken: avd. E
08.45 Sverige!
09.15 Go'kväll
10.00 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
11.00 Kulturfrågan Kontrapunkt
12.00 Aldrig backa
13.00 Allan - den bevingade hästen
14.00 Handboll: Elitseriens slutspel
16.00 Motor: VM rallycross
17.00 Motor: RallyX Nordic
17.30 Hitlåtens historia på två minuter
17.35 Om en pojke
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Lokala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Frikänd
21.45 Gift vid första ögonkastet
22.30 The Island
23.20 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
08.30 Matens resa
09.05 Studio Sápmi
09.35 Hockeylaget
10.05 Gudstjänst
10.50 Sverige idag på romani chib
11.00 Strike a pose: Madonnas dansare
12.10 Leonard Bernstein – hur orkade karln?
13.05 Bernsteins älskade musikaler
14.55 Kulturstudion
15.00 Fashion
15.30 När livet vänder
16.00 Sverige idag på romani chib
16.10 Sverige idag på meänkieli
16.15 Drakar: Myter och skrönor
17.00 Romernas historia 1900-tal
17.15 ¡Habla ya!
17.26 Alors parle!
17.36 Life on Scilly
17.50 #lovemilla
18.00 Ays resa
19.00 Fjällens lilla härskare
19.50 Älgmöten
20.00 Babel
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån
22.55 Nattsändningar

05.55 112 – på liv och död
06.55 Äntligen hemma
07.55 Nyhetsmorgon
11.30 Talang
13.00 Det största äventyret
13.55 Bonde söker fru – casting 2017
14.55 Finaste familjen
15.25 Leilas supermat
15.55 Ernst i Toscana
16.55 Grillmästarna
17.55 Keno
18.00 Bingolotto
19.00 Nyheterna
19.10 Sporten
19.25 Väder
19.30 Bingolotto, forts
20.00 Hur svårt kan det va?
20.30 Solsidan
21.00 Wallander: Dödsängeln
22.00 Nyheterna
22.05 Väder
22.15 Wallander: Dödsängeln, forts
23.10 Top gun
01.30 360
03.40 The 41 year old virgin who 
 knocked up Sarah Marshall and 
 felt superbad about it

05.15 Landet runt
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Landet runt
11.45 Mästarnas mästare
12.45 Smartare än en femteklassare
13.50 Matiné: Oss emellan
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Solbacken: avd. E
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Fråga doktorn
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Vem bor här?
21.00 Follow the money
22.00 Line of duty
23.00 SVT Nyheter
23.05 Frikänd
23.50 Sändningsuppehåll
04.45 Sverige idag

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag
08.00 Romernas historia 1900-tal
08.15 ¡Habla ya!
08.26 Alors parle!
08.36 Life on Scilly
08.50 #lovemilla
09.0016.15 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Min väg, perkele
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Tyke - elefanten som löpte 
 amok
23.40 Agenda
00.25 Nattsändningar

05.15 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
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 England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 Leilas supermat
18.20 Halv åtta hos mig
18.50 Keno
19.00 Ishockey: studio
19.10 Ishockey,
19.55 Ishockey: studio
20.05 Ishockey
20.50 Ishockey: studio
21.00 Ishockey
21.40 Ishockey: studio
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Nattsändningar

05.15 Fråga doktorn
06.00 SVT Nyheter
06.05 Gomorron Sverige
10.00 Engelska Antikrundan
11.00 Fråga doktorn
11.45 Lärlabbet
12.15 Nationen
12.45 Sverige!
13.15 Vem bor här?
14.15 Matiné: Goda vänner och trogna 
 grannar
15.40 Gomorron Sverige sammandrag
16.00 Deadly 60: Nordpolen - Sydpolen 
 tur & retur
17.00 Vem vet mest?
17.30 Sverige idag
18.00 Rapport
18.13 Kulturnyheterna
18.25 Sportnytt
18.30 Lokala nyheter
18.45 Go‘kväll
19.30 Rapport
19.55 Lokala nyheter
20.00 Sista skörden
21.00 Aldrig backa
22.00 Kobra
22.30 Skam
22.50 Nattsändningar

05.00 SVT Nyheter
05.05 Sändningsuppehåll
07.50 Sverige idag
08.00 Romernas historia 1900-tal
08.15 ¡Habla ya!
08.26 Alors parle!
08.36 Life on Scilly
08.50 #lovemilla
09.00-16.15 SVT Forum
16.15 Gudstjänst
17.00 Min väg, perkele
17.15 Nyheter på lätt svenska
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Engelska Antikrundan
19.00 Vem vet mest?
19.30 Hundra procent bonde
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.39 Kulturnyheterna
21.46 Lokala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.20 Dox: Tyke - elefanten som löpte 
 amok
23.40 Agenda
00.25 Nattsändningar

05.15 Brynolf & Ljung – Street 
 magic
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 England bakar
16.55 Äntligen hemma
17.55 Leilas supermat
18.20 Halv åtta hos mig
18.50 Keno
19.00 Ishockey: studio
19.10 Ishockey,
19.55 Ishockey: studio
20.05 Ishockey
20.50 Ishockey: studio
21.00 Ishockey
21.40 Ishockey: studio
22.00 Nyheterna
22.30 Ekonominyheterna
22.35 Sporten
22.50 Väder
23.00	 Hawaii	five-0
23.55 Brottskod: Försvunnen
00.50 Nattsändningar
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ELLERUDS
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 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Alla dagar 7–22 Priser gäller v. 16. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

Kronan Mellerud
Tel. butik 105 04

Falukorv
Lithells. 800 g.  
Jfr pris 18:75/kg. 
Max 1 köp/hushåll.

Väl mött i butiken!
Magnus med  

personal

Dubbla stycksaker
Marabou. 35-60 g.
Gäller ej Bubblig mjölkchoklad. 
Jfr pris 83:33-142:86/kg.

Fläskfilé
Danish Crown. Ursprung Danmark. 
Ca 500 g. Av gris. Jfr pris 49:90/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Lantbröd
Skogaholms. 600-650 g. Havssalt, 
morot, olivolja. Jfr pris 30:77-33:33/kg.

Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

20:-
/st

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst15:-
/st

superklipp

Minst
25%

rabatt

Alla dagar 7–22

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

10:-2 
för

superklipp
Svenska äpplen
Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.Klass 1. Jfr pris 15:00/kg.

15:-
/kg

Potatisgratäng
ICA. 800 g. Naturell.
Jfr pris 12:50/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst
25%

rabatt

Minst10:-
/st

superklipp

        

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

Mellerud • Tel. 0530-133 01

Vår kunskap Er trygghetErbjudandet gäller 1 apr - 31 aug 2017. 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow 
• 500-4.000 m2

• Perfekt klippresultat

Mellerud 

ROBOTGRÄSKLIPPARE iMow
KAMPANJ

FRÅN 
10.900:-

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-

Uppåt för Melleruds biodlare

Fr.v ordförande Stig Granath, Åke Gustavsson, kassör Ann-Sofi  Hedin, Kathrina Landegren, Kjell Sjöberg. 
Hushållningssällskapets representant Christina Jacobsson Milén visar Åsnebyns Kulturreservat för delar av 
styrelsemedlemmarna i Melleruds Biodlare.

Melleruds Biodlares cirkel Bli Biodlare. Från vänster främre raden: Ebba Utter, Dals Långed, Jonas Ekman, 
Järn, Christer Matiasson, Tågabo, Carolina Halvarsson, Dals Rostock, Elias Wernheden, Läperud. Bakre ra-
den:  Maria Robertsson, Erikstad, Comelia Werkelid, Läperud, Karl-Erik Sanberg, Kent Johansson, Erikstad, 
Svante Öhlund, Åsensbruk, Helena Torstensson, Järn. Längts bak: Åke Zetterholm, Dalskog.

Melleruds Biodlarfören-
ing ökar sitt medlemsantal 
och har genom samarbete 
med Hushållningssällska-
pet fått en egen lokal i 
Åsnebyn. 

I Åsnebyn kommer förening-
en att hålla kurser i biodling, 
medlemsmöten och många 
andra aktiviteter. I planen 
fi nns också en visningskupa 
för Åsnebyns besökare, med 

särskild satsning på skol-
elever. Den 25 april arrange-
rar föreningen ett föredrag 
om arbetet med att få bin att 
själva bekämpa varroakval-
stret. Eftersom det blir fri 

entré är alla intresserade 
välkomna till Centrumsa-
longen för att lyssna. 

Fler medlemmar
Vid årsskiftet upplöstes för-
eningen i Åmål och ett antal 
medlemmar därifrån blev 
medlemmar i Melleruds bi-
odlarförening. Samarbetet 

med Hushållningssällskapet 
och aktiviteterna som plane-
ras för Åsnebyn gör att fören-
ingen räknar med ytterligare 
ökning av medlemsantalet. 

Kurser
I början av april startar två 
kurser i föreningens regi.  En 
kurs handlar om att bygga sin 
egen bikupa, den andra med 
inriktning på biodling. Målet 
för kursen är att deltagarna 
till hösten skall ha minst ett 
eget bisamhälle att invintra.

– Vi kan också ha våra 
medlemsmöten i Åsnebyn, 
säger föreningen kassör 
Ann-Sofi e Hedin, som har 
den löpande kontakten med 
Hushållningssällskapet. 

Efterlängtad
samlingsplats
Föreningens ordförande, 
Stig Granath, är mycket nöjd 
över avtalet och att biodlarna 
i Mellerud äntligen fått en 
samlingsplats. 

– Vi tror att detta kan upp-
muntra fl er, inte minst unga, 
att bli intresserade av biod-
ling. Det är roligt att få en 
inblick i hur viktiga våra bin 
är för vår överlevnad, säger 
Stig. 

Om man behandlar bina på 
rätt sätt så får man ju dessut-
om honung av dem. Den 
godaste honungen är den 
som man får av egna bin, och 
som man själv har slungat.

Uppsving för biodling
Eftersom fl er och fl er får 
kunskap om varför honungs-
bina är så viktiga för oss, har 
biodlingen just nu ett kraftigt 
uppsving. Under förra året 
fi ck vi uppleva hur en tidig 
vår inverkade negativt på 
binas möjligheter att samla in 
pollen och honung. Den tidi-
ga våren gjorde att många 
blommor hade blommat ut 
redan vid midsommar. Det 
innebar att det inte fanns så 
mycket att nektar att hämta, 

och många biodlare upptäck-
te att bina själva hade ätit upp 
sin honung när höstens 
slungning skulle göras. 

Den trädgårdsägare som 
har en trädgård där det blom-
mar både vår, sommar och 
höst, hjälper alla pollineran-
de insekter. Det inverkar 
också positivt på människans 
egen överlevnad. Utan dessa 
insekter får vi själva svårt att 
existera.

Sjukdomsbekämpning
Bina kämpar mot olika sjuk-
domar och andra hot. Ett så-
dant hot är varroakvalstret. 
Dessa utvecklas i binas yng-
elceller där kvalstret suger ut 
biet redan i larvstadiet. Biod-
laren arbetar med olika me-
toder för att minska antalet 
kvalster i kupan. Detta är 
visserligen verksamt, men 
den bästa metoden håller på 
att tas fram i ett projekt som 
pågår i många bigårdar i 
landet. Det handlar om att 
bina själva har förmåga att 
avlägsna kvalstret. Projektet 
går ut på att förstärka den 
egenskapen genom att låta 
bidrottningar para sig med 
drönare som har sådana po-
sitiva gener.

Möte för alla
Den 25 april på Centrumsa-
longen i Mellerud kommer 
Bert Thrybom från projektet 
Varroa Sensitive Hygiene 
förkortat till VSH-bin, att 
berätta om det pågående ar-
betet. Det kommer under 
mötet att fi nnas möjlighet att 
ställa frågor. Vi kommer 
också att kunna titta och kän-
na på olika bimaterial som 
ställs ut av Agnetas honung 
och örter från Brålanda. Po-
ängteras skall att detta inte är 
en tillställning enbart för bi-
odlare. Alla intresserade är 
välkomna att lyssna på före-
draget.
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